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عري�صة اأولياء اأمور طلبة ال�صف العا�صر مبدر�صة خا�صة:  “$” تن�صر 

يف اأ�شبوع... واملعلمون ال ي�شرحون امتحانا   15

ترتفع يف جل�صتني على التوايل

التذبذبات عن  بنف�شها  “البور�شة” تناأى 

 لت�صل 1.4 تريليون دوالر

االأغذية ا�شترياد  تكلفة  % ارتفاع   6

ع���ن  بنف�س���ها  �لبحري���ن  بور�س���ة  ن���اأت 
�ال�س���طر�بات �ملالي���ة �لتي �س���ادت �الأ�س���و�ق 
�خلليجية طو�ل �الأ�سبوع �جلاري وذلك يف �أعقاب 
حملة مكافحة �لف�س���اد �لتي �أطلقتها �ل�س���قيقة 
�لك���رى �ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية، و�لتي 
تاأثرت بها �لبور�س���ات باملنطقة. و�رتفع موؤ�رص 
�لبور�س���ة مع تعامالت �خلمي�س، مو��سالً �سعود 

جل�س���ة الأربع���اء بع���د موج���ة من الهب���وط بفعل 
�لتوتر�ت �جليومالية �لتي �أثرت على �لتد�والت 

�خلليجية طو�ل هذ� �الأ�سبوع. 
و�س���عد �ملوؤ�رص �لعام للبحري���ن بنحو 0.06 
%، لي�س���ل �إلى م�ستوى 1267.58 نقطة، ر�بحاً 
نح���و 0.76 نقط���ة. و�رتفع���ت �س���يولة �ل�س���وق 
�خلمي����س �إل���ى 758.7 �ألف دين���ار مقارنة بنحو 

692.06 األف دينار بجل�سة الأربعاء بعد 
تنفيذ 68 �سفقة. 

وق���ع اأولي���اء اأمور على عري�س���ة يف مدر�س���ة 
خا�س���ة تق���ع مبحافظة �ملح���رق، ح�س���لت عليها 
“�لب���الد”، �أف���ادو� فيها ب���اأن بناتهم يف �ل�س���ف 
�لعا����رص ي�س���تكني م���ن �س���عوبة ه���ذه �ل�س���نة يف 
ا�س���تيعاب مادتي الكيمياء والفيزياء، م�س���رين 

�إل���ى �أن �الإد�رة مل تتعاون معهم حلل �مل�س���كلة، 
ما ا�س���طرهم للجوء اإلى ال�سحافة. واأفادت والدة 
�إح���دى �لطالبات ل� “�لبالد” �إن �بنتها كانت تنال 
عالم���ات مبعدل 85 و90، �إال �نها �نخف�س���ت �إلى 
70 و60، يف ح���ني �إن بع����س �لطالبات �نخف�س 

م�س���توى عالماتهن م���ن 95 �إلى 70 وهو 
ما �أثر على حالتهن �لنف�سية.

�أظهرت �أحدث ن�س���خة من مطبوعة “در��س���ة 
��س���ت�رص�فية لالأغذي���ة”، ن�رصته���ا منظم���ة �الأغذية 
والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( اأن تكلفة ا�ستراد 
�الأغذية يف 2017 �س���رتتفع بن�س���بة 6 % مقارنة 
بالع���ام �ملا�س���ي لت�س���ل �إل���ى 1.413 تريليون 
دوالر، وهو ثاين �أعلى رقم قيا�س���ي م�سجل، على 

�لرغم من ��ستقر�ر �أ�سعار �ل�سلع �لغذ�ئية عموما. 
و�أنتج ه���ذ� �الرتفاع يف فاتورة �لو�رد�ت ب�س���بب 
زيادة �لطلب �لعاملي على معظم �ملو�د �لغذ�ئية 
و�رتفاع �أ�س���عار �ل�س���حن. ومما يبعث على �لقلق 
خ�سو�سا �الآثار �القت�سادية و�الجتماعية �ملرتتبة 
على الزيادات الكبرة يف فواتر ا�ستراد الأغذية 

بالن�سبة للدول الأقل منواً، وبلدان العجز 
�لغذ�ئي ذ�ت �لدخل �ملنخف�س. 
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انطفـاأت... ب�شــالم

التجميد لن يطول ح�شابات �شركاء املوقوفني

اإجالء �صكان بوري وح�صر االأ�صرار... واإغالق ال�صوارع املحيطة حتى اإ�صعار اآخر

حماربة الف�صاد تخدم ا�صتقطاب اال�صتثمارات وحمايتها... ال�صفري ال�صعودي لـ “$”:

      ر�سول احلجريي من بوري

قالت وز�رة �لد�خلية �إن �الإد�رة �لعامة 
للدفاع �ملدين با�رصت �ل�سيطرة على حريق 
ناجم ع���ن �نفج���ار يف �أح���د �أنابي���ب �لنفط 
ق���رب قرية بوري، كم���ا مت يف �لوقت ذ�ته 
�لتن�س���يق مع �رصكة نف���ط �لبحرين )بابكو( 
�لتي �أغلقت عملية تدفق �لنفط يف �الأنبوب 

�مل�ستعل. 
و�أ�س���افت �لوز�رة، يف بياٍن ليل �أم�س، 
باأنه بالتو�زي م���ع هذه �جلهود، بد�أ �لدفاع 
املدين تفعيل خطة الإخلء والإيواء ل�سكان 
�ملنطق���ة �ملحيطة مبوق���ع �حلريق وتاأمني 
�ملنطق���ة م���ن نو�ح ع���دة، ويف ه���ذ� �الإطار 
�أغلق���ت �الإد�رة �لعام���ة للمرور �س���ارع ويل 
�لعه���د باجت���اه مدينة حمد د�عية �س���ائقي 
�ل�سيار�ت �إلى �تخاذ �سو�رع بديلة. و�أفادت 
�رصك���ة “بابك���و” ب���اأن �للجنة �لعلي���ا الإد�رة 
�لطو�رئ يف �جتماع م�س���تمر يف �مل�س���فاة، 
موؤكدة اأن���ه مت عزل الأنب���وب املت�رضر واأن 
فرق �الأمن و�ل�س���المة تتعام���ل مع �ملوقف 

بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية.
عل���ى  ح�س���ابها  يف  �ل���وز�رة  وذك���رت 
“تويرت” �أنه جار ح�رص �الأ�رص�ر و�أن �ل�سو�رع 
�ملحيطة باحلريق �ستغلق حتى �إ�سعار �آخر.

وق���ال من���دوب “�لب���الد” م���ن قل���ب 
حريق �الأنابي���ب بقرية بوري �إن كتلة نارية 
�س���خمة �لتهمت جمموعة �سيار�ت متوقفة 
قبال���ة �لقرية و�س���وق و�قف. و�أ�س���اف �أنه 
جرى اإجلء �س���كان البيوت املحاذية ملوقع 
�حلريق. و�أكد �أن عدد� من �لبيوت �ملحاذية 
للحريق ت�رصرت، وكذل���ك يافطات حمالت 

د�خل �سوق و�قف.

قال �س���فري خ���ادم �حلرم���ني �ل�رصيف���ني لدى 
مملكة �لبحرين عبد�هلل �آل �ل�س���يخ ل���� “�لبالد” �إن 
ديدن خادم �حلرمني �ل�رصيفني �مللك �س���لمان بن 
عبدالعزيز اآل �س���عود من���ذ ان كان اأمرا للريا�ض 
كان د�ئما �س���د �لف�س���اد وكان ال يقبل بالف�س���اد 

�بد�.
و�س���دد �ل�س���فري يف ت�رصيح���ات عل���ى هام�س 
�نعق���اد �لديو�ني���ة �ل�س���عودية يف باملنام���ة عل���ى 
�أن جتمي���د �الأم���و�ل خا�س بح�س���ابات �ملوقوفني 

ال�سخ�سية ولي�ض �رضكاءهم مطلقا. 
وق���ال كان الب���د �أن يتخ���ذ �لق���ر�ر ويف ه���ذ� 
�لوق���ت بالذ�ت لتتمكن �ل�س���عودية م���ن �أن تقول 

للم�ستثمرين �إن �لبلد بيئة �آمنة وم�ستقرة و�سفافة 
ال�س���تقطاب �ال�س���تثمار�ت وحمايتها. ويف �س���ياق 
�آخ���ر، قال �آل �ل�س���يخ �إن �إير�ن حت���اول �أن تختطف 
�لدين و�لدنيا و�أن ت�س���يطر على �الإقليم. وذكر �أن 
من م�سلحة �ل�سعودية �أن يعود �لعر�ق �إلى �حل�سن 

�لعرب���ي و�أي�س���ا من م�س���لحة �لع���ر�ق �أن 
يكون له �سند وعمق يف �ل�سعودية.

�شمو رئي�س الوزراء ينيب �شمو ال�شيخ 
�شلمان بن خليفة للقمة االأوروبية العربية

املنام���ة - بن���ا: نياب���ة ع���ن رئي�ض ال���وزراء 
�س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليفة، �سارك م�ست�سار �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي�ض الوزراء �س���مو ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل 
خليفة يف �أعمال �لقم���ة �الأوروبية �لعربية �لثانية 
حتت �س���عار “نح���و حتالف ق���وي” و�ملنعقدة يف 
�لعا�سمة �ليونانية )�أثينا( يف �لفرتة من 9 - 10 
نوفمر 2017، حيث افتتح رئي�ض وزراء اليونان 
�لكي�س���ي�س ت�س���ير��س �لقم���ة برعاي���ة رئي����س 

جمهوري���ة �ليون���ان بروكوبيو����س بافلويولو�س 
و�لرملان �الأوروبي وبالتع���اون مع جامعة �لدول 
�لعربي���ة و�رصكة �حتاد �ملقاول���ني و�حتاد �لغرف 

�لعربية.
وح�رص مر��سم �الفتتاح �كرث من 600 م�سارك 
من روؤ�ساء دول وحكومات ووزراء اأوروبيني وعرب 
ويونانيني، باالإ�س���افة �إلى نخبة من قادة �لقطاع 

اخلا����ض ورج���ال الأعمال وروؤ�س���اء غرف 
3�لتجارة و�ل�سناعة �لعربية و�ليونانية.

• وجه �حلريق �ملخيف  )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(	

• �ل�سفري �ل�سعودي متو�سطا عدد� من �سيوف �لديو�نية �ل�سعودية	
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بدور املالكي

املحرر االقت�سادي

حمررال�سوؤون املحلية

املحرر االقت�سادي

• م�ست�سار �سمو رئي�ض الوزراء م�ساركا يف القمة	
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العاهل يهنئ اأنغوال بالعيد الوطني

وزير الثقافة االأذربيجاين يطلع على تراث البحرين

مركز ال�شيخ اإبراهيم يفتتح بيت الرتاث املعماري اليوم

ا “الداخلية”: نظام الب�شمة الوراثية باهظ ومكلف ماديًّ

االإعدام للمت�شرتين على متهمني اأو حمكومني اأو هاربني

يك�شف عن مرتكبي اجلرائم وي�رسع التعرف على جثث املجهولني

تعديل بقانون حماية املجتمع من االأعمال االإرهابية:

راأت وزارة الداخلي����ة اأن تطبي����ق نظام 
الب�ش����مة الوراثي����ة يحّمل ال����وزارة تكاليف 
واأعب����اء مالي����ة باهظة كونه����ا تقنية مكلفة 

ا. ماديًّ
و�ش����يناق�س جمل�س النواب يف جل�ش����ته 
املقبل����ة اق����رتاح بقانون ب�ش����اأن الب�ش����مة 
الف����راغ  ل�ش����د  يه����دف  وال����ذي  الوراثي����ة 
الت�رسيع����ي يف اململك����ة م����ن خ����الل تنظيم 
مو�ش����وع حيوي وخطري ذي �شلة باحلقوق 

واحلريات العامة.
كما يه����دف الإن�ش����اء قاع����دة معلومات 
وبيان����ات للب�ش����مة الوراثي����ة للمخاطب����ني 

باأحكام هذا القانون.
والغاية من االقرتاح امل�شاهمة الفعالة 
يف  ت�ش����اعد  الت����ي  اال�ش����تدالالت  جم����ع  يف 
الك�ش����ف ع����ن اجلرائم وحتدي����د مرتكبيها، 
و�رسع����ة التع����رف عل����ى اجلث����ث املجهولة، 
وحاالت اإثبات الن�ش����ب، واأي����ة حاالت اأخرى 
تفر�ش����ها ظروف احل����ال، اأو تقررها جهات 

الق�شاء يف التحقيقات واملحاكمات.
واقرتحت وزارة الداخلية اإ�ش����افة مادة 
جديدة تتعلق بكيفية الت�رسف يف العينات 

املتخلفة من عملية الفح�س الفني وحتديد 
الفرتة الزمنية التي ميكن بعدها التخل�س 
م����ن تل����ك العين����ات اأو االحتف����اظ به����ا اإذا 

اقت�شى االأمر.
 

تحديد عقوبة
واأورد امل�شت�ش����ار القان����وين مالحظاته 
على االقرتاح مبيًنا اأنه جاء خالًيا من حتديد 
عقوبة �شد من يف�شي اأ�رسار قاعدة بيانات 
الب�شمة الوراثية اأو يعبث بها اأو ي�شتخدمها 

يف غري االأغرا�س املخ�ش�شة لها .
وب����نّي اأن االق����رتاح مل ي����ورد اأن �رسي����ة 
بيانات الب�ش����مة واالط����الع عليها غري جائز 
اإال باإذن النيابة العام اأو الق�ش����اء املخت�س 

بح�شب االأحوال.
وذكر اأن االقرتاح جاء خالًيا من االإ�شارة 
اإلى القيام باإع����داد العينة احليوية اأو االأثر 
احلي����وي بعد انته����اء الغر�����س منها وحفظ 

نتائجها يف قاعدة البيانات.
  

سرية البيانات
م���ن جهتها، اأ�ش���ارت وزارة ال�ش���حة 

����رسورة حتديد االأ�ش���خا�س اخلا�ش���عني 
الالئح���ة  يف  القان���ون،  ه���ذا  الأح���كام 
التنفيذي���ة والتاأكي���د عل���ى حماية �رسية 

بياناتهم ومعلوماتهم ال�شخ�شية.
وذك���رت الوزارة اأنه ينبغ���ي التاأكيد 
عل���ى اأن ت�ش���تمل الالئح���ة عل���ى جمي���ع 
ال�ش���مانات املتعلق���ة بطريق���ة تب���ادل 
البيانات اخلا�ش���ة باخلا�ش���عني الأحكام 
القانون وخا�شة بني الدول واملنظمات 

الدولية نظًرا خلطورة هذا االإجراء.
ونّوه���ت اإل���ى ����رورة االحتي���اط يف 
و�ش���ع اآلية حمددة ووا�شحة للتعامل يف 
�شاأن الب�ش���مة الوراثية وتاأثرياتها على 

احلياة االجتماعية اخلا�شة باالأفراد.
ح���ول  مرئياته���ا  يف  اأ�ش���ارت  كم���ا 
االق���رتاح اأن���ه ال حاجة لذك���ر اأية قوانني 
طبي���ة يف الديباج���ة ك���ون ه���ذا القانون 
يتعل���ق بالناحي���ة االأمني���ة اأك���ر منه���ا 

بالطبية. 
لل�ش���وؤون  االأعل���ى  املجل����س  واأّي���د 
االإ�ش���المية االق���رتاح بقان���ون من حيث 
املب���داأ، يف ح���ني اأ�ش���ارت هيئ���ة تنظيم 
�شوق العمل اأنه ال ميكنها اإبداء مرئياتها 
يف االقرتاح بقانون نظًرا الأبعاده االأمنية.

جل�ش����ته  يف  الن����واب  جمل�����س  يناق�����س 
املقبل����ة االق����رتاح بقان����ون بتعدي����ل مادة 
االأعم����ال  م����ن  املجتم����ع  حماي����ة  بقان����ون 
االإرهابي����ة تعاق����ب كل م����ن يت�ش����رت عل����ى 
املتهم����ني اأو املحكوم عليهم الهاربني يف 

ق�شايا االإرهاب.
وت�ش����ل العقوبة لالإعدام للمت�ش����رتين 
عليه����م  املحك����وم  اأو  املتهم����ني  عل����ى 

والهاربني يف ق�شايا االإرهاب.
ووق����ع على االق����رتاح رئي�����س املجل�س 
خال����د  والن����واب:  امل����ال،  اإبراهي����م  اأحم����د 
عبدالرحم����ن  ع����ادل  ال�ش����اعر،  عبدالعزي����ز 
الع�ش����ومي، جم����ال داوود �ش����لمان، حمم����د 

جعفر ميالد.
 

مرئيات الداخلية 
اتفق����ت وزارة الداخلي����ة م����ع املب����ادئ 
واالأ�ش�����س الت����ي ا�ش����تند عليه����ا االق����رتاح 
بقانون، حيث ان مرتكبي االأعمال االإرهابية 
ي�ش����تخدمون االأ�ش����لحة واملتفج����رات التي 
تهدد �ش����المة واأمن املجتمع، واأن الت�ش����رت 
على مرتكبي اجلرائ����م االإرهابية واإخفائهم 
لتمكينه����م م����ن ارت����كاب جرائ����م اإرهابي����ة 
اأخرى، واالإفالت من العقاب ي�شكل تهديداً 

الأمن وا�شتقرار الوطن.
وراأت ال����وزارة تعدي����ل الن�س املقرتح 
ليك����ون على النح����و التايل: “الت�ش����رت على 
متهم اأو حمكوم هارب يف ق�ش����ايا االإرهاب 
اأو االإدالء مبعلومات غري �ش����حيحة يف �شاأنه 
اأمام �شلطة ال�ش����بط الق�شائي اأو التحقيق 

االبتدائي”.
 

اعتذار العدل
الع����دل  اعت����ذرت وزارة  م����ن جهته����ا، 
وال�ش����وؤون االإ�ش����المية واالأوق����اف ا�ش����تباق 
راأي احلكومة حول االق����رتاح بقانون، حيث 
ان احلكوم����ة تب����دي راأيه����ا عقب �ش����ياغة 
املقرتح����ات لتك����ون م�رسوع����ات بقوان����ني 
وترجع لل�ش����لطة الت�رسيعي����ة مرفقاً بها راأي 

احلكومة.
 

المبادئ واألسس
وا�شتند االقرتاح بقانون وفقا ملوقعيه 

على االآتي:
- ا�شتناداً الأحكام املواد )19، 20( من 
الد�ش����تور البحرين����ي وامل����واد االأخرى فقد 
ا�ش����تقرت قواعد الد�ش����تور البحريني على 
اأن االأمن من الدعائ����م التي تكفلها الدولة 
ل�ش����يانة املجتم����ع، وتكامل����ت الت�رسيعات 

مع ه����ذا املب����داأ الد�ش����توري يف حماية اأمن 
و�ش����المة مملك����ة البحري����ن وكان م����ن اأهم 
القوانني التي تناول����ت ذلك قانون حماية 

املجتمع من االأعمال االإرهابية.
- تتخ����ذ االأعم����ال االإرهابي����ة يف الع�رس 
احلديث اأ�شكاال عديدة وتهدد �شالمة واأمن 
املجتم����ع البحرين����ي من ع����دة جوانب منها 
ال����ذي يعتمد على تقني����ات عالية ومنها ما 
ي�ش����تخدم فيه االأ�شلحة واملتفجرات ومنها 
ما يكون عن طريق الت�ش����رت على املجرمني 
اأو املتهمني من مرتكبي اجلرائم االإرهابية 
حت�ش����باً الرتكاب جرائم اإرهابي����ة اأخرى، اأو 
االإفالت من العقاب يف �شاأن ما ارتكبوه من 
جرائ����م مبا يحقق ارتباطاً وا�ش����حاً بني هذا 

الفعل واجلرائم االإرهابية واأغرا�شها.
- مما ال�ش����ك فيه اأن هذا الت�ش����رت اإمنا 
ي�ش����كل تهدي����داً الأم����ن وا�ش����تقرار الوطن 
لكون����ه اإخف����اء ملرتك����ب ومالم����ح اجلرمية 
وا�شتمرار احتمالية وقوع جرائم اأخرى نظراً 
لكون من ارتكب ه����ذه اجلرمية حراً وبعيداً 
ع����ن اأي����دي العدال����ة، ف�ش����الً ع����ن اأن فعل 
الت�شرت على متهم اأو حمكوم هو يف حد ذاته 

فعل موؤثم يف قانون العقوبات البحريني.
- ومل����ا كان����ت مملك����ة البحري����ن تبذل 
اجلرائ����م  مكافح����ة  يف  جهده����ا  ق�ش����ارى 
االإرهابية وحم����اوالت احباطها فاإنه يتعني 
اإيجاد الدعم الت�رسيعي الالزم لهذه اجلهود.

• جانب من اجتماع �شابق جلنة االأمن النيابية	

بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي����س جمهورية اأنغوال جواو 
وذل���ك  لورن�ش���و،  مانوي���ل 
ا�ش���تقالل  ذك���رى  مبنا�ش���بة 

بالده.
واأعرب جاللته يف برقيته 
ع���ن اأطيب تهاني���ه ومتنياته 
املنا�ش���بة  به���ذه  لفخامت���ه 

الوطنية.

املنامة - هيئ����ة البحرين للثقافة 
هيئ����ة  رئي�ش����ة  ا�ش����تقبلت  واالآث����ار: 
البحري����ن للثقافة واالآثار ال�ش����يخة مي 
بنت حمم����د اآل خليف����ة وزي����ر الثقافة 
وال�شياحة االأذربيجاين اأبولفاز قاريف، 
البحري����ن  م�����رسح  يف  اخلمي�����س  م�ش����اء 
الوطن����ي. وياأت����ي اال�ش����تقبال �ش����من 
زيارة يقوم بها الوزير ململكة البحرين 

بدعوة من هيئة الثقافة.
ويف م�����رسح البحري����ن الوطني اطلع 
الوزي����ر على امل�رسح ال����ذي اأثرى البنية 
التحتي����ة الثقافي����ة للمملك����ة منذ عام 
2012 وعل����ى العم����ل الرتكيبي الفني 
للفنان العراقي مهدي مط�رس وامل�شمى 
“ه����و”، ليكمل جولته الحق����اً يف مدينة 
املح����رق حي����ث زار ع����دداً م����ن بي����وت 
املح����رق املتفرعة ع����ن مركز ال�ش����يخ 
اإبراهيم وتعرف على مالحمها الثقافية 

والعمرانية.
وتوج����ه اأبوف����از قاري����ف بال�ش����كر 
واالآث����ار  للثقاف����ة  البحري����ن  لهيئ����ة 
وال�ش����يخة مي بن����ت حمم����د اآل خليفة، 
عل����ى اإتاحة الفر�ش����ة له للتع����رف اإلى 
الت����ي متتلكها  املقومات احل�ش����ارية 

مملك����ة البحرين. واأ�ش����اد بجهود هيئة 
الثقاف����ة يف االرتقاء باحل����راك الثقايف 
حملياً وعملها على بناء ج�شور التوا�شل 
االإن�شاين مع احل�شارات وال�شعوب حول 
العامل، كما اأ�شاد بعمل املجتمع االأهلي 

يف اإثراء امل�شهد الثقايف. 
اأما اأم�س اجلمعة فزار وزير الثقافة 
وال�ش����ياحة االأذربيج����اين موق����ع قلع����ة 
البحرين، امل�ش����جل على قائمة الرتاث 
العامل����ي ملنظم����ة اليون�ش����كو. وهناك 
ا�شتك�شف تفا�شيل املكان وما يحويه 
من مكت�شفات اأثرية وتاريخ يعود اإلى 
ع�رس ح�ش����ارة دمل����ون واملوج����ودة يف 
متح����ف املوقع والذي �ش����يد بدعم من 
بنك اأركابيتا وكان باكورة اال�ش����تثمار 

يف الثقافة.
يذكر اأن جمهوري����ة اأذربيجان تعد 
مرك����زاً ثقافي����اً مهم����اً يف ق����ارة اآ�ش����يا 
حيث تنظم �ش����نويا خم�ش����ة مهرجانات 
مو�ش����يقية وفني����ة كب����رية. كم����ا وتعد 
من اأه����م الدول التي تتق����دم يف جمال 
ت�ش����كل  كونه����ا  الثقافي����ة  ال�ش����ياحة 
مبوقعها اال�ش����رتاتيجي ج�رس عبور بني 

غرب و�رسق القارة. 

املحرق - مركز ال�ش���يخ اإبراهيم 
للثقاف���ة والبح���وث: يفتت���ح مرك���ز 
ال�ش���يخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة 
للثقاف���ة والبح���وث، بي���ت ال���رتاث 
املعماري، والذي يعد اإ�شافة نوعية 
للبي���وت الثقافي���ة املتفرع���ة ع���ن 
املركز، وذاكرة تكتنز باإرث ح�شاري 
ومرجعاً للتاريخ، يكون ذلك، �شمن 
ب�����”  املو�ش���وم  الثق���ايف  املو�ش���م 
قل هو احل���ب” اليوم، عند ال�ش���اعة 
ال�ش���ابعة م�ش���اًء، يف بي���ت ال���رتاث 
املعم���اري قرب بي���ت الزايد لرتاث 

البحرين ال�شحفي.
 وي�ش���م بيت الرتاث املعماري، 
الفني���ة  االأعم���ال  م���ن  جمموع���ة 
املعماري���ة  وال�ش���ور  والر�ش���ومات 
الت���ي جمعه���ا  ور�ش���مها املهند�س 
جون ي���اروود، م�ش���تذكراً اإقامته يف 
مدين���ة املحرق ماب���ني العام 1983 
اإلى 1985، كرئي�س الإدارة التجديد 
احل�رسي، فعا�س يف املحّرق يف الربع 
االأخري من القرن املا�ش���ي وع�شقها 
ع�ش���قاً �ش���ديداً، ووجد يف ما تزخر به 
املدينة من تراث معماري ما ي�ش���بع 
حبه لال�شتك�ش���اف والتوثيق، فوثق 
ب���كل هّمة ون�ش���اط البني���ة احل�رية 
خ���الل  م���ن  التقليدي���ة  واملن���ازل 
والر�ش���ومات  االأولي���ة  الر�ش���ومات 
الفوتوغرافي���ة  امُلقا�ش���ة وال�ش���ور 
واملقاب���الت والت���ي ال ت���زال اليوم 

تعترب اأو�ش���ع واأكمل بح���ث اأُجنز عن 
العمارة التقليدية للمحرق.

ويف العام 2004، ت���رّبع ياروود 
بجمي���ع وثائق���ه للمح���رق وحتدي���داً 
للثقاف���ة  اإبراهي���م  ال�ش���يخ  مرك���ز 
بذلك املجموعة  لت�ش���ّكل  والبحوث، 
االأ�شا�ش���ية لدار ال���رتاث املعماري، 
و�شتكون تلك الوثائق متاحة للعامة 
و�شيتم عر�ش���ها ح�شب مو�شوع كل 

منها.
كم���ا جتدر االإ�ش���ارة اإلى اأن بيت 
ال���رتاث املعم���اري ج���اء بدع���م من 
بي���ت التمويل اخلليجي و�رسكة مطار 

البحرين

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

• جاللة امللك	

الب�شمة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  اأ������رسار  يف�شي  م��ن  ���ش��د  ع��ق��وب��ة  ال 
ال�شخ�شية واملعلومات  البيانات  �رسية  حماية  على  التاأكيد 

امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل�����ش��وؤون االإ����ش���الم���ي���ة ي���وؤي���د ال��ق��ان��ون



جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي القت النجاح الباهر بني الدول
امل�رشوع الإ�ضالحي اأتاح لل�ضباب الفر�ضة للم�ضاهمة يف النه�ضة... بوطبنية:

كّرم جمل�س جا�ضم بوطبنية ورواده الأمني العام 
جلمعية البحرين اخلريية ح�ض���ن ابراهيم كمال اأم�س 
مبنا�ضبة ح�ضوله على جائزة �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن 
عل���ي بن خليف���ة اآل خليفة يف الحتف���ال الذي اأقيم 
يف اجلامعة العربية بجمهوري���ة م�رش العربية موؤخرا، 
وذلك يف حفل كبري تنادى له رواد جمال�س البحرين 
وعدد من اأع�ضاء جمل�س النواب والأع�ضاء البلديني، 

بح�ضور ال�ضاعر الُعماين عامر احلو�ضني.
وب���داأ احلف���ل بكلم���ات ترحيبي���ة ومع���رة عن 
�ض���عادة اأهل البحري���ن تكرمي اأح���د اأبناءهم يف هذه 
اجلائزة الكبرية على جائزة �ض���مو ال�ضيخ عي�ضى بن 
عل���ي بن خليفة اآل خليف���ة للعمل التطوعي يف بيت 
الع���رب الكبري بجمهورية م����رش العربية مبقر جامعة 
ال���دول العربي���ة، ويف هذا ال�ض���ياق حتدث �ض���احب 

املجل�س املجال�س باملحرق والبحرين.

نظرة ثاقبة 
ويف م�ضتهل كلمته اأ�ضاد بوطبنية بحكمة وروؤية 
القيادة الر�ضيدة بقيادة جاللة امللك، و�ضمو رئي�س 
الوزراء، و�ض���مو ويل العهد الأمني، ويف ظل امل�رشوع 
ال�ضالحي الذي د�ضنه �ضاحب جاللة امللك، ومن ثم 
اأخ���ذ الكل من اأبناء الوطن امل�ض���وؤولية امللقاة على 
عاتقهم يف اجناح هذا امل�رشوع الكبري قيمة ومعنى”.

واأ�ض���ار بوطبني���ة اإل���ى اأن امل�رشوع الإ�ض���الحي 
اأت���اح لل�ض���باب الفر�ض���ة لك���ي ي�ض���هموا يف بن���اء 
النه�ض���ة والعمران، فكان لل�ض���باب النظرة الثاقبة 
امل�ض���تقبلية يف موا�ض���لة م�ض���رية العم���ل الوطني 
والتطوع���ي بنهج مدرو����س من قادته���م الأوفياء، 
ممث���ال يف الراع���ي الفخ���ري جلمعية الكلم���ة الطيبة 
راعي جائزة العمل التطوعي �ض���مو ال�ض���يخ عي�ض���ى 
بن علي بن خليفة اآل خليفة، التي كانت انطالقتها 
بنج���اح من مملك���ة البحرين وبدعم �ض���خي من والد 
اجلميع رئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �ض���لمان اآل خليف���ة، بوقفة اأبوية 
من نائب رئي�س جمل�س الوزراء �ض���مو ال�ض���يخ علي 
بن خليفة اآل خليفة. واأكد اأن “جائزة �ض���مو ال�ض���يخ 
عي�ضى بن علي بن خليفة اآل خليفة للعمل التطوعي 
لقت النجاح الباهر بني الدول العربية والإ�ضالمية، 
وحظي���ت بالهتم���ام املحل���ي والعرب���ي والعامل���ي 
كونها تعمل على تر�ض���يخ اأهم قيمة اإن�ضانية، وهذا 
لي����س بغريب عل���ى مملكة البحري���ن اأن تقدم لالأمة 
العربية والإ�ض���المية ما هو مفيد ومثمر”، م�ض���يفا 
بوطبني���ة “انه ل�رشف كبري لن���ا جميعا ان يحظى اأحد 
رج���الت اململك���ة ال���ذي اأعط���ى الكث���ري يف املجال 
اخلريي والتطوعي ممثال ع���ن اأبناء مملكة البحرين، 
اختي���اره يف ه���ذا العام له���ذه اجلائ���زة الكرمية من 

ب���ني ما يقارب 15 دولة عربية واإ�ض���المية، م�ض���يدا 
با�ض���هامات املكّرم الدكتور ح�ضن اإبراهيم كمال يف 
�ض���ائر جمالت العمل الوطن���ي الجتماعي واخلريي 

والتطوعي ك�ضخ�ضية بارزة يف البحرين”.
وم���ن ث���م ق���دم �ض���يف ال����رشف يف الحتفالية 
ال�ض���اعر العماين عامر بن �ض���امل احلو�ضني فوا�ضل 

�ض���عرية عر فيه���ا عن حبه ململك���ة البحرين قيادة 
و�ضعبا باأ�ضلوب �ض���عري جميل نال العجاب والثناء 

من احل�ضور.

لفتة كريمة
وبع����د ذلك حت����دث املحتفى ب����ه الأمني العام 

جلمعي����ة البحري����ن اخلريية ح�ض����ن اإبراهي����م كمال، 
م�ضيدا باملبادرة يف تكرميه والتي و�ضفها باللفتة 
الكرمي����ة وه����ي تع����ر تعبريا �ض����ادقا ع����ن املحبة 
واملودة التي يعتز بها غاية العتزاز جتاه املجل�س 
ورواده و�ض����يوفه الكرمي مبا يقدمه من ا�ضهامات 
حقيقي����ة يف تر�ض����يخ القي����م واملع����اين الوطنية يف 

نفو�س املواطنني.
وقال كمال “اإن رعاية الرئي�س الفخري جلمعية 
الكلم���ة الطيبة �ض���مو ال�ض���يخ عي�ض���ى ب���ن علي بن 
خليفة لهذه اجلائزة التكرميية ال�ضنوية لهم تاأكيد 
على على دعم �ض���موه مل�ض���رية العمل التطوعي يف 
اململك���ة لت�ض���جيع جمي���ع املتطوعني عل���ى بذلك 
املزيد من العطاء والت�ضحية من اأجل خدمة املجتمع 

البحريني والعربي والن�ضاين قاطبة”.
واأ�ض����ار اإلى اأن “اقامة حفل تكرمي رواد العمل 
التطوعي العربي احلا�ضلني على جائزة �ضمو ال�ضيخ 
عي�ض����ى بن علي اآل خليفة متثل خطوة عمالقة نحو 
تعزيز مكانة اجلائزة ال�ض����نوية على م�ضتوى الوطن 
العربي والإقليمي ونحو العاملية”، م�ضيدا باأح�ضان 
جامعة الدول العربية ممثلة يف اأمينها العام �ضعادة 
الأ�ض����تاذ اأحم����د ابوالغي����ط حلف����ل التك����رمي بهذه 
اجلائزة، توؤكد اجلهود وامل�ض����اعي ال�ضادقة لبيت 
الع����رب يف تقوي����ة الروابط بني ال�ض����عوب العربية 
دعما للتعاون امل�ضرتك. واأو�ضح كمال جائزة �ضمو 
ال�ض����يخ عي�ض����ى بن علي اآل خليفة “تهدف اإلى ن�رش 
ثقاف����ة التطوع واإب����راز دورها يف التنمية ال�ض����املة 
للمجتمعات اخلليجية والعربية، وتهدف اأي�ض����ا اإلى 
تطوي����ر الأعمال التطوعي����ة، وتعزيز مب����داأ ال�رشاكة 
الفاعل����ة م����ع املنظم����ات والهيئات واملوؤ�ض�ض����ات 
واجلمعي����ات التطوعي����ة ودع����م جهود امل�ض����وؤولية 
الجتماعي����ة للقطاع اخلا�س”، لفتا اإلى اأن اجلائزة 
كذلك “ت�ضهم يف توجيه الطاقات ال�ضبابية العربية 
خلدم����ة جمتمعاته����م، وتنمي����ة ق����درات ومواه����ب 
العم����ل  ح����ب  وتوري����ث  املتطوع����ني،  واإبداع����ات 
التطوعي من خالل تعميق التوا�ض����ل بني اأ�ضحاب 
الب�ض����مات التطوعي����ة وبني خمتل����ف الأجيال، نقل 
اخل����رات التطوعي����ة املتع����ددة لكاف����ة العاملني 
بالقطاعات الجتماعية واخلريية والإن�ض����انية”. ويف 
ختام الحتفالية، اأ�ضاد اجلميع ب�ضمو ال�ضيخ عي�ضى 
بن عل����ي بن خليفة اآل خليفة ومب����ا يقدمه من دور 
كب����ري يف الرتق����اء بالعم����ل اخل����ريي والتطوعي يف 
اململكة، وبدفع ال�ض����باب ل�ض����احات العمل الوطني 
م����ن خالل انت�ض����ابهم لعم����ل التطوع ع����ر جمعيات 
النفع الع����ام، مبا ينعك�س ذلك كل����ه يف دفع جهود 
التنمي����ة ال�ض����املة التي تنتظم مملك����ة البحرين يف 

الوقت الراهن.

• جمل�س بوطبنية يكرم ح�ضن كمال لفوزه بجائزة �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي	

• جانب من احل�ضور	

ح�ضن كمال: اجلائزة تهدف اإلى تطوير الأعمال التطوعية وتعزيز ال�رشاكة مع املنظمات

�سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة ي�سارك يف القمة االأوروبية العربية
نيابة عن �ضمو رئي�س الوزراء...

املنامة - بنا: نيابة عن رئي�س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي الأمري خليفة 
بن �ضلمان اآل خليفة، �ضارك م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء �ضمو 
ال�ضيخ �ضلمان بن خليفة اآل خليفة يف اأعمال القمة الأوروبية العربية الثانية حتت 
�ضعار “نحو حتالف قوي” واملنعقدة يف العا�ضمة اليونانية )اأثينا( يف الفرتة من 
9 - 10 نوفمر 2017، حيث افتتح رئي�س وزراء اليونان الكي�ضي�س ت�ضيرا�س 
القم���ة برعاية رئي����س جمهورية اليون���ان بروكوبيو����س بافلويولو�س والرملان 
الأوروب���ي وبالتعاون مع جامع���ة الدول العربية و�رشكة احت���اد املقاولني واحتاد 
الغرف العربية. وح�رش مرا�ض���م الفتتاح اأكرث من 600 م�ض���ارك من روؤ�ض���اء دول 
وحكوم���ات ووزراء اأوروبي���ني وعرب ويوناني���ني يتقدمهم الرئي�س القر�ض���ي 
ورئي�س وزراء مالطا ووزير التجارة وال�ضناعة امل�رشي ووزير القت�ضاد الإماراتي 
ووزير الدولة ل�ض���وؤون ال�ض���تثمار الأردين، بالإ�ض���افة اإلى نخبة من قادة القطاع 

اخلا�س و رجال الأعمال وروؤ�ضاء غرف التجارة وال�ضناعة العربية و اليونانية.
هذا وح�رش �ض���مو م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء، على هام�س 
القم���ة املنعقدة ماأدبة الع�ض���اء الت���ي اأقيمت على �رشف رئي�س ال���وزراء اليوناين 

وامل�ضاركني يف اأعمال القمة الأوروبية العربية الثانية. 

• �ضمو ال�ضيخ �ضلمان بن خليفة �ضارك يف القمة باأثينا بح�ضور اأكرث من 600 م�ضارك	
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م����ع انطالق مو�ض����م التخييم والذي ب����داأ الكثري 
م����ن مرتادي الر بال�ض����تمتاع باأجواء الر اجلميلة يف 
هذه الفرتة من كل عام، مما ي�ض����تدعي من ال�ض����ادة 
املخيم����ني ومرتادي ال����ر مراعاة ا�ض����رتاطات المن 
وال�ض����المة خا�ض����ة مراقب����ة اولي����اء الم����ور لالأطفال 
ومتابعتهم وذلك ل�ضمام عدم تعر�ضهم للمخاطر او 
ال�ض����ياع. وحر�ضا على �ضالمة املواطنني واملقيمني 
من مرت����ادي مناطق التخييم خ����الل هذه الفرتة فان 
املحافظة اجلنوبية والأجهزة الأمنية و�ضعت اخلطط 
الأمنية ال�ض����املة من اأجل توفري الأمن وال�ضالمة خالل 
مو�ض����م التخييم من خ����الل مركز خدم����ات املخيمني 
ال����ذي يقدم اخلدم����ات المني����ة للمخيم����ني والزوار 
كال�ض����تجابة ال�رشيع����ة لأي ح����ادث او ط����ارئ قد يقع 
وكذلك اخلدم����ات املرورية وخدمات الدفاع املدين.  
وت�ض����طلع �رشطة مديرية �رشط����ة املحافظة اجلنوبية 
بدوره����ا يف ت�ض����يري الدوري����ات الأمني����ة عل����ى مدار 
ال�ض����اعة خالل مو�ض����م التخييم، ل�ضمان عدم الخالل 
بالنظام والقانون والأمن العام، ا�ضافة الى مبا�رشتها 
جلمي����ع البالغ����ات التي ترد ال����ى املديري����ة كجرائم 
ال�رشق����ات وامل�ض����اجرات ب����ني مرتادي الر و�ض����ياع 
الأطف����ال، وعلي����ه تهي����ب املديرية بكاف����ة مرتادي 
ال����ر ب�����رشورة ا�����رشاف اأولياء الأم����ور عل����ى الأطفال 
وعدم تركه����م لوحدهم، و�رشورة اح����رتام املخيمني 
لبع�ض����هم وعدم الخ����الل بالنظام الع����ام. كما تنفذ 
الإدارة العام����ة للم����رور حمالت توعوي����ة لن�رش الوعي 
وزي����ادة الثقافة لتوؤكد على اهمية اللتزام بالأنظمة 
والقواع����د املرورية حفاظ����ا على اأراوح م�ض����تخدمي 
الطريق من خالل البتعاد عن ال�ض����لوكيات املرورية 
اخلاطئة وذلك لرفع معدلت ال�ض����المة، ا�ض����افة الى 
اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة جتاه ال�ض����لوكيات 
املروري����ة اخلاطئة، والت����ي من بينها ع����دم اللتزام 
بال�رشع����ة املح����ددة، وع����دم حم����ل الأوراق الثبوتي����ة 
للمركبات وال�ضائقني، وا�ضتخدام الدراجات النارية 
ذات الدفع على ال�ضوارع العامة وقيادة املركبة ممن 
ل يحمل رخ�ضة قيادة، وعدم ا�ضتخدام خوذة الراأ�س 
لقائدي الدراج����ات، والتجاوز اخلاط����ئ وتعمد اإثارة 
االأترب����ة والغبار وعدم االلتزام ب�رشوط نقل الدراجات 
الناري����ة. كم����ا تق����وم �رشط����ة الإدارة العام����ة للدفاع 
املدين بزيارات تفقدية لتوعية مرتادي الر ب�ض����اأن 
الأخطاء ال�ض����ائعة التي يتم ارتكابها وجتنب الوقوع 
به����ا من خ����الل اللت����زام باإج����راءات الأمن وال�ض����المة 
يف اخلي����ام، حيث يت����م توزيع املطوي����ات وطفايات 
حري����ق عل����ى املخيم����ني لت�ض����جيعهم عل����ى اللتزام 
با�ض����رتاطات ال�ض����المة والتعريف بالطرق ال�ض����ليمة 
والآمنة عند اإ�ض����عال الفحم اأو احلطب، واحلر�س على 
توفري بيئة اآمنة تكفل �ض����المة الأطفال، ا�ضافة الى 
جتنب مالم�ضة امل�ضابيح الكهربائية لقما�س اخليمة 
واأعمدتها اأو اأي مواد قابلة لال�ض����تعال، وو�ضع مولد 
الكهرب����اء يف م����كان بعي����د وو�ض����ع الأ�ض����الك بداخل 
اأغطي����ة بال�ض����تيكية وع����دم التدخني داخ����ل اخليمة، 
وغريها من ال�ض����رتاطات. كل هذه اجلهود املقدمة 
من جمي����ع اجلهات هدفه����ا حتقيق اأق�ض����ى درجات 
الأمن وال�ض����المة ملرت����ادي الر، وتوف����ري جو عائلي 
منا�ض����ب، ولكن هذه اجلهود لن تكتم����ل اإل بتعاون 

مرتادي الر والتزامهم.

جهود متكاملة ملو�ضم تخييم اآمن
 الثقافة األمنية
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حماربة الف�شاد ديدن الدولة ال�شعودية منذ ن�شاأتها
جتميد احل�شابات لن يطول �رشكاء املوقوفني... ال�شفري اآل ال�شيخ لـ “$”:

اأكد �شـــفري خادم احلرمني ال�رشيفني 
لدى مملكـــة البحرين عبداهلل اآل ال�شـــيخ 
اأن ديدن خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 
�شـــلمان بـــن عبدالعزيـــز اآل �شـــعود منذ 
ان كان امـــريا للريا�ـــض كان دائما �شـــد 

الف�شاد وكان ال يقبل الف�شاد ابدا.
يف  ال�شـــعودي،  ال�شـــفري  واأ�شـــاف 
بالديوانيـــة  “البـــاد”  لــــ  ت�رشيحـــات 
ال�شـــعودية املنعقـــدة م�شـــاء االأربعاء يف 
مقر ال�شـــفارة ال�شـــعودية باملنامـــة، اأنه 
يف الفـــرة ال�شـــابقة كان هنـــاك نوع من 
التحمـــل لعـــل وع�شـــى اأن يعـــود النا�ض 
اإلى ال�شـــواب، ولكـــن االأمر مل يعد ممكنا 
اأن يقبـــل اأو يتحمل، ولذلـــك اتخذ القرار 
القـــوي الـــذي ي�شـــب يف م�شـــلحة الباد 
والعبـــاد والـــذي هو مـــن �شـــلب تعاليم 

الدين االإ�شامي.

التحول االقتصادي
اهلل  ان  ال�شـــعودي  ال�شـــفري  وتابـــع 
�شـــبحانه وتعالى اأمرنا اأال نقبل الف�شـــاد، 
واأن الر�شـــول )�شـــلى اهلل عليه و�شـــلم( 
قال: “لو �رشقـــت فاطمة لقطعت يدها”، 
فمحاربـــة الف�شـــاد هـــو ديـــدن الدولـــة 
ال�شعودية منذ ن�شاأتها على يد موؤ�ش�شها 

الى عهد خادم احلرمني ال�رشيفني.
وقال كان البد اأن يتخذ القرار ويف هذا 
الوقت بالـــذات لتتمكن اململكة العربية 
ال�شـــعودية مـــن اأن تقول للم�شـــتثمرين 
اإن هـــذا بيئـــة اآمنة وم�شـــتقرة و�شـــفافة 

ال�شتقطاب اال�شتثمارات وحمايتها.
ووا�شـــل: يظهـــر الف�شـــاد يف مرحلة 
تتطلـــب اجتثاثه من جـــذوره، ونحن االآن 
نتجه الى التحول االقت�شـــادي يف 2020 
والى النظرة الوا�شعة الهائلة وهي روؤية 
اململكة العربية ال�شعودية للعام 2030، 
وجلب اال�شـــتثمارات الهائلـــة يف “مدينة 

نيوم” واملدن االقت�شادية االأخرى، 

شركاء الموقوفين
وعن مدى تاأثر اال�شتثمارات اخلا�شة 
املوقوفـــني  االأعمـــال  رجـــال  ببع�ـــض 
قـــال  البحريـــن،  مملكـــة  يف  املوجـــودة 
ال�شـــفري اإنه كما قيل اإن املوقوفني االآن 
موجهـــة لهـــم اتهامات وهم معرو�شـــون 
االآن امام الق�شاء واأمامهم فر�شة للدفاع 
عن اأنف�شـــهم ولهم جميـــع احلقوق التي 
تكفلها ال�رشيعـــة ويكفلها النظام مثلهم 

مثل اأي مواطن اآخر.
و�شـــدد على اأن جتميد االأموال خا�ض 
بح�شـــابات املوقوفني ال�شخ�شية ولي�ض 
�رشكاءهـــم مطلقا، الفتـــا اإلـــى اأن النيابة 
العامـــة يف اململكـــة العربية ال�شـــعودية 
اأكـــدت اأن التجميـــد لـــن يطـــول �ـــرشكاء 
املتهمـــني، ولـــن تتاأثـــر ا�شـــتثماراتهم 

و�رشكاتهم.

عالقات متجذرة
احلرمـــني  خـــادم  �شـــفري  و�شـــدد 
ال�رشيفني على اأن عاقة اململكة العربية 
ال�شـــعودية مبملكـــة البحريـــن هي عاقة 
تاريخية متجـــذرة، و�شت�شـــهد مزيدا من 
التطـــور واالزدهار يف ظـــل رعاية وقيادة 
ملـــك البحريـــن جالـــة امللـــك حمـــد بـــن 
عي�شـــى اآل خليفة وواأخيه خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

�شعود.

إعمار اليمن
االإيرانية  الت�رشيحـــات  وفيما يخ�ـــض 
االأخرية وحديـــث الرئي�ض االإيراين عن اأن 
ال�شـــاروخ الذي اأطلقه احلوثيون باجتاه 
الريا�ض نتيجة للعدوان ال�شـــعودي، اكد 
ال�شـــفري ال�شـــعودي ان اململكة العربية 
ال�شـــعودية مل تقم باي عدوان بل نا�رشت 
ال�رشعيـــة التـــي اختارها ال�شـــعب اليمني 

ال�شقيق.
العربيـــة  اململكـــة  اأن  واأ�شـــاف 
ال�شـــعودية عندمـــا قـــادت التحالف كان 
الإعادة ال�رشعية التي �شـــلبت من جمموعة 
خارجة عن القانون وعن النظام، وجمموعة 
ملي�شيات حاولت اأن جتلب اأجندة خارجية 
لل�شـــيطرة على مقدرات اليمن ال�شـــقيق 
الختطافـــه ملع�شـــكر االإرهـــاب والدمـــار 

وم�شتنقع امل�شائب.
واأ�شـــار الـــى ان ما قامت بـــه اململكة 
العربية ال�شـــعودية من قيـــادة التحالف 
العربـــي يف اليمـــن مـــا هـــو اإال ا�شـــتجابة 

للحكومة ال�رشعية يف اليمن ال�شقيق.
واأكـــد اأن اإيـــران حتـــاول ان تختطف 
الدين والدنيا واأن ت�شـــيطر على االإقليم، 
يف حني اأن الق�شـــية لي�شـــت ق�شية دين 

بل هـــي ق�شـــية قوميـــة فار�شـــية بحتة 
لل�شيطرة على مقدرات االمة العربية.

وثمن ال�شفري اآل ال�شيخ الدور الرائد 
الـــذي يقوم بـــه مركز امللك �شـــلمان بن 
عبدالعزيـــز لاإغاثة االن�شـــانية، يف اليمن 
ال�شـــقيق ويف كل املجاالت، موؤكدا الدور 
القـــادم للمملكـــة العربية ال�شـــعودية يف 
التحالـــف يركز علـــى اإعمار اليمـــن، بعد 

ا�شتعادة ال�رشعية. 

عودة العراق
وفيمـــا يخ�ـــض عـــودة العاقـــات مع 
العراق، قال ال�شـــفري ال�شعودي اإن االأمر 
الطبيعـــي اأن يعود العراق الى احل�شـــن 
العربـــي الدافـــئ، فالعراق دولـــة عربية 
�شـــقيقة واأهل العراق عـــرب اأقحاح، واأن 
تعود العاقات كما كانت عليه يف ال�شابق 
اأمـــر طبيعي جدا، وما �شـــاب العاقات يف 
ال�شـــابق ناأمل اأن يكون �شـــحابة �شـــيف 

مرت وانق�شت.
واأ�شـــاف انـــه مـــن م�شـــلحة اململكة 
العربية ال�شـــعودية اأن تعـــود العراق الى 
احل�شـــن العربـــي واأي�شـــا مـــن م�شـــلحة 
العـــراق اأن يكـــون لـــه �شـــند وعمـــق يف 

اململكة العربية ال�شعودية.

حماية المرأة
وب�شـــاأن اآخـــر تطـــورات منـــح املـــراأة 
ال�شعودية رخ�شـــة القيادة، قال ال�شفري 
اإنـــه مل يكن هناك حظر على قيادة املراأة 
واإمنا كان هناك تنظيم حلمايتها وحماية 

املجتمع من بع�ض االأمور.
واأ�شاف: “ال تعاليم الدين وال النظام 
منـــع  ال�شـــعودية  العربيـــة  اململكـــة  يف 
قيـــادة املراأة، اإمنا كانـــت اأمور اجتماعية 

تنظيمية واالآن تغريت االأمور واأ�شـــبحت 
االن يف �شالح ال�شـــماح للمراأة، باأن تقود 
ال�شيارة بنف�شها، و�شتكون هناك احلماية 
الكاملة لهـــا على الطرق مبا يكفله نظام 
املرور املعمـــول به يف اململكـــة العربية 

ال�شعودية.

1000 طالب سعودي
العربيـــة  اململكـــة  اعتمـــاد  وعـــن 
يف  جديـــدة  جلامعـــات  ال�شـــعودية 
مملكـــة البحرين بهـــدف دار�شـــة الطلبة 
ال�شـــعوديني فيهـــا، اأجاب ال�شـــفري بانه 
الى جانب جامعة البحرين وجامعة اخلليج 
العربـــي هنـــاك اجلامعة امللكيـــة وهناك 
بع�ض اجلامعـــات االأخرى يف الطريق متى 
ما اكتملـــت بع�ض االأمور التـــي يتطلبها 
ال�شـــعودية،  يف  االأكادميـــي  الت�شـــنيف 
كا�شـــفا عن اأن عدد الطاب ال�شعوديني 
الدار�شـــني يف اجلامعات مبملكة البحرين 

يتخطى االلف طالب.

جسر الملك
وب�شـــاأن اآخـــر تطـــورات ج�ـــرش امللـــك 
حمد، قال ال�شـــفري اإن اآخر �شيء اأجنز هو 
عمل الدرا�شـــات وما زالـــت هناك بع�ض 
االأمـــور البيئيـــة مـــن اجلانـــب البحريني 
حتت الدرا�شة، واإذا مت اكتمالها ف�شيتم 
ا�شـــتكمال امل�رشوع، وكذلك بالن�شبة الى 

م�رشوع النقطة املوحدة. 
وقـــال ال�شـــفري ال�شـــعودي اإن العمل 
الربنامـــج  �شـــمن  ي�شـــري  امل�ـــرشوع  يف 
واخلطـــط، ويحظـــى بدعـــم واهتمامـــات 
وحر�ـــض القيادتـــني يف مملكـــة البحرين 
واململكة ال�شـــعودية، وهو م�رشوع ي�شب 
البلديـــن وال�شـــعبني، ولـــه  يف م�شـــلحة 

مردودات اقت�شـــادية وتنمويـــة  ايجابية 
وا�شـــعة م�شـــتقبا على التنمية بالبلدين 
جمـــاالت  جميـــع  وت�شـــمل  ال�شـــقيقني، 
التنميـــة والتي من �شـــمنها دعم التنمية 

الب�رشية.

ديوانية السفير 
احلرمـــني  خـــادم  �شـــفري  وا�شـــتقبل 
�شـــيوف  البحريـــن  مبملكـــة  ال�رشيفـــني 
االأربعـــاء  م�شـــاء  ال�شـــعودية  الديوانيـــة 
يف مقـــر ال�شـــفارة ال�شـــعودية باملنطقة 

الدبلوما�شية.
و�شـــهدت الديوانية ح�شـــورا وا�شعا 
من �شخ�شيات �شيا�شية ونيابية و�شورية 
واإعاميـــة، تقدمهـــم عـــدد مـــن الـــوزراء 
امل�شـــوؤولني،  وكبـــار  والدبلوما�شـــيني 
ورئي�ـــض جامعـــة اخلليـــج العربـــي خالـــد 
العوهلي و�شخ�شيات اجتماعية واإعامية 
يف  مقيمـــون  �شـــعوديون  ومواطنـــون 

البحرين. 
وكان ال�شـــفري اآل ال�شـــيخ على راأ�ض 
م�شتقبلي �شيوف الديوانية، حيث تداول 
مـــع ال�شـــيوف العديـــد مـــن النقا�شـــات 
واحلـــوارات االخويـــة التي تعـــزز توطيد 
العاقات االأخوية بني االأ�شـــقاء يف عموم 

الوطن العربي واالإ�شامي.

تعزيز التواصل
وعرب �شفري خادم احلرمني ال�رشيفني 
ل�شـــيوف  وتقديـــره  �شـــكره  جـــل  عـــن 
ح�شـــور  علـــى  وتوا�شـــلهم  الديوانيـــة، 
فعاليات ديوانية ال�شـــفارة التي تهدف 
اإلـــى تعزيـــز التوا�شـــل والتاحـــم بـــني 
اأفـــراد البعثـــة ال�شـــعودية واملواطنـــني 
ال�شـــعوديني املقيمني مبملكة البحرين 
والزائرين مع اأ�شـــقائهم مبملكة البحرين 
ومواطنـــي الـــدول اخلليجيـــة والعربيـــة 

واالإ�شامية .
الديوانيـــة  اأن  ال�شـــيخ  اآل  واأو�شـــح 
ت�شتهدف تعزيز �شبل التوا�شل والتاحم 
بني االأ�شـــقاء والتبادل املعريف والثقايف 

واالجتماعي.
اإقامـــة  مـــن  الغر�ـــض  اأن  واأو�شـــح 
الديوانيـــة هو التعريف باململكة العربية 
املجتمعيـــة،  وبثقافتهـــا  ال�شـــعودية 
واأ�شـــل ن�شـــاأتها والتطـــور الهائل الذي 
ت�شـــهده يف خمتلـــف املجـــاالت الثقافية 
والتعريف  واالقت�شـــادية،  واالجتماعيـــة 
بربامج القيـــادة ال�شـــعودية لدفع عجلة 
التنميـــة، يف ظل قائدها خـــادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �شـــلمان بـــن عبدالعزيز 
اآل �شعود لتحقق ل�شـــعبها كل طموحاته 
يف الرقي واالزدهـــار، اإلى جانب احلديث 
عـــن �رشعيتهـــا القائمـــة علـــى العقيـــدة 
ال�شـــمحة، موؤكدا اأن الديوانية ت�شتهدف 
تعزيز التوا�شل الثقايف واالجتماعي بني 

اجلميع.

•  ال�شفري ال�شعودي متو�شطا عددا من �شيوف الديوانية ال�شعودية	

و�ـــشـــفـــافـــة ومـــ�ـــشـــتـــقـــرة  اآمـــــنـــــة  ـــة  ـــئ ـــي ب املـــمـــلـــكـــة  اأن  لـــلـــمـــ�ـــشـــتـــثـــمـــريـــن  ر�ـــشـــالـــتـــنـــا 

عــــاقــــات الـــ�ـــشـــعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن مـــتـــجـــذرة يف الـــتـــاريـــخبدور املالكي

االإقـــــلـــــيـــــم عـــــلـــــى  تـــ�ـــشـــيـــطـــر  اأن  حتـــــــــــاول  اإيـــــــــــــــران 

ــق �ــشــعــودي ــم ــون لـــه �ــشــنــد وع ــك مـــن مــ�ــشــلــحــة الـــعـــراق اأن ي

ـــــد يــــ�ــــشــــري �ــــشــــمــــن اخلــــطــــط مــــــــ�ــــــــرشوع اجلــــــ�ــــــرش حـــــم

ــــــدور املــقــبــل بــعــد ا�ـــشـــتـــعـــادة الــ�ــرشعــيــة اإعــــمــــار الــيــمــن ال

ــــل تــنــظــيــم حلــمــايــتــهــا ــــادة املـــــــــراأة ب ال حـــظـــر عـــلـــى قــــي

حمد امللك  ج�رش  مب�رشوع  بالبحرين  الدرا�شة  حتت  بيئية  ــور  اأم

ـــحـــريـــن بـــالـــب �ـــــشـــــعـــــودي  طـــــالـــــب   1000 مــــــن  اأكــــــــــر 
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12 مركز طب بديل مرخ�ص له حتى يونيو 2017
منح 14 مركًزا املوافقة املبدئية ملزاولة املهنة... “اخلدمات ال�صحية”:

�ص���من  وردت  اإح�ص���ائيات  اأظه���رت 
تقري���ر للهيئ���ة الوطني���ة لتنظيم املهن 
مر�ص���ل  )نه���را(  ال�ص���حية  واخلدم���ات 
للمجل�س بلدي ال�صمالية الأخري، اأن اإجمايل 
ع���دد املراك���ز امل�ص���جلة ر�ص���ميًّا ملزاولة 
مهنة الطب البديل حتى يونيو املا�ص���ي 

بلغت 12 مركز طب بديل.
واأ�ص���ارت الهيئ���ة يف تقريره���ا اإل���ى 
اأن عدد املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���حية امل�ص���جلة 
لدى الهيئة حتى يوني���و 2017 بلغ 665 
موؤ�ص�صة، وي�صمل هذا العدد 123 موؤ�ص�صة 
�صحية للأ�ص���نان، و174 عيادة، و2 مركز 

اأ�صعة تخ�ص�صية، و12 مركز طب بديل.
و�ص���جل التقري���ر ملحافظة العا�ص���مة 
اأعلى ن�ص���بة من حي���ث عدد املوؤ�ص�ص���ات 
ال�ص���حية املوج���ودة يف نطاقه���ا، وذل���ك 
بن�ص���بة 58 %، تلتها املحافظة اجلنوبية  
بن�ص���بة 17 %، ومن ثم املحرق بن�صبة 13 

%، واآخرهم املحافظة ال�ص���مالية بن�ص���بة 
.% 12

ولفت���ت الهيئ���ة اإلى اأنه���ا منحت 99 
موؤ�ص�ص���ة �ص���حية منذ مطلع العام اجلاري 

وحت���ى يوني���و، املوافق���ة املبدئية لفتح 
موؤ�ص�ص���ات �صحية، منها 14 مركًزا للطب 
البدي���ل، و15 موؤ�ص�ص���ة لط���ب الأ�ص���نان، 

و15 موؤ�ص�صة للطب العام.

وعرف���ت الهيئ���ة الط���ب البديل على 
اأنه “اأنظمة وممار�ص���ات الرعاية ال�ص���حية 
والوقائي���ة  والعلجي���ة  الت�صخي�ص���ية 
والتاأهيلي���ة، حلف���ظ ال�ص���حة ورعايته���ا 
ووقايته���ا م���ن خلل اأ�ص���اليب وو�ص���ائل 
وا�ص���تخدام ملنتج���ات متنوعة  خمتلف���ة، 
�صواء كانت نباتية اأو حيوانية اأو معدنية اأو 
غري ذلك، مما ل يدخل يف الطب احلديث”.
فيما عرفت الطب التقليدي ال�صعبي 
عل���ى اأنه “املهن���ة املتوارثة م���ن الأجداد 
اإلى الآباء ومن ثم اإلى الأبناء، وهي تختلف 
من بل���د اإلى اآخ���ر وتعتمد عل���ى املداواة 
الع�ص���بية، واملداواة  الطبيعية، كالأدوية 
بالي���د، اليوغا، العلج���ات الروحية، الكي، 
ول تعتم���د عل���ى درا�ص���ة اأكادميية فقط 

باخلربة املتوارثة عرب الأجيال”.
الط���ب  جم���الت  الهيئ���ة  و�ص���نفت 
البدي���ل اأو الط���ب التكميلي عل���ى الوجه 
الت���ايل “الع���لج بالوخز بالإبر ال�ص���ينية، 
الطب الهندي، العلج بامل�صاج، املعاجلة 

لتقومي العمود الفقري، العلج بالأع�صاب، 
الع���لج التجان�ص���ي، املعاجل���ة الطبيعية، 
املعاجلة بتقومي العظام، الطب التقليدي 
ال�ص���يني، الع���لج البيولوج���ي باملوجات 
احلركية احليوية، العلج باحلجامة، العلج 

النعكا�صي، الطب اليوناين/ العربي”.
جم���الت  م���زاويل  اأن  اإل���ى  ولفت���ت 
الطب البديل ي�ص���نفون ح�ص���ب القانون 
اإل���ى طبيب متخ�ص����س يف الط���ب البديل 
للط���ب  ممار����س  وطبي���ب  والتكميل���ي، 

البديل والتكميلي.

• مرمي اجللهمة خلل ح�صورها اجتماع بلدي ال�صمالية	

�سيد علي املحافظة

ً علميا اخ��ت�����ص��ا���ص��اً  مم��ار���ص��ت��ه��م��ا  تتطلب  ال��ب��دي��ل  ال��ط��ب  م��ن  واحل��ج��ام��ة  امل�����ص��اج   

العلجات الروحية 
والكي والأع�صاب 
من الطب ال�صعبي

 اخلياط: معاجلة 47 نقطة لتجمع مياه الأمطار

و�ص���وؤون  الأ�ص���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العمراين:

تفق���د وكيل �ص���وؤون الأ�ص���غال ب���وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ص���وؤون  الأ�ص���غال 
العم���راين اأحمد اخلي���اط عدًدا من امل�ش���اريع 
التي تعك���ف الوزارة عل���ى تنفيذها ملعاجلة 
مواق���ع جتمع مياه الأمطار واملياه ال�ص���طحية 
يف خمتلف املحافظات، �صمن ال�صعي لتوفري 
�ص���بل الراح���ة واخلدم���ات الرائدة ا�ص���تجابة 
اإل���ى توجيه���ات القيادة الر�ص���يدة يف توفري 

اخلدمات املتميزة وامل�صتدامة للمواطنني.
وراف���ق الوكيل يف جولت���ه كل من مدير 
اإدارة ت�ص���غيل و�ص���يانة ال����رف ال�ص���حي-

رئي����س الفري���ق التنفي���ذي لفري���ق الأمطار 
�ص���وقي منديل، ومدير امل�ص���اريع اخلا�ص���ة 
مبياه الأمطار �صمن الفريق التنفيذي ح�صني 
امل�ص���خ�س، ملتابع���ة �ص���ري العم���ل ومراحل 

التنفيذ وجاهزية امل�صاريع ملو�صم الأمطار.
واأفاد اخلياط اأنه روعي يف ت�ش���ميم تلك 
امل�صاريع و�صع حلول ق�صرية وبعيدة املدى 
والعم���ل مبواكب���ة التطور الهند�ص���ي يف مثل 
ه���ذه امل�ص���اريع ومتابعة اأح���دث البتكارات 

العاملية حلل م�صاكل جتمع مياه الأمطار.
واأ�ص���ار اإلى اأن هذه امل�صاريع يتم العمل 
عليها على مدى العام اإذ مت حل ما يقارب 47 

نقطة جتمع مياه الأمطار �صمن م�روع تطوير 
بع�س طرقات منطقة �صرتة اخلارجية مبجمع 
606 وتطوير اخلط الرئي�ص���ي لت�ريف مياه 
الأمطار يف �صارع 63 الذي يخدم منطقة البلد 
القدمي الإ�ص���كانية وتطوير اخلط الرئي�ص���ي 
لت�ري���ف مي���اه الأمطار على �ص���ارع ال�ص���يخ 

�صلمان ليخدم منطقة جدحف�س الإ�صكانية.
وذلك، بالإ�صافة اإلى م�روع اإن�صاء �صبكة 
لت�ري���ف مي���اه الأمطار عل���ى �ص���ارع الزلق 
عن���د تقاطع �ص���ارع خلي���ج البحري���ن وفندق 
ال�صوفوتيل وم�روع تو�صعة وتعميق اأحوا�س 
جتمي���ع مياه الأمطار يف منطقة وادي ال�ص���يل 
الإ�ص���كانية واإن�ص���اء معرب مائ���ي على عمق 4 
اأمتار لنق���ل املياه من اأخف�س نقطة يف وادي 
ال�ص���يل اإلى احلو�س الرئي�ص���ي الواقع جنوب 
�ص���ارع ويل العه���د ويعترب ه���ذا امل�روع هو 
الأول يف اململكة الذي يتم اإن�صاء نفق اأر�صي 

لت�ريف مياه الأمطار.
كما تفقد اخلياط منطقة الرفاع ملتابعة 
���ا ملعاجلة  امل����روع ال���ذي يتم تنفي���ذه حاليًّ
جتمع مياه الأمطار عل���ى طريق 2516، حيث 
يتم اإن�ص���اء �ص���بكة وخزان اأر�ص���ي بطول 60 
م���رًتا وقط���ر 1.2 م���رت وعلى عم���ق 2.5 مرت 
لتجميع مياه الأمطار يف املنطقة، وتبلغ ن�صبة 

الإجناز الكلية للم�روع 30 %.

“التنمية” تفوز باجلائزة الأهلية للعمل اخلدمي والبلدي
عن م�روع �صندوق العمل الأهلي والجتماعي

مدينة عي�ص����ى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي����ة: فازت وزارة العم����ل والتنمية 
الجتماعي����ة بجائزة اأف�ص����ل جه����ة حكومية 
لديه����ا �راك����ة جمتمعي����ة م����ع اجلمعي����ات 
ال�صبابية واملنظمات الأهلية للعام 2017، 
والتي تنظمها هيئة جائزة البحرين الأهلية 
للعمل اخلدمي والبل����دي، وذلك عن م�روع 
املركز الوطن����ي لدعم املنظم����ات الأهلية 
وم�����روع املن����ح املالي����ة املمول م����ن قبل 

�صندوق العمل الأهلي والجتماعي.
وت�صلم وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جميل حميدان اجلائزة لدى ا�صتقباله اأمني 
ع����ام هيئة جائ����زة البحري����ن الأهلية للعمل 
اخلدمي والبلدي، حممد املطوع، وبح�ص����ور 
رئي�س جمعي����ة اخلالدية ال�ص����بابية بالإنابة 

اإبراهيم را�صد.
وتعترب جائزة البحري����ن الأهلية للعمل 
اخلدم����ي والبل����دي اإحدى مب����ادرات جمعية 
اخلالدية ال�ص����بابية، التي ته����دف اإلى اإبراز 
جهود وم�روع����ات اجله����ات الفائزة، وفق 
معايري حم����ددة، �ريط����ة اأن يكون امل�روع 
م�ص����تداًما ويعمل �ص����من خطة م�ص����تقبلية 
وا�ص����حة، وقابل����ة للتطوير. وكان����ت وزارة 
العمل والتنمية الجتماعية قد ح�صلت على 
اجلائزة يف العام 2016، عن م�روع التاأمني 
�ص����د التعط����ل، نظ����ًرا لأن����ه من امل�ص����اريع 
املميزة والرائدة التي اأ�ص����همت يف خف�س 
ع����دد العاطل����ني يف مملك����ة البحرين نظري 

دعم عدد من الوظائف.
واأع����رب حمي����دان ع����ن عمي����ق �ص����كره 

وتقدي����ره للجه����ود التي تبذله����ا منظمات 
املجتمع امل����دين، وال����دور امل�ص����اند الذي 
تقوم به اإلى جانب املوؤ�ص�ص����ات احلكومية 
يف خدم����ة املجتمع، م�ص����يًدا يف الوقت ذاته 
بالهدف الذي ت�ص����عى هيئة جائزة البحرين 
الأهلي����ة للعمل الأهل����ي واخلدمي من خلله 
اإلى حتفيز اجلهات املختلفة على حت�ص����ني 
الأداء والرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة 
للمواطن����ني، موؤك����دا يف ال�ص����ياق ذاته، اإنه 
ملن دواع����ي ال�رور اأن تف����وز وزارة العمل 
والتنمي����ة الجتماعي����ة عل����ى م����دى عامني 
متتالي����ني، مب�روعني من اأه����م م�روعاتها 
التنموية، وهما م�روع التاأمني �صد التعطل، 
و�صندوق العمل الأهلي الجتماعي، م�صرًيا 
اإل����ى الدور الإيجاب����ي والفاعل الذي قام به 

ال�صندوق يف دعم املبادرات املميزة التي 
تتقدم به����ا اجلمعيات الأهلي����ة، وذلك من 
خلل املوؤ�ص�صات اخلا�صة التي ت�صهم فيه، 
داعًيا مزيًدا من موؤ�ص�ص����ات القطاع اخلا�س 
اإلى امل�ص����اهمة يف دعم ال�ص����ندوق، ليقدم 
املزي����د م����ن الدع����م ملوؤ�ص�ص����ات املجتمع 
امل����دين، وذلك لتعزي����ز ال�راكة املجتمعية 

بني القطاع احلكومي والأهلي واخلا�س.
من جانب����ه، اأكد اأمني ع����ام هيئة جائزة 
اأن  والبل����دي،  اخلدم����ي  للعم����ل  البحري����ن 
وزارة العم����ل والتنمي����ة الجتماعي����ة تعترب 
من اأب����رز الداعمني للعمل التنموي اخلدمي 
يف البحرين، وت�ص����تحق ال�ص����كر والإ�ص����ادة 
بجهودها املميزة يف جمال العمل والتنمية 

الجتماعية.

• حميدان مت�صلًما اجلائزة.	

زيادة الوعي ال�سيا�سي لدى املواطنني ون�رش الدميقراطية ال�سليمة
“الحتادي الإماراتي” خلل زيارته “التنمية ال�صيا�صية”:

املنام���ة – معه���د البحري���ن للتنمي���ة 
ال�صيا�ص���ية : اأ�ص���اد وفد من وزارة الدولة 
ل�صوؤون املجل�س الوطني الحتادي بدولة 
الإم���ارات العربية ال�ص���قيقة خلل زيارته 
ال�صيا�ص���ية  للتنمي���ة  البحري���ن  ملعه���د 
اأم�س،بفكرة اإن�ص���اء املعه���د الذي يهدف 
ل���دى  ال�صيا�ص���ي  الوع���ي  زي���ادة  اإل���ى 
املواطن���ني ون����ر ثقاف���ة الدميقراطي���ة 
ال�ص���ليمة بني فئات املجتمع؛ مبا ي�صهم 
يف الرتقاء بالعمل الدميقراطي ب�ص���ورة 
ح�ص���ارية وم�رف���ة وتعزيز قي���م وثقافة 

الت�صامح والنتماء والوطنية.
  ج���اء ذلك، خ���لل زي���ارة الوفد ملقر 
املعه���د، حيث اطل���ع الوفد عل���ى جهود 

املعهد يف جم���ال ن�ر ثقافة الدميقراطية 
وتنمي���ة الوعي ال�صيا�ص���ي لدى املجتمع، 
والتوعي���ة ب���اأركان امل����روع الإ�ص���لحي 
ل�صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة.
الإمارات���ي  ورّح���ب املعه���د بالوف���د 
الزائ���ر، موؤكدين اأن اأب���واب املعهد دائًما 
مفتوحة للتعاون مع الأ�ص���قاء من خمتلف 
ال���دول العربية عموًما وم���ن دول جمل�س 
���ا؛  التعاون لدول اخلليج العربية خ�صو�صً
يف كافة املجالت ذات الهتمام امل�صرتك. 
وقّدم املعهد �رًح���ا للوفد للتعريف 
فعالي���ات  م���ن  يقدم���ه  وم���ا  باملعه���د، 
وبرامج تدريبية وتوعوية ت�صتهدف كافة 

مكونات املجتمع، اإ�ص���افة اإل���ى ما يقوم 
به م���ن مب���ادرات متنوع���ة لدع���م العمل 
البحثي والباحثني يف املجالت ال�صيا�صية 
والقانونية والد�صتورية وحقوق الإن�صان، 
من خلل ن�ر البحوث والدرا�صات العلمية 
والكتب التي ت�صكل مرجعا للمهتمني يف 
املجالت ال�صيا�صية واحلقوقية يف مملكة 

البحرين والدول العربية والأخرى.
كما ا�ص���تعر�س املعهد خ���لل اللقاء 
بع�ًص���ا من درا�ص���ات املعهد التي يقوم 
به���ا اأثن���اء مرحلة اإع���داد براجم���ه لتكون 
ا ل���ه يف حتركاته مع اجلمهور  مرجًع���ا علميًّ
وكي���ف تك���ون تلك الدرا�ص���ات بو�ص���لة 

لعملهم يف امل�صتقبل. 

ويف نهاية اللق���اء، قّدم املعهد هدية 
للوف���د الإمارات���ي عبارة عن  من���اذج من 
درا�ص���اته الأخ���رية التي قام به���ا والتي 
تتناول الأو�ص���اع ال�صيا�ص���ية واحلقوقية 
يف مملك���ة البحري���ن وبع����س م���ن الدول 
العربية، كما ق���ّدم الوفد الإماراتي هدية 
تذكاري���ة عب���ارة ع���ن درع وزارة الدول���ة 
الحت���ادي  الوطن���ي  املجل����س  ل�ص���وؤون 
الإماراتي، مثمًنا جه���ود املعهد، ومتمنيًّا 
تعاوًنا وثيًقا بني املعهد والوزارة يف هذا 
املجال الذي �صار يهم كل مواطن خليجي 

حري�س على رفعة وطنه وتقدمه. 



 تأثير التكنولوجيا

•  “�سباحكم بحريني” مبدر�سة �سافرة االبتدائية 	
االعدادية للبنات �سمن اأن�سطة املدر�سة املعززة 

للمواطنة وحقوق االن�سان

متفوقات.. و�شاطرات بـ “الإجنليزي” ن�شف طالبات “العدوية” 
اجل������ودة ب���ت���ق���اري���ر  دورات   3 ل������  االم����ت����ي����از  ع���ل���ى  حت����اف����ظ  امل����در�����س����ة 

حافظت مدر�سة رابعة العدوية االبتدائية 
للبنات الواقعة مبنطقة الق�س���يبية مبحافظة 
العا�س���مة عل���ى تقدي���ر “ممت���از” ب���دورات 
املراجع���ة الث���اث الت���ي اأجرتها هيئ���ة جودة 

التعليم والتدريب.
وذك���ر التقري���ر ان طالب���ات احللقت���ن 
االأولى والثانية حققن ن�س���ب جناح مرتفعة يف 
العام الدرا�سي 2015 - 2016، تراوحت بن 

%96 و%100 يف جميع املواد االأ�سا�سية.

وب���ن ان املتفوق���ات ميثلن م���ا يقارب 
ن�س���ف ع���دد طالب���ات املدر�س���ة، والطالبات 
ذوات التح�س���يل املنخف�ض قلة، اأما طالبات 
�س���عوبات التعل���م فحقق���ن تقدما ب���ارزا يف 
الغالبية العظمى من الدرو�ض. واأ�سار التقرير 
الى اأبرز جوانب القوة، ومنها تنوع امل�رشوعات 
الرائدة عموما، وج���ودة برامج الدعم يف اللغة 
العربي���ة للطالب���ات الات���ي لغته���ن االم غري 
ال�س���ف  عربي���ة، وكذل���ك حتقي���ق طالب���ات 
ال�ساد�ض م�ستويات اعلى كثريا من املتو�سط 
الوطن���ي يف االمتحان���ات الوطنية وخا�س���ة يف 

اللغ���ة االجنليزي���ة يف عام���ي 2015 2016-، 
وتلبي���ة االحتياج���ات التعلمي���ة وال�سخ�س���ية 
للطالب���ات مبجموع���ة متنوع���ة م���ن الربام���ج 

االثرائية والعاجية وامل�رشوعات املتميزة.
يف  املتمي���زة  امل�رشوع���ات  اأب���رز  وم���ن 

املدر�سة:
- “�س���وق خ���ربة” ويه���دف ال���ى تعزي���ز 
كف���اءة  ورف���ع  الداخلي���ة  التعل���م  �س���بكات 

املعلمات. 
- “اب���دع فاأمتي���ز” ويه���دف ال���ى رب���ط 
نظام احلوافر واملكافاآت باإجناز املرت�س���حات 

للبحوث االإجرائية وامل�رشوعات الرتبوية 
املبتكرة يف االإجناز االكادميي.

- “انا م���ن العدوية والعدوية 
مني” ويهدف ال���ى دمج الطالبات 

الات���ي لغتهن االم غ���ري العربية يف 
احلياة املدر�سية وتطوير م�ستوياتهن 

الدرا�سية. وتاأ�س�ست املدر�سة يف 1967.
االأول حت���ى  م���ن  ال�س���فوف   وت�س���م 
 395 وت�س���توعب  االبتدائ���ي.  ال�س���اد�ض 
و40  فني���ة،  و12  اداري���ات،  و10  طالب���ة، 

معلمة. 

15 امتحانا خالل اأ�شبوع.. واملعلمون ل ي�رشحون 

ي�شاعد طلبة متالزمة “داون”  اعتماد “ال�شو�شيل ميديا” 

“الباد” تن�رش عري�سة اأولياء اأمور طلبة ال�سف العا�رش مبدر�سة خا�سة:

درا�سة جامعية بحرينية مبوؤمتر دويل لتكنولوجيا التعليم باأمريكا:

وقع اأولياء اأمور على عري�س���ة يف مدر�س���ة 
خا�س���ة تقع مبحافظة املحرق، ح�س���لت عليها 
“الب���اد”، اأف���ادوا فيها ان بناتهن يف ال�س���ف 
العا����رش ي�س���تكن من �س���عوبة هذه ال�س���نة يف 
ا�س���تيعاب مواد الكيمياء والفيزياء، م�س���ريين 
اإلى اأن االإدارة مل تتعاون معهم حلل امل�س���كلة، 

ما ا�سطرهم للجوء اإلى ال�سحافة.
واأفادت والدة اإحدى الطالبات ل� “الباد” 
اأن املدر�سة عينت اأ�ساتذة للكيمياء والفيزياء 
وحتى الريا�س���يات مب�س���توى اأكادمي���ي عاٍل، 
اإذ يعجز هوؤالء االأ�س���اتذة من اإي�س���ال املعلومة 
للطالب���ات بطريق���ة �س���هلة، ما انعك�ض �س���لبا 
عل���ى اأدائهن وم�س���توى درجاته���ن بعد ان كن 
يف ال�سنة ال�سابقة من املتفوقات بهذه املواد.

واأ�س���افت: عندم���ا تاأت���ي ابنت���ي للبي���ت 
تعي�ض توترا وقلقا كبريين، وت�ستكي قائلة ال 

اأفهم ما القاعدة وال اأعلم كيف اأجنز الفر�ض.

وتابع���ت اأن ابنته���ا كان���ت تن���ال عامات 
مبع���دل 85 و90، اإال انه���ا انخف�س���ت اإلى 70 
و60، يف ح���ن اإن بع����ض الطالب���ات انخف����ض 
م�س���توى عاماتهن من 95 اإل���ى 70 وهو ما اأثر 

على حالتهن النف�سية.
ويف �سوء ذلك، اأ�سارت اإلى انها ذهبت مع 
اأولياء اأم���ور اأكرث من مرة اإلى امل�س���وؤولة واإلى 
املدير وطرحت عليهم امل�س���كلة ان ي�ستبدلوا 
االأ�س���اتذة لكنه���م كان���وا يعدونه���م وال يفون 

بالوعد.
وقال���ت: اقرتحت عليهم نق���ل ابنتي اإلى 
“�س���عبة” اأخرى لذات ال�س���ف لكنهم رف�س���وا 

طلبي.
واأردفت: خال االأ�س���بوع جتري املدر�س���ة 
12 امتحان���ا للطلب���ة واإذا مل يتوف���ق الطال���ب 
مبادة واحدة ينخف�ض معدل باقي املواد، علما 
ان االأ�س���بوع املا�سي خ�سع خاله الطاب ل�15 
امتحان���ا حتى اإنهم ال ي�س���عرون بطع���م الراحة 

خال االإجازات االأ�سبوعية.

وقال���ت باأ�س���ى “ابنت���ي كانت 
B+ فاأ�سبحت ب�سبب هذه امل�سكلة 

.”c مب�ستوى
م�س���اعدتها  “حاولنا  وتابع���ت 
مبعل���م خا�ض لكنه طلب مبلغ 480 
دينارا �سهريا، ونحن ندفع اأق�ساطا 
باهظة للمدر�س���ة علما اأن املدر�سة 
تزيد قيمة الأق�ش���اط علينا ب�شكل 

م�ستمر”.
“الطالبات  بالق���ول  واأنه���ت 
حمبط���ات ويع�س���ن حالة نف�س���ية 
يتح����رشن  اأنه���ن  علم���ا  �س���عبة، 
للذهاب اإلى اجلامعة بعد �سنتن، 
وب���دل ان جتري االأمور ب�س���هولة 
فه���ن يفك���رن جديا ب�س���بب هذه 
املاأ�ساة االنتقال اإلى االأدبي، مما 
�س���يوؤثر على خياراتهن اجلامعية 
يف امل�س���تقبل و�س���يبقى ذن���ب 

املدر�سة”.

ال�سخري - جامعة البحرين: دعت درا�سة 
يف جامع���ة البحري���ن اإل���ى اعتم���اد �س���بكات 
التوا�سل االجتماعي، بو�سفها قنوات فعالة 
يف ن�رش الوعي حول اأهمية ا�ستخدام التقنيات 
امل�س���اعدة لطلب���ة متازم���ة داون يف مملك���ة 

البحرين.
واأك���دت الدرا�س���ة، التي بحث���ت “تاأثري 
التكنولوجي���ا امل�س���اعدة يف طلب���ة متازم���ة 
داون يف مملكة البحرين”، والتي �ساركت بها 
االأ�ستاذة امل�ساعدة يف ق�سم نظم املعلومات 
بكلي���ة تقنية املعلوم���ات يف جامعة البحرين 

جفل���ة ح�س���ن العم���اري، يف املوؤمت���ر الدويل 
الثام���ن ع�رش لتكنولوجي���ا التعليم، الذي عقد 
موؤخراً بجامعة هارفرد بوالية ما�سات�سو�ست�ض 
االأمريكي���ة، اأنه ميك���ن بناء �س���بكة اجتماعية 
بو�س���م “Bahrain.DS”، يت���م بو�س���اطتها 
رب���ط اأولياء اأمور طلبة متازمة داون باخلرباء 
واملخت�سن واالأ�ساتذة واملهتمن ملناق�سة 

االأمور اخلا�سة بهذه الفئة.
كم���ا لفتت العم���اري اإل���ى ال���دور الذي 
ميك���ن اأن يقوم به القطاعان: العام واخلا�ض 
يف االرتقاء مبراك���ز التاأهيل ومدار�ض الَدمج، 

وتهيئ���ة بيئ���ة تعليمي���ة مدَعم���ة بتقني���ات 
م�س���اعدة عالي���ة اجل���ودة لتعزي���ز العملي���ة 
التعلُمية، م�س���رية اإلى اجله���ود لتي اأجنزتها 
وزارة الرتبية والتعليم يف دمج طلبة متازمة 
داون يف املدار�ض احلكومية وتهيئة املراكز 
اخلا�س���ة، بهدف تعزيز قدراته���م التعليمية 

والتعلمية وم�ساركاتهم االجتماعية.
وقالت العماري اإن املوؤمتر ر�َس���ح البحث 
T - (نن����رشه يف املجل���ة العلمية املحكم���ة 
JET(، وتعد هذه املجلة ذات فهر�سة عاملية 

يف قاعدة البيانات.

عا�شور باأعرق اجلامعات

احلقيبة التوعوية

املنامة � جامعة اخلليج العربي: اأنهت اأخ�سائية التقنية 
احليوية يف كلية الدرا�س���ات العلي���ا بجامعة اخلليج العربي 
الباحث���ة دانا عا�س���ور مرحلة اأبح���اث ما بع���د الدكتوراه يف 
جامع���ة هارف���اد الطبي���ة اأحد اأع���رق اجلامع���ات االأمريكية، 
وم�ست�س���فى ما�سا�سو�س���يت�ض العام يف مدينة بو�س���طن يف 
والي���ة ما�سا�سو�س���يت�ض يف الوالي���ات املتح���دة االمريكية 
بعدما ق�س���ت 18 �س���هراً متوا�س���ا جت���ري خاله���ا اأبحاثا 
م�سرتكة يف خمتربات طب الكلى عن الربوتينات املتعلقة 

مبر�ض التكي�ض الكلوي واأمرا�ض اجلهاز املناعي.
 ADPKD كم���ا �س���اهمت يف تنقي���ة بروتن وراث���ي 
يتعل���ق مبر����ض التكي����ض الكل���وي البتكار من���وذج ثاثي 

االبعاد ي�ساعد على فهم اأعمق للمر�ض وعاجه. 

الرف���اع - املجل����ض االأعل���ى للم���راأة: نظ���م املجل����ض االأعلى 
للم���راأة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ور�س���ة عمل تدريبية 
بعن���وان “اآليات تفعيل برامج التوعية والتثقيف يف املوؤ�س�س���ات 
التعليمي���ة حول اإدم���اج احتياجات املراأة يف التنمي���ة واإعمال مبداأ 
تكافوؤ الفر�ض”، وذلك باملركز االقليمي لتكنولوجيا املعلومات 
واالت�س���ال مبعهد البحرين للتدريب. واملدار�ض العامة املطبقة 
لربنام���ج احلقيب���ة له���ذا الع���ام الدرا�س���ي ه���ي: مدر�س���ة ع���راد 
االبتدائي���ة االعدادي���ة للبن���ن ومدر�س���ة الرفاع ال�رشق���ي للبنات 
ومدر�سة جد حف�ض االعدادية للبنن ومدر�سة عبدالرحمن الداخل 
االعدادي���ة للبنن ومدر�س���ة البدي���ع االعدادية للبنات ومدر�س���ة 
الدير االبتدائية االعدادية للبنات ومدر�س���ة �س���مو ال�س���يخ حممد 
االبتدائية االعدادية للبنن باالإ�س���افة مدر�س���تن خا�ستن هما 

مدر�سة احلكمة الدولية ومدر�سة النور العاملية.

ل تنظروا للمكا�شب املادية فقط.. وانتبهوا ل�شحة املوظفني
اأ�ستاذ ال�سحة العامة امل�ساعد بجامعة اخلليج الأ�سحاب العمل:

املنامة � جامعة اخلليج العربي: قال اأ�س����تاذ ال�س����حة العامة امل�ساعد يف كلية الطب 
والعلوم الطبية بجامعة اخلليج العربي �س����لمان حمد الزياين اإن اأوقات العمل والفرتات 

التي يق�سيها املوظفون والعاملون يف مكان العمل حتدد م�سار ال�سحة العامة.
ودع����ا اأ�س����حاب العمل واملدراء وامل�س����وؤولن اإل����ى تبني مبادرات لتعزيز ال�س����حة 
النف�س����ية ودع����م املوظف����ن يف م����كان العمل لتعزي����ز االإنتاجي����ة واالرتقاء به����ا، وعدم 
االقت�س����ار على النظر للمكا�س����ب والبعد املادي فقط على ح�س����اب �سحة موظفيهم يف 
بيئة العمل. واأو�س����ح الزياين: “نق�س����ي فرتات طويلة من اأوقاتنا يف العمل، لذلك فاإن 
جتربتنا يف مكان العمل هي واحدة من العوامل التي حتدد �سحتنا ورفاهيتنا ب�سكل عام، 
لذا فاإن ا�س����حاب العمل واملدراء وامل�س����ئولن الذين و�س����عوا مبادرات لتعزيز ال�سحة 
النف�س����ية ودعم املوظفن يف مكان العمل ال يرون املكا�س����ب فقط يف �سحة موظفيهم 

بل اأي�سا يف اإنتاجيتهم يف العمل”.
ووا�سل: االكتئاب وا�سطرابات القلق تعد من اال�سطرابات النف�سية ال�سائعة التي 
لها تاأثري على القدرة على االنتاجية يف العمل، واأكرث من 300 مليون �سخ�ض يعاين من 

االكتئاب عامليا، واأكرث من 260 مليون يعي�سون مع ا�سطرابات القلق.

• جفلة العماري	

• نظمت جامعة اخلليج حملة تطعيم �سد االأنفلونزا املو�سمية جلميع منت�سبيها بح�سور 	
�سلمان الزياين

ليلى مال اهلل 

حمررال�شوؤون املحلية

الكيمياء  معلم���ي  ال�س���تبدال 
والفيزي��������اء والريا�س�������يات

 املع��ل�������م اخل�س����و�س���������ي 
طل���ب 480 دين���ارا �س���هريا 

هبوط معدل الطلبة 
60 اإل���ى   90 م���ن 
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الأوقاف اجلعفرية تد�شن بوابة العقارات الوقفية 

�ملنامة - �لأوقاف �جلعفرية: �أعلن 
رئي�س جمل�س �لأوقاف �جلعفرية حم�سن 
�آل ع�س���فور عن تد�س���ن نظام “بو�بة 
�ل�س���تثمارية”،  �لوقفي���ة  �لعق���ار�ت 
�لو�جهة �لإلكرتوني���ة �جلديدة لتقدمي 
طلبات �ل�س���تثمار و�ل�ستئجار وعر�س 
جمي���ع �لعقار�ت �لوقفي���ة للمجتمع مبا 
يعزز �ل�س���فافية و�لتناف�س���ية يف تنمية 

�لإير�د�ت �لوقفية.
وق���ال رئي����س �لأوق���اف �جلعفرية 
�إن ه���ذ� �ملركز هو �لثال���ث �لذي تعلن 
�لإد�رة عن تد�س���ينه بعد مركز خدمات 
�ل�س���يانة ومرك���ز خدم���ات �ملر�جعن، 
و�أنه يعمل على تنفيذ م�ساريع و�أهد�ف 
�س���املة  �إ�س���رت�تيجية  طموح���ة �س���من 
للنهو�س بالأوقاف �جلعفرية، وتفعيل 
ثالثية �ل�رش�ك���ة و�ل�س���فافية و�لتنمية؛ 
لتحقي���ق تطلع���ات �جلماه���ر من هذه 
�ملوؤ�س�سة �لعريقة، لفًتا �إلى �أن �ل�رشكة 

�ملطورة لنظام بو�بة �لعقار�ت �لوقفية 
�نته���ت موؤخ���ًر� م���ن و�س���ع �للم�س���ات 
مبق���دور  وب���ات  للنظ���ام،  �لنهائي���ة 
�لر�غب���ن يف �ل�س���تثمار �أو �ل�س���تئجار 
�أو �ل�ستف�س���ار ودف���ع �ملبالغ �ملرتتبة 
عليهم ب�س���كل مبا�رش من خ���الل �ملوقع 
www.jwdgate. لإلكرتوين للنظ���ام�

.com
وذك���ر �آل ع�س���فور �أن م�رشوع مركز 
خدم���ات �مل�س���تثمرين وموق���ع بو�ب���ة 
�لعق���ار�ت يقدم���ان خدم���ات متكاملة 
جلمي���ع �مل�س���تاأجرين يف �إد�رة �لأوقاف 
�جلعفري���ة، و�لذي���ن يتج���اوز عدده���م 
�لإجمايل 3000 م�س���تاأجر، حيث باإمكان 
ك�س���ف  عل���ى  �لتع���رف  �مل�س���تاجرين 
ودفعه���ا  وفو�تره���م  مدفوعاته���م 
وتقدمي طلبات �ل�س���يانة و�لتبليغ عن 
طريق �لبو�بة �للكرتوني���ة، �لأمر �لذي 
�سيحقق طفرة تاريخية يف عمل �لإد�رة.

النظر بطلبات ا�شتفادة املتقاعدين من “دملون للب�رصيات” اأهايل قاليل يثمنون زيارة وزيرة ال�شحة

درا�شة الرتخي�ص البيئي للج�رص الرابع بني املنامة واملحرق 

“تن�شيقي املحرق” للمواطنني: اأبلغوا �شد من “ُيربكن” فوق الر�شيف

��ستمعت لحتياجاتهم بناء على توجيهات �سمو رئي�س �لوزر�ء

للتحكم يف �لآثار �ملحتملة 

“�لكهرباء” جتدول �سيانة “ملبات” �لإنارة �لتالفة

ق���اليل – مكت���ب �لنائ���ب حممد �جل���ودر: رفع 
ممثل �لد�ئرة �خلام�س���ة مبحافظ���ة �ملحرق �لنائب 
حممد �جلودر با�س���مه وبا�س���م �أهايل قاليل �أ�س���مى 
�آيات �ل�سكر و�لتقدير لوزير �ل�سحة فائقة �ل�سالح 
على زي���ارة جمل�س���ه �أم�س بح�س���ور م�س���وؤولن يف 
وز�رة �ل�س���حة و�أهايل منطقة قاليل، يف �إطار تنفيذ 
توجيهات �س���مو رئي�س �ل���وزر�ء لتفقد �ملو�طنن 
ميد�نيًّا و�ل�س���تماع ملطالبهم و�لعم���ل على تلبية 
�حتياجاتهم.  وقال ع�س���و جلنة �ل�س���وؤون �خلارجية 
و�لدف���اع و�لأم���ن �لوطن���ي �إن �أهايل ق���اليل طالبو� 
وزي���رة �ل�س���حة بالعم���ل عل���ى ت�رشيع �إن�س���اء مركز 

�أع���د�د �ملر�س���ى،  �س���حي يف ق���اليل ل�س���تيعاب 
مطالبن �أي�ًس���ا بتوظي���ف �لعاطلن م���ن �لأطباء. 
و�أ�س���اف �أنهم ��س���تمعو� من �ل�س���الح، ومن وكيل 
�ل���وز�رة ولي���د �ملانع عل���ى �آخر تط���ور�ت م�رشوعي 
�ل�سمان �ل�سحي، و�لت�سير �لذ�تي للم�ست�سفيات 
و�ملمي���ز�ت، مثمنن م���ا تقدمه وز�رة �ل�س���حة من 
خدم���ات للمو�طن���ن و�ملقيم���ن، معربي���ن ع���ن 
�س���كرهم للوزي���رة �لتي دع���ت �ملو�طن���ن لإبد�ء 
مالحظاتهم، حي���ث �إن �أبو�ب �لوز�رة مفتوحة د�ئًما 
�أمامهم، و�عدًة بالأخذ مبقرتحاتهم �لتي من �ساأنها 

تطوير �أد�ء �لوز�رة. 

�لأعل���ى للبيئ���ة: تر�أ����س  �ملنام���ة - �ملجل����س 
�لرئي�س �لتنفي���ذي للمجل�س �لأعلى للبيئة حممد بن 
دين���ه �لجتماع �لت�س���اوري مع عدد من �ملخت�س���ن 
و�خلرب�ء �ملمثلن لوز�رة �لأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين، و�إد�رة �سوؤون �ملو�نئ و�ملالحة 
�لبحري���ة، وقيادة خفر �ل�س���و�حل، و�أمانة �لعا�س���مة، 
وجمل�س �أمانة �لعا�س���مة يف مكتبه باملجل�س �س���باح 
�لثالثاء؛ ل�ستعر��س خمرجات در��سة �لتقومي �لبيئي 
مل�رشوع ج�رش �ملحرق �لر�بع �لذي يربط �ملنامة �س���مال 
وجزي���رة �ملحرق. ويف بد�ي���ة �لجتماع، رحب بن دينه 
باحل�سور، مقدما �ل�سكر و�لتقدير للجهات �مل�ساركة 
كافة يف ه���ذ� �مل�رشوع �لكب���ر و�ملهم، �إ�س���افة �إلى 
�لتعاون مع �ملجل�س �لأعلى للبيئة، و�لذي ي�س���هم يف 
تعزي���ز �إجناح هذ� �مل�رشوع م���ن �لنو�حي كافة، ومنها 
�لبيئي، م�سيد� �س���عادته باجلهود �حلثيثة يف تنفيذ 
هذه �مل�س���اريع، و�لتي تهدف �إل���ى �لتطور و�لتنمية 

يف مملكة �لبحرين.
و�أكد �أن �ملجل�س �لأعل���ى للبيئة �رشيك فاعل يف 
هذه �مل�س���اريع �ملتقدمة وذلك من خالل �خت�سا�سه 
�لتاأث���ر  لتف���ادي  عليه���ا؛  و�ملتابع���ة  �لإ����رش�ف  يف 

�ل�سلبي على �لبيئة و�ملحافظة عليها تطبيقاً للقر�ر 
�لوز�ري رقم 1 ل�س���نة 1998 ب�س���اأن �لتقومي �لبيئي 
للم�رشوعات، و�لذي يفر�س على قائمة من �مل�ساريع 
�لتنموية باأن تخ�س���ع لإجر�ء�ت تق���ومي �لأثر �لبيئي، 
فيتم من خالل ذلك در��سة �أثرها على �لبيئة وحتديد 
�ل�س���رت�طات �لت���ي تكف���ل �لتحك���م يف تل���ك �لآثار 
�ملحتملة �س���من ما حتدده �ملعاير �لبيئية �ملحلية 
و�لعاملي���ة، وياأتي هذ� �لجتماع �أخذ� باأحد �أهم ركائز 
عملية تقومي �لآثار �لبيئية �ملعتمدة عامليا مب�ساورة 

�لأطر�ف ذوي �لعالقة و�ملحتمل تاأثرهم بامل�رشوع.
كم���ا ��ستعر�س���ت �رشك���ة �إيك���وم �ل�ست�س���ارية 
�ملعتم���دة ل���دى �ملجل����س �لأعل���ى للبيئ���ة تقاري���ر 
در��س���اتها �لفنية حول �مل����رشوع، وعلى �إثرها ناق�س 
�حل�س���ور نتائج �لدر��س���ة، وتبادل �خل���رب�ء وممثلي 
�جله���ات �لآر�ء و�لأف���كار و�ملقرتح���ات و�ملالحظات 
الت���ي ي�ؤك���د املجل����س ا�س���تيفاء متطلباته���ا ك�رشط 
�أ�س���ا�س قبل �لبت ب�س���اأن �إ�س���د�ر �ملو�فقة �لبيئية 

للم�رشوع.

�ملح���رق - حمافظ���ة �ملح���رق: تر�أ����س حماف���ظ 
�ملحرق �سلمان بن هندي �جتماع �ملجل�س �لتن�سيقي 
يف دورت���ه �لثاني���ة، مرحًب���ا بالأع�س���اء م���ن ممثل���ي 
ا ��ستعد�د�ت �ملحافظة  �لوز�ر�ت و�لأهايل، م�ستعر�سً
لالحتفال بالعي���د �لوطني �ملجيد من خالل �لحتفال 
�ل���ذي �س���تقيمه يف �لثام���ن ع�رش من �س���هر دي�س���مرب 
�لق���ادم مبتن���زه �لأم���ر خليفة ب���ن �س���لمان مبدينة 
�حلد، م�س���يًد� بتعاون �جلميع من مو�طنن وجاليات 
وفرق �س���عبية. وطرح ممثل �لأه���ايل باملجل�س �أحمد 
�لبناء ع���دًد� من �ملو�س���وعات �ملتعلق���ة باخلدمات 
�حلكومية، م�سًر� �إلى �أهمية زيادة �لتوعية و�لتثقيف 
للمو�طن���ن بالقو�ن���ن و�لتعاون م���ع �جلهات ذ�ت 
�لعالق���ة يف �لإب���الغ ع���ن �ملخالف���ات �لعام���ة و�لتي 
تاأتي من �س���منها ظاهرة �لكالب �ل�س���الة و�لوقوف 
�خلاط���ئ للمركب���ات عل���ى �لأر�س���فة �لتي م���ا ز�لت 
منت����رشة يف ع���دد من �ملناطق.  من جانبه، �أكد ع�س���و 
�ملجل����س ممثل وز�رة �لعم���ل و�ل�س���وؤون �لجتماعية 
ع�س���ام �لعلوي �أهمية �لعمل يف ن�رش �لثقافة و�لوعي، 

وذل���ك من خالل �ل���وز�ر�ت و�جلمعي���ات �لأهلية على 
حد �س���و�ء. كما ��س���تعر�س ممثلو �لأه���ايل باملجل�س 
�زدياد ظاهرة �ل�س���يار�ت �ل�)�ل�سكر�ب( و�ملهجورة 
�إعاقته���ا للحرك���ة �ملروري���ة  يف مناطقه���م وم���دى 
و�إ�سغالها يف �لوقت ذ�ته ملو�قف �ل�سيار�ت لفرت�ت 
طويل���ة، مطالبن �جلهات �ملعنية باإيجاد حل نهائي 
وج���ذري لهذه �ملع�س���لة. ورد �لقائ���م باأعمال مدير 
عام بلدية �ملحرق عا�سم عبد�للطيف باأن �لبلدية يف 

طور �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بالتعاون مع �جلهات 
ذ�ت �لعالقة، م�س���دًد� على �أهمي���ة تعاون �لأهايل يف 
هذ� �ل�س���اأن. وحول وجود بع�س �لأ�سالك �لكهربائية 
�لقدمية وملبات �لإنارة �ملتعر�سة للتلف، �أكد ممثل 
هيئة �لكهرباء و�ملاء ع�سو �ملجل�س �لتن�سيقي ناطر 
�أبو طر �أن �لهيئة تقوم على جدولة �أعمال �ل�س���يانة 
�لدورية لكافة �أعمدة �لإنارة و�إجر�ء �ل�س���يانة �لالزمة 

للتلفيات �إن وجدت.

• حممد �جلودر	

• �لجتماع �لت�ساوري	

•  �جتماع �ملجل�س �لتن�سيقي	

�حلكم���ة  جمعي���ة   - �ملنام���ة 
للمتقاعدي���ن: �تفق���ت جمعي���ة �حلكمة 
للمتقاعدي���ن برئا�س���ة �لفري���ق طبيب 
�ل�س���يخ حمم���د ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة 
للب�رشي���ات وميثله���ا  و�رشك���ة دمل���ون 
�ملدير �لعام حممد خلف لتنفيذ م�رشوع 
“عطاء ب���ال حدود”، يه���دف �إلى توفر 
�لفح�س و�لنظار�ت �لطبية و�ل�سماعات 
ب�س���ورة جماني���ة �س���املة �إل���ى جان���ب 
تخفي�س يف نفقات �لعالج �لتي ت�س���ل 

�إلى 50 %. 
و�أبدى رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية 
�ل�س���يخ حمم���د ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة 
�هتمامه و�سعادته بتنفيذ هذ� �مل�رشوع 

�لإن�س���اين ل���ذوي �لدخ���ل �ملح���دود من 
�ملتقاعدين منت�س���بي �جلمعي���ة، معرًبا 
ع���ن �عت���ز�زه بال���دور �لوطن���ي �ل���ذي 
يقوم به �أ�س���حاب �لأيادي �لبي�س���اء يف 
مث���ل ه���ذه �لأم���ور للتخفيف م���ن �أعباء 
�لحتياج���ات و�لأجه���زة �ل�س���حية، وقد 
وّجه نائب �لرئي�س بت�س���كيل جلنة فنية 
وعمل ��ستمارة خا�سة ل�سمان ��ستمر�ر 
وجناح و�س���فافية �إج���ر�ء�ت تنفيذ هذ� 

�مل�رشوع. 
حيث بادرت �إد�رة �جلمعية بت�سكيل 
�للجن���ة �لفني���ة برئا�س���ة �لأمن �ملايل 
وع�س���وين �إد�رين للمبا�رشة بالنظر يف 

�لطلبات �لتي �ستبد�أ �أعمالها غد�. 

اجلريان: تعزيز منهجية ال�رصاكة املجتمعية

�ملنام����ة - وز�رة �لد�خلية: ��س����تقبل 
�ملدي����ر �لع����ام ملديرية �رشطة �ل�س����مالية 
�لعمي����د عبد�هلل خليفة �جل����ر�ن وفد�ً من 
�جلمعية �لأهلية للتالحم �لوطني، برئا�سة 

رئي�س �جلمعية  خالد �ملنا�سي.
�لعمي����د  ، رح����ب  �للق����اء  بد�ي����ة  ويف 
عبد�هلل �جل����ر�ن بوفد �جلمعية، م�س����يد�ً 
بال����دور �لجتماعي �لتي تق����وم به لتعزيز 
�لرت�ب����ط بن �أف����ر�د �ملجتم����ع، موؤكد�ً �أن 
�ملديري����ة تعم����ل عل����ى تعزي����ز منهجي����ة 
�ل�رش�ك����ة �ملجتمعي����ة تنفي����ذ� لتوجيهات 
وزي����ر �لد�خلي����ة، وحتر�س يف ه����ذ� �لطار 
عل����ى �مل�س����اركة يف خمتل����ف �لفعالي����ات 

�لجتماعية.
من جهته، �أكد رئي�س �جلمعية �لأهلية 
�أن �ملو�ط����ن، �رشي����ك  للتالح����م �لوطن����ي 
رئي�����س لرج����ل �لأم����ن، ويقع عل����ى عاتقه 
�لكثر م����ن �مل�س����ئوليات �لت����ي حتتمها 
عليه �مل�سوؤولية و�مل�سلحة �لعامة للبالد.
كما �أثن����ى وفد �جلمعي����ة على جهود 
كل  يف  �لفعال����ة  وم�س����اركتها  �ملديري����ة 
�لأن�س����طة و�لفعالي����ات، وتلبيته����ا لكافة 
و�ملوؤ�س�س����ات  �جله����ات  م����ن  �لدع����و�ت 
�لأهلية، وهذ� يعك�س مدى �لتو��سل بن 
�ملديرية و�ملو�طنن و�ملقيمن على حد 

�سو�ء. 

البلديات داعم اأ�شا�ص للم�شتثمرين يف البحرين 
خلق مناخات منا�سبة للنهو�س باحلركة �لتجارية... �لغتم:

�ملنام���ة - وز�رة �لأ�س���غال و�س���وؤون �لبلدي���ات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين: قال رئي�س �للجنة �مل�س���رتكة 
م���ع غرفة جت���ارة و�س���ناعة �لبحرين من جه���ة وز�رة 
�لأ�سغال و�سوؤون �لبلديات و�لتخطيط يو�سف �لغتم 
�إن �لبلديات د�عم �أ�س���ا�س للم�ستثمرين يف �لبحرين، 
م�س���ًر� �إل���ى �أن وز�رة �لأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين تقّدم كل ما من �س���اأنه ت�س���هيل 
حركة �ل�س���تثمار و��ست�س���د�ر �لرت�خي����س وتقدمي 
�لت�سهيالت �ملطلوبة خللق مناخ مالئم للم�ستثمرين.
و�أو�س���ح �لغتم يف �للقاء �ل���ذي عقده مع جمعية 
وكالء �ل�سيار�ت يف مكتبه بح�سور ممثل غرفة جتارة 
و�سناعة �لبحرين حممد �ملوؤيد �أن �لقنو�ت بن غرفة 
جتارة و�س���ناعة �لبحرين ووز�رة �لأ�س���غال و�س���وؤون 
�لبلدي���ات مفتوح���ة د�ئًما م���ن �أجل خل���ق �ملناخات 
�ملنا�سبة للبيئة �ل�ستثمارية ومبا يعود بالنفع على 
�مل�ستثمرين و�ملو�طنن وحركة �لقت�ساد �لوطني.

و�أكد �لغتم �أن �للجنة �مل�س���رتكة بن �لبلديات 
وغرفة �سناعة وجتارة �لبحرين تعمل وفق توجيهات 
رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �لأمر خليفة 
بن �سلمان �آل خليفة من �أجل مد �جل�سور بن خمتلف 

�لقطاع���ات مل���ا في���ه م�س���لحة �لوط���ن و�ملو�طنن 
وتهيئة �ملناخات �ل�س���تثمارية وحتقيق �مل�س���الح 
�لتي من �ساأنها �لرتقاء بالنه�سة �لتجارية يف مملكة 
�لبحري���ن. و�أردف “لق���د عق���د �للقاء بح�س���ور ممثل 
غرفة جتارة و�س���ناعة �لبحرين ورئي�س جمعية وكالء 
�ل�سيار�ت حممد �ملوؤيد ونائب �لرئي�س نو�ف �لزياين 
وع�سو جمل�س �لإد�رة �سوزي كانو و�أمن �ل�رش عبد�هلل 
�ل���و�دي حيث جرى �لتباحث فيم���ا يتعلق بالإعالنات 
�خلا�س���ة ب���وكالت �ل�س���يار�ت وطريق���ة �حت�س���اب 
�لر�س���وم و�آلية �رشف �لرت�خي�س و�لت�س���هيالت �لتي 

تقدمها �لبلديات لوكالت �ل�سيار�ت يف هذ� �لإطار”.
بع����س  �جلمعي���ة  �أع�س���اء  ل���دى  “كان  وتاب���ع 
�ل�ستف�س���ار�ت تتعلق بطبيع���ة �لإعالنات على مباين 
وكالت �ل�س���يار�ت و�آلية �حت�س���ابها، وقد مت �لإجابة 
عل���ى جميع ��ستف�س���ار�ت �جلمعية، كم���ا مت �لتفاق 

على ��ستمر�رية �لتو��سل �مل�ستقبلي”.
ي�سار �إلى �أن وز�رة �لأ�س���غال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين لديها جلنة م�س���رتكة مع غرفة 
�سناعة وجتارة �لبحرين يرت�أ�سها من جانب �لبلديات 

يو�سف �لغتم. 

• يو�سف �لغتم م�ستقبال جمعية وكالء �ل�سيار�ت	
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 ق���ال خطيب جامع اخل���ر يف قاليل 
�ص���الح اجل���ودر “اإن مواجه���ة الع���دوان 
الإيراين ي�ص���تلزم وحدة ال�صف واجتماع 
الكلمة والعت�ص���ام بحبل اهلل، والوقوف 
ا واحًدا، واإننا  مع قيادتنا ال�صيا�صية �صفًّ
جميًعا م���ع ال�ص���قيقة الك���رى اململكة 
العربية ال�ص���عودية، فحزب اهلل اللبناين 
ال���ذي اأعل���ن احل���رب عل���ى دول اخلليج 
العرب���ي هو العدو ال���ذي يجب مواجهته 
والت�ص���دي له، فهو راأ����س الأفعى الذي 

يجب اأن يقطع”.
واأردف اجل���ودر يف خطبته اأم�س “يتابع امل�ص���لمون بالعامل 
الع���دوان الإيراين وذراعه الإرهابي يف لبن���ان ويف اليمن جماعة 
احلوثيني، فال�ص���اروخ البال�ص���تي ال���ذي اأطلق من الأرا�ص���ي 

اليمني���ة باجت���اه العا�ص���مة الريا�س مل 
يك���ن ي�ص���تهدف الريا�س فق���ط، ولكنه 
ي�ص���تهدف اأر����س احلرم���ني ال�رشيفني، 
وي�ص���تهدف امل�ص���لمني يف العامل، فهو 
ل يق���ل ع���ن اعت���داء )اإبرهة احلب�ص���ي( 
للكعب���ة امل�رشف���ة، نعلم ويعل���م اجلميع 
ب���اأن احلوثي���ني ل ميلك���ون ثم���ن ه���ذا 
ال�ص���اروخ املتط���ور، واأن ثمن���ه مدفوع 
مقدًما م���ن اإيران، واأن تقني���ة اإطالقه ل 
ميكن للحوثيني ذل���ك، اإمنا وراءه حزب 
اهلل اللبن���اين”.  وختم “لقد ج���اء م�رشوع 
ت�ص���دير الثورة الإيرانية خلداع ال�ص���ذج 
من امل�ص���لمني لالن�ص���واء حتت امل�رشوع 
التو�ص���عي، مثل ما هو حا�صل اليوم يف العراق و�صوريا ولبنان 
واليمن، وم���ا مت حتويل ولءات اأبناء املنطقة للم�رشوع الإيراين 

اإل لتطويق الأمة بتلك الأقليات لفتعال ال�رشاعات فيها”.

اأك���د خطي���ب جامع ال�ص���يخ 
عي�ص���ى ب���ن �ص���لمان ال خليفة 
ب�ص���افرة جا�ص���م ال���ذوادي “اأن 
نب���ذ العنف والتفرق���ة والأنانية 
ا وخا�ص���ة  والطائفي���ة مه���م جدًّ
الأم���ن  بدول���ة  نعي����س  باأنن���ا 
وال�ص���تقرار حت���ت راي���ة جاللة 
املل���ك”.  وب���ني اأن “من ميّول 
الإرهاب والتخري���ب ومن يقوم 
ب���ه لرتوي���ع النا����س واملجتم���ع 

يج���ب تطبي���ق بحقه القان���ون وبحزم”. واأ�ص���ار 
اإلى اأن امل�رشوع الإ�ص���الحي جلاللة امللك اأعطى 
مت�ص���ًعا من احلرية جلميع اأفراد املجتمع ويجب 

ع���دم ا�ص���تغاللها بالتفرق���ة 
والأعمال الالإن�ص���انية، ويجب 
ا�صتثمارها بالتنمية وحتقيق 
النجاحات والتطورات ململكة 

البحرين حكومة و�صعًبا.
ويف مو�ص���وع اآخ���ر، اأك���د 
ال�ص���يخ عي�صى  خطيب جامع 
اأن  خليف���ة  ال  �ص���لمان  ب���ن 
الوقوف م���ع اململكة العربية 
ال�ص���عودية ه���و “كالوق���وف 
الأخ مع اأخيه يف جميع املراحل 
احل���رب  اأو  بال�ص���لم  �ص���واء 
واأن م�ص���رنا واحد”.  واأ�ص���اف اأن ال�ص���عودية 
متثل للبحرين العمق ال�ص���رتاتيجي على جميع 

الأ�صعدة.

ال�سارع العربي يت�ساءل: هل �سرنى راأفت هجان جديًدا؟
بعد تعاظم م�صل�صل اغتيال املعار�صني الإيرانيني باخلارج

تداول���ت املواقع الإخبارية موؤخ���ًرا، خر اغتيال 
رئي�س حركة الن�ص���ال العربي لتحري���ر الأحواز اأحمد 
مولى اأمام منزله مبنفاه بالعا�ص���مة الهولندية، ويف 
�صابقة هي الأولى من نوعها لغتيال قيادي اأحوازي 

باأوربا.
ولإي���ران تاري���خ طوي���ل م���ن الغتي���الت خارج 
احلدود، اأ�ص���هرها اغتيال )�ص���ابور بختي���ار( رئي�س 
ال���وزراء بعه���د ال�ص���اه يف منزل���ه برفقة �ص���كرتره 
اخلا�س باأحد �ص���واحي باري�س العام 1991 من قبل 
ثالثة اأ�ص���خا�س، كما قتل اأحد جران���ه، ورجل �رشطة 
ذبًحا ب�ص���كني لإخفاء اخلر، ومل تكت�صف الغاز وفاته 

اإل بعد مرور يوم ون�صف على مقتله.
كما اغتالت عنا�رش ال�ص���تخبارات الإيرانية زعيم 
جي�س الن�رش البلو�صي عبدالروؤوف ريغي وابن �صقيقه 
ا اآخرين يف باك�صتان، وباعرتاف اأقّر به وزير  واأ�صخا�صً
ال�صتخبارات الإيراين حممود علوي، وبت�رشيح ن�رشته 
وكالة اأنباء ال�ص���لطة الق�ص���ائية الإيراني���ة قبل عدة 

اأعوام.
بح���ق  ال�ص���هرة  الإيراني���ة  الغتي���الت  وم���ن 
املعار�ص���ني اأي�ًص���ا، اغتي���ال الزعيم���ني الكرديني 
الإيراني���ني عبدالرحم���ن قا�ص���ملو )زعي���م احل���زب 
الدميقراطي الكرد�ص���تاين اليراين( يف النم�صا العام 
1989، وم�صاعده عبداهلل اآذر يف العا�صمة النم�صاوية 
فيين���ا، وهو عل���ى طاولة التفاو�س م���ع وفد جاء من 

اإيران.
ويف برل���ني العام 1992 اغتالت ال�ص���تخبارات 
الدميقراط���ي  للح���زب  الع���ام  الأم���ني  الإيراني���ة، 
الكرد�ص���تاين الإيراين �ص���ادق �رشفكندي وثالثة من 
رفاق���ه، ه���م فتاح عب���دويل، هماي���ون اردلن، نوري 
دهك���ري. ويف الثالث م���ن مايو لع���ام 1991 اغتيل 
الأم���ني الع���ام للجبه���ة العربي���ة الأحوازية ح�ص���ني 

ما�صي، يف بغداد، حيث كان مقر اجلبهة اآنذاك.
ويف 24 اأبريل العام 1990 اغتيل كاظم رجوي، 
�ص���قيق م�ص���عود رجوي، زعيم منظمة جماهدي خلق 
املعار�صة، وكان نا�صًطا بارًزا مبجال حقوق الإن�صان، 

حيث اغتيل بالقرب من منزله يف كوبيه بجنيف.
واأعلن القا�صي ال�صوي�رشي �صاتالن يف 22 يونيو 
1990 يف بي���ان �ص���حفي، اأن 14 م�ص���وؤولً ر�ص���ميًّا 
للنظام احلاكم يف اإيران جاوؤوا من طهران اإلى جنيف 
بجوازات �ص���فر دبلوما�ص���ية لتنفيذ ه���ذا الغتيال، 
وع���اد بع�ص���هم مبا�رشة بع���د الغتيال اإل���ى طهران، 

برحلة ل�رشكة اخلطوط اجلوية الإيرانية.
ويف يناير 2013، ك�صف تقرير �صادر عن وزارة 
الدف���اع الأمركي���ة )البنتاغون( ح�ص���ول وا�ص���نطن 
عل���ى معلومات جدي���دة، توؤكد اأن اأجه���زة املخابرات 
الإيرانية لديها �ص���بكة مكونة م���ن ع�رشات الآلف من 
عنا����رش خمابراتي���ة، للتخطيط لعملي���ات الغتيالت 

حول العامل، وقمع املعار�صني داخل البالد. 
وكان الرئي����س الإيراين الأ�ص���بق، حممد خامتي، 
قد حّذر منت�ص���ف العام 2013 من عودة الغتيالت 
يف اإي���ران، عل���ى خلفية الت�ص���عيد الذي ي�ص���در من 
املت�صددين ب�صبب املوقف الإيراين الر�صمي اجلديد 

من الوليات املتحدة الأمركية.
م���ن  ع���دًدا  ا�ص���تقباله  خ���الل  خامت���ي  وق���ال 
امل�ص���وؤولني الع�ص���كريني بفرتة احلرب م���ع العراق 
“نتوق���ع ع���ودة الغتي���الت، اإذا مل نواج���ه التيارات 

املتطرفة”.
ويف �صبتمر 2016 ك�ص���ف معار�صون اإيرانيون 
اأن ال�ص���تخبارات الإيراني���ة وبالتزام���ن م���ع موج���ة 
العتقالت �ص���د ال�صحفيني والن�صاطني يف الداخل، 
بداأت حملة تهديد وترويع �ص���د املعار�صني للنظام 
يف اخلارج، واإر�ص���ال ر�صائل حتذرهم من الغتيال اأو 
اخلطف. ون�رش موقع )�صحام نيوز( املقرب من مهدي 
كروبي؛ اأحد زعماء احلركة اخل�رشاء واملو�ص���وع حتت 
الإقامة اجلرية منذ �ص���نوات طويلة، �صوًرا ور�صائل 
للنا�ص���ط الإ�ص���الحي روح اهلل زم، املقيم بفرن�ص���ا، 
تت�ص���من تهدي���دات، وحتذيرات بت�ص���فية من قبل 
اأجه���زة ال�ص���تخبارات الإيراني���ة يف حال ا�ص���تمراره 
بف�ص���ح ملفات الف�ص���اد، وحمالت القم���ع واملالحقة 

�صد النا�صطني وال�صحفيني واملنتقدين. 
وكتب زم باأن اأحد اأ�ص���دقائه قتل يف عملية غر 

احرتافية يف و�ص���ط العا�صمة طهران، على يد عنا�رش 
اإح���دى الأجهزة الأمني���ة، دون اأن يذكر ا�ص���مه، لكنه 
قال اإنه قتل يف عملية م�ص���رتكة ق���ام بها جهاز تابع 

لل�صوؤون الداخلية يف وزارة ال�صتخبارات الإيرانية.
واأ�ص���اف “لقد بداأت اأجهزة ال�صتخبارات بحملة 
الرع���ب والتهدي���د باغتيال ال�صخ�ص���يات يف الداخل 
واخلارج، لينالوا من املعار�ص���ني، اإم���ا بالختطاف، 
واإم���ا بالقت���ل”. ويف دي�ص���مر 2016 طالبت منظمة 
مرا�ص���لون ب���ال ح���دود مبحاكم���ة ثالث���ة م�ص���وؤولني 
بالنظام الإيراين، ببيان اأ�ص���درته مبنا�ص���بة الذكرى 
ال�18 مل���ا عرفت يف اإيران، بالغتيالت امل�صل�ص���لة، 
يف الت�صعينات، والتي طالت الع�رشات من املثقفني، 
والكت���اب، وال�صيا�ص���يني املعار�ص���ني يف الداخ���ل، 
ال���ذي متت ت�ص���فيتهم بفتوى مراجع، وم�ص���وؤولني 
كبار يف النظام الإيراين. وبح�ص���ب البيان فاإن “ثالثة 

من امل�ص���وؤولني الرئي�ص���يني عن تل���ك الغتيالت، 
وهم م�صطفى بورحممدي والذي �صغل من�صب وزير 
العدل، وغالم ح�ص���ني حم�صني ايجي املتحدث با�صم 
ال�ص���لطة الق�ص���ائية، وقربان علي دري جنف اآبادي، 
املدع���ي الع���ام الإيراين، غر قلقني م���ن اأي مالحقة 
ق�ص���ائية”. ويت�ص���اءل الكثر من النا�صطني العرب 
عن ال���دور الذي ت�ص���طلع ب���ه اأجهزة ال�ص���تخبارات 
العربي���ة قبالة متدد عمالء اإيران يف املنطقة والعامل، 
ا الأحواز، والذين  وت�صفيتها للمعار�ص���ني، خ�صو�صً
يحاولون اإحياء ق�ص���ية بالدهم املغ�صوبة من النظام 

الفار�صي، ومنحها ال�صتقالل امل�صتحق.
ويف �ص���ياق موج���ة الت�ص���اوؤل العربي���ة العارمة، 
ت�ص���اءل مغ���ردون “هل �ص���رى راأفت هج���ان جديًدا 
ق���ادًرا عل���ى اخ���رتاق العم���ق الإي���راين، ليعمل على 

اإ�سقاط دولة العمائم املجرمة؟”.

املنام���ة - بنا: ثّم���ن رئي�س جلنة حقوق الإن�ص���ان 
العربية )جلنة امليثاق( امل�صت�ص���ار حمم���د فزيع قيام 
مملكة البحري���ن برفع تقرير حالة حقوق الإن�ص���ان الى 
جلنة امليثاق بجامعة الدول العربية واملزمع مناق�ص���ته 
خالل الفرتة القادمة، والذي يوؤكد باأن مملكة البحرين، 
يف ظ���ل العهد الزاهر ل�ص���احب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليف���ة، ما�ص���ية يف طري���ق الدميقراطي���ة 

وتعزيز احلريات ودعم حقوق الإن�صان.
ج���اء ذلك خالل لق���اء رئي�س جلنة حقوق الإن�ص���ان 
مبجل�س النواب النائ���ب عبدالرحمن بوجميد مع رئي�س 
جلنة حق���وق الإن�ص���ان العربية )جلنة امليث���اق(، وهي 
جلن���ة ت�ص���تند عل���ى اأح���كام امليث���اق العرب���ي حلقوق 
الن�ص���ان الذي اعتمد يف القمة ال�صاد�ص���ة ع�رشة جلامعة 

ال���دول العربية املنعقدة يف عام 2004 وقد اأ�ص���بحت 
مملك���ة البحري���ن طرف���ا فيه مبوج���ب القان���ون رقم 7 
ل�ص���نة 2006. واأك���د بوجمي���د الأهمي���ة الكب���رة التي 
حتظى به���ا املحكمة العربي���ة حلقوق الن�ص���ان والتي 
انطلقت مببادرة كرمية من عاهل البالد، والتي حظيت 
باهتم���ام عربي كبر. وخ���الل الجتم���اع، بحث بوجميد 
التعاون والتن�ص���يق امل�صرتك بني جلنة حقوق الإن�صان 
مبجل����س النواب وجلنة حق���وق الإن�ص���ان العربية، ومبا 
يحقق الأهداف امل�صرتكة بني الطرفني مبا فيها عقد 
وتنظي���م ور�س العمل واملحا����رشات التي تتناول كافة 

الق�صايا واملو�صوعات املت�صلة بحقوق الإن�صان.
و�ص���دد على �رشورة تن�ص���يق املواقف يف املحافل 
الإقليمي���ة والدولية، والتي حتقق تطلعات ال�ص���عوب 

العربية نحو مزيد من احلريات وحقوق الإن�ص���ان، مثمناً 
ما تقوم به جلنة حقوق الإن�صان العربية )جلنة امليثاق( 
من جهود يف تعزيز مبادئ حقوق الإن�صان على م�صتوي 
الدول العربي���ة، ومنوهاً بالدور الكب���ر الذي يقوم به 

امل�صت�صار حممد جمعه فزيع يف م�صاعيه احلقوقية.
م���ن جانبه، اأكد فزيع الدور الكب���ر الذي يقوم به 
جمل�س النواب برئا�ص���ة رئي�س املجل�س اأحمد املال، وما 
توليه جلنة حقوق الإن�صان من مبادرات ولقاءات تهدف 
لتكري�س اجلهود املبذولة يف دعم حقوق الإن�ص���ان، وما 
تولي���ه ال�ص���لطة الت�رشيعية م���ن دور لالرتقاء مبجالت 
حقوق الإن�صان والتن�ص���يق والتعاون مع كافة اجلهات 
واملنظم���ات واللج���ان الت���ي تعم���ل م���ن اأج���ل متكني 

ال�صعوب العربية ودعم حقوقهم امل�رشوعة.

البحرين ما�سية يف طريق الدميقراطية وتعزيز احلريات
تن�صيق املواقف يف املحافل الإقليمية والدولية... “احلقوق العربية”: 

الذوادي: لبد من نبذ العنف والتفرقة والطائفية اجلودر: مواجهة العدوان الإيراين ي�ستلزم وحدة ال�سف

اإبراهيم النهام

حمرر ال�سئون املحليةحمرر ال�سئون املحلية

• •�صالح اجلودر	 جا�صم الذوادي	

• من لقاء رئي�س جلنة حقوق الإن�صان مبجل�س النواب النائب عبدالرحمن بوجميد	
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“�صورة  ك���ت���اب  ك�����ص��ف 
�ملجتمع �مل�رصي يف �أدب جنيب 
حمفوظ بني �لو�قع و�خليال”، 

للدكتور يحيى حممد حممود، 
حمفوظ  لنجيب  ك��ان  كيف 

كتابة  ف��ن  يف  ب��ارز  دور 
كتب  �أن  منذ  �لق�صة، 
“هم�س  �أع���م���ال���ه  �أول 

�هتماًما  القت  وقد  �جلنون”. 
كبرًي� من �لنقاد لقيامه بت�صوير جانب من 
يعانيه هذ�  وما  �مل�رصي،  �ملجتمع  جو�نب 
ونف�صية،  �جتماعية  �أمر��س  من  �ملجتمع 
كتابات  وك��ان��ت 
حم���������ف���������وظ يف 
�صورها �ملختلفة 
حت���م���ل جت�����ارب 
و�إبد�عية  فكرية 
ج��ع��ل��ت��ه��ا حت��م��ل 
ر�ي����ة �ل��ع��امل��ي��ة.

غني���ة و�ص���ائقة هي �ص���رية وجتربة 
�الأبنودي،  �لر�حل عبد�لرحم���ن  �ل�ص���اعر 
وخا�ص���ة يف حيات���ه يف �ل�ص���وي�س وم���ع 
جمي���ع �الأح���د�ث و�لق�ص���ائد و�الأ�ص���عار 
و�حلكايات �لتي دفعت���ه للكتابة عنها. 
وهذه جميًعا يوثقها كتاب �صادر �أخرًي�: 
“�الأبن���ودي.. �ل�ص���وي�س جترب���ة وطن”، 
للكات���ب عبد�حلمي���د كمال، ويت�ص���من 
�لكت���اب تفا�ص���يل �حلي���اة �الجتماعية 
للأبنودي وتعامله مع مو�طني �ل�صوي�س 
بع���د نك�ص���ة 1967 وحتى ن����رص �أكتوبر 
�إ�ص���افة  وعقبه، 
علقات���ه  �إل���ى 
م���ع  وحكايات���ه 
�ملقاومة  �أبطال 
�ل�ص���عبية ودوره 
�كت�ص���اف  يف 

بع�س �ل�صعر�ء. 

“بنت  رو�ية  دم�صق  يف  حديًثا  �صدر 
حيث  �رصباتي،  �إميان  ملوؤلفتها  �لعر�ب” 
متوت  �صغرية  فتاة  عن  �حلكاية  ت��دور 
و�لدها  فيقودها  تربيها،  �لتي  جدتها 
�أبيها بوجه  �إلى منزله، فت�صتقبلها زوجة 
قريب  منزٍو  ركن  �إل��ى  فتاأخذها  متحجر، 
من �حلمام، فيه بع�س �الأغر��س وفر��س 
�صغري �إنه �ملكان 
�مل����خ���������ص���������س 
ويقرر�ن  لنومها 
�ل����ب����ن����ت  �أن 
�ل�����������ص�����غ�����رية 
تعمل  �أن  ي��ج��ب 
يف  لت�صاعدهما 

هذه �حلياة.

إصدارات
الحقيقي فينا صامت ولكن االكتسابي 

ثرثار 
جبران خليل جبران 

لحظات الحب .. هي الحظات التي تخلد 
في أذهاننا 

شكسبير

في تجربة درست البيئة األدبية وتجاوزت حدود النقل الحرفي

القصة البحرينية تحظى بنصيب من الترجمة لحسن مرحمه
كانت ه���ي �لبد�ي���ة يف م�ص���و�ره لرتجمة 
جمموع���ة من �لق�ص����س �لبحريني���ة لعدد من 
كت���اب �لق�ص���ة �لق�ص���رية �الأو�ئ���ل و�لرو�د 
و�ملعا�رصين وتقدميها يف منجز �أدبي با�ص���م 
“�أ�ص���و�ت بحرينية 2 يف �لق�ص���ة �لق�صرية”، 
�ل���ذي ياأتي بع���د جتربت���ه �الأول���ى يف ترجمة 
جمموعة من �لق�صائد �ل�صعرية �ملعا�رصة قبل 
�صنو�ت عديدة، وي�ص���ري ح�صن مرحمه �إلى �أن 
بد�يته مع جتربته يف ترجمة �لق�صة �لبحرينية 
كانت �ص���عبة بح�ص���ب و�ص���فه على م�صتوى 
�حل�ص���ول على مو�د �لرتجمة وكيفية �ختيار 
�لق�ص�س و�ملعايري �لتي يبني عليها �ختياره 
للق�ص�س، �إ�صافة �إلى كرونولوجية �لق�ص�س 
و�لف���رتة �لزمنية وتنوع �لفك���رة وحجم �لبناء 
�لق�ص�ص���ي من �أجل �حل�ص���ول على خل�ص���ة 
تغطي تط���ور �لق�ص���ة �لبحرينية من���ذ بد�ية 
ه���ذ� �لقرن وتكون يف �مل�ص���توى �لذي يبحث 
عنه �ملتلقي يف بريطانيا، �إيرلند�، ��صرت�ليا، 

�أمريكا، �لهند ويف بقية دول �أوروبا و�لعامل.
وج���اء ذلك، خلل �الأم�ص���ية �لت���ي نظمها 
�الأدب���اء  باأ����رصة  �لق�ص���رية  �لق�ص���ة  ملتق���ى 
للغ���ة  �الأ�ص���تاذ �مل�ص���اعد  وب���ني  و�لكت���اب 
�الإجنليزي���ة بجامع���ة �لبحري���ن �ص���ابًقا خ���لل 
حديثه �أن كتاب �لق�ص���ة �لق�صرية يف �خلليج 
�لعربي 1981 للدكت���ور �إبر�هيم غلوم يحدد 
تاريخ ن�ص���اأة �لق�ص���ة �لق�ص���رية يف �ملنطقة 
�إلى ما بعد �كت�ص���اف �لبرتول وبالتحديد �إلى 
ما بعد �حل���رب �لعاملية �لثاني���ة، وتز�من مع 
�كت�ص���اف �لبرتول ظهور �لطبقة �ملتو�ص���طة 
�لتي لعب���ت دوًر� ب���ارًز� يف �ل�ص���احة �الأدبية، 
م�صيًفا �أن �لكل يعلم �أن من�صاأ �لق�صة ب�صكل 
عام ويف �الأ�صا�س �صفوي �أو �صفهي )�أور�ل(.

وي�صيف حول �أ�صل وبد�ية �لق�صة قائلً: 
ومما ال �ص���ك فيه �أن ظهور �ملقاهي و�الأندية 
�ل�ص���عبية و�جلل�ص���ات �لعام���ة باأ�ص���كالها يف 
منطق���ة �خلليج وخا�ص���ة �لبحرين �لتي كانت 
�لطبق���ة �ملتو�ص���طة ترتاده���ا عادة �ص���اهم 
يف بن���اء �لركيزة �لرئي�ص���ة يف ن�ص���وء �لق�ص���ة 
�لق�ص���رية عن طريق تبادل �الآر�ء يف �مل�صائل 
�الأدبية �أو �ال�ص���تماع �إلى �حلكايات �ل�ص���عبية 
�أو �لق�ص����س �ملحلية و�لعربية، �إ�ص���افة �إلى 
دور �ملجلت يف �لبحرين مثل �صوت �لبحرين 
و�ص���دى �الأ�صبوع �لتي كانت تن�رص �أنباء �الأدب 

من �لدول �لعربية.
وم���ن �أج���ل �أن تكتمل �ل�ص���ورة وحتظى 
ف���ن  يف  له���ا  بن�ص���يب  �لبحريني���ة  �لق�ص���ة 
�لرتجم���ة يوؤكد �لدكتور ح�ص���ن مرحمة �أهمية 
در��ص���ة �لبيئة �الأدبية �لق�ص�صية �أوالً وبدقة 
متناهي���ة انطالًقا من هذه النق���اط قبل البدء 
يف ترجمة �لق�ص����س، وهذه �خلطوة �ص���اعدت 
�ملرتجم عل���ى �لتعرف على نف�ص���ية �لكاتب 
�لبحرين���ي وميولة و�جتاهات���ه �الأدبية وتاأثري 
�لكتاب �لعرب على �أفكارهم ونهجهم �الأدبي 
وخا�ص���ة كتاب �لق�ص���ة �مل�رصيني، �إ�ص���افة 

�إلى �ملد�ر����س �لو�قعية و�لرومان�ص���ية �لتي 
تاأثر به���ا �لكتاب �لبحرينيني و�ل���دور �لبارز 
للكتابات ذ�ت �ل�صبغة �الأخلقية، �لتي كانت 
تن���ادي بالعد�ل���ة و�مل�ص���او�ة وتطبيق �لقيم 
�الأخلقي���ة يف �الأربعين���ات و�خلم�ص���ينات من 

�لقرن �ملا�صي.
�خلا����س  �الأدب���ي  باملنج���ز  وللو�ص���ول 
بالرتجمة ومنه ما حظيت به �لق�صة �لبحرينية 
يف �لتجربة �لتي نحن ب�ص���ددها �ليوم ي�صّدد 
ح�ص���ن مرحمة على �أن عملية �لرتجمة يجب �أن 
تتطل���ب عاملني �آخرين، �الأول هو �الآلية �لتي 
مبوجبه���ا تعم���ل �لرتجم���ة، ومبعن���ى �آخر هل 
�لق�ص���د من �لعملية هو ترجمة حرفية �أم نقل 
لغ���وي من ن�س �إل���ى ن�س �آخ���ر �أو �لهدف هو 
نقل كل ملمح �الأدب �أو �لثقافة �لتي ميثلها 
�لن����س، و�لعامل �لثاين هو ��ص���تجابة �لقارئ 
لهذه �لن�ص���و�س �ملرتجم���ة، و�نطلق مرحمة 
عرب تطبي���ق �آلية �ص���املة يف عملي���ة �لرتجمة 
حتا�ص���ى فيها بق���در �الإمكان �لنق���ل �حلريف 
من �لن�س �الأ�ص���لي �إلى �لن�س �الخر لتتجاوز 

حدود �لنقل �ملبا�رص.
وي�ص���يف يف ه���ذ� �جلان���ب قائ���ًل: �ليوم 
نحن ندّر�س �لرتجمة لي�ص���ت على �أنها عملية 
حتويل لغة �إلى لغ���ة ثانية، بل يف �لو�قع هي 
ممار�ص���ة ثقافية وعلينا ن�صيان �ملقولة �لتي 
تدع���ي ب���اأن �لرتجمة هي جم���رد حتويل حريف 
منظ���م ودقي���ق للن�س �الأ�ص���لي، نح���ن نعلم 
�لي���وم �أن هن���اك توج���د علق���ات وثيقة بني 
اللغ���ة والثقاف���ة وكذلك ارتب���اط ديناميكي 
ب���ني �لن�ص���ني �الأ�ص���لي و�ملرتجم، كم���ا �أن 
هناك قو�ن���ني حتدد وتقيد �لن�س �الأ�ص���لي 
وقو�نني حتدد �ص���لحية �لن�س �ملرتجم، �إن 
�لرتجمة هي عملية حتول منظم وحتول قابل 
للتغري و�لتنوع و�مل�ص���طلح �لذي ي�ص���تخدم 
يف ه���ذه �حلالة و�لتي هي ماأخ���وذة من �لنقد 
ما بعد �لبنيوي، هو ��ص���تطر�دي وطبًقا لهذ� 

�لتعريف ي�صنف �لفيل�صوف �لفرن�صي مي�صل 
فوكو �لرتجمة كخط���اب يتم تد�وله وتوزيعه 
طبًق���ا لالإجراءات وال�ض���وابط وال�رشوط، واأهم 
ه���ذه ال�ض���وابط هي تف���ادي بق���در الإمكان 
�النفر�دي���ة يف �نتق���اء معن���ى حم���دد للن�س 

�ملرتجم.
وقّدم ح�ص���ن مرحم���ة نظرة �ص���املة على 
�لق�ص����س �لت���ي ح�ص���ل عليها من م�ص���ادر 
خمتلفة ونالت ن�ص���يبها من �لرتجمة، عددها 
25 ق�ص���ة ق�ص���مها كرونولوجي���ا زمنيًّا على 
فرت�ت �بتد�أت من �خلم�ص���ينات حتى �لوقت 
�حلا�رص بح�ص���ب �جتاهاتها �الأدبية، �ملجموعة 
�الأولى وهي “حائرة” ملحمود يو�صف و”جناية 
�أب” الأحم���د �ص���لمان كمال و”�ل�ص���يد” لعلي 
�صيار، هذه �لق�ص�س �لثلث تعالج م�صكلت 
و�الآث���ار  �لبحرين���ي  �ملجتم���ع  يف  �جتماعي���ة 
�ل�ص���لبية للطلق وتع���دد �لزوجات وم�ص���ري 
�الأبن���اء مبا فيها من طابع وعظي للق�ص���تني 

�الأولى و�لثانية.
�أما �ملجموعة �لثانية من �لق�ص����س �لتي 
كتبت بعد �ل�ص���تينات فاإنها متثل قمة ن�صج 
�لق�صة �لق�صرية �لبحرينية �ملعا�رصة من فن 
�ل����رصد �لرو�ئي و�الأ�ص���لوب و�لفك���رة �لعامة 
و��صتخد�م �لعنا�رص �لرو�ئية وهي تتنوع بني 
�لو�قعي���ة و�لرومان�ص���ية بفروعها كاملغامرة 
و�حلب و�لتمرد، وهذه �ملجموعة تبد�أ بق�ص���ة 
حمم���د عبد�ملل���ك “م���وت �ص���احب �لعرب���ة” 
و�لتي �إلى حد ما تتجاوز �لو�قعية لت�صل �إلى 
ح���دود �لطبيعية، وحمم���د عبد�مللك هو ر�ئد 
�ملدر�ص���ة �لو�قعية يف �لبحرين وتاأثريه على 
بقي���ة �لكت���اب �لبحرينيني و��ص���ح وجلي ثم 
ق�صة “�حل�صار” لعبد�لقادر عقيل ثم “�مر�أة 
يف �لذ�كرة” لعائ�ص���ة عبد�هلل غل���وم ثم خالد 

لوري. 
ويف �ملجموع���ة �لثالث���ة ق���ال: �ملجموعة 
�لثالث���ة م���ن �لق�ص����س �مل�ص���ار �ملعاك����س 

للو�قعية و�لرومان�ص���ية وت�ص���مل ق�صة “ملن 
يغني �لقم���ر” ملحمد �ملاجد “حلن �ل�ص���تاء” 
... له�صا�ص���ة  “ لل�ص���وت  لعبد�لل���ة خليف���ة 
�ل�ص���دى” ملن���رية �لفا�ص���ل و”�حلل���م وجوه 
�أخرى” خلل���ف �أحمد خلف و”ثرثرة يف �ص���ارع 
)بلي�س( لنعيم عا�ص���ور و”�لغرفة �لزجاجية” 
جلم���ال اخلياط، وم���ع تغري امل�ض���ار الروائي 
يتغ���ري تطبي���ق عملي���ة �لرتجمة طبًق���ا لبنية 
�لق�ص���ة وب�ص���بب �ندفاع و�نفلت �للوعي يف 
ر�ص���م كلم���ات �لن�س هناك �حتم���ال كبري �أن 
يفقد املرتجم اخليط الأ�ضا�ض���ي يف الق�ض���ة، 
هنا تكون �أوجه �ل�رصد غري حمددة و �الأ�صو�ت 
تندفع من كل جان���ب و�حلو�ر يجري من دون 
�أن نعل���م م���ن �ملتكل���م وم���ن �ل���ر�وي وهذ� 
النم���ط من ال�رشد ال���ذي ي�ض���مى بالدرامية اأو 
املو�ض���وعية  يواكب فكرة الغثيان والإحباط 
و�للمب���االة و�للوع���ي، �لتي جت���ري يف عروق 

�صخ�صيات هذه �لق�ص�س.
ويختتم ح�ص���ن مرحمة حديث���ه قائل: �إذن 
ه���ذه هي �ملجموع���ة �لكاملة للق�ص����س �لتي 
ح�صلت عليها عن طريق �الأ�صدقاء �أو �لكتا?ب 
�أنف�ص���هم �أو �ملكتبة �لعام���ة �أو �النرتنت، ومت 
ت�ص���نيفهم و ترجمته���م عل���ى ح�ص���ب فهمي 
لهذه �لق�ص����س و�أنا ال �أدعي �أبد� باأن �لرتجمة 
كانت مطابقة للن�س �الأ�صلي حرفيا وال �أدعي 
باأن ت�صنيفي لهوؤالء �لكتا?ب هو �ملطلق، يف 
�حلقيقة ما حاول���ت �أن �أفعله هنا هو �أن �أنقل 
للقارئ �لناطق باالإجنليزية �ص���ور من �لق�صة 
�لبحريني���ة �ملعا����رصة مبلحمه���ا �لثقافي���ة و 
�الجتماعية و �ل�ص���يمائية، كم���ا كانت حماولة 
لإلق���اء ال�ض���وء عل���ى بع����ض النق���اط فيم���ا 
تتعلق برتجمة �لق�ص���ة �لبحرينية �لق�ص���رية 
�إل���ى �الإجنليزية و�أهمها �أن �لق�ص���ة �لبحرينية 
و�ص���لت مرحل���ة �ال�ص���تحقاق و�لتقدي���ر ومن 
�ل�رصوري �أن يتذوقها �لقارئ �الأجنبي وخا�صة 

�لناطقني باالإجنليزية.

�أعلن �ص���احب �ل�ص���مو �مللكي �الأمري �صلطان بن �ص���لمان بن عبد�لعزيز رئي�س �لهيئة �لعامة لل�صياحة 
و�لرت�ث �لوطني، عن �إقامة معر�س رو�ئع �آثار �ململكة �لعربية �ل�صعودية عرب �لع�صور يف مدينة �إ�صطنبول 
�لرتكية �ل�ص���يف �ملقبل. و�أ�ص���ار �ص���موه، بعد لقائه بوزير �ل�ص���ياحة و�لثقافة �لرتكي د. نعمان كورتلمز، 
موؤخًر�، يف منطقة )طوب كابي( �لتاريخية يف مدينة �إ�ص���طنبول �لرتكية، �إلى �أن �لوزير �لرتكي طلب ��صت�ص���افة بلده 
هذ� �ملعر�س �لذي ��صت�صافته عدة متاحف يف �أوربا و�أمريكا و�آ�صيا، نظًر� ملا حققه �ملعر�س من �أ�صد�ء عاملية، حيث 

�صتكون �إقامة �ملعر�س يف تركيا �صمن �ملعار�س �ملتبادلة.

قال طالب �لرفاعي موؤ�ص����س ومدي���ر �مللتقى �لثقايف، رئي�س جمل�س �أمناء “جائزة �مللتقى للق�ص���ة 
�لق�صرية �لعربية” �إن: “�جلائزة �لتي ُتنظم يف �لكويت، ويتناف�س فيها كتاب و�أدباء من �لبلد�ن �لعربية 

هي م�رصوع �بد�عي لتقدمي وجه م�رصق وخمتلف للعامل �لعربي و�الديب �لعربي �أمام �الآخر يف �لعامل”.
�أ�صاف يف حديث �إلى “رويرتز” �أن: “هذه �جلائزة �لتي تقام بال�رص�كة مع �جلامعة �الأمريكية يف �لكويت تاأتي يف وقت 
ا، مليئة باالإرهاب و�ال�صطر�ب و�لتاأخر  يقدم فيه �الإعلم �لغربي �ص���ورة بائ�صة عن �ل�رصق عموًما، و�لعامل �لعربي خ�صو�صً

و�لفقر”. وطالب ب�”�أن تكون ق�صية �لثقافة مو�صع �هتمام جميع �حلكومات �لعربية”.

متابعات

مشروع نقل المعارف 
يطلق أحدث إصداراته

�ص���در عن م�رصوع نق���ل �ملع���ارف �لتابع لهيئة 
�لبحرين للثقاف���ة و�الآثار �أحدث �إ�ص���د�ر�ته بعنو�ن 
“تاريخ اجتماعي لو�ض���ائط التوا�ض���ل من غوتنربغ 
�إل���ى �الإنرتن���ت” للم���وؤرخ �لربيط���اين �آ�ص���ا بريغ���ز 
و�أ�ص���تاذ �لتاريخ �الجتماعي بيرت ُبْرك. حيث يعر�س 
ا، متنّوًعا،  هذ� �لكت���اب تاريًخا �جتماعيًّا مرّكًب���ا، ثريًّ
لو�ض���ائط التوا�ض���ل، ميتّد من اخ���رتاع الطباعة اإلى 
�الإنرتن���ت  ��ص���تخد�م 
وه���و،  و�لرقمّي���ات. 
�لق���ول  ع���ن  يبتع���د  �إْذ 
باحلتمّيات �لتكنولوجّية 
�لفَر�صّيات  ويتخّلى عن 
�لتقّدم  �ل�ص���ائدة ح���ول 
�ملت���دّرج  �أو  �خلّط���ي 
للتط���ّور، يطرح �أف���كاًر� طريف���ًة وجريئ���ة، منها �أّن 
و�ضائط التوا�ضل اجلديدة ل تعّو�ض و�ضائط اأقدَم، 
لعّل �أهمها �لكتاب.  �أ�صبح هذ� �لكتاب، منذ طبعته 
الأولى والثانية، مرجًعا معتمًدا ل غنى عنه يف اأو�ضاط 
�لط���لب و�الأ�ص���اتذة و�لباحث���ني يف جم���ال �الإع���لم 
و�لتو��ص���ل. ولقد مّتت مر�جعة هذه �لطبعة �لثالثة 
�ملنقول���ة، هن���ا، �إلى �لعربّي���ة و�أُ�ص���يفت �إليها �آخر 
�مل�صتجّد�ت يف �ملو�ص���وع، مما و�ّصع فائدة �لكتاب 
وثّبت �لرجوع �إليه. كما يت�صمن �لكتاب �ملحتويات 
الرئي�ض���ية التالي���ة: و�ض���ائط التوا�ض���ل واملج���ال 
�لعموم���ي يف بد�ي���ة �أوروب���ا �حلديث���ة، �لتكنولوجيا 
والث���ورات، �ض���ريورات واأمن���اط جدي���دة، تقاربات 

و�ضائط التوا�ضل، يف الف�ضاء ال�ضرباين وخارجه.

• مرحمه خلل �لندوة	

•  جانب من �حل�صور	



التوترات ت�سغط جمدًدا على �سندات لبنان
لندن -رويرتز: تعر�ست �سندات لبنان ال�سيادية 
الدوالرية ل�ض���غوط من جديد اأم�س اجلمعة، وانخف�ضت 
بع�س االإ�ض���دارات اأكرث من 2 �ض���نت و�ض���ط ت�ض���اعد 
التوترات االإقليمية عقب ا�ضتقالة رئي�س الوزراء �ضعد 
احلريري قبل نحو اأ�ض���بوع. ونزلت ال�ضندات امل�ضتحقة 
يف 2024 بواقع 2.5 �ض���نت ليجري تداولها عند 91.3 

�ضنت، بعدما فقدت 7.5 �ضنت منذ بداية االأ�ضبوع.
 وانخف�ضت ال�ض���ندات امل�ضتحقة يف 2032 بواقع 
2.15 �ض���نت اإل���ى 86.6 �ض���نت. وجرى ت���داول معظم 
االإ�ض���دارات قرب اأقل م�ضتوياتها يف �ض���نوات عدة اأو 

اأدنى م�ضتوياتها على االإطالق.

اأ�ضهم اأوروبا تتعافى واأليانز تقود “التاأمني” لالرتفاع

ميالنو -رويرتز: ارتفعت االأ�ض���هم االأوروبية يف التعامالت املبكرة اأم�س اجلمعة بدعم من مكا�ضب 
قطاع التاأمني عقب حتديث من �رشكة األيانز االأملانية ذات الثقل لقي ترحيبا من امل�ضتثمرين.

وزاد املوؤ�رش �ض���توك�س 600 لالأ�ض���هم االأوروبية 0.2 % بحلول ال�ض���اعة 08:18 بتوقيت جرينت�س، 
مع ارتفاع اأ�ض���هم القطاع املايل وقطاع املواد مما �ضاعد املوؤ�رش االأوروبي على التعايف بعد تكبده اأكرب 

خ�ضارة يومية منذ نهاية يونيو يف اجلل�ضة ال�ضابقة.
وق���دم �ض���هم األيانز اأكرب دعم للموؤ�رش �ض���توك�س ب�ض���عوده 1.3 %، مما دفع موؤ����رش قطاع التاأمني 
االأوروبي لالرتفاع 0.7 %. و�ض���جلت �رشكة التاأمني االأملانية العمالقة انخفا�ض���ا ن�ضبته 17 % يف �ضايف 

الربح، وخف�ضت توقعاتها قليال الأرباح العام باأكمله مع تاأثرها �ضلبا مبجموعة من الكوارث الطبيعية.
وق���ال متعامل���ون اإن نتائج األيانز، والتي اأعلنت اأي�ض���ا ع���ن خطة الإعادة �رشاء اأ�ض���هم تبلغ قيمتها 
ملياري يورو، تتما�ضى مع التوقعات، كما جاءت التقديرات اجلديدة يف نطاق اأعلن عنه يف وقت �ضابق.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“بور�سة البحرين” تناأى بنف�سها عن التذبذبات اجليومالية باملنطقة

ترتفع يف جل�ضتني على التوايل

ع���ن  بنف�ض���ها  البحري���ن  بور�ض���ة  ن���اأت 
اال�ض���طرابات املالي���ة الت���ي �ض���ادت االأ�ض���واق 
اخلليجية طوال االأ�ض���بوع اجلاري وذلك يف اأعقاب 
حمل���ة مكافحة الف�ض���اد التي اأطلقتها ال�ض���قيقة 
الكربى اململكة العربية ال�ضعودية، والتي تاأثرت 

بها البور�ضات يف املنطقة.  
وارتف���ع موؤ����رش بور�ض���ة البحري���ن تعام���الت 
اخلمي�س، موا�ض���اًل �ض���عود جل�ض���ة االأربع���اء بعد 
موجة م���ن الهبوط بفع���ل التوت���رات اجليومالية 
الت���ي اأثرت على الت���داوالت اخلليجية طوال هذا 

االأ�ضبوع. 
و�ض���عد املوؤ�رش الع���ام للبحري���ن بنحو 0.06 
%، لي�ض���ل اإلى م�ض���توى 1267.58 نقطة، رابحاً 
نح���و 0.76 نقط���ة. وانخف�ض���ت الت���داوالت م���ن 
خ���الل التعام���ل عل���ى 1.5 مليون �ض���هم، مقابل 
2.5 مليون �ض���هم بجل�ضة االأربعاء، فيما ارتفعت 
�ض���يولة ال�ض���وق اخلمي�س  اإلى 758.7 األف دينار 
مقارنة بنحو 692.06 األف دينار بجل�ض���ة االأربعاء 

بعد تنفيذ 68 �ضفقة اأم�س االأول.
وعزز ارتفاع املوؤ�رش العام لل�ض���وق، �ض���عود 
% مت�ض���دراً قطاع���ات   0.82 قط���اع ال�ض���ناعة 
ال�ض���وق كافة، مدفوعاً ب�ض���هم اأملني���وم البحرين 
“األب���ا” 0.83 %. وقاد �ض���هم البحرين والكويت 
0.47 %، قط���اع البنوك لالنتعا�س بن�ض���بة 0.06 
%. وقد ع���زز االإعالن عن النتائ���ج املالية للربع 
الثالث 2017 لبع�س ال�رشكات البحرينية املدرجة 
بالبور�ض���ة، موق���ف املوؤ�رش العام، فقد �ض���هدت 
غالبي���ة هذه ال����رشكات اأرباحا مقبولة قيا�ض���ا مع 
النتائج يف الفرتة نف�ض���ها العام املا�ضي 2016. 
وم���ن هذه ال�رشكات التي اأعلن���ت نتائجها املالية 
جمموعة فن���ادق اخلليج التي حققت �ض���ايف ربح 
خالل االأ�ضهر الت�ضعة من العام 2017 بلغ 8.679 
مليون دين���ار مقارنة ب���� 7.381 مليون دينار يف 
الفرتة نف�ض���ها من الع���ام 2016، بزيادة قدرها 
)حقق���ت   %  17.59 اأو  دين���ار  ملي���ون   1.298
املجموع���ة اأرباحا �ض���افية بلغ���ت 2.809 مليون 
دين���ار مقارنة ب� 2.894 ملي���ون دينار يف الفرتة 
نف�ض���ها م���ن الع���ام 2016، بانخفا����س طفي���ف 

بل���غ 85 األف دينار يف الع���ام 2016 اأو 2.91 %. 
وكانت النتائج الف�ض���لية املجمعة للربع الثالث 
2017 ل�رشكة التكاف���ل الدولية، اأظهرت حتقيق 
اأرب���اح اإجمالية قدرها 90 األ���ف دينار. كما ربحت 
موؤ�ض�ض���ة نا����س  3.34 ملي���ون دينار يف االأ�ض���هر 

الت�ضعة االأولى من العام اجلاري. واأثارت قرارات 
اململك���ة العربية  ال�ض���عودية املفاجئ���ة باإيقاف 
العديد من رجال االأعمال وامل�ضوؤولني على خلفية 
حتقيقات ب�ض���اأن الف�ضاد ما ي�ض���به “الزلزال” يف 
االأ�ضواق العاملية، و�ضط ترقب لتطورات الو�ضع 

يف الف���رتة املقبلة. و�ض���هدت اأ�ض���واق االأ�ض���هم 
وال�ض���لع االأ�ضا�ض���ية ح���ول الع���امل تاأثراً وا�ض���حاً 
بقرارات اململكة، خ�ضو�ضا مع ارتباط االأمر بعدد 
من اأثرياء ال�ض���عودية، وحقيق���ة اأن الريا�س اأكرب 
منتج���ي النفط يف منظمة “اأوبك”. و�ض���من هوؤالء 
االأثرياء املوقوفني من ميلك اأ�ض���هماً يف �رشكات 

“تويرت”، و”�ضيتي جروب”، و”اأكور”.
وانخف�س �ض���هم “�ض���يتي جروب” بن�ض���بة 
0.3 % عند نهاية تداوالت االإثنني املا�ض���ي، 
م�ض���جالً 73.80 دوالر، بعد اأن تراجع مل�ض���توى 
73.1 دوالر يف وقت �ض���ابق من اجلل�ض���ة. كما 
اأنهى �سهم “تويرت” التداوالت مرتاجعاً بن�ضبة 
2.5 % عن���د 19.39 دوالر، بع���د اأن هبط اإلى 
19.2 دوالر يف وق���ت �ض���ابق م���ن التعامالت. 
وتهاوى �ض���هم �رشك���ة “اأكور” للفن���ادق بنحو 
1.8 % خ���الل اإحدى التعامالت قبل اأن يقل�س 
خ�ضائره لينهي التداوالت م�ضتقراً عند م�ضتوى 
42.7 ي���ورو. وكان���ت اأ�ض���هم �رشك���ة “اململكة 
القاب�ض���ة” قد تراجعت بن�ض���بة 7.6 % بنهاية 

تداوالت االأحد املا�ضي.

• ال�رشكات من حيث الكمية للتداول االأ�ضبوعي	

• اأداء االأ�ضواق اخلليجية	

 املحرر االقت�سادي

اأ�ضواق اخلليج تخ�رش 15 مليار دوالر بعد اأ�ضبوع من حتقيقات الف�ضاد
دب���ي- مبا����رش: تكبدت بور�ض���ات اخلليج 
خ�ض���ائر فادحة خالل االأ�ضبوع االأول بعد امتداد 
القل���ق من احلمل���ة عل���ى الف�ض���اد يف اململكة 
العربية ال�ض���عودية اإلى دول املنطقة، وهو ما 

دفع االأ�ضهم الرئي�ضة للهبوط.
ووفق���اً الإح�ض���اءات ر�ض���دتها “مبا����رش”، 
خ�رشت 4 اأ�ض���واق خليجي���ة اأكرث من 15.4 مليار 
دوالر، كان لبور�ضتي دبي واأبوظبي الن�ضيب 
االأكرب منها بنحو 5.64 مليار دوالر، ثم �ض���وق 
الكوي���ت ب� 5.4 ملي���ار دوالر، وقط���ر ب� 4.44 
ملي���ارات دوالر، فيم���ا ربحت ال�ض���عودية نحو 
360 ملي���ون  والبحري���ن  دوالر،  ملي���ار   1.19

دوالر.
واأوقفت ال�ض���لطات ال�ض���عودية املخت�ضة 
11 اأم���راً، و4 وزراء حالي���ني، وع�رشات الوزراء 
ال�ض���ابقني، ورجال اأعم���ال، من بينه���م االأمر 
الولي���د ب���ن ط���الل، بع���د م���ا اأ�ض���در العاهل 
ال�ض���عودي امللك �ض���لمان بن عبدالعزي���ز اأمراً 
ملكياً ال�ض���بت املا�ض���ي بت�ض���كيل جلن���ة عليا 
برئا�ض���ة ويل العه���د االأمر حممد بن �ض���لمان 

ملكافحة الف�ساد.
وقادت بور�ض���ة دبي الرتاج���ع ب� 4.8 %، 
وهي اأك���رب وترة تراج���ع منذ منت�ض���ف العام 
2016، لتغلق عند 3449.81 نقطة، وهو اأدنى 

م�ضتوى يف 3 اأ�ضهر.
وهبطت بور�ضة العا�ضمة اأبوظبي بوترة 
اأق���ل بلغ���ت 2.15 %، لتغلق عن���د 4369.09 

نقطة، وهو اأدنى م�ضتوى يف �ضهر.
واأخراً، وعل���ى وقع حملة الف�ض���اد ذكرت 
وكالة روي���رتز اأن البن���ك املرك���زي االإماراتي 
وهيئة اأ�ضواق املال طلبا ا�ضتف�ضاراً بخ�ضو�س 
ح�ضابات الأ�ض���خا�س �ض���عوديني، من �ضمنهم 
االأمر الوليد بن طالل. كما تراجعت البور�ض���ة 
الكويتية بن�ضبة 4.43 %، وهو اأ�ضواأ اأداء يومي 

يف العام اجلاري، لتغلق عند 6258.47 نقطة.
اإبراهي���م  االقت�ض���ادي  امُلحل���ل  واأو�ض���ح 
اجليو�ضيا�ض���ية  التوت���رات  اأن  الفيل���كاوي 
االأو�ض���ط خ�ضو�ض���ا  ال����رشق  االآن يف  احلادث���ة 
دفعت العديد من املحاف���ظ االأجنبية للتخارج 
والهروب من االنك�ض���اف على اأ�ض���واق اخلليج 
عموما، والكويت خ�ضو�ض���ا. وقال الفيلكاوي 
اإن م���ن االأ�ض���باب الرئي�ض���ة يف ه���ذا الهب���وط 
ت�ض���دير االإعالم ر�ضالة �ض���لبية  للم�ضتثمرين، 

موؤكداً اأن احلقيقة غر ذلك.
وانخف�ض���ت بور�ض���ة قط���ر بنح���و 3.2 % 
اإلى 7885.5 نقطة �ض���وب اأدنى م�ض���توياتها 
يف اأكرث من 7 �ض���نوات. ولف���ت الفيلكاوي اإلى 
اأن امل�ضتثمرين باأ�ض���واق اخلليج يراقبون عن 
كث���ب حترك ال�ض���وق ال�ض���عودية الت���ي اإذا ما 
تخلى موؤ�رشه عن م�ضتوى 6900 نقطة، فنتوقع 

االجتاه للمزيد من الهبوط وتفاقم اخل�ضائر.
وقالت ع�ض���و اللجن���ة العلمي���ة باملجل�س 
االقت�ض���ادي االإفريق���ي املحلل���ة الفني���ة منى 
م�ض���طفى اإن االأ�ض���واق اخلليجي���ة هبطت هذا 

االأ�ض���بوع مدفوع���ة بعمليات بيع عل���ى غالبية 
االأ�ض���هم و�ض���ط ت�رشر املعنوي���ات يف املنطقة 
عموم���اً بعد قيام اململكة بحملة للق�ض���اء على 
الف�ضاد وكل من اأ�رش وتطاول على املال العام، 

وهو ما اأثار املخاوف يف نفو�س امل�ضتثمرين.
القوي���ة  البيعي���ة  وو�ض���ط ه���ذه املوج���ة 
باالأ�ضواق �ض���مدت البور�ضة ال�ض���عودية، ومل 
يرتاجع موؤ�رشها اإال ب�ض���كل طفيف لي�ضتقر عند 

م�ضتوى 6954.38 نقطة.
وبررت م�ض���طفى هذا الثبات واال�ضتقرار 
على الرغ���م من ت�رشر بع�س ال����رشكات بالدعم 

من بع�س ال�ضناديق احلكومية.
وتوقعت م�ضطفى زوال االآثار ال�ضلبية يف 
تداوالت جل�ض���ات االأ�ض���بوع املقبل، خ�ضو�ضاً 
بعدم���ا اأكدت اململك���ة العربية ال�ض���عودية اأن 
خطواته���ا تهدف اإل���ى املحافظة عل���ى البيئة 

اال�ضتثمارية. 
فيما غردت بور�ض���ة م�ض���قط خ���ارج �رشب 
تراجع���ات االأ�ض���واق املجاورة، حي���ث ارتفعت 

بن�ضبة %0.3 ليبلغ موؤ�رشها 5055.24 نقطة.

افتت���ح  واالأعم���ال:  -االقت�ض���اد  اأثين���ا 
األك�ضي�ضت�ض���يربا�س  اليون���ان  وزراء  رئي����س 
اأم����س االأول يف اأثين���ا، املنت���دى االقت�ض���ادي 
االأوروب���ي العرب���ي برعاية رئي����س اجلمهورية 
االأوروبي.  والربملان  بروكوبيو�ضبافلوبولو�س 
وتنظم املنتدى الذي ينعقد حتت �ض���عار “نحو 
حتالف اأق���وى” جمموع���ة االقت�ض���اد واالأعمال 
ومنت���دى ديلف���ي االقت�ض���ادي، بالتع���اون مع 
جامع���ة الدول العربية واحت���اد الغرف العربية، 
وبدعم اإ�ض���رتاتيجي من �رشكة احتاد املقاولني 
CCC. وح�رش االفتتاح اأكرث من 600 م�ض���ارك 
م���ن روؤ�ض���اء دول وحكوم���ات ووزراء اأوروبيني 
وعرب يونانيني يتقّدمهم الرئي�س القرب�ض���ي 
ووزير التجارة وال�ضناعة امل�رشي طارق قابيل، 
ووزير االقت�ض���اد االإماراتي �ضعيد املن�ضوري، 
ووزير الدولة ل�ض���وؤون اال�ضتثمار االأردين مهند 
�ض���حادة، ووزي���ر الدول���ة لل�ض���وؤون اخلارجي���ة 
القطري �ضلطان بن �ضعد املريخي، اإ�ضافة اإلى 
نخب���ة من قادة القطاع اخلا����س ورجال االأعمال 
وروؤ�ض���اء غ���رف التج���ارة وال�ض���ناعة العربي���ة 

واليونانية. 
واأ�ض���ار رئي����س جمل����س اإدارة �رشكة احتاد 

املقاولني توفيق خوري اإلى اأن اأهمية املنتدى 
يف دورت���ه الثاني���ة تربز م���ن خالل امل�ض���اركة 
هيئ���ات  وممثل���ي  اأعم���ال  لرج���ال  الوا�ض���عة 
ر�ض���ميني  وم�ض���وؤولني  خمتلف���ة  اقت�ض���ادية 
م���ن اأكرث م���ن 30 دول���ة. واعت���رب اأن االهتمام 
ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي الذي يكت�ضبه املنتدى، 
ي�ضكل فر�ضة للرتويج ل�رشاكة قوية بني العامل 
العرب���ي واالحتاد االوروبي عرب اليونان، موؤكداً 

دع���م �رشك���ة احت���اد املقاول���ني CCC القوي 
للمنتدى وللعالقات العربية اليونانية. و�ض���ّدد 
خوري على وجوب تعزيز ال�رشاكة االإ�ضرتاتيجية 
التي ت�ضمح من با�ضتك�ضاف املزيد من الفر�س 

املتاحة يف جماالت اقت�ضادية عدة. 
اإل���ى ذل���ك، اأّكد رئي����س ال���وزراء اليوناين 
األيك�ضي�ضت�ض���يربا�س جن���اح امللتقى حتى قبل 
انطالق���ه وذلك من خالل امل�ض���اركة الوا�ض���عة 

في���ه. وقال اإن���ه منذ الع���ام املا�ض���ي نتحدث 
عن حت�ض���ن الو�ض���ع يف اليونان، ونوؤكد االآن اأن 
اليون���ان متكنت من جت���اوز اأزمته���ا، والدليل 
حركة اال�ض���تثمار الكبرة التي ت�ضهدها البالد. 
واأ�ض���اف اأن اليون���ان رغم االأزم���ات التي مّرت 
ومتّر بها ال تزال يف قلب اأوروبا و�ضلة الو�ضل 
بني ث���الث قارات وب���ني ثقاف���ات خمتلفة اأي 
يف موق���ع اإ�ض���رتاتيجيما يخلق فر�ض���اً وا�ض���عة 

للتنمية والتعاون.
واأ�ض���ار ت�ضيربا�س اإلى العالقات التاريخية 
اأن  العرب���ي، معت���رباً  والع���امل  اليون���ان  ب���ني 
املنت���دى يفت���ح اآفاقا جدي���دة للتع���اون بني 
اجلانبني، ويف�ضح املجال اأمام القطاع اخلا�س؛ 
للبحث ع���ن الفر�س اال�ض���تثمارية املجدية يف 
اليون���ان. ودعا اإل���ى �رشورة تفعي���ل احلوار مع 
الع���امل العربي وكذل���ك التعاون االقت�ض���ادي 
خ�ضو�ضا واأن امللتقى ينعقد يف مرحلة جديدة 
تعي�ض���ها اأوروب���ا �ض���يكون له���ا انعكا�س على 

العالقات العربية االأوروبية. 
ورّك���ز على �رشورة اعتماد �ضيا�ض���ة موحدة 
لدول البحر املتو�ض���ط ملعاجلة ق�ض���ايا اللجوء 
وتر�ضيخ ال�ض���الم واال�ضتقرار ملوجهة االإرهاب 

واملعاجلة اجل���ادة ملوجات الهج���رة، والتغير 
املناخي، والتعاون يف جمال الطاقة وال�ضياحة. 
واأك���د قي���ام اأوروب���ا بعم���ل حا�ض���م الإيجاد حل 
لالأزم���ات الت���ي يواجهه���ا الع���امل العربي، ويف 

مقدمتها الق�ضية الفل�ضطينية. 
وع���ن التطورات يف اليون���ان، لفت اإلى اأن 
بالده متر بعهد جديد تعك�ضه االأرقام والبيانات، 
فبعد اأزمة امتدت الأكرث من 7 �ض���نوات، انطلق 
االقت�ض���اد اليون���اين اإلى االأم���ام، حيث نتوقع 
منواً يعادل 2 % للع���ام اجلاي يرتفع اإلى 2.5 
% يف 2018. واأّك���د م�ض���ي احلكومة ب�ضيا�ض���ة 
االإ�ض���الح الهادفة اإلى حمارب���ة الهدر وحماربة 
البروقراطي���ة؛ خلل���ق بيئ���ة موؤاتي���ة لالأعمال 
ومناخاً �ض���ديقاً لال�ض���تثمار، حيث مت تاأ�ضي�س 
 Fast ”مكتب خا�س حتت ا�ضم “القوة ال�رشيعة
Force؛ بهدف ت�ض���هيل اإجراءات اال�ض���تثمار.  
وتناول الرئي�س ت�ضيربا�س اإجنازات حكومته يف 
جماالت الطاقة واأنابيب الغاز و�ض���كك احلديد 
وتطوير املطار الذي يتم با�ض���تثمارات عربية، 
اإل���ى جان���ب وج���ود فر����س كث���رة يف جماالت 

االإن�ضاءات والطاقة االت�ضاالت. 

“املنتدى االقت�سادي االأوروبي العربي” من�سة للحوار وترويج اال�ستثمار 
انطلق يف اأثينا وح�رشه اأكرث من 600 م�ضارك 

•  جانب من احل�ضور يف املنتدى	
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تكلفة ��ستري�د �لأغذية ت�سجل ثاين �أكرب رقم قيا�سي 2017
رغم منو االإنتاج �صرتتفع 6 % لت�صل 1.413 تريليون دوالر

اأظه���رت اأح���دث ن�ص���خة م���ن مطبوعة “درا�ص���ة 
االأغذي���ة  منظم���ة  ن�رشته���ا  للأغذي���ة”،  ا�ص���ت�رشافية 
والزراع���ة للأم���م املتحدة )الف���او( اأم����س االأول، اأن 
تكلفة ا�ص���ترياد االأغذية يف 2017 �ص���رتتفع بن�صبة 
6 % مقارن���ة بالع���ام املا�ص���ي لت�ص���ل اإلى 1.413 
تريليون دوالر، وهو ثاين اأعلى رقم قيا�صي م�صجل، 
عل���ى الرغ���م من ا�ص���تقرار اأ�ص���عار ال�ص���لع الغذائية 

عموما.
واأنتج هذا االرتفاع يف فاتورة الواردات ب�ص���بب 
زيادة الطل���ب العاملي على معظم امل���واد الغذائية 
وارتف���اع اأ�ص���عار ال�ص���حن. ومم���ا يبعث عل���ى القلق 
خ�صو�ص���ا االآثار االقت�ص���ادية واالجتماعية املرتتبة 
على الزي���ادات الكبرية يف فواتري ا�ص���ترياد االأغذية 
بالن�ص���بة للدول االأقل منواً، وبل���دان العجز الغذائي 

ذات الدخل املنخف�س.
اخلب���ري  ق���ال  “الف���او”،  م���ن  بي���ان  وبح�ص���ب 
االقت�ص���ادي ل���دى الفاو، اآدم باركا����س: “اإن ارتفاع 
قيم���ة الفواتري ال يعن���ي بال�رشورة ا�ص���ترياد املزيد 
من االأغذية، فقد �ص���هدت تكلفة اال�صترياد ارتفاعاً 

كبرياً للغاية”.
ويتزام���ن ارتف���اع تكاليف اال�ص���ترياد مع وفرة 
املخزونات، والتوقعات القوية للمحا�ص���يل، ف�ص���ًل 
ع���ن ك���ون اأ�ص���واق ال�ص���لع الغذائية ال ت���زال مزودة 

ب�صكل جيد.
وتهدف الدرا�ص���ة اال�ص���ت�رشافية للأغذية، التي 
ت�ص���درها املنظمة مرتني يف ال�صنة، اإلى اإلقاء نظرة 
فاح�صة على اأ�ص���واق االأغذية الرئي�صية، مبا يف ذلك 
حم�ص���ول الك�ص���افا، وقطاع���ات ال���روة احليوانية، 

واالألب���ان، واالأ�ص���ماك، والزيوت النباتي���ة، واحلبوب 
الرئي�صة.

وعلى الرغم من قوة اجتاه���ات االإنتاج يف جميع 
القطاع���ات، اإال اأن متو�ص���ط االأ�ص���عار يف التعام���لت 
التجاري���ة الدولي���ة يحم���ل يف طياته توجه���ات اأكر 
تف�صيلً. فعلى �ص���بيل املثال، على الرغم من ثبات 
اأ�ص���عار القمح عاملياً، ارتفع �ص���عر القمح االأمريكي 
الربيع���ي االأحم���ر ال�ص���لب، وه���و ن���وع �ص���ائع ج���داً 
عايل اجل���ودة وغني بالربوتني، وي�ص���تخدم ل�ص���نع 
املعكرونة والبا�ص���تا، بن�صبة 40 % يف يوليو 2017 

مقارنة بالفرتة نف�صها من العام ال�صابق. 
كما ارتفع �ص���عر اأن���واع االأرز العطري بن�ص���بة 4 
% مقارنة بالعام املا�ص���ي ب�رشعة اأكرب بثماين مرات 
من جميع موؤ�رشات االأرز لدى الفاو. وكذلك هو احلال 
اأي�صاً ملوؤ�رش �صعر الزبدة لدى الفاو، اإذ ارتفع بن�صبة 
41 % حت���ى االآن يف العام 2017، وهي ن�ص���بة اأكرب 
بثلثة اأ�صعاف من موؤ�رش �صعر منتجات االألبان، والذي 

يعد موؤ�رش �صعر الزبدة جزًءا من مكوناته.
كم���ا اأظهر قطاعا ال���روة احليواني���ة ومنتجات 
االألبان خ�صو�ص���ا من���واً قوياً، حيث م���ن املتوقع اأن 
ت�ص���ل فات���ورة واردات اللح���وم اإلى اأعلى م�ص���توى 
له���ا على االإطلق، وه���و 176 مليار دوالر هذا العام، 
بزيادة ن�صبتها 22 % مقارنة بالعام 2016. كما من 
املتوقع اأن ينمو االإنتاج العاملي من احلليب بن�ص���بة 
1.4 %، مدفوعاً بزيادة قوية بن�صبة 4 % يف الهند، 
عل���ى الرغم من احتمالية ح���دوث انكما�س يف الطلب 
يف ال�ص���ني نتيجة للوائح البيئية ال�صارمة و�صوابط 
اجل���ودة. وم���ن املتوق���ع اأي�ص���اً اأن ي���زداد االإنت���اج 
العامل���ي م���ن زيوت الب���ذور الزيتية ب�ص���كل طفيف 
هذا العام بف�ص���ل املو�صم القوي يف العام املا�صي. 

وتعت���رب الزي���وت النباتية والده���ون احليوانية اأكرب 
ال�صلع قيمًة يف فواتري واردات بلدان العجز الغذائي 
ذات الدخ���ل املنخف����س. وعل���ى الرغم م���ن ازدهار 
زراعة فول ال�صويا يف ن�ص���ف الكرة ال�صمايل، اإال اأنه 
يتوقع اأن ينخف�س االإنتاج العاملي من هذه ال�ص���لعة 
مع ع���ودة الغلل اإل���ى م�ص���توياتها الطبيعية نتيجة 

للظروف اجلوية التي �صادت خلل العام املا�صي.

فرص للفاكهة االستوائية
بات���ت الفاكه���ة اال�ص���توائية تكت�ص���ب اأهمي���ة 
متزاي���دة يف التج���ارة العاملي���ة، اإذ يتوقع اأن ت�ص���ل 
قيم���ة �ص���ادرات املاجن���و واالأنانا����س واالأف���وكادو 
والباباي���ا اإلى 10 ملي���ارات دوالر هذا الع���ام، وفقاً 

للدرا�صة اال�صت�رشافية للأغذية.
وتب����رش زيادة �ص���عبية هذه الفواكه بامل�ص���اهمة 

يف التخفي���ف م���ن ح���دة الفق���ر وحتقي���ق التنمي���ة 
الريفي���ة، حيث ترتكز كامل عملية زراعة واإنتاج هذه 
املحا�ص���يل تقريب���اً يف البل���دان النامي���ة، وعادة من 
خلل املزارعني اأ�ص���حاب احليازات ال�صغرية الذين 

تقل م�صاحات حيازاتهم عن خم�صة هكتارات.
وتتوقع الفاو اأن ي�ص���ل حجم االإنت���اج من اأنواع 
الفاكه���ة االأربعة هذه اإلى 92 مليون طن هذا العام، 
مقارنة ب� 69 مليون طن يف العام 2008. ويف الوقت 
احل���ايل، ُي�ص���تهلك 95 % م���ن ه���ذا االإنت���اج حملياً، 
ولكن من املرجح اأن يوؤدي ارتفاع املداخيل والتغري 
احلا�ص���ل يف طلبات امل�ص���تهلكني اإل���ى زيادة حجم 
ال�ص���ادرات، خ�صو�ص���ا اإذا ما �ص���اهم حترير التجارة 
ب�صكل اأف�صل وحت�صني فر�س الو�صول اإلى االأ�صواق 
يف حتقيق مزيد من املكا�صب التكنولوجية يف جمال 

التوزيع.

وتعت���رب الهند م���ن بني املنتجني الرئي�ص���يني 
للفاكهة اال�ص���توائية، حيث ي�صتحوذ هذا البلد على 
40 % م���ن اإنت���اج العامل من املاجنو. كما ت�ص���تحوذ 
�ص���ادرات  م���ن  كب���رية  ح�ص���ة  عل���ى  كو�ص���تاريكا 
االأنانا����س يف الع���امل. وت�ص���م قائم���ة اأك���رب منتج���ي 
الفاكهة اال�ص���توائية ال�صني والربازيل، اإ�صافة اإلى 

املك�صيك، اأكرب م�صّدر لهذه الفاكهة.

إفريقيا تسجل رقما قياسيا في إنتاج 
الكسافا

وباالإ�ص���افة اإلى تقدمي حتليلت مف�ص���لة حول 
االإنت���اج والتج���ارة والطل���ب على احلبوب الرئي�ص���ة 
“درا�ص���ة  مطبوع���ة  تعم���ل  الزيتي���ة،  واملحا�ص���يل 
للأغذي���ة” عل���ى حتدي���ث االجتاه���ات  ا�ص���ت�رشافية 
املتعلقة مبح�ص���ول الكا�ص���افا الذي كان واحداً من 
اأ�رشع املحا�ص���يل االأ�صا�ص���ية تو�ص���عاً على امل�صتوى 
العاملي، ناهيك عن كونه ثالث اأهم م�صدر لل�صعرات 

احلرارية يف املناطق اال�صتوائية بعد االأرز والذرة.
وقد ي�صل االإنتاج من هذا املح�صول يف اإفريقيا 
جنوب ال�ص���حراء الكربى اإلى م�ص���توى قيا�ص���ي عند 
156 مليون طن هذا العام، مدعوماً بربامج التو�صع 
التجاري املختلفة التي تهدف اإلى احلد من االعتماد 

على الواردات الغذائية يف املنطقة.
وم���ع ذلك، ت�ص���ري الفاو اإلى اأنه م���ن املرجح اأن 
يرتاج���ع االإنتاج العاملي من هذا املح�ص���ول قليلً يف 
العام 2017 - اإلى 278 مليون طن - بعد فرتة منو 
متوا�صل ا�ص���تمرت لعقدين، وذلك ب�صبب مزيج من 
الظ���روف التي ت�ص���مل اجلفاف، وانخفا�س االأ�ص���عار 

وتغيري ال�صيا�صات.

 �ملحرر �لقت�سادي

“عقار�ت �ل�سيف” تدعم “�لهد�ية لتوعية �جلاليات” مالًيا
يتفقان على دفعة مبلياري دولر من �لقر�ض م�رص و“�لنقد” 

�صمن برنامج بقيمة 12 مليار دوالر

القاهرة -رويرتز: قال �ص����ندوق النقد الدويل 
يف بي����ان اأم�س اجلمع����ة اإن م�رش تو�ص����لت اإلى اتفاق 
على م�ص����توى اخل����رباء مع ال�ص����ندوق ب�ص����اأن دفعة 
تبلغ قيمتها نحو ملياري دوالر �صمن برنامج قر�س 
بقيمة 12 مليار دوالر على ثلث �ص����نوات. و�صت�صل 
الدفعة اجلديدة باإجم����ايل املبالغ املن�رشفة يف اإطار 
الربنام����ج اإل����ى نحو �ص����تة مليارات دوالر. ويخ�ص����ع 
�رشف الدفعة اجلديدة ملوافق����ة املجل�س التنفيذي 
لل�ص����ندوق. ومت�ص����ي م�����رش قدم����ا يف تنفي����ذ حزمة 
اإ�صلحات اقت�صادية طموحة يف اإطار اتفاق القر�س.

ويف اإط����ار املراجعة الثانية، قال ال�ص����ندوق اإن 
االإ�ص����لحات الوا�ص����عة التي ت�ص����منت حترير �ص����عر 

�رشف اجلنيه امل�رشي “ب����داأت توؤتي ثمارها املرجوة 
من حيث ا�صتقرار االقت�صاد الكلي وعودة الثقة”.

وقال ال�صندوق يف البيان “بينما تطلبت عملية 
االإ�ص����لح بع�س الت�ص����حيات على املدى الق�ص����ري، 
ف����اإن اغتنام الفر�ص����ة ال�ص����انحة لتحويل م�����رش اإلى 
اقت�صاد ديناميكي حديث و�رشيع النمو �صيوؤدي اإلى 

حت�صني م�صتويات املعي�صة وزيادة الرخاء”.
واأ�ص����ار �ص����ندوق النقد اإلى اأن مع����دل النمو يف 
ال�ص����نة املالي����ة 2016-2017 بل����غ 4.2 % مقارنة 
بنم����و متوق����ع ن�ص����بته 3.5 %، بينم����ا تقل�����س عجز 
ميزان املعاملت اجلارية بالدوالر االأمريكي، وزادت 

ا�صتثمارات املحافظ واال�صتثمار االأجنبي املبا�رش.

وحررت م�رش �صعر �رشف عملتها قبل عام، وفقد 
اجلنيه نحو ن�صف قيمته. ويف الوقت الذي انخف�صت 
في����ه العملة ارتفع معدل الت�ص����خم اإلى م�ص����تويات 
قيا�ص����ية تف����وق 30 %، لكن����ه انخف�س يف االأ�ص����هر 

الثلثة املا�صية.
واالآف����اق االقت�ص����ادية مهم����ة للرئي�س امل�رشي 
عبدالفتاح ال�صي�ص����ي الذي يتوجب علي����ه اأن يوازن 
ب����ني االإج����راءات التق�ص����فية املرتبط����ة باالتفاق مع 
�ص����ندوق النقد الإ�ص����لح االقت�ص����اد امل�رشي واحلد 
م����ن تاأثريها على امل�رشيني االأكر فقرا يف وقت من 
املحتمل اأن يرت�ص����ح فيه لفرتة رئا�ص����ية جديدة يف 

االنتخابات التي جترى العام املقبل. 

املنامة -عقارات ال�صيف: قدمت �رشكة 
عقارات ال�صيف، الرائدة يف قطاع التطوير 
العق���اري يف البحرين، تربعاً بقيمة 3،000 
دين���ار ملرك���ز الهداية لتوعي���ة اجلاليات، 
وذل���ك يف �ص���ياق برناجمه���ا ال�ص���اعي اإلى 
م���ن اجلمعي���ات  دع���م جمموع���ة متنوع���ة 
واملوؤ�ص�ص���ات اخلريية التي تنمي املجتمع 

املحلي وتخدم خمتلف فئاته باململكة.
“ال�ص���يك”  ا�ص���تلم  مرا�ص���م  ومت���ت 
بح�ص���ور كٍل من رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
عق���ارات ال�ص���يف عي�ص���ى جنيب���ي، ونائب 
رئي�س جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة ال�رشاكة 
املجتمعي���ة ل���دى �رشك���ة عقارات ال�ص���يف 

م�ص���طفى ال�ص���يد، والرئي����س التنفي���ذي 
ب�رشك���ة عق���ارات ال�ص���يف اأحم���د يو�ص���ف، 
و�صكرتري جمل�س اإدارة وع�صو جلنة ال�رشاكة 
املجتمعي���ة زكري���ا بوع���لي، اإل���ى جان���ب 
ع�ص���و جمل�س اإدارة مرك���ز الهداية لتوعية 

اجلاليات �صلح بوح�صن.
وبهذه املنا�صبة، �صكر �صلح بوح�صن 
�رشكة عقارات ال�صيف على تربعهم ال�صخي 
ال���ذي م���ن �ص���اأنه اأن ُي�ص���اهم يف توجي���ه 
املجتم���ع االإ�ص���لمي وذل���ك من خ���لل ن�رش 
املفاهيم االإ�ص���لمية ال�صحيحة، ف�صلً عن 
زي���ادة مق���دار التوعي���ة عن دين االإ�ص���لم 

احلنيف لغري امل�صلمني.

البرتوكيماوي���ات  ل�ص���نوات، ظل���ت �ص���ناعة 
قطاع���اً هام�ص���ياً �ص���من االأعم���ال الرئي�ص���ة الأكرب 
����رشكات النفط يف العامل، ولكن هذا الو�ص���ع تغري 
مع تعديل �رشكات مثل “اإك�صون موبيل”، و”رويال 
دات�س �ص���ل” اإ�ص���رتاتيجياتها، والب���دء يف الرتكيز 
ب�ص���كل اأكرب على ه���ذا القط���اع، يف حماولة للنجاة 
من تداعيات اأ�صواأ تراجع �صهدته اأ�صعار الطاقة يف 

عقد من الزمان.
يف املا�ص���ي، حني كانت �رشكات النفط والغاز 
جتني مليارات الدوالرات من االأرباح نتيجة ارتفاع 
اأ�ص���عار اخلام، كانت عوائد قطاع البرتوكيماويات 
ل���دى تل���ك ال����رشكات ال ت�ص���كل ن�ص���بة معتربة يف 
ح�ص���اب االأرباح واخل�ص���ائر. اأما اليوم، ومع فقدان 
ملي���ارات  الك���ربى  النفطي���ة  ال����رشكات  معظ���م 
واال�صتك�ص���اف،  االإنت���اج  اأن�ص���طة  يف  ال���دوالرات 
اأ�ص���بحت البرتوكيماويات واحدة من اأكرب م�صادر 

الدخل اإن مل تكن اأكربها.
مثال ذلك، خلل الربع االأول من العام 2016، 
بلغت اأرباح قطاع البرتوكيماويات لدى “اإك�ص���ون 
موبي���ل” نحو 75 % من اأرباحه���ا االإجمالية البالغة 
1.8 ملي���ار دوالر، وخلل الفرتة نف�ص���ها �ص���جلت 
ال�رشكة خ�صارة قدرها 75 مليون دوالر عن اأن�صطتها 
االإنتاجي���ة للنفط والغاز، ولكن قبل ما يقرب من 3 
اأعوام، وحتديداً خلل الربع االأول من العام 2014، 
حني كان يتداول النفط فوق 100 دوالر للربميل، 
�ص���كلت اأعم���ال البرتوكيماويات لدى “اإك�ص���ون” 
اأقل من 13 % من اأرباحها، بينما بلغت اأرباحها من 

اأعمال النفط والغاز 7.8 مليار دوالر.

وبعد اأن ظلت البرتوكيماويات عقودا �صناعًة 
غربي���ًة ب�ص���كل كامل تقريب���اً، تغ���ريت ديناميات 
ال�ص���وق العاملي���ة خ���لل ال�ص���نوات االأخ���رية على 
خلفية النمو املذهل الذي �صهده القطاع يف ال�رشق 
االأو�ص���ط، لتظهر مراكز قوى جديدة ت�صتحوذ على 
ح�ص����س �ص���وقية معتربة، غ���ري اأن اال�ص���طرابات 
املتلحقة التي ت�صهدها االأ�صواق، مبا يف ذلك ثورة 
النفط ال�ص���خري يف الواليات املتح���دة وانخفا�س 
اأ�ص���عار النفط وحر�س كل من ال�صني ودول اأخرى 
عل���ى رفع قدراتهما االإنتاجية، قد توؤدي اإلى اإعادة 
ت�ص���كيل م�ص���هد �ص���ناعة البرتوكيماوي���ات خلل 

ال�صنوات املقبلة.
ه���ذه االختلالت وغريها قد ت���وؤدي اإلى حتول 
ميزان القوى بني اللعبني االإقليميني، مما يعر�س 
العديد من املنتجني الرئي�صيني للبرتوكيماويات 
خلطر فقدان القدرة التناف�صية التي يتمتعون بها 

منذ فرتة طويلة، اإذا ا�صتمر الو�صع كما هو عليه.

 النفط الصخري 
اأ�صهمت نه�ص���ة النفط ال�صخري يف الواليات 
املتح���دة يف اإغ���راق ال�ص���وق بكمي���ات �ص���خمة من 
– امل���ادة االأولي���ة  – رخي����س التكلف���ة  االإيث���ان 
البرتوكيماوي���ات. ه���ذا  امل�ص���تخدمة يف �ص���ناعة 
التط���ور اأعط���ى املنتج���ني االأمريكي���ني مي���زة يف 
التكلفة على مناف�ص���يهم االأوروبيني واالآ�صيويني 
الذين يعتمد معظمهم على النافتا كمادة و�صيطة.

وتواف���ر امل���ادة االأولية الرخي�ص���ة اأ�ص���هم يف 
حتفيز ال����رشكات االأمريكي���ة على زي���ادة قدراتها 
االإنتاجي���ة يف الوالي���ات املتح���دة، فوفق���اً لتقرير 
ن�رشته “جمموعة بو�ص���طن اال�صت�صارية” يف نوفمرب 

2016، م���ن املتوق���ع اأن ترتفع الق���درة االإنتاجية 
للإيثيلني يف الواليات املتحدة مبقدار 7.8 مليون 

طن �صنوياً خلل عامي 2017 و2018.
يف الوقت نف�ص���ه، ت�ص���تمر العديد من �رشكات 
البرتوكيماوي���ات يف الوالي���ات املتح���دة يف رف���ع 
اإنتاجها من امليثانول، وبح�صب بع�س التقديرات، 
ق���د ت�ص���بح اأم���ريكا ال�ص���مالية م�ص���دراً �ص���افياً 
للميثانول يف العام 2018، لتتناف�س راأ�ص���اً لراأ�س 

مع امل�صدرين من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وعل���ى الرغم م���ن اأن االنخفا�س احل���اد الذي 
�ص���هدته اأ�ص���عار النف���ط خ���لل االأع���وام الثلث���ة 
املا�ص���ية اأدى اإلى ت���اآكل ميزة االإيثان ن�ص���بياً، اإال 
اأن الواليات املتحدة �ص���تظل ت�صتفيد على املدى 
الطوي���ل من انخفا�س تكلفة االإيثان. ويف املقابل، 
�ص���يبقى منتجو االإيثيلني املعتمد على النافتا يف 
اأوروبا واآ�ص���يا ومنتجو االإيثلني القائم على الفحم 
يف ال�ص���ني عن���د اأعلى نقط���ة على منحن���ى تكلفة 
العر�س. وباخت�ص���ار، على الرغ���م من اأن املنتجني 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي الذين يعتمدون 
مثل االأمريكيني عل���ى االإيثان ال يزالون هم االأكر 
قدرة على املناف�ص���ة يف العامل، فاإن منتجي اأمريكا 

ال�صمالية يلحقون بالركب بخطوات ثابتة.

ضرورة تغيير اإلستراتيجية بالشرق األوسط
خ���لل الفرتة ما ب���ني عام���ي 2004 و2014، 
اأ�ص���همت دول جمل����س التع���اون اخلليجي بن�ص���بة 
العاملي���ة  االإنتاجي���ة  الطاق���ة  من���و  يف   %  11
اأه���م  اأح���د  الي���وم  واأ�ص���بحت  للبرتوكيماوي���ات، 
اللعب���ني يف اإنت���اج وتوريد االإثيلني وامل�ص���تقات 

وامليثانول اإلى االأ�صواق العاملية.

واأ�ص���هم التو�ص���ع يف قط���اع البرتوكيماويات 
م�ص���اهمة كب���رية يف اقت�ص���ادات املنطق���ة، كم���ا 
�ص���اعدها عل���ى تنويعه���ا. وبح�ص���ب تقري���ر ن�رشته 
�رشك���ة اال�صت�ص���ارات “ماكين���زي” يف اأبريل 2014 
تدع���م �ص���ناعة البرتوكيماوي���ات نح���و 840 األف 
وظيفة، ت�ص���مل 110 اآالف وظيفة يف جمال االإنتاج 
الكيميائ���ي، و730 األف وظيف���ة اأخرى غري مبا�رشة، 
ت�صم موردين ومقاولني وعاملني يف جماالت مثل 
اإنت���اج الغاز وال�ص���يانة اخلارجية وخدم���ات النقل 

واخلدمات اللوجي�صتية االأخرى.
يف  البرتوكيماوي���ات  �ص���ناعة  ازده���ار  وم���ع 
ال�رشق االأو�ص���ط، برز عدد م���ن ال�رشكات يف املنطقة 
ك����رشكات عاملي���ة رائ���دة. فق���د ر�ص���خت ال�رشك���ة 
ال�صعودية لل�صناعات االأ�صا�صية “�صابك” – اإحدى 
اأك���رب �رشكات البرتوكيماويات يف العامل –  قدميها 
يف اأوروب���ا، وا�ص���رتت وحدة البل�ص���تيك التابعة ل� 
“جرنال اإلكرتيك” و�صخت ا�صتثمارات يف م�صاريع 
الإنتاج البرتوكيماويات بال�صني، وت�صتمر اإلى االآن 
يف التو�صع. مع ذلك، يواجه قطاع البرتوكيماويات 
ل���دى دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي ع���دداً من 
التحدي���ات، ورمبا اأهمها ه���ي الفجوة املوجودة يف 
جمال االإدارة والقدرات التقنية، وذلك اأوالً ب�ص���بب 
عدم حر�صها على بناء القدرات الوظيفية بالتوازي 
مع قيامها برفع قدرتها االإنتاجية خلل ال�ص���نوات 
اعتماده���ا  ب�ص���بب  وثاني���اً  املا�ص���ية،  الثلث���ني 
عل���ى ال����رشكاء االأجانب فيم���ا يخ����س التكنولوجيا 
والت�ص���ويق. و�صت�ص���طر الكث���ري من ال����رشكات يف 
ال�رشق االأو�ص���ط خلل ال�صنوات املقبلة للتعامل مع 
النق�س احلاد يف اأعداد كل من اخلريجني املوؤهلني 
واملوظف���ني ذوي اخل���ربة، وه���ي امل�ص���كلة التي 

ميكنها اأن حتد من قدرة ال�صناعة على النمو.
ووفق���اً ل� “ماكين���زي” من املتوق���ع اأن تقوم 
ال�ص���عودية بتدريب ما يق���رب من 3 اآالف مهند�س 
كيميائي خلل ال�صنوات ال�صبع املمتدة بني عامي 
2015 و2022، يف حني اأن اأملانيا �صتدرب نحو 10 
اآالف. هذا الرقم ال يت�ص���ق اأبداً م���ع طموح اململكة 
برفع قدرتها االإنتاجية م���ن البرتوكيماويات بنحو 
15 ملي���ون ط���ن، حي���ث اإن اأملاني���ا الت���ي تعتزم 
تدريب ه���ذا العدد الكبري من املهند�ص���ني تنوي 
رف���ع قدرتها االإنتاجية بنح���و 1.5 مليون طن خلل 

الفرتة الزمنية نف�صها.
اإن منطق���ة ال�رشق االأو�ص���ط  تنفذ م���ن املواد 
اخلام الغازية الرخي�ص���ة، ولذلك ركزت تو�ص���عات 
�صناعة البرتوكيماويات يف املنطقة على املنتجات 
البرتوكيماوي���ة املعتم���دة عل���ى النافتا ب���دالً من 
االإيثان كمادة و�ص���يطة، فيما اأن الر�صالة وا�صحة، 
مل يعد بو�ص���ع منتج���ي البرتوكيماوي���ات يف ال�رشق 
االأو�ص���ط االعتماد عل���ى املواد االأولية الرخي�ص���ة، 
لذلك يجب عليه���م اإيجاد طرق اأخرى للحفاظ على 
قدرتهم التناف�صية، وعلوة على ذلك يجب عليهم 
العم���ل على تعزي���ز متيزهم التجاري والت�ص���غيلي 

واالبتكاري.
مل ي�ص���تثمر منتج���و البرتوكيماويات من دول 
جمل�س التع���اون اخلليجي �ص���وى القليل يف تعزيز 
قدراته���م التجاري���ة مث���ل املبيع���ات والت�ص���ويق 
واإدارة �صل�ص���ل التوريد، وف�ص���لوا ب���دالً من ذلك 
االعتم���اد عل���ى التج���ار والو�ص���طاء يف نق���ل وبيع 
منتجاتهم يف االأ�ص���واق الرئي�صية، وهو يوؤدي عادة 
اإل���ى فقدانهم ملا يرتاوح من 3 اإلى 5 % من قيمة 

منتجاتهم ل�صالح الو�صطاء.

 ديناميات �ل�سوق.. هل تغري خريطة �لقوى ب�سناعة �لبرتوكيماويات؟
 فجوة بني االإدارة والقدرات التقنية.. وق�صور يف التكنولوجيا والت�صويق باخلليج

 �ملحرر �لقت�سادي

تقرير
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رابطة العامل االإ�شالمي تدين “االإجرام االإيراين”
الريا�س ـ وا�س: �شجبت رابطة العامل االإ�شالمي ونددت باملمار�شات االإيرانية العبثية يف 
املنطقة، وبخا�شـــة ما كان منها عرب وكالء طائفيتها يف اليمن ولبنان، بح�شـــب وكالة االأنباء 

ال�شعودية “وا�س”.
واأ�شـــارت الرابطـــة يف بيـــان �شـــدر عنها اأم�ـــس اجلمعة، اأنها با�شـــمها كمظلة لل�شـــعوب 
االإ�شـــالمية، تدين ب�شـــدة االأعمال االإجرامية التي ميار�شـــها النظام االإيراين، موؤكدة تاأييدها 
التـــام لالإجراءات التي اتخذتهـــا دول التحالف العربي بقيادة ال�شـــعودية ملواجهة هذا املد 

االإجرامي الدخيل على �شلم املنطقة وا�شتقراِرها.
وتابـــع البيان ان “املحاوالت اليائ�شـــة ال�شـــتهداف اململكة العربية ال�شـــعودية من قبل 
ميلي�شـــيا العمالـــة الطائفية باإطالق ال�شـــواريخ الع�شـــوائية والتي يتم اعرتا�شـــها، ترتجم 
م�شـــتوى الياأ�س والبوؤ�س الذي انتحـــل الدين عرب بوابة االفرتاء، لتقع اأ�شـــرة تخلف فكري، 

وا�شتدعاء تاريخٍي م�شطرب، يزداد يف تراجعه”.
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 الدمام ـ واس: 

األقـــت قـــوات االأمـــن ال�شـــعودية 
القب�ـــس علـــى اثنني مـــن املطلوبني 
اأمنيا يف ق�شايا اإرهاب، يوم اخلمي�س، 
ح�شـــبما قالت وكالة االأنباء ال�شعودية 

)وا�س(.
و�ـــرح املتحـــدث االأمنـــي لوزارة 
الداخليـــة للوكالـــة، قائـــال اإن “قوات 
علـــى  القب�ـــس  مـــن  متكنـــت  االأمـــن 
املطلوبني اأمنيا حممد �شعيد �شلمان 
العبدالعـــال وم�شـــطفى علي �شـــالح 
ال�شـــبيتي، ببلـــدة تـــاروت مبحافظـــة 

القطيف”، �رقي اململكة.
وتابع املتحدث: “مت نقلهما اإلى 
امل�شت�شفى لتلقي العالج من االإ�شابة 
التي تعر�شـــا لها، نتيجـــة مقاومتهما 

اإجراءات القب�س عليهما”.
جاء ذلك بعد اأيام من ا�شت�شـــهاد 
حممـــد  بـــدر  عبـــداهلل  اأول  اجلنـــدي 
القحطاين جراء تعر�شـــه الإطالق نار يف 

حمافظة القطيف.

 أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

�شـــيطرت قـــوات النخبة ال�شـــبوانية، 
اأم�ـــس اجلمعـــة، على منطقـــة احلوطة، اأحد 
اأهـــم معاقـــل تنظيـــم القاعـــدة مبحافظة 
�شبوة اليمنية، بعد مواجهات خلفت قتلى 

وجرحى من الطرفني.
م�شـــلحي  مـــن  الع�ـــرات  فـــر  كمـــا 
التظيـــم املت�شـــدد، بعـــد �شـــيطرة قوات 
النخبـــة ال�شـــبوانية علـــى عـــزان ور�شـــوم 
وبلحاف وحبان، يف عملية ع�شـــكرية بداأت 
قبـــل �شـــهرين. ودفعـــت قـــوات “النخبة 
ال�شـــبوانية” بتعزيزات ع�شـــكرية مدعومة 
بعربـــات زودها بها التحالـــف العربي بها 

اإلى منطقة احلوطة بعد ا�شتعادتها.
وقدمـــت هذه التعزيزات من حمافظة 
ح�رموت، و�شاحبها غطاء جوي ملقاتالت 
التحالف ومروحيات االأبات�شي، التي قامت 
بق�شـــف جبل �شـــقاه املطل علـــى منطقة 

احلوطة، الذي فر اإليه م�شلحو القاعدة.

الرباط ـ كونا:

 قالت وزارة الداخلية املغربية، اأم�س 
اجلمعة، اإن اأجهزة االأمن اعتقلت �شخ�شني 
على �شـــلة بخلية اإرهابيـــة موالية لتنظيم 

داع�س املتطرف.
اأن  بيـــان،  يف  الـــوزارة،  وذكـــرت 
املعتقلني كانا ين�شـــطان مبدينة )فا�س( 
�شـــمال �رقي املغـــرب و”كانـــا يخططان 

ال�شتهداف اأمن اململكة وا�شتقرارها”.
اأن ال�شخ�شـــني كانـــا علـــى  واأوردت 
�شـــلة وثيقـــة باأع�شـــاء خليـــة “اإرهابية” 
املا�شـــي  اأكتوبـــر   25 يف  تفكيكهـــا  مت 
باملدينة نف�شـــها، واأو�شحت اأن التحريات 
اأثبتـــت تورطهما يف التخطيـــط العتداءات 
“امل�شـــا�س اخلطر” با�شتقرار  ت�شتهدف 
واأمـــن البـــالد. وقالـــت اإنه �شـــيتم تقدمي 
امل�شـــتبه فيهما اإلى الق�شاء عقب انتهاء 
عمليـــات التحقيـــق معهمـــا حتـــت اإ�راف 
النيابة العامة املخت�شـــة، وفـــق ما نقلت 

وكالة االأنباء الكويتية.

أنقرة ـ اب:

 اأوقفــــت ال�رطة الرتكيــــة نحو 100 
�شخ�س ي�شتبه يف �شلتهم بتنظيم داع�س 
“اأ�شو�شــــيتد  نقلــــت  ح�شــــبما  االإرهابــــي. 
بر�ــــس” عن و�شــــائل اإعالم ر�شــــمية، اأم�س 

اجلمعة.
ووفقا لوكالة االأنا�شــــول الر�شــــمية، 
فقد �شــــنت �رطــــة اإ�شــــطنبول مداهمات 
متزامنــــة، يف مناطــــق عــــدة الحتجــــاز 82 
اأجنبيــــا. وتقــــول ال�شــــلطات اإن امل�شــــتبه 
فيهم كانوا من ن�شطاء التنظيم املتطرف 
يف مناطــــق النــــزاع، وي�شــــتعدون للذهاب 
اإلى �شــــوريا. وال تزال جن�شــــيات االأجانب 
االثنــــني والثمانــــني الذيــــن اعتقلــــوا يف 

اإ�شطنبول جمهولة. 
مــــن جهــــة اأخــــرى، ذكرت االأنا�شــــول 
اأن ال�رطــــة اعتقلــــت 11 مواطنا �شــــوريا 
يف مدينــــة اأ�شــــنة جنوبي البــــالد، ملزاعم 
متعلقة بعالقتهــــم بداع�س. كما اعتقل 7 
اآخرون، مل تك�شف جن�شياتهم، يف حمافظة 

اإزمر غربي البالد.

ال�شعودية.. اعتقال 
مطلوبنينْ يف ق�شايا اإرهاب

اليمن.. القاعدة تفقد 
اأهم معاقلها يف �شبوة

 االأمن املغربي يعتقل 
عن�رين من داع�س

 تركيا.. اعتقاالت 
ب�شبهة االنتماء لداع�س

�جلبري: لن ن�ضمح للبنان �أن يكون قاعدة للهجمات �ضدنا
دعا لفر�س عقوبات على اإيران ب�شبب دعمها االإرهاب

وو�شــــف وزير اخلارجية ال�شــــعودي، الو�شع يف لبنان 
باملوؤ�شــــف، موؤكداً اأن ما اآلت اإليه االأو�شاع يف لبنان، هي 

نتيجة اأن�شطة حزب اهلل االإرهابي بدعم من اإيران.
وقال، اإن ميلي�شيات حزب اهلل اأداة اإيرانية لل�شيطرة 
علــــى البالد، كمــــا اأنهــــا اأداة للتدخل يف �شــــوريا وحما�س 
واحلوثيــــني، وحماولــــة زعزعة االأمــــن يف اخلليج من خالل 

تهريب ال�شالح اإلى البحرين.
واأعلــــن اجلبــــر، اأن ميلي�شــــيات حــــزب اهلل اختطفت 
الدولة اللبنانية وو�شعت احلواجز اأمام كل مبادرة لرئي�س 
احلكومة اللبنانية امل�شــــتقيل، �شعد احلريري، وفوق كل 
هذا ت�ر على االحتفاظ بال�شــــالح، ما يتعار�س مع احرتام 

�شيادة املوؤ�ش�شات الر�شمية.
وكان رئي�س الوزراء اللبناين �شعد احلريري قد اأعلن 
ا�شــــتقالته يف بث تلفزيوين من ال�شــــعودية يوم ال�شــــبت 
ممــــا هوى باحلكومــــة االئتالفية. الى ذلــــك، غادر املئات 

من اخلليجيني املقيمني وال�شــــائحني االأرا�شي اللبنانية 
عــــرب مطار بروت، تنفيــــذاً لتوجيهات دولهم التي دعت 
رعاياها يف وقت �شــــابق اإلى مغادرة لبنان وعدم ال�شــــفر 
اإليه يف الوقت الراهن، نظراً لتطورات الو�شع االأمني فيه.

وكانــــت البحرين والكويــــت وال�شــــعودية واالإمارات 
قــــد طلبت من مواطنيهــــا الزائريــــن واملقيمني يف لبنان 

مغادرة اأرا�شيه يف اأقرب فر�شة ممكنة.
كمــــا األغت ال�شــــعودية حجوزات مئات امل�شــــافرين، 
واأكــــدت ال�شــــلطات اأنهــــا قدمــــت ت�شــــهيالت الأ�شــــحاب 
التذاكــــر التي مت حجزها من الثاين من نوفمرب احلايل من 

واإلى لبنان على جميع الدرجات.
ومن جهــــة اأخــــرى، دعا اجلبــــر اإلى فر�ــــس عقوبات 
دوليــــة علــــى اإيــــران لدعمها لالإرهــــاب، وعقوبــــات اأخرى 
عليها النتهاكها قرارات االأمم املتحدة ب�شــــاأن ال�شواريخ 

البالي�شتية. 

• وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبر	

دبي ـ وكاالت:

 قال وزير �خلارجية �ل�سعودي عادل �جلبري �إن بالده ال ميكن �أن ت�سمح للبنان باأن يكون قاعدة 

للهجمات �سد �ل�سعودية، م�سري� �إىل �أن ما �آلت �إيه �الأو�ساع يف لبنان هو نتيجة �أن�سطة ميلي�سيات 

حزب �هلل �الإرهابية. وقال �جلبري يف مقابلة تليفزيونية مع قناة �سي �إن بي �سي �الأمريكية �إن “ال 

ن�ستطيع �أن ن�سمح للبنان باأن تكون قاعدة للهجمات �لتي حتدث �سد �ل�سعودية”.

على  لل�سغط  �سباًل  و�أن جند  �هلل،  ح��زب  نفوذ  للحد من  �أن جند طرقاً  “علينا  �أن��ه  و�أ���س��اف 

�أن�سطته �الإرهابية”.

اأمركا: �شاروخ احلوثيني يحمل ب�شمات اإيران
دبي ـ وكاالت: 

القيـــادة  يف  م�شـــوؤول  اأعلـــن 
املركزية للقوات اجلوية االأمركية، 
ام�ـــس اجلمعـــة، اأنـــه “من الوا�شـــح 
البالي�شتية  من هجمات ال�شـــواريخ 
مـــن اليمـــن اأن اإيـــران تقـــدم هـــذه 
ال�شواريخ”، يف اإ�شارة اإلى ال�شاروخ 
موؤخـــراً  احلوثيـــون  اأطلقـــه  الـــذي 
واعرت�شـــته القوات ال�شعودية فوق 
الريا�س، وغره من ال�شواريخ التي 
يطلقهـــا االنقالبيـــون. ويف �شـــياق 

مت�شـــل، قـــال جيفـــري هاريجيان، 
قائـــد وحـــدة جنـــوب غـــرب اآ�شـــيا 
بالقيادة املركزيـــة للقوات اجلوية 
لل�شـــحافيني خالل زيـــارة لدبي اإن 
اإيران جعلت �شن هجمات ب�شواريخ 

بالي�شتية من اليمن اأمراً ممكناً.
وقـــال هاريجيـــان، وهـــو اأكـــرب 
م�شـــوؤول بالقوات اجلوية االأمركية 
يف ال�ـــرق االأو�شـــط، اإن ال�شـــلطات 
حتقق يف كيفية تهريب ال�شـــاروخ 

اإلى اليمن.

بـــروت ـ وكاالت: ا�شـــتعاد تنظيـــم داع�س، 
اأم�س اجلمعة، ال�شيطرة على نحو 50 % من مدينة 
البوكمال احلدودية مع العراق، اإثر هجوم م�شـــاد 
�شـــد مواقع القوات احلكومية وحلفائها، وفق ما 

اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
واأو�شـــح املر�شد اأن مقاتلي داع�س “متكنوا 
مـــن ال�شـــيطرة على عـــدد مـــن االأحياء يف �شـــمال 

و�شمال �رق و�شمال غرب املدينة”.
وال تزال اال�شـــتباكات العنيفة م�شـــتمرة بني 
الطرفـــني يف املدينـــة، التي كان تنظيـــم داع�س 
انكفـــاأ اإليها يف مواجهة هجمات �شـــده على طريف 
احلـــدود. وحققت القـــوات احلكوميـــة وحلفائها 
تقدما �ريعا باجتاه املدينة عززه �شيطرة القوات 
العراقية االأ�شبوع املا�شي على ق�شاء القائم على 

اجلهة املقابلة للحدود.
ويف وقت �شـــابق، اأعلنت القـــوات احلكومية، 
مدعومة مبلي�شيات اإيرانية، �شيطرتها على كامل 
البوكمـــال، التـــي كانت تعـــد اآخر مدينة ي�شـــيطر 

عليها تنظيم داع�س يف �شوريا. 
احلكوميـــة  القـــوات  �شـــيطرة  اإعـــالن  وجـــاء 
وحلفائها بعد ان�شـــحاب جماعي مل�شـــلحي تنظيم 

داع�س.
وينح�ر تواجد التنظيم املتطرف يف �شـــوريا 
يف منطقـــة حمـــدودة يف حمافظة دير الـــزور، ويف 
جيوب �شـــغرة يف حمافظة حم�س وقرب دم�شـــق 

ويف جنوب البالد.
مـــن جانب اآخر، اأ�شـــار االإعـــالم احلربي التابع 
للجي�س ال�شـــوري، اإلى اأنباء ترددت عن وجود اأبو 
بكـــر البغـــدادي زعيم تنظيم “داع�ـــس” يف مدينة 

البوكمـــال، خالل عملية اجلي�ـــس وحلفائه من اأجل 
ا�شتعادة املدينة.

ومل يحـــدد التقرير الذي بث اأم�س اجلمعة، ما 
الذي حدث للبغدادي، كما مل يك�شف عن تفا�شيل 

اأكرث اأو يعلن هوية م�شادره.
وقـــال التحالف الدويل الذي تقوده الواليات 
املتحدة �شد تنظيم “داع�س”، اإنه لي�س لديه “اأي 

معلومات ميكن اإعالنها” ب�شاأن مكان البغدادي.

المرصد السوري: داعش استعاد نصف البوكمال
 اإلعالم الموالي لدمشق يتحدث عن مصير البغدادي

•  عنا�ر من اجلي�س ال�شوري.	

هانوي ـ وكاالت: 

تبادل الرئي�شان الرو�شي فالدمير 
بوتـــني واالأمركـــي دونالد ترامـــب، التحية 

وت�شافحا خالل قمة اإبيك يف فيتنام.
ووقف الرئي�شـــان اإلى جانب بع�شـــهما 
خالل مرا�شم الت�شوير. وكان وزير اخلارجية 
اأعلـــن  قـــد  الفـــروف،  �شـــرغي  الرو�شـــي، 
ام�ـــس اجلمعـــة، تعقيباً علـــى اإمكانيـــة لقاء 
الرئي�شني، الرو�شـــي واالأمركي، باأن االأخر 
قال اإنـــه يرغب بلقاء بوتني. وبـــدوره اأعلن 
املتحدث الر�شـــمي با�شم الرئي�س الرو�شي، 
دميرتي بي�شـــكوف، بـــاأن املعلومـــات حول 
اللقاء تاأتي متناق�شة من اجلانب االأمركي، 
ولكن اجلانب الرو�شـــي ما زال يعمل ب�شرب 
للتو�شـــل اإلى تفاهم مـــع اجلانب االأمركي 
واإنهمـــا  الرئي�شـــني،  لقـــاء  اإمكانيـــة  حـــول 

�شيلتقيان بطريقة اأو باأخرى.

 بوتني وترامب يتبادالن 
التحية ويت�شافحان يف “اإبيك”
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ب���ادرة جي���دة قام���ت به���ا اإحدى ال�ص���حف 
اجلمه���ور  راأي  ا�ص���تطلعت  عندم���ا  املحلي���ة 
البحريني من اجلن�ص���ن مّمن ميتلكون رخ�ص���اً 
لقي���ادة املركبات، ح���ول �ص���لوكيات القيادة، 
حيث قام���ت ال�ص���حيفة باإجراء تل���ك اللقاءات 
ب�ص���كل ع�ص���وائي وتلقائ���ي، واأدل���ى اجلمي���ع 
بدلوه���م يف ه���ذه اللق���اءات حي���ث تلخ�ص���ت 
اإجاباته���م جميع���اً برف����ض ت�رصف���ات ال�ص���واق 
املخالف���ن للقوانن املتعلق���ة باملرور، وهذا 
�ص���يء رائع اإذ ن���رى اأن الأجوبة كان���ت اإيجابّية 
للغاّي���ة، واأن اجلمي���ع يرف�ص���ون ال�ص���لوكيات 

اخلاطئة اأثناء القياّدة وخ�صو�صا تلك املتعلقة 
بع���دم الت���زام ال�ص���واق بامل�ص���ار املخ�ص����ض 
للط���وارئ، اأو فيما يخ�ض عدم احرتام ال�ص���واق 
الآخرين يف ال�صوارع وكذلك عدم احرتام قواعد 
ال�ص���ر، وكم كنت اأمتنى لو اأن ا�صتطالع الراأي 

�صمل فئات متنوّعة من خمتلف الأعمار.
كم���ا كان م���ن املفرت����ض، من جان���ب اآخر، 
ا�صت�ص���افة اأحد امل�ص���وؤولن م���ن اإدارة املرور 
لإعط���اء بع����ض التو�ص���يحات يف هذا ال�ص���اأن، 
والتعريف بطبيع���ة الإج���راءات القانونية التي 
واخلط���ط  املخالف���ن،  حي���ال  اتخاذه���ا  يت���م 

املو�ص���وعة لتاأم���ن الت���زام �ص���واق املركبات 
بالقوان���ن املروري���ة التي و�ص���عت ل�ص���المة 

اجلميع.
وعل���ى الرغم من اأن كل م���ا ذكره الإخوة يف 
اللقاءات كان �ص���حيحاً اإل اأن ما لفت نظري هو 
اأن الإجابات كانت مكررة ومل يذكر اأحد اأي �صيء 
فيما يخ�ض ال�ص���لوك الثقايف، فنحن مع الأ�صف 
ال�ص���ديد نفتقد هذه اجلزئية املهمة جداً، حيث 
اإن دف���ع الغرامات لي�ض بال����رصورة كافياً للحد 
من تلك التجاوزات! �صدقوين، من ال�رصوري هنا 
العم���ل بجد عل���ى تثقيف اجلمه���ور وتوعيتهم. 

�صخ�ص���ياً ما ي�ص���جعني على القي���ادة يف اأوروبا 
واأمركا اأو ب�ص���كل ع���ام يف الدول املتقدمة، هو 
اح���رتام اجلميع النظ���ام العام والتقي���د باأنظمة 
املرور، الأمر الذي يزرع بي ال�صعور بالطماأنينة، 

ومينحني ثقة مطلقة اأثناء القيادة.
املطل���وب اأكرب م���ن ذلك بكث���ر، فالدول 
املتقدمة تقوم باإدراج تلك الثقافات والربامج 
من خالل مناهج الرتبية والتعليم منذ ال�ص���غر، 
مو�ض���وع الن�ضباط من الأمور التي نفتقدها يف 
جمتمعاتنا العربّية مع الأ�صف ال�صديد، اأ�صبحنا 
ل نح���رتم املواعي���د ول نلتزم به���ا، نحتاج الى 

التخطي���ط لأنف�ص���نا واأن ل نلق���ي الل���وم عل���ى 
الزدحام املروري.

اإن مو�ص���وع الثقافة يجب اأن يكون �صامالً، 
فاإنن���ا اإذا ما تاأخرنا يف الو�ص���ول الى اأعمالنا اأو 
وجهتنا، فاإننا �رصيعاً ما ُنلقي اللوم على ازدحام 
الط���ر! ولكننا كّن���ا ندرك ذلك م�ص���بقاً، وكل ما 
كّن���ا نحتاجه هو التنظي���م والتخطيط من ناحية 
اأوقات خروجنا م���ن مكاننا. اإن ن�رص هذه الثقافة 
يحت���اج اإلى جهود حثيثة وم�ص���نية، كما يحتاج 
اإلى الوق���ت الكايف وتكاتف اجلمي���ع من الأهل 

واملدر�صة وغرها.

السلوك الثقافي

“تكن���و ل اإعاقة” هو عن���وان موؤمتر ومعر�ض 
دويل ت�صت�ص���يفه مملك���ة البحري���ن يف دي�ص���مرب 
املقب���ل حتت رعاية �ص���مو ال�ص���يخ خال���د بن حمد 
اآل خليف���ة النائب الأول لرئي����ض املجل�ض الأعلى 
لل�ص���باب والريا�ص���ة الرئي����ض الفخ���ري لالحت���اد 

البحريني لريا�صة ذوي الإعاقة.
“تكنو ل اإعاقة” يجذب يف ن�صخته الأولى 21 
ورقة علمي���ة وتطبيقات تكنولوجي���ة يف التمكن 
العلمي احل�ص���ي واحلركي لذوي الإعاقة، اآملن اأن 
تكون هذه املبادرة انطالقة للريادة البحرينية يف 

جمال تكنولوجيا امل�صاعدة.
تعددت مبادرات �ص���مو ال�ص���يخ خالد بن حمد 
اآل خليفة يف ال�صاحة املحلية وما حولها يف جمالت 
علمية وثقافية وفنية وريا�صية وغرها، و�صكلت 
اإ�ص���هاماته الإن�ص���انية مناذج ناجحة على م�ص���توى 
التاأثر والتفاعل اجلماهري العفوي وجذب ذوي 

الخت�صا�ض والهتمام اإلى هذا الوطن املعطاء.

نجومية طلبة جامعة البحرين
يتاأه���ب طلب���ة كلية الإعالم بجامع���ة البحرين 

لإطالق حمالت مقرر الت�صويق الجتماعي للف�صل 
احل���ايل، للتاأكيد عل���ى اأن الإعالم���ي يتعدى دوره 
الظهور والبهرجة على �ص���اكلة الفا�صين�ص���تا. اإن 
الإعالمي احلقيقي عن�رص موؤثر يف احلراك املجتمعي 

وقادر على تلم�ض احتياجات النا�ض.
ه���ذه ال�ص���نة اأطلق الطلب���ة 5 حم���الت، منها 
حملة “خزائن اأفكاري” لتوظيف اإبداعات ال�صباب 
باإطالق م�ص���اريع خا�ص���ة بهم، وحملة “خذ بيدي” 
الت���ي ت�ص���لط املزي���د م���ن ال�ص���وء ح���ول الأيتام 
وق�ص���اياهم، اأم���ا  حمل���ة “بيدك نب����ض” فتعنى 
بالتعام���ل مع احل���الت الطبية الطارئ���ة من خالل 
حموري���ن هما التبلي���غ ال�رصيع واإجراء الإ�ص���عافات 
الأولي���ة. اأما حملة “�ص���عراتك �ص���عادة” فتتحدث 
عن مو�ص���وع التغذية ال�صحية كاأحد عوامل احلياة 
ال�ص���عيدة، فيما تتناول حملة “وجنيناه” ق�ص�ص���اً 
اإن�ص���انية ملهمة لناجن من حوادث اأعيقوا ج�صدياً 
لكنهم اأبدعوا يف التعاطي مع اأو�ص���اعهم اجلديدة 
والنج���اح  التوفي���ق  اأمتن���ى  ملهم���ن،  و�ص���اروا 
للحم���الت اخلم����ض، واأدع���و اجله���ات احلكومي���ة 
والأهلي���ة اإلى م�ص���اندة هذه املبادرات امل�ص���يئة 

ودعمها مادياً ولوج�صتياً واإعالمياً.

نادي الضحك
تنوعت الآراء حول هذه املبادرة التي اأطلقتها 
املدربة املبدعة الأ�ص���تاذة فاطم���ة ربيعة، ما بن 
مرحب و�ص���اخر وحمت���ار، هذا هو ح���ال اأية مبادرة 
جديدة على ال�ص���احة مل تتع���ود عليها جمتمعاتنا، 
يقال اإن ق�ص���ة نوادي ال�ص���حك ب���داأت مع دكتور 
نف�ص���ي هندي اجته���د يف عالج حالت خا�ص���ة من 
خ���الل جل�ص���ات جماعي���ة متار����ض فيها الفكاه���ة 
وال�ص���حك، ولكن بع�ض امل�ص���اركن �ص���عروا اأن 
الآخرين ي�ص���حكون عليهم ولي����ض معهم! فطلب 
منهم الدكتور جتربة ال�صحك من دون مربر وذلك 

لتجريد ال�صحكة من اأية اأ�صباب. 
�صخ�ص���ياً، اأمتنى اأن تتغر اأ�صاليب الإ�صحاك 
يف هذا الن���ادي العجيب من احلركات والأ�ص���وات 
الب�صيطة اإلى الفكاهة والنكت والأداء الكوميدي، 
ويف كل الأح���وال اأ�ص���يد به���ذا الجته���اد من اأجل 
التخفي���ف على قل���ب البحريني يف زم���ن ال�رصائب 

والنوائب.

   مع مصعب

إبداعات خالد بن حمد
@MusabBH

مصعب الشيخ صالح

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

�ص����نوات طويلة ونحن نطالب 
امل�ص����وؤولن يف الدولة با�ص����تغالل 
مواقع جزرنا وعلى راأ�صها جزر حوار 
املكون����ة من 14 جزيزة، وما تتميز 
به من مواقع �صياحية واقت�صادية 
ا�ص����رتاتيجية تعد غاية يف الأهمية 
لتنمي����ة اقت�ص����ادنا الوطني، تلك 
اجل����زر وغره����ا من اجل����زر التابعة 
له����ذه الأر�ض، لو كان����ت يف اإحدى 
ال�ص����ياحة  تعط����ي  الت����ي  ال����دول 
اأف�ص����ل  م����ن  لأ�ص����بحت  اأولوي����ة 
اجلزر ال�ص����ياحية العاملية اجلاذبة 
للمواطن����ن واملقيم����ن واأحبتن����ا 
واأ�صقائنا من دول اخلليج العربي، 
ويف مقدمتهم اإخ����وة الدم واجلرة 
امل�ص����رتك  وامل�ص����ر  واله����دف 
اململك����ة  الك����ربى  ال�ص����قيقة  يف 
العرب  ال�صعودية والإخوة  العربية 
والأ�صدقاء الأجانب من كل اأقطار 

العامل.
حديثا �ص����عدنا بت�رصي����ح وزير 
ال�ص����ناعة والتجارة وال�ص����ياحة عن 
خط����ة ال����وزارة يف تطوي����ر 4 ج����زر 
�ص����ياحية خالل عام 2018 املقبل، 
وكل ال����ذي نتطل����ع اإلي����ه وناأم����ل 
حتقيق����ه اأن نعط����ي ه����ذا اجلانب 
ال�ص����ياحي املزي����د م����ن الهتم����ام 
واملتابعة، واأن تبداأ تلك امل�صاريع 

بقوة وت�صتمر بنف�ض الوترة.
يف الوق����ت ذاته ينبغ����ي اإعطاء 
الزائ����ر البحريني الذي ينوي زيارة 
تلك الأماكن نوعا من الت�ص����هيالت 
مثلم����ا تفع����ل الكث����ر م����ن الدول 
ملواطنيها ك����ي ينعم ابن البحرين 
ال�صياحية. وع�صاكم  برثوات بالده 

عالقوة.

توجه سياحي 
جميل

زهير توفيقي

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

حال���ة من التذم���ر يعي�ص���ها املواطن منذ 
انتخاب اأع�ص���اء املجال�ض البلدية حتى اليوم، 
تتمثل يف عدم فاعلية هذه املجال�ض وبالتايل 
�ص���اآلة الإجنازات اإذا مل نق���ل انعدامها متاما، 
كان  الث���اين  البل���دي  النياب���ي  املنت���دى  يف 
اأح���د البلدي���ن حمقا عندم���ا ق���ال اإن الكثر 
م���ن املناط���ق يف البحري���ن تع���اين من �ص���وء 
البنية التحتي���ة وانعدام اخلدمات الرئي�ص���ية 
للمواطن، طبعا هناك اأ�ص���باب عدة تقف خلف 
ت���دين اأعم���ال املجال�ض البلدي���ة اأهمها تدخل 
النواب يف �ص���الحياتها، فاملالحظ اأن فئة من 
الن���واب تعر�ض مقرتحات بلدي���ة يف املجل�ض 

النياب���ي ه���ي يف الأ�ص���ل م���ن اخت�صا�ص���ات 
الأع�ص���اء البلدين، مثل هذا الأمر ي�ص���تنكره 
البلديون ب�ص���دة لأن املقرتحات يتم عر�صها 

دون الإ�صارة حتى اإلى م�صدر املقرتح. 
قل���ة  ي���ربرون  جهته���م  م���ن  البلدي���ون 
املنج���زات اإلى افتق���ار املجال�ض اإل���ى الدعم 
املادي، فلي�ص���ت هن���اك ميزانيات م�ص���تقلة 
له���م، واإل ماذا يعني اأن تر�ص���د ميزانية لأحد 
امل�ص���اريع لك���ن ل ينف���ذ امل�رصوع بع���د مرور 
اأك���رث من �ص���نة ول يعل���م الأع�ص���اء البلديون 
اأي���ن ذهبت امليزاني���ة! من مع�ص���الت العمل 
البلدي عدم وجود تعاون بن الع�ص���و البلدي 

والنيابي، وكل جهة تلقي الالئمة على الأخرى، 
اإن التحدي���ات التي يواجهها البلديون مل تعد 
مقت����رصة على ما اأ�رصنا اإليه لكن هذه املجال�ض 
ب���دون مق���ار متار����ض اأعماله���ا م���ن خالله���ا 
اإ�ص���افة اإلى قلة ع���دد املوظفن، ناهيك عن 
ك���ون العالقة مع ال���وزارة املعنية وهي وزارة 
البلدي���ات والأ�ص���غال ي�ص���وبها �ص���وء الفهم، 
فالبلديون يتهمون الوزارة بتعطيل اأعمالهم 
نتيجة التخبط يف �ص���ر عملها، وهم يقرتحون 

وزارة اأقل اأعباء وم�صوؤوليات ملتابعة عملهم.
الت���ي  الك���ربى  املع�ص���الت  اإح���دى  اإن 
من���ذ  البلدي���ة  املجال����ض  عليه���ا  ا�ص���تغلت 

تاأ�صي�صها هي �صكن العزاب وهي مو�صع قلق 
لغالبي���ة املواطنن، لكن مل يكتب لها النجاح 
وبقيت تراوح مكانها حتى اليوم وم�صتع�صية 
على احل���ل لغي���اب التع���اون ب���ن املجال�ض 
وال���وزارة واملجل����ض النياب���ي. ولك���ي تفعل 
اأعم���ال املجال����ض البلدي���ة ويلم����ض املواطن 
اإجنازاته���ا لبد م���ن عقد لق���اءات دورية بن 
الأع�ص���اء البلدي���ن م���ن جه���ة والن���واب من 
اجله���ة الأخرى لالرتق���اء باخلدم���ات وتقدمي 
الأف�ص���ل للمواطن، فلم يع���د خافيا اأن هناك 
مناطق تفتقر اإلى املراكز ال�صحية واملدار�ض 

واملوا�صالت وغرها.

من يعطل العمل البلدي؟

ztawfeeqi 
@gmail.com

أحمد 
سند البنعلي
albinali_a
@hotmail.com

ومضات

فئ����ة م����ن الب�����رص ت�ص����ع اللون 
الأ�صود با�صتمرار اأمامها، ترى من 
خالله كل �صيء لتت�صح تلك الروؤية 
بذلك اللون، لذلك حتكم على كل 
ما تراه بال�ص����لبية ول ت����رى الأمور 
الإيجابي����ة فيه، وهناك من ي�ص����ع 
الأح����كام بن����اء على موق����ف اتخذه 
يف ال�ص����ابق ول يري����د احليود عنه، 
فهذا املوق����ف يحكم كل الأحداث 
اأمامه ويطل����ق عليها اأحكاما نابعة 
م����ن روؤيته ال�ص����ابقة دون حماولة 
التحلي����ل والبحث ع����ن البيا�ض يف 

تلك الأحداث.
ه����ذا م����ا راأيناه و�ص����معناه من 
اأح����كام ومواق����ف على الق����رارات 
الأخ����رة التي اأ�ص����درتها اململكة 
ملحارب����ة  ال�ص����عودية  العربي����ة 
الف�ص����اد، ك����رث ا�ص����تب�رصوا بتل����ك 
الق����رارات ومتنوا اأن مي����ر عليهم 
جانب منها ليحا�رص اأنواع الف�ص����اد 
اأن  اإل  باأوطانه����م،  حتي����ط  الت����ي 
بع�ض املعلقن اأبوا اإل اأن ي�صعوا 
مواقف خمالفة وهم يعطون الراأي 

يف تلك احلالة الثورية.
انق�ص����موا اإل����ى فئت����ن، فئ����ة 
منا�رصة تعط����ي راأيا اإيجابيا، وفئة 
�ص����وداء املعي�ص����ة وحتمل موقفا 
معادي����ا للمملك����ة تعط����ي اأحكاما 
�ص����وداء و�ص����لبية وتل�ص����ق فك����ر 
القرارات  الداخلية بتلك  املوؤامرة 
وحتور الهدف منها اإلى اأمور اأخرى 
بعي����دة عن احلقيقة، فقط لأنها ل 
تري����د اأن تعط����ي للمملكة �ص����يئا 
اإيجابي����ا يف ن����وع رمبا من احل�ص����د 
والغ����رة اأو اأنه����ا ل تري����د الإقرار 
بخط����اأ يف املوقف كان����ت عليه يف 
ال�ص����ابق مع اأننا نع����رف جميعا اأن 
الإق����رار باخلط����اأ موق����ف اإيجاب����ي 
بحد ذاته ويرفع من �ص����احبه اأمام 

الآخرين.
ه����ذه الفئة الثاني����ة هي التي 
نق����ول عنه����ا “ل يعجبها العجب”، 
فمهم����ا فعل����ت اململك����ة ومهم����ا 
اتخذت من قرارات مهمة وحيوية، 
اإل اأنهم يرف�صون اأن يروا ما فيها 
م����ن بيا�ض، لذل����ك نراها فئة غر 
منطقية ونرى اأن اأحكامها لي�ص����ت 

بناءة ول مفيدة... واهلل اأعلم.

ال يعجبهم العجب



البالد سبورت:

سجلت النسخة الحادية 
والثالثون من بطولة 

البرتوكيامويات املفتوحة 
يف التنس، والتي ينظمها 

النادي من 7 إىل 19 نوفمرب 
الجاري برعاية رشكة الخليج 

لصناعة البرتوكيامويات رقام قياسيا جديدا يف عدد املشاركني تجاوز 
200 العب والعبة يف املسابقات الثامين التي تضمها البطولة يف الفردي 

والزوجي. ففي مسابقة فردي الرجال يشارك 46 العبا، ويف الزوجي 
يشارك 23 فريقا، بينام يشارك يف مسابقة فردي السوبر 24 العبا، ويف 

الزوجي يشارك 12 فريقا، ويف مسابقة فردي الرواد سن 45 سنة يشارك 
30 العبا، ويف الزوجي يشارك  18 فريقا ، ويف مسابقة زوجي الرواد سن 
55 سنة يشارك 12 فريقا، ويف مساقة فردي السيدات تشارك 17 العبة، 

ويف الزوجي يشارك 11 فريقا.

مباريات قوية

وضمن منافسات البطولة يشهد اليوم الخامس ضمن الدور قبل النهايئ 
مباريات قوية، ومن أهم لقاءات اليوم مباراتا الدور قبل النهايئ ملسابقة 

فردي الرجال، والتي تألق فيها عدد من الالعبني البحرينيني، حيث 
يتقابل الفائز من لقاء خالد ناس وخالد قيوم مع الفائز من لقاء نارص 

خنجي وخليفة رشدان، ويتقابل الفائز من لقاء خالد جناحي ورويك 
سيفرا مع الفائز من لقاء نالني شوكابا وأزهر صديقي. وتقام املباراتان 

يف الساعة السادسة من مساء اليوم، وكان خالد ناس قد فاز أمس عىل 
الهندي سندرا رام بنتيجة 1-6 و4-6 وفاز خالد جناحي عيل الالعب 

الربتغايل برونو سواريز بنتيجة 5-7 و4-6، وفاز خليفة رشدان عىل أحمد 
أبو الفتح 1-6 و3-6، وفاز نارص خنجي عىل الفلبيني رايندل ساريز 6-2 

و3-6، بينام فاز خالد قيوم عىل جريش فيدياناث بنتيجة 2-6 و6-3. 
ويتضمن جدول مباريات اليوم أيضا 5 مباريات يف مسابقة زوجي 

السوبر و8 مباريات يف مسابقة فردي الرواد سن 45 سنة ومباراة واحدة 
يف فردي اآلنسات، وتقام كل املباريات عىل مالعب نادي البحرين 

للتنس.  والدعوة عامة ملحبي رياضة التنس للحضور واالستمتاع 
مبباريات البطولة.

اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي

هنأ سسسمو الشسسيخ عيسسى بن 
عسسيل بسسن خليفسسة آل خليفسسة 
لكرة  البحريني  االتحسساد  رئيس 
السلة سسسمو الشسسيخ نارص بن 
حمسسد آل خليفسسة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية و شسسئون 
الشسسباب رئيس املجلس األعىل 
رئيسسس  الرياضسسة  و  للشسسباب 
اللجنة األوملبية مبناسبة اإلنجاز 
الالفت السسذي تحقق يف بطولة 
ديب الدوليسسة للرتايثلون “الرجل 

إحراز  عسسرب  وذلك  الحديسسدي” 
املركز السسسادس عسسىل املجموع 
العام واملركز الثاين يف مجموعته.
وقال سسسمو الشسسيخ عيى بن 
عيل آل خليفة بهذه املناسسسبة 
أن انجاز بطولة ديب الدولية يأيت 
ضمن سلسسسلة مسسن النجاحات 
التي يحققها سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يف مختلف 
املياديسسن عسسرب هسسذه الرياضة 
التي أخسسذت منحنسسا تصاعديا 

عسسىل املسسستوى الفنسسي ململكة 
البحسرين.

أثبت  وأضسساف سسسموه “لقسسد 
سسسمو الشسسيخ نارص بسسن حمد 
آل خليفة قدراتسسه العالية عىل 
التنافيس يف بطوالت  املسسستوى 
ديب الدولية السسسنوية، ليضيف 
يف رصيده مزيدا من النجاحات 
العالية  الهمة  بفضل  املستحقة 
والرغبة  سسسموه  ميتلكهسسا  التي 
الجسسادة يف ترشيسسف مملكسسة 

البحرين يف مختلف املشاركات 
الخارجية”.

ولفت سسسمو الشسسيخ عيى بن 
عسسيل آل خليفسسة إىل أن اإلنجاز 
يسسأيت  ديب  يف  تحقسسق  السسذي 
الالمحدود من  ترجمة للدعسسم 
قبل القيادة الرشسسيدة للرياضة 
والرياضيني يف مملكة البحرين، 
مؤكدا سموه أن الجميع يحرص 
بالصورة  الوطسسن  ترشيف  عىل 

الالئقة عرب الجهود املخلصة.

أكد رئيس االتحاد اآلسسسيوي لكرة القدم 
الشسسيخ سسسلامن بن إبراهيم بن خليفة 
تطلع االتحاد القسساري للعمل الجاد مع 
االتحاد األوزبسسي الجديد من أجل دفع 
عجلة التعاون املشسسرتك بني الجانبني مبا 
ينعكس بصسسورة إيجابية عسسىل تحقيق 
األهداف واملصالح املشسسرتكة ومبا يرسخ 
تكافل وتضامسسن األرسة اآلسسسيوية نحو 
مستقبل أكرث إرشاقا للعبة عىل مختلف 

األصعدة. 
جاء ذلك خالل اسسستقبال الشيخ سلامن 
بسسن إبراهيم آل خليفسسة لرئيس االتحاد 
األوزبي لكرة القدم أوميد أحمدجانوف 

وعسسدد من اعضسساء االتحسساد، وذلك يوم 
امسسس األول الخميسسس يف مقسسر االتحاد 
اآلسسسيوي بالعاصمة املاليزية كواالملبور، 
بحضسسور ويندسسسور جون األمسسني العام 

لالتحاد االسيوي. 
ورحب الشسسيخ سسسلامن بن إبراهيم آل 
خليفة بالوفسسد االوزبي يف زيارته االوىل 
ملقر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مشيدا 
باملكانة املتميزة التي تحتلها أوزبكستان 
عسسىل خارطة الكرة اآلسسسيوية من خالل 
نجاحسسات منتخباتها الوطنيسسة يف عديد 
املسابقات القارية وما قدمته من نجوم 
أثروا مسسسرية اللعبة،باإلضافة إىل تفاعلها 

الواضسسح مسسع خطسسط وبرامسسج االتحاد 
القاري واستضافتها الناجحة للعديد من 

املسابقات اآلسيوية. 
وأعسسرب رئيسسس االتحاد اآلسسسيوي لكرة 
القسسدم عن ثقته بقدرة القيادة الشسسابة 
لالتحسساد األوزبي عسسىل تحقيق اإلضافة 
املرجسسوة لكرة القدم يف البسسالد مبينا ان 
الخطسسط الطموحة لالتحاد سسستجد كل 
الدعسسم مسسن االتحسساد القاري كسسام أنها 
تسسستدعي تضافر جهسسود أرسة الكرة يف 
البالد من أجل ترجمتها اىل واقع ملموس 
ينهض باللعبة ويعزز موقع اوزبكسسستان 

عىل الساحتني القارية والدولية.

مسسن جهته اعرب رئيس االتحاد األوزبي 
لكرة القدم عن شكره وتقديره ل الشيخ 
سلامن بن إبراهيم آل خليفة عىل حسن 
الضيافة مشيدا بحرصه عىل التواصل مع 

كافة االتحادات الوطنية اآلسيوية. 
واكسسد تطلسسع االتحاد األوزبسسي لتطوير 
املنظومسسة الكروية يف البالد عىل اسسسس 
جديدة تراعي تحسسسني مختلف جوانب 
اللعبسسة وتحديسسدا األنديسسة باعتبارهسسا 

الرشيان الحيوي لنمو وتطور اللعبة.
ويف نهاية اللقاء تبادل الشسسيخ سسسلامن 
بسسن ابراهيم آل خليفسسة ورئيس االتحاد 

األوزبي الهدايا التذكارية.

انجاز “ترايثلون” دبي ترجمة حقيقية لدعم القيادة للرياضة والرياضيين 

الجديد األوزبكي  االتحاد  مع  التعاون  تعزيز  إبراهيم:  بن  سلمان   

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ ناصر بن حمد و يؤكد:

اس��تقبل جانوف ف��ي كوااللمبور وأش��اد بنجاح��ات أوزبكس��تان الكروية

الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة يستقبل رئيس االتحاد األوزبكي

اتحاد السلة                     أم الحصم 

كوااللمبور          مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سمو الشيخ ناصر بن حمدسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة
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حقق االتحاد البحريني لكرة اليد إنجازاً 
غري مسسسبوق باختيسساره كأفضسسل اتحاد 
آسيوي يف القارة، وذلك خالل اجتامعات 
والعرشين  الحسسادي  العمومية  الجمعية 
والسسذي عقد يسسوم ) أمسسس ( الجمعة يف 
مدينسسة أنطاليا الرتكية برئاسسسة الشسسيخ 
أحمسسد الفهسسد وبحضور رئيسسس االتحاد 
الدويل لكرة اليد حسن مصطفى وممثيل 

الدول اآلسيوية يف كرة اليد.
وتم اختيسسار االتحسساد البحريني كأفضل 
اتحاد ليضيف هذا اإلنجاز رصيداً جديداً 
اىل مملكسسة البحرين يف سسسجلها الحافل 
باإلنجازات املرشفسسة وليعزز من مكانتها 
الرياديسسة يف بني دول أكرب قسسارات العامل 

عىل املستوى الريايض.
وتسلم رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 
عيل عيى اسسسحاقي جائزة املركز األول 
مسسن قبل رئيس االتحاد الدويل لكرة اليد 
حسن مصطفى ورئيس االتحاد اآلسيوي 

لكسسرة اليد الشسسيخ أحمد الفهسسد، وجاء 
حصول البحرين عىل هذه األفضلية بعد 
منافسسسة قوية بني االتحادات اآلسسسيوية 
والتي تحظى بحضور بارز عىل مسسستوى 
كرة اليسسد يف القسسارة كاتحسسادات كوريا 
الجنوبية وقطرواليابسسان وايران، كام أن 

عمليسسة االختيسسار متت من خسسالل لجنة 
خاصسسة منبثقة مسسن االتحاد اآلسسسيوي 
االتحسسادات  تقييسسم  مسسسؤولية  تتسسوىل 
وبرامسسج عملهسسا، وتعتمد عسسىل األرقام 
والحقائسسق يف محسساور عسسدة تقوم عىل 
العمسسل اإلداري املنظسسم يف االتحسسادات 

والرؤى واألهداف التي يعتمد عليها كل 
اتحاد يف اسسسرتاتيجية عمله واإلسهامات 
التي يقوم بها يف تطوير مسسستوى اللعبة 
إضافة اىل النتائسسج التي يحققها االتحاد 
عىل املسسستويات اإلداري واملنتخبات يف 

مختلف البطوالت.

 نائب الرئيس

فسساز رئيس االتحاد البحرينسسي لكرة اليد 
عيل عيى اسحاقي مبنصب نائب رئيس 

االتحاد اآلسيوي لكرة اليد.
ونسسال اسسسحاقي ثقسسة رئيسسس وأعضسساء 

الجمعيسسة العمومية باالتحاد اآلسسسيوي، 
نظري الكفسساءة اإلدارية التسسي يتمتع بها 
من خالل خربته الطويلة يف هذا املجال، 
ومسسا حققه مسسن إنجسسازات ومكاسسسب 
لكرة اليد البحرينية منذ ترأسسسه ملجلس 
إدارة االتحاد والتي شسسهدت فيه اللعبة 
طفرات نوعيسسة أبرزها تأهسسل املنتخب 
األول للرجسسال للمسسرة األوىل اىل نهائيات 
كأس العسسامل كأول انجاز بحريني يتحقق 
عىل مسسستوى األلعاب الجامعية وكذلك 
الفوز باملركز األول عىل آسسسيا بالنسسسبة 
اىل منتخب الناشسسئني، عالوة عىل النتائج 
املتميسسزة لكافسسة املنتخبسسات وتواجدها 
الدائم يف مختلف بطسسوالت كأس العامل، 
إضافسسة اىل نتائسسج األنديسسة املحلية عىل 
املستويات الخليجية والعربية واآلسيوية، 
وكذلسسك ما حققته كرة اليد يف عهده من 
شسسغل مناصسسب إدارية ألبنسساء اللعبة يف 

مختلف االتحادات الخارجية. 

االتح��اد البحرين��ي لك��رة الي��د األفض��ل آس��يويا
فيما فاز إسحاقي بمنصب نائب الرئيس اآلسيوي

االتحاد البحريني لكرة اليد  أفضل اتحاد في آسيا

اتحاد اليد             نطاليا
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تلقى حكمنا املونديايل الدويل نواف شكرالله دعوة من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم؛ لحضور افتتاح أكادميية حكام آسيا يف 
ماليزيا كسفراء لحكام آسيا، وذلك ضمن قامئة املدعوين كسفراء لحكام آسيا.

وتتمثل الدعوة لحضور فعاليات االفتتاح إىل جانب املشاركة يف الدورة التحكيمية التي ستقام يف الفرتة 15 وحتى 19 نوفمرب 
الجاري، وستتضمن جوانب نظرية وعملية.

واملدعوون من السلك التحكيمي يف آسيا إىل جانب شكر الله كل من: اإلمارايت عيل بوجسيم، األوزبي رافشان ايرماتوف 
واإليراين عيل رضا. ويأيت تواجد شكر الله كسفري للتحكيم تأكيدا عىل املكانة الكبرية واملتميزة التي يتمتع بها، خصوصا مع 

مشاركاته املتعددة عىل جميع املستويات القارية والعاملية، إذ شارك يف كثري من البطوالت العاملية، ويف مقدمتها كأس العامل 
الربازيل 2014، وكأس العامل للشباب يف روسيا وكأس العامل لألندية يف 2016، وكأس العامل للناشئني 2013 يف املكسيك والعام 

2017 يف الهند، إضافة إىل كأس العامل للقارات 2016، وكثري من البطوالت القارية.

ام آسيا شكر اهلل يشارك في افتتاح أكاديمية حكَّ

  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(

كتاب يروي تاريخ الرياضة اآلسيوية من خالل الطوابع
البالد سبورت:

بعد ما يقرب من مثاين سنوات من التفاين 
والتصميم، نرش كتاب يشكل إضافة رائعة 

حقا لتاريخ املجلس األوملبي اآلسيوي. 
“الرياضة اآلسيوية - من خالل جمع 

الطوابع الربيدية الرياضية لس 45 لجنة 
أوملبية وطنية يف رحلة فخمة يف القارة 

االسيوية. يتألف الكتاب من 391 صفحة، 

ونرشه نائب رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الرسيالني هيامسريي فرناندو، 
ويشكل إرثا لفرتة رئاسته للجنة الثقافية 

يف املجلس. ولفت الكتاب اهتامم الحركة 
األوملبية يف الجمعية العمومية للمجلس 

األوملبي اآلسيوي يف تركامنستان يف سبتمرب 
املايض مع عرض خاص وتقديم النسخة 

االوىل لرئيس املجلس الشيخ أحمد الفهد 

الصباح. وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح 
يف رسالته االفتتاحية أن األلعاب األوملبية 
وغريها من الطوابع ذات الصلة بالرياضة 
لعبت دورا كبريا يف إرث وتعزيز األلعاب 
األوملبية والحركة الرياضية يف أنحاء العامل.

وتابع: يف هذا السياق، فإن املجلس األوملبي 
اآلسيوي الذي يهتم بالعالقة الوثيقة 

بني الرياضة وعلم الطوابع، فضال عن 

الوحدة األكرث أهمية بني البلدان األعضاء 
فيه، يطلق هذا الكتاب الرائع “الرياضة 

اآلسيوية من خالل عيون جامعي الطوابع” 
الذي سيساعد بالتأكيد عىل تعزيز الروح 

الرياضية الرائعة يف املنطقة. وبدوره، شكر 
رئيس املجلس األوملبي االسيوي فرناندو عىل 

دعمه وتشجيعه، واعترب ان هذا الكتاب 
فريد من نوعه مقارنة بأي كتاب آخر.

جانب من منافسات البطولة

نواف شكراهلل

تفتتسسح اليسسوم )السسسبت( مواجهسسات 
زيسسن  العسسارشة مسسن دوري  الجولسسة 
للدرجسسة األوىل لكسسرة السسسلة بإقامة 
لقاءيسسن، إذ يلتقسسي يف املبسساراة األوىل 
النويسسدرات واالتحاد يف متام السسساعة 
6 مسسساًء، وتليها مبسسارشة لقاء يجمع 
املنامة مع البحرين عند الساعة 7:45 
مساًء، وتقام املباراتان عىل صالة اتحاد 
اللعبة بأم الحصم. وتستكمل لقاءات 
الجولة يوم غسسٍد األحد عرب لقاءين، إذ 
يلتقي مدينة عيى والحالة، واملحرق 
والحد، عىل أن تختتم الجولة يف اليوم 
التايل بلقاءي سامهيج واألهيل، وسرتة 
والنجمة. وسيغيب عن مجريات هذه 
الجولسسة فريسسق الرفسساع لخضوعه إىل 

الراحة اإلجبارية وفق نظام املسابقة.

لقاء ندي

السسراع  األوىل، سسسيكون  املبسساراة  يف 

حارضاً وبقوة بني فريقسسي النويدرات 
واالتحاد؛ من أجل تحقيق نقاط الفوز، 
فاألول ميتلك )16 نقطة(، واآلخر لديه 
)14 نقطسسة(، والفوز اليسسوم ألحدهام 
سسسيجعله يواصل التقدم مبركزه لألمام 
بخالف نتيجة الخسسسارة التي ستجعله 
بالرتاجسسع. النويسسدرات الذي  مهسسدداً 
تجرع خسارته الثانية بالجولة السابقة 
يسعى للفوز والتثبت باملركز الثاين )يف 
ظل أفضلية مواجهسسة األهيل املتصدر 

عسسىل نظريه سسسامهيج(. أمسسا االتحاد، 
فيأمسسل أن يكسسرر انتصسساره الثاين عىل 
التسسوايل رغم صعوبة الخصم، إال أنه ال 

مستحيل يف ذلك.

المنامة والبحرين

املباراة األوىل، فهي دون شسسك سيكون 
فيها املنامة “حامل اللقب” ضيفاً ثقياًل 
عىل البحرين؛ كون األول ميتلك أفضل 

العنسسارص الدولية واملحليسسة وال يوجد 
مقارنة بإمكانات خصمه املتواضعة.

املنامة يدخسسل لقاء اليوم محتاًل املركز 
الثالسسث وبرصيسسد )14 نقطسسة( من 7 
مباريسسات، وهسسو اآلن يف مرحلة حصد 
النقسساط، والتي تعتسسرب مهمة من أجل 
الوصسسول ملراكز الصدارة فيام البحرين 
فيمتلسسك )10 نقسساط(، وهسسو اآلخسسر 
سسسيجاهد من أجل الخروج مبسسستوى 

يليق به قدر اإلمكان. 

في افتتاح الجولة العاشرة لدوري زين السلة

لقاء ندي بين النويدرات واالتحاد.. والمنامة يالقي البحرين
علي مجيد

فريق االتحاد لكرة السلة فريق النويدرات لكرة السلة

رقم قياسي في المشاركة 
ببطولة البتروكيماويات للتنس

علي مجيد

سيكون هذا األسبوع أسبوعاً ساخنا 
عىل الصعيد الخليجي، والذي 

ستتضح فيه الصورة بشكل كبري 
إذا ما كانت الدول )البحرين، 

السعودية، اإلمارات( ستشارك يف 
بطولة الخليج للمنتخبات بنسختها 

23 من عدمه واملقرر إقامتها يف قطر 
يف أواخر ديسمرب املقبل.

فالدول الثالث سبق وأن أعلنت عن 

قرارها بتأجيل منافسات البطولة 
حتى يتم رفع االيقاف عن الكرة 
الكويتية، وذلك رداً عىل خطاب 

األمانة العامة لكأس الخليج العريب 
الذي تسلموه يف 7 سبتمرب الجاري 

بشأن دعوتهم لحضور حفل مراسم 
قرعة البطولة التي ستقام يف 25 من 
الشهر الجاري. كام أن الدول نفسها 
متسكت بقرار إقامة البطولة بدولة 

الكويت صاحبة حق االستضافة 
وفق النظام املعمول به بني الدول 

وخصوًصا أن هناك مساعي من 
جانب املسؤولني بالكويت؛ لرفع 

قرار الفيفا والعودة من جديد 
الستئناف نشاطها عىل صعيد 

البطوالت الخارجية، ومنها بطولة 
الخليج.

االتحاد الخليجي لكرة القدم أجرى 

مراسم القرعة رغم مقاطعة الدول 
الثالث، وأسفرت عن وقوع املنتخب 
السعودي بجانب اإلمارات وعامن، 

فيام ضمت املجموعة األوىل كل من 
قطر والبحرين واليمن والعراق.
ممثل االتحاد الخليجي جاسم 

الرميحي أشار إىل أنه تم إرسال 
رسالة إىل الدول الثالث؛ ملعرفة إذا 

ما سيشاركون يف البطولة من عدمه، 

وأن آخر موعد للرد سيكون 13 
نوفمرب، وأن القرار النهايئ بناًء عىل 

الردود املنتظر سيتحذ يف اجتامع 
ثاين سيقام يف 15 من الشهر نفسه. 

وبنينَّ الرميحي البطولة ستقام يف حال 
تم ضامن مشاركة خمسة منتخبات 
فيها، ويف حال رفضت الدول الثالث 
املشاركة “فسيتعني انتظار الكويت؛ 

ألن تحل املشكلة”.

ال���ق���دم ل����ك����رة   ”23 “خ���ل���ي���ج���ي  ل�����  س����اخ����ن  أس����ب����وع 

رفع النائب األول 
لرئيس االتحاد خالد 

الحيدان خالص التهاين 
والتربيكات اىل القيادة 

الرشيدة مبناسبة اإلنجاز 
اآلسيوي، مشرياً اىل أن 
دعم القيادة للقطاع 

الريايض واهتاممها 
بالشباب البحريني كان له األثر الكبري يف رفع 

أسم اململكة عالياً يف كافة املحافل الدولية 
والقارية. وأشاد الحيدان مبا يلقاه االتحاد 
البحريني لكرة اليد من دعٍم واهتامم من 

قبل سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وملا يحرص عليه سموه يف تقديم كافة سبل 

الدعم واملساندة لجميع االتحادات الرياضية 
يف اململكة وهو ما يساهم يف تحقيق املزيد 
من املكاسب للرياضة البحرينية يف مختلف 

الرياضات واأللعاب.  

قال النائب الثاين لرئيس 
االتحاد صالح خلفان عن 

خالص إن فوز البحرين 
باملركز األول هو نتيجة 

ملا تلقاه من اهتامم 
ورعاية من قبل القيادة 
الرشيدة، وما تحظى به 
من اهتامم واضح من 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، ودعمه 
املتواصل اىل أنشطة وبرامج االتحاد البحريني 

لكرة اليد.
وقال النائب الثاين” إن الفوز باملركز األول عىل 

آسيا يضعنا أمام مسؤولية كبرية يف االستمرار 
ومضاعفة الجهود من اجل املحافظة عىل هذه 
اإلنجازات واملكاسب”، مضيفاً “ نأمل أن نوفق 
يف الوصول اىل مستوى النتائج واإلنجازات الذي 
تليق مبستوى طموح القيادة الرشيدة والشارع 

الريايض يف اململكة.

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 
خالص التهاين والتربيكات اىل مقام 

عاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد 
بن عيى آل خليفة واىل رئيس الوزراء 

صاحب السمو امللي األمري خليفة 
بن سلامن آل خليفة، واىل ويل العهد 

نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو امللي 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة مبناسبة فوز االتحاد 
البحريني لكرة اليد بجائزة أفضل اتحاد آسيوي، مشرياً 

اىل أن هذا اإلنجاز هو مثرة الدعم الكبري الذي تلقاه 
الرياضة البحرينية وما تناله من اهتامم مبارش من قبل 
القيادة السياسية يف البالد. وهنأ رئيس اتحاد اليد ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بهذا 
اإلنجاز، وقال إن توجيهات سموه ودعمه املبارشة 

التحاد اليد كان لها األثر املبارش فيام وصلت إليه كرة 
اليد البحرينية من مكانة متميزة عىل املستوى القاري 

تحت مظلة سموه الكرمية.

وأكد اسحاقي أن فوز االتحاد البحريني لكرة 

اليد بجائزة أفضل اتحاد آسيوي مل يتحقق 

من فراغ وإمنا ترجمة للجهود املبذولة منذ 

تأسيس االتحاد وحتى اليوم وأن نتاج هذا 

العمل الطويل لرؤساء وأعضاء مجالس 

اإلدارات املتعاقبة عىل االتحاد منذ أربعة 

عقود وبفضل التعاون والعمل اإلداري املشرتك مع كافة 

األندية املحلية، نجح االتحاد البحريني يف الوصول اىل 

هذه املكانة العالية والتميز أمام أكرب الدول اآلسيوية يف 

كرة اليد. وقال اسحاقي إن االتحاد البحريني لكرة اليد 

سيواصل عمله لتحقيق املزيد من اإلنجازات فالطموح 

لن يتوقف عند هذا الحد، وثقتنا كبرية يف كفاءة 

جميع العاملني يف لعبة كرة اليد سواء داخل مجلس 

إدارة االتحاد أو اللجان العاملة التابعة اىل االتحاد، أو 

من خالل الجهود امللموسة واملقدرة من قبل األندية 

املنضوية تحت مظلة اللعبة، اىل جانب ما يلقاه االتحاد 

من دعم واهتامم من قبل اللجنة األوملبية البحرينية 

والجهات الحكومية األخرى يف البالد.

تحقق  ما  د.ال��ح��ي��دان: 
هو ثمرة دعم القيادة

يضعنا  االنجاز  خلفان: 
أكبر مسؤولية  أمام 

إسحاقي يهنئ القيادة باإلنجاز اآلسيوي

د.خالد الحيدان

علي اسحاقي
صالح خلفان

وصسسل وفد منتخبنسسا الوطني األول لكرة 
القسسدم إىل سسسنغافورة صبسساح يوم أمس 
)الجمعسسة( قادماً من هونسسغ كونغ بعد 
ان خاض ودية دولية مع منتخب هونغ 
كونغ انتهسست لصالحه بهدفسسني نظيفني 
سسسجلهام عيل مدن وسسسامي الحسيني، 
واسسستقر األحمسسر يف مقر إقامته وسسسط 
سنغافورة؛ تأهباً لخوض املواجهة املهمة 
التي سسستجمعه باملنتخب السسسنغافوري 
مساء الثالثاء لحسسساب الجولة الخامسة 
من التصفيات اآلسسسيوية املؤهلة لكأس 

آسيا 2019.
إىل  وصسسل  قسسد  املنتخسسب  وفسسد  وكان 
سسسنغافورة يف الثانيسسة ظهسسراً، واكتفسسى 
الجهاز الفني مبنح الالعبني راحة لساعتني 
فقط، ثم توجه الفريق إىل أحد املالعب 
الفرعيسسة القريبة من االسسستاد الوطني؛ 

لخوض املران الذي استمر قرابة ساعة.
وعىل الرغم من أن ملعب التدريب كان 
بوسط حي سكني، إال أن أرضية امللعب 
كانت جيدة ومغطاة بالعشب الطبيعي، 
وكانت األجواء مثالية جداً يف ظل درجة 

حسسرارة قاربت السسسس 26 درجة مئوية مع 
سقوط املطر الخفيف.

مسسران األحمر بدأ بحديسسث من املدرب 
سسسكوب لالعبني مطالبسساً إياهم برضورة 
الرتكيز للمباراة القادمة واالسسستفادة من 
إيجابيسسات لقسساء هونغ كونسسغ ومعالجة 
أخطاء ذات املباراة، وشسسدد عىل االلتزام 
يف املعسسسكر الحسسايل؛ من أجسسل الظهور 

بصورة جيدة يف املباراة.
وتم توزيسسع الالعبسسني إىل مجموعتني يف 
تدريب األمسسس، املجموعة األوىل ضمت 

الالعبسسني الذين خاضوا أكرث فسسرتة بلقاء 
هونسسغ كونغ، واكتفت هسسذه املجموعة 
بالجسسري الخفيسسف وعمليسسات اإلطالسسة 
مع مسسدرب اللياقة البدنيسسة جريي، فيام 
تدريبسسات املجموعسسة الثانيسسة واملكونة 
من الالعبسسني الذين مل يخوضسسوا املباراة 
الوديسسة أو خاضوا دقائسسق قليلة، أرشف 
عىل تدريبهم املدرب املسسساعد الوطني 
خالد تسساج، حيث اسسستمر مرانهم قرابة 
سسساعة، واشسستمل تقسسسمية بني الالعبني 
عىل نصف ملعب، فيام تدرب الحارسان 

سيد محسن عيل وعبدالكريم فردان مع 
مدرب الحراس آندي.

ورغم اإلرهاق والتعب الذي كان يعانيه 
الالعبسسون جراء رحلة السسسفر من هونغ 
كونغ إىل سنغافورة، إال أن التدريب جاء 
حامسياً، وبعد التدريب وتحديداً يف مقر 
اإلقامسسة خضع بعض الالعبني لجلسسسات 

االستشفاء والتدليك.
وشسسهد تدريب األحمر يوم أمس غياب 
الالعب إبراهيسسم حبيب؛ بداعي اإلصابة 
التسسي تعرض لها واسسستدعت “13 غرزة” 

عسسىل حاجب العسسني، ومل تتضسسح الرؤية 
حسسول إمسسكان مشسساركته يف التدريبات 
القادمة أو حتى مباراة سنغافورة، وعىل 
األغلسسب بأنه سسسيخضع للراحة؛ لحاميته 
مسسن أي مضاعفسسات، علاًم بسسأن الالعب 

بصحة جيدة.
وبحسسسب برنامج اليوم السبت ملنتخبنا 
الوطني، فإن الجهاز الفني منح الالعبني 
فرتة حرة صباحاً بعد ازدحام الربنامج يف 
اليومسسني املاضيني )الخميسسس والجمعة( 
عىل أن يجري الفريق تدريباً مسائياً عىل 

أحد املالعب الفرعية، ويبدأ الرتكيز فعلياً 
عىل مباراة سنغافورة، حيث من املنتظر 
أن يبدأ سسسكوب تطبيق أسلوب اللعب 
الذي يسسسعى لفرضه يف لقاء سنغافورة، 
إضافسسة إىل التشسسكيل السسذي سسسيبدأ به 

املباراة.
وعىل الجانب اآلخر، يقوم الجهاز الفني 
ملنتخبنا الوطني بأمسسور الرصد واملتابعة 
للمنتخسسب السسسنغافوري عسسن طريسسق 
التحليل كسسام تابع مدرب اللياقة البدنية 
جريي لقاء سنغافورة الودي الذي جمعه 
مبنتخسسب لبنان يسسوم الخميسسس املايض، 
وحقق خالله منتخب لبنان الفوز بهدف.
يشسسار إىل أن منتخبنا الوطني سسسيدخل 
املواجهسسة ويف رصيده 7 نقاط متسسساوياً 
مع تركامنسسستان، والصني تايبيه 6 نقاط 
وسنغافورة نقطتني، وسيبحث عن الفوز 
للتمسك بالصدارة واالقرتاب من التأهل 
للنهائيسسات، علاًم بسسأن املركزين األول أو 

الثاين يف املجموعة يؤهالن للنهائيات. 
يذكسسر أن األحمر تعادل مع سسسنغافورة 

سلبياً يف التصفيات ذاتها بالبحرين.

األحم��ر يرف��ض الراح��ة ويخ��وض تدريًب��ا أول ب� “س��نغافورة” 
اإلصابة تغيب إبراهيم حبيب

جانب من التدريبات

اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي
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واص��ل ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة حضوره القوي يف 
بط��والت الرتايثلون وتحقيق��ه للنتائج 
الباه��رة بع��د أن متك��ن س��موه من 
تحقيق املركز السادس يف الرتتيب العام 
والث��اين عىل مجموعت��ه يف بطولة ديب 
الدولي��ة للرتايثلون، والت��ي إقيمت يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة وس��ط 
مش��اركة 1400 مش��ارك من مختلف 

دول العامل.
واستطاع سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن ينهي السباق البالغة مسافته 
الس��باحة ملس��افة 1.5 ك��م والدراجة 
ملس��افة 80 ك��م والجري ملس��افة 10 
كم بزمن وقدره 03:08:25 س��اعة هو 
زم��ن متميز يؤك��د الق��درات البدنية 
والفنية العالية التي يتمتع بها س��موه 
واالستعداد الخاص للبطولة، إضافة إىل 
تحضريات سموه الجادة لبطولة الرشق 
االوس��ط للرتايثلون، والتي س��تقام يف 

اململكة يف 25 نوفمرب الجاري.
وقام أعضاء من اللجنة املنظمة للسباق 
بتتويج س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة بعد تج��ازوه لخط النهاية، 
التهنئ��ة والتربيكات  وقدم��وا لس��مو 
مبناس��بة تحقيقه لهذا اإلنجاز الكبري يف 

البطولة.

نتيجة متميزة بعد جهد كبير

وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بعد نهاية الس��باق “أنا س��عيد 
ج��دا بتحقيق ه��ذه النتيجة اإليجابية 
يف البطول��ة الدولي��ة التي ش��ارك فيها 
نخبة م��ن الالعبن املحرتف��ن والهواة، 
وهناك عدة أس��باب م��ن أهمها دعم 
وم��ؤازرة عاه��ل الب��الد جالل��ة امللك 
حمد بن عي��ى آل خليف��ة واملتابعة 
املس��تمرة من جاللت��ه لتحضريايت قبل 

البطولة؛ األمر الذي كان له األثر الكبري 
يف إدخ��ال الحامس��ة والق��وة إلنه��اء 
مراحل التدريبات كافة قبل الدخول يف 

البطولة العاملية. 
وأض��اف س��موه “إن تحقي��ق املرك��ز 
الس��ادس يف الرتتي��ب العام للس��باق 
ال��دويل واملرك��ز الث��اين عىل مس��توى 
املجموع��ة الت��ي أنتم��ي إليه��ا هي 
نتيجة رائعة ج��دا، وتدعو إىل التفاؤل 
يف الس��باقات املقبلة بع��د أن متكنت 
م��ن الوص��ول إىل الجاهزي��ة البدنية 
والفنية ومتكني من تطبيق خطة فنية 
محكمة جعلتن��ي أحقق املركز املتميز 

يف السباق”. 
وتاب��ع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة حديث��ه عن الس��باق “إن 
التواج��د يف البطول��ة الدولية بديب لها 
أهمي��ة بالغة عرب املش��اركة الواس��عة 
م��ن جان��ب مختل��ف م��امريس هذه 
الرياضة يف مختلفي دول العامل، والذين 
حرصوا عىل تقديم أفضل مس��توياتهم 
للمنافسة عىل املراكز املتقدمة ومتكنت 
من الخروج منه��ا بالعديد من الفوائد 
الفني��ة، وم��ن أبرزه��ا الخ��ربة الفنية 
الكبرية للتعامل مع هذه الس��باقات يف 
البطوالت املقبلة، وكانت مكانا مناسبا 
للمكاس��ب الفنية، والتي ستساهم يف 
زيادة الخربة ومتهد الطريق إىل تحقيق 

نتائج أفضل يف البطوالت القادمة”. 

اإلصرار رغم التنافس

وأض��اف س��موه “أن البطول��ة كانت 
س��متها اإلرصار والتح��دي م��ن أج��ل 
إنهاء املس��افة املقررة للبطولة يف أقل 
مدة زمنية األمر الذي تطلب زيادة يف 
ق��وة التحمل واللياق��ة وتوزيع الجهد 
عىل مس��افات السباق الثالثة السباحة 
والدراجة والجري، وقد متكنت بالفعل 
من توزيع هذا الجه��د بطريقة جيدة 

بعد خويض للتدريبات يف البحرين”.
وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “لق��د حققت نتيجة متميزة يف 
البطولة بتحقيق املركز السادس، وتعترب 
م��ن النتائج التي تبعث ع��ىل التفاؤل 
واالرتياح بعد سلس��لة من التحضريات 
القوية والجادة ط��وال الفرتة املاضية؛ 
للوص��ول إىل ترشي��ف اململكة يف هذا 
املحف��ل الريايض الكب��ري، والذي وضع 
البحري��ن مركزا لرياض��ة الرتايثلون يف 

الرشق األوسط”.
وأض��اف س��موه “إن املنافس��ة كانت 
قوية بن الجميع يف ظل ارتفاع س��قف 
الطموح��ات بتحقيق املراك��ز املقدمة 
خصوصا مع مش��اركة نخبة من أبطال 
الع��امل يف رياض��ة الرتايثل��ون الذي��ن 
ميتلكون س��رية ذاتية قوية وسجاًل من 
البطوالت الرائعة عىل املستوى العاملي 
األم��ر ال��ذي أعط��ى البطول��ة طابعا 
تنافسيا قويا وعدم القدرة عىل معرفة 

هوية الفائز يف البطولة”. 
وبننَّ س��موه “إن بطولة الرتايثلون لها 

مكان��ة كبرية ب��ن جميع الس��باقات؛ 
كونها األقوى من النواحي كافة، ويدرك 
املش��اركون فيها ق��وة املنافس��ة عىل 
تحقيق املراكز املتقدمة يف الس��باق يف 
ظ��ل ما يتمت��ع به املتس��ابق من قوة 
بدني��ة عالي��ة، وقد خاض املش��اركون 
تحض��ريات مغايرة متام��ا قبل البطولة؛ 
األم��ر ال��ذي أعطى الجميع املس��احة 

الواسعة للمنافسة عىل اللقب”.  

خسارة دقيقتين والتعويض

وكشف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ع��ن خس��ارته دقيقتن يف 
منافس��ات الس��باحة، وتعويضه��ام يف 
س��باق الدراجات، وقال “لقد خرست 
دقيقتن يف منافس��ات الس��باحة بعد 
متابعت��ي ألح��د املتس��ابقن، وهو يف 
موقع خطأ االمر ال��ذي جعلني أتأخر 
بعض اليشء يف منافس��ات الس��باحة، 
لكني متكن��ت من تعويض الزمن الذي 
خرست��ه يف منافس��ات الدراجات بعد 
بذيل جه��دا أعىل يف س��بيل التعويض 

وعدم االبتعاد عن املنافسة”. 

الوعد ذهبية سباق البحرين

وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة “بعد اإلنج��از املتميز الذي 
حققت��ه يف بطول��ة ديب ميكنني التأكيد 
ع��ىل جاهزيت��ي التامة للمش��اركة يف 
بطول��ة ال��رشق األوس��ط يف البحرين، 

والت��ي س��تكون مكانا آخ��ر لتحقيق 
املزي��د م��ن النجاح��ات واإلنج��ازات 
وتأكيد املكانة التي باتت تحتلها رياضة 
الرتايثل��ون البحريني��ة عىل املس��توى 

العاملي”.
وتاب��ع س��موه “انتظ��روين، فبع��د أن 
حققت املركز الس��ادس ع��ىل الرتتيب 
العام واملركز الث��اين وامليدالية الفضية 
ع��ىل مجموعت��ي أتطل��ع إىل تحقيق 
املرك��ز األول وامليدالي��ة الذهبي��ة يف 
س��باق البحرين، وانتظر من الجامهري 
البحرينية الوقوف إىل جانبي يف رحلتي 

نحو الذهب”.

ناصر بن حمد محط أنظار

وقبل انطالق السباق كان سمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة محط أنظار 
وس��ائل اإلعالم املختلفة التي س��لطت 
الض��وء عليه، وكانت أع��داد كبرية من 
كامريات املراسلن واملصورين تتجه نحو 
س��موه يف سباق الس��باحة والدراجات 
والجري كون سموه من أبرز املشاركن 
يف الس��باق، وميتلك رصي��دا وافرا من 

اإلنجازات الباهرة يف رياضة الرتايثلون، 
وبات واحد من أبطالها املتميزين.

إنجاز متميز ألعضاء الفريق

سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
أشاد بالنتائج التي حققها أعضاء الفريق 
البحرين��ي يف الس��باق، حي��ث متكن 
أعض��اء الفريق من تحقي��ق األهداف 
التي شاركوا؛ من أجلها من خالل تأكيد 
التواجد يف مختل��ف البطوالت، إضافة 
إىل اكتس��اب الخربة الواس��عة يف مثل 
هذه املنافس��ات، مش��ريا سموه إىل أن 
الفريق متك��ن من إبراز الصورة الطيبة 
عن الشباب البحريني املحب للرياضة 

عموما، ورياضة الرتايثلون خصوصا.
ومتكن عضو الفري��ق البحريني محمد 
الغيص م��ن تحقيق املرك��ز الثالث يف 
مجموعة سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة بع��د أن متك��ن م��ن انهاء 
الس��باق بزمن 03:17 س��اعة، وأحمد 
البوس��ميط الذي حقق املركز الثاين يف 

مجموعته بزمن 03:27 ساعة.

ناصر بن حمد الس��ادس في بطول��ة دبي للترايثلون والثان��ي على مجموعته 
وسط مشاركة 1400 متسابق

سمو الشيخ ناصر بن حمد على منصة التتويج

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى وصوله خط النهاية

دبي              المكتب اإلعالمي

املنامة- األمانة العامة للمجلس 

األعىل للشباب والرياضة : هنأ 

األمن العام للمجلس األعىل 

للشباب والرياضة الشيخ سلامن 

بن إبراهيم آل خليفة سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة؛ 

مبناسبة نتائج سموه يف بطولة ديب 

الدولية للرتايثلون، مشرياً إىل أن 

اإلنجاز الجديد يضاف إىل سلسلة 

اإلنجازات الرياضية املتميزة بفضل 

ما تحظى به الحركة الرياضية 

من دعم ورعاية من لدن القيادة 

الرشيدة التي تحرص دوماً عىل 

تهيئة األرضية الصلبة؛ لتعزيز مكانة 

البحرين عىل الساحة الرياضية 

الدولية.

وأشاد الشيخ سلامن بن ابراهيم 

بالظهور املرشف لسموه يف 

منافسات بطولة ديب الدولية، مؤكداً 

أن النتيجة املتميزة التي حققها 

سموه تؤكد املكانة الرائدة التي 

يحتلها سموه عىل ساحة منافسات 

)الرتايثلون( الدولية.

كام نوه الشيخ سلامن بن إبراهيم 

بالنتائج الطيبة التي حققها أفراد 

الفريق البحريني املشارك يف 

بطولة ديب للرتايثلون، مشريا إىل 

أن تلك النتائج تجسد عىل أرض 

الواقع التطور املتنامي يف مستوى 

الفريق البحريني بفضل جهود 

سموه يف قيادة الفريق وحجم 

العطاء السخي املبذول من أفراده، 

وحرصهم الواضح عىل متثيل مملكة 

البحرين بصورة مرشفة يف املحافل 

الرياضية الخارجية.

وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم 

أن انجاز سموه يف ديب يعترب دافعا 

قويا؛ من أجل تحقيق نتائج طيبة 

يف بطولة الرشق األوسط التي 

ستقام يف البحرين، متمنيا لسموه 

وأفراد الفريق البحريني كل 

التوفيق والنجاح يف مواصلة تحقيق 

اإلنجازات املرشفة. 

ضاحية السيف - وزارة شؤون 

الشباب والرياضة: هنأ وزير شؤون 

الشباب والرياضة هشام الجودر 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة؛ مبناسبة اإلنجاز الذي 

حققه سموه يف بطولة ديب الدولية 

للرتايثلون “الرجل الحديدي”.

وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة 

أن االنجاز الجديد الذي حققه سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

امتداد طبيعي لالنجازات التي 

حققها سموه يف رياضة الرتايثلون 

حتى بات سموه من أبرز ابطالها، 

ومتكن من بناء سمعة طيبة له عىل 

املستوى العاملي بفضل حضوره 

القوي واملؤثر وتنافسه الحقيقي 

عىل املراكز املتقدمة.  وأشار الجودر 

إىل أن اإلنجاز يف دولية ترايثلون 

يجسد املكانة املتقدمة التي بات 

يحتلها سموه يف بطوالت الرجل 

الحديدي وسط دعم وتوجيه مبارش 

من جانب عاهل البالد جاللة امللك 

حمد بن عيى آل خليفة، والذي 

يحرص دامئا عىل دعم منتسبي 

الحركة الشبابية والرياضية؛ لتعزيز 

مكانة البحرين عىل الساحة 

الدولية. وأضاف الوزير أن احتالل 

سموه للمركز السادس عىل املستوى 

العام والثاين عىل مجموعته يف 

السباق يؤكد مدى ما يتمتع به 

قدرات كبرية وعزمية قوية يف جميع 

البطوالت التي يخوضها، كام أنها 

تظهر حجم اإلرصار والسعي إىل 

تحقيق األهداف وتخطي الصعاب 

مهام كرب حجمها يف سبيل الوصول 

إىل أعىل مراتب اإلنجاز. وبننَّ 

الجودر ننظر إىل مشاركة سموه 

املقبلة يف بطولة الرشق األوسط 

التي ستقام يف البحرين بعن 

التفاؤل بتحقيق سموه إلنجاز نوعي 

جديد بعد أن ظهر بصورة متكاملة 

فنيا وبدنيا يف بطولة ديب، وحقق 

إنجازا رائعا يف البطولة. 

الجودر: اإلنجاز يؤكد قدرات سموه الفنية والبدينة عالية س��ل��م��ان ب��ن إب��راه��ي��م: اإلن��ج��از ي��ت��رج��م م��ك��ان��ة س��م��وه ال��دول��ي��ة

هشام الجودرالشيخ سلمان بن إبراهيم



النائ��ب األول لرئي��س املجل��س  أك��د 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
BMMAF س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة أن مملك��ة البحري��ن قادرة 
وبق��وة عىل اس��تضافة أس��بوع بريف 
ال��دويل للقت��ال وبطولة الع��امل لفنون 
القت��ال املختلطة للهواة، والتي س��تقام 
يف الفرتة 12 وحت��ى 19 نوفمرب الجاري 
تح��ت رعاي��ة كرمية من جان��ب ممثل 
جاللة املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، والتي ي��رف عىل تنظيمها 
االتحاد الدويل للعبة IMMAF بالراكة 
م��ع االتح��اد البحريني لفن��ون القتال 
املختلطة بالتعاون مع املكتب اإلعالمي 

لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأوضح سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة أن البحرين أصبحت مثاال يحتذى 
به يف استضافة ش��تى البطوالت العاملية 
وإخراجه��ا بأفضل صورة تنظيمية، مبيناً 
سموه أن هذه االستضافة ستؤكد مكانة 
البحرين املرموقة باالس��تضافات املثالية 
والق��درات العالي��ة الت��ي متتلكه��ا من 
الكفاءات الوطنية املخلصة والغنية عن 

التعريف.
وقال سموه إن ثقة االتحاد الدويل لفنون 
القت��ال املختلطة محل تقدي��ر واعتزاز 
باس��تضافة  البحرين  مملك��ة  باختي��ار 
البطول��ة، وأضاف س��موه: “لق��د عملنا 
بكل جهد يف الف��رتة املاضية مع االتحاد 
ال��دويل لفن��ون القت��ال املختلط��ة عرب 
اكتساب الخربات وتشكيل اتحاد ريايض 
لفنون القتال املختلطة، وعملنا أيضاً عىل 
جل��ب أفضل الخام��ات الفنية لإلرشاف 
ع��ىل املنتخب الوطني الذي رضب أروع 

األمثلة يف مشاركاته السابقة”.
وأكد س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة أن االتحاد ال��دويل لفنون القتال 
املختلط��ة عىل ثق��ة كبرية ب��أن مملكة 
البحرين س��تخرج بطول��ة العامل بأفضل 
صورة تنظيمية، مشرياً إىل أن رعاية سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة سترثي 
البطول��ة وتضيف لها الكثري الس��يام أن 
س��موه داعم كبري لرياض��ة فنون القتال 
املختلطة وش��تى األلعاب اآلخرى سواء 

الجامعية أو الفردية.
وأش��ار سموه أن وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياض��ة واللجنة األوملبي��ة البحرينية 
كاف��ة  املتاح��ة  اإلمكان��ات  س��خرت 
لالس��تضافة املثالية من خ��الل التواصل 
املس��تمر م��ع اللجن��ة املنظم��ة العليا، 
ونح��ن بدورنا نقدم لهم جزيل الش��كر 

والتقدير عىل جهودهم املبذولة.
وجدد س��موه ثقته الكامل��ة بالقدرات 
الش��بابية البحرينية والخام��ات املميزة 
م��ن الك��وادر العاملة يف اللج��ان التي 
س��تعمل يف البطول��ة، متمني��اً لهم كل 

التوفيق والنجاح.

سما ديرتي راعيا فضيا 
من جانبه، أعرب س��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة عن تقدي��ره النضامم 
رشكة س��ام دي��ريت لرعاة بطول��ة العامل 
لفنون القتال، مضيفا أن انضامم “س��ام 
دي��ريت” لقامئ��ة الرعاة يعك��س حرص 
الركات البحرينية عىل دعم الفعاليات 
الش��بابية يف جميع املجاالت، مؤكدا أن 
الركة ال تدخر جهدا يف تقديم أش��كال 
الدعم املختلفة لدعم القطاع الش��بايب، 

خصوصا وأن الفعالية تعنى بإطار عاملي 
عرب مش��اركة واس��عة من مختلف دول 

العامل.
وق��ال س��موه إن جهود املس��ؤولني يف 
“س��ام ديريت” واضح��ة يف تقديم الدعم 
املختلف للرياض��ة البحرينية، مؤكدا أن 
ه��ذه الجهود مق��درة وتعكس الحرص 
الكبري؛ لتوفري أس��باب النجاح للفعاليات 
واملبادرات الشبابية التي تهدف يف املقام 
األول إىل تهيئة الظروف املثالية للشباب 
البحريني إلط��الق إبداعاتهم ومواهبهم 
الكبرية ع��رب االحتكاك واالس��تفادة من 
الخربات، إضافة إىل دعم مكانة الرياضة 

البحرينية عامليا.
من جهته، أش��اد املدير العام ل� “س��ام 
ديريت” صالح أحمد كعوات بجهود سمو 
الش��يخ خالد بن حمد يف دعم الشباب 
والرياضة البحرينية، مشريا إىل أن جهود 
س��موه واضحة األث��ر ع��رب مبادراته يف 
جميع املجاالت الرامية لتطوير مواهبهم 

وصقلها.

عسكر يزور مدينة خليفة 
ويطمئن على االستعدادات

بتوجيه��ات م��ن س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة، ق��ام األمني العام 
للش��باب  للمجل��س األع��ىل  املس��اعد 
والرياض��ة، األمني الع��ام للجنة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحمن عس��كر بزيارة 
إىل مدينة خليفة الرياضية واطمنئ عىل 
آخر التجهيزات واالس��تعدادات النطالق 
الحدث العاملي الكبري، وكان يف استقباله 
نائ��ب رئي��س اللجن��ة التنظيمية عمر 
عبدالعزي��ز بوكامل وع��دداً من أعضاء 

اللجنة.
وشاهد عس��كر سري العمل والتحضريات 
الس��تضافة مملكة البحرين هذا الحدث 
ه��ذه  أن  وأك��د  العامل��ي،  التاريخ��ي 
االس��تعدادات توح��ي بنج��اح الحدث 
الكبري عىل أرض البحرين، واستمع لرح 
مفص��ل لجمي��ع الجوان��ب التنظيمية، 
كام ق��ام بتفقد الصال��ة الرياضية وآلية 
وطبيع��ة العم��ل فيه��ا، وحث عس��كر 
جمي��ع العاملني يف اللجان بالبطولة عىل 
بذل الجهد والعمل ع��ىل تقديم كل ما 

يؤكد قدرة اململكة عىل التنظيم املثايل.
كام قام عس��كر بجولة تفقدية للمعرض 

املصاح��ب للبطول��ة لالط��الع عىل آخر 
التحضريات من اللجان العاملة والتعرف 
ع��ىل األفكار الت��ي س��تضاف للمعرض 

باإلضافة إىل املشاركني فيه. 

مؤتمر صحافي اليوم 

يعقد مس��اء اليوم يف متام الساعة 5:30 
املؤمتر الصحايف الخاص بأس��بوع بريف 
ال��دويل للقت��ال وبطولة الع��امل لفنون 
القت��ال املختلطة للهواة، وذلك يف فندق 
جول��دن تولي��ب بالعاصم��ة )املنامة(، 
إذ س��يخصص املؤمتر للحديث عن آخر 
تفاصيل احتضان البحرين ألسبوع بريف 
ال��دويل، االع��الن عن آخ��ر االحصاءات 
والدول املشاركة وعدد املقاتلني، إضافة 

إىل الفعاليات املصاحبة.

صالة مدينة خليفة الرياضية.. 
جاهزة 

تحولت الصال��ة الرياضية مبدينة خليفة 
الرياضية إىل أشبه ما تكون بخلية نحل؛ 
نظرا الس��تعداد اللجان كافة وانشغالها 
بالتحض��ري واإلع��داد النطالق��ة البطولة 
للتجم��ع  النج��اح  متطلب��ات  وتأم��ني 

العاملية.
وتربز من بني التحضريات الجادة للبطولة 
االس��تعداد إلقامة حفل االفتتاح، والذي 
من املؤمل أن يش��هد حض��ورا كبريا من 
جانب كبار املسؤولني يف اململكة وأعضاء 
االتحاد الدويل للعبة وجامهري غفري؛ لذا 
حرص القامئون ع��ىل حفل االفتتاح عىل 
إقام��ة العديد من الربوفات والتدريبات 

ألبرز الحفل بصورة متطورة ورائعة.
وكانت الربوفات التي أقيمت يف اليومني 
املاضيني قد شهدت متابعة مستمرة من 

جان��ب أعضاء اللجن��ة املنظمة للبطولة 
االم��ر الذي يؤك��د ح��رص اللجنة عىل 
إنج��اح حف��ل االفتتاح الذي سيش��كل 
االنطالق��ة الحقيقية واإلعالن الرس��مي 
للبطولة العاملية وإبرازه بالشكل املتميزة
وم��ن املؤم��ل أن تختت��م يوم الس��بت 
بروفات حف��ل االفتت��اح بإقامة الربوفة 
النهائية مبش��اركة جميع املش��اركني يف 
الحفل، ومن الجانب اآلخر اس��تكملت 
اللجنة املنظمة العلي��ا تزيني الصالة، إذ 
خرجت بش��كلها النهايئ بص��ورة رائعة 
وجميلة بع��د أن وضعت اللجنة الورود 

يف مداخل الصالة والعديد من املرافق.
وكانت اللجنة املنظمة العليا قد انتهت 
من تركيب الحلبات التي ستس��تضيفها 
النزاالت بعد جهود كبرية قام بها رؤساء 
وأعض��اء اللج��ان العامل��ة يف البطول��ة 
بالتع��اون م��ع وزارة ش��ؤون الش��باب 

والرياضة.

الفايز: أتطلع للفوز بالميدالية الذهبية

يتطلع الع��ب منتخبنا الوطن��ي لفنون 
القت��ال املختلط��ة عبدالل��ه الفاي��ز إىل 
بطول��ة  يف  ذهبي��ة  مبيدالي��ة  الظف��ر 
الع��امل لفن��ون القتال املختلط��ة للهواة 
ورف��ع علم مملك��ة البحري��ن، مبيناً أن 
طموح��ه مس��تنداً إىل قدرات��ه البدنية 
والفنية التي تط��ورت منذ انضاممه إىل 
املنتخب بفضل توفر املدربني املتميزين 
واملعسكر التدريبي الذي خاضه الفريق 

يف جمهورية الشيشان.
وأثن��ى الفاي��ز ع��ىل نتائ��ج املعس��كر 
التدريب��ي ووصفه بالرائ��ع؛ ألنه أضاف 
الكث��ري لالعب��ني م��ن النواح��ي البدنية 
والفنية وتط��ور الجانب اللياقي وارتفاع 

الرتكيز من��ذ أول يوم وصلت فيه البعثة 
إىل الشيشان وحرص الجميع عىل االلتزام 
بالتعليامت من أجل االستفادة بالشكل 
املطلوب والتحضري لخوض بطولة العامل.

وأضاف الفايز أن املعسكر اتسم بأقىص 
درجات الجدية، ويأمل ظهور نتائجه يف 

ميدان البطولة.
الفاي��ز إىل أن منتخبن��ا مهي��أ  وأش��ار 
الس��تكامل اإلنجازات م��ن خالل النظرة 
األولي��ة للبعث��ة واالس��تعدادات الت��ي 
سبقت بطولة العامل للهواة، مشيداً بدعم 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وحرصه عىل أن يكون املنتخب يف أفضل 

حاالته، خصوصاً وأنه املستضيف.
وطال��ب الفاي��ز زم��الءه يف املنتخ��ب 
باالجتهاد إلس��عاد القامئني عىل الرياضة 
ووع��د بالبق��اء يف املنافس��ة، وتحقيق 
تطلعات االتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلط��ة؛ تقديراً لجهوده��م يف تهيئة 
األجواء لالعبني منذ اإلعالن عن استضافة 

مملكة البحرين لبطولة العامل للهواة.

التذاكر في مجمع السيف

ش��هدت األي��ام األخ��رية زي��ادة كبرية 
للغاي��ة يف عملية بيع التذاك��ر الخاصة 
بالجامه��ري الت��ي س��تحرض منافس��ات 
البطول��ة، وبالتايل، فإن هذا الوضع ينبئ 
بأن املنافسات ستكون ناجحة جامهريياً، 
وإن عملية الرتوي��ج قبل البطولة كانت 
ناجح��ة، إذ تم توزيع ولصق العديد من 
اإلعالن��ات يف اململك��ة، وتتضم��ن هذه 
اإلعالن��ات املنترة يف ش��وارع البحرين 
م��كان بي��ع التذاك��ر، وه��و يف مجمع 
الس��يف ق��رب البواب��ة )10( يف الركن 
الرتويجي، إذ س��يتواصل ذلك اليوم، مع 
موقع بيع التذاكر عىل ش��بكة اإلنرتنت، 
لح��ث   www.tathaker.net وه��و 
الراغبني بحضور املنافس��ات عىل اقتناء 
وحجز التذاكر إلكرتونياً، لتس��هيل املهام 
لجمي��ع الجامهري الراغب��ة يف الحضور، 
وم��ن املتوقع أن ي��زداد اإلقبال يف األيام 

األخرية قبل الحدث العاملي.

وصول كبار الشخصيات

تواصلت عملي��ة وصول ضيوف اململكة 
الرسمية  والوفود  الرسمية  والشخصيات 
لل��دول املش��اركة يف البطول��ة وس��ط 

ترحيب كبري م��ن جانب لجنة العالقات 
العامة واملس��ؤولني يف اللجنة التنفيذية، 
إذ وص��ل ي��وم أمس الرئي��س التنفيذي 
لالتحاد الدويل لفن��ون القتال املختلطة 
دنزي��ن وايت وأعض��اء مجل��س إدارة 
االتحاد ال��دويل للعبة الجنوب اإلفريقي 
راميون��د فيلبس، ودانيي��ل ازاك، يف حني 
وصل من جانب الوفود والدول املشاركة 
الوفد األس��رتايل الذي كان أول الواصلني، 
ووصل الوف��د الربيطاين إىل جانب وفود 
السويد والتش��يك واملجر، عىل أن تصل 
بقي��ة الوفود بع��د غد بداي��ة من وفد 

املنتخب البلغاري.
وت��م وضع برنام��ج متكامل الس��تقبال 
ضيوف اململكة من خالل وجود الفتات 
ترحيبية يف املط��ار، إضافة لجهود كبرية 
من لجان االس��تقبال وكذلك املواصالت 
والضياف��ة والس��كن؛ لتس��هيل األم��ور 

للضيوف كافة.

معرض خاص بالجماهير  

أكد رئيس لجن��ة التصميم واملطبوعات 
يوس��ف دعي��ج إنجاز جمي��ع الجوانب 
التنظيمي��ة واألع��امل الخاص��ة باللجنة 
قب��ل انط��الق الح��دث العامل��ي الكبري 
الذي تس��تضيفه مملكة البحرين، الفتا 
إىل االنته��اء من نر جمي��ع اإلعالنات 
الخاص��ة بالح��دث يف ش��وارع اململكة 
واملجمع��ات الرتفيهية، إىل جانب مواقع 
التواص��ل االجتامع��ي س��واء املتعلق��ة 
باملوق��ع الخ��اص بالبطول��ة أو االتحاد 
ال��دويل للعبة، وأضاف دعيج “نجحنا يف 
االنته��اء من العمل قبل انطالق البطولة 
بوقت كاف خصوصا يف الصالة الرياضية 

التي تم تجهيزها بصورة الفتة وبارزة”.
وكش��ف دعي��ج ع��ن املع��رض الخاص 
بالبطولة الذي س��يقام بجان��ب الصالة 
الرياضي��ة  خليف��ة  مبدني��ة  الرياضي��ة 
وأضاف  الجمه��ور،  مدخ��ل  وتحدي��دا 
“بالنس��بة لتجهي��زات املع��رض الخاص 
بالبطولة، فتم االنتهاء أيضا من تجهيزاته 
بص��ورة متكامل��ة، وهو املع��رض الذي 
سيكون مبثابة البوابة التي سيطلع عليها 
محب��و ومتابع��و البطول��ة خصوصا أنه 
سيقام بجانب الصالة الرياضية ودخوله 
س��يكون متاح��ا باملج��ان ودون تذاكر 
ووجدنا عليه إقباال كبريا مام أجربنا عىل 
زيادة الطاقة االستيعابية من 20 ركنا إىل 
30 ركن��ا يف ظل التع��اون الذي وجدناه 

من جانب الركات واملطاعم”.

خالد بن حمد: البطولة محطة النطالقة واسعة في المنطقة
 أبدى ثقته باستضافة مثالية لمونديال فنون القتال المختلطة

من زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد للصالة لالطمئنان على استضافة الحدث العالمي

اللجنة اإلعالمية                 بطولة العالم لفنون القتال المختلطة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

من استقبال ضيوف المملكةمن زيارة عبدالرحمن عسكر صالة مدينة خليفة الرياضية

جانب من اإلقبال على شراء التذاكر في الركن الترويجي في مجمع السيف

عبداهلل الفايز نجم منتخبنا لفنون القتالسمو الشيخ خالد بن حمد
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)وكاالت(: أب��دى ظه��ر برش��لونة، 
الدويل اإلسباين جوردي ألبا، سعادته 
برحي��ل زميل��ه الس��ابق بالفري��ق 
الكتال��وين، الربازييل ني��ار، الصيف 
املايض لصفوف باريس سان جرمان 

الفرنيس.
وق��ال ألب��ا يف مقابلة م��ع صحيفة 
)موندو ديبورتيفو( نرشتها الجمعة: 
“ني��ار الع��ب كب��ر ق��رر الرحيل 
لظروف��ه وأف��كاره ومش��اعره، ويف 
النهاي��ة هناك أكرث م��ن العب آخر 
هنا بإمكانهم أن يبلوا بالء حسنا وأنا 

سعيد بزماليئ الحاليني يف الفريق”.
وأضاف الظهر اإلس��باين: “كا قلت 
م��ن قب��ل، أصب��ح أمامي مس��احة 
للتق��دم يف األم��ام وب��كل رصاحة، 

رحيله أفضل بكثر بالنسبة يل”.
وأقر ألبا بأن ريال مدريد كان أفضل 

من برشلونة يف السوبر اإلسباين الذي 
توج املليك بلقبه أوائل هذا املوسم، 
مضيًفا: “تعهدنا بعدها باالبتعاد عن 
ري��ال مدريد يف الليجا بثاين نقاط” 

وهذا ما يحدث اآلن.
وأوضح ح��ول زي��ادة التفاهم هذا 
املوس��م بين��ه والنج��م األرجنتيني 
ليونيل مي��يس، ق��ال: “التفاهم مع 

أفضل العبي العامل أمر سهل للغاية”.
وتابع: “أسلوب لعبه بالقدم اليرسى 
يتناس��ب جيدا معي، من��ذ وصويل 
ونح��ن دامئ��ا ما نبحث ع��ن بعضنا 
البع��ض داخ��ل امللع��ب، أت��رشف 
باللعب إىل جانب��ه وأمتنى أن تزداد 

عالقتنا داخل امللعب”.
وعن الترصيح األخ��ر الذي أدىل به 
“الربغوث” وأبدى فيه عدم رغبته يف 
مواجهة إسبانيا بدور املجموعات يف 
مونديال روس��يا، قال ألبا: “نتحدث 
عن املونديال من ح��ني آلخر، وعن 

املنتخبات األكرث قوة”.
واختتم: “نحن أيضا ال نريد مواجهة 
األرجنتني، فه��و منتخب كبر ولديه 
الالعب األفض��ل يف العامل، وبالتأكيد 

ال أحد سرغب يف مواجهته”. 

)وكاالت(: تتبع فالدمير بيتكوفيتش، 
مدرب س��ويرسا، خطوات أملانيا، إذ 
رفض فريقه الش��عور بالخوف أمام 
أيرلندا الش��الية، وف��از عليها 1-0 
يف ذهاب امللح��ق األورويب، املؤهل 
لنهائي��ات كأس العامل لك��رة القدم 

.2018
كل  بس��هولة  س��ويرسا  وواجه��ت 
هج��ات أيرلندا الش��الية، قبل أن 
تنت��رص بركلة ج��زاء مث��رة للجدل، 
نفذها ري��كاردو رودريجيز، يف ليلة 
يف  لتصب��ح  بلفاس��ت،  يف  ممط��رة 
موقف ق��وة قبل مباراة اإلياب، يوم 

األحد، يف بازل.
وكان بيتكوفيت��ش عازم��ا ع��ى أن 
الرنوي��ج  فريق��ه، مص��ر  يتف��ادى 
والتش��يك، بع��د هزميته��ا 0-2 يف 
بلفاس��ت، خ��الل دور املجموعات، 
حيث فشال يف الصمود أمام أسلوب 

أيرلندا الشالية الهجومي الكاسح.
لذا اتب��ع مدرب س��ويرسا خطوات 
أملانيا، بطلة الع��امل، التي فازت 3-1 

يف وندس��ور ب��ارك، الش��هر املايض، 
ونجحت خطته، حتى إن كانت ركلة 
الجزاء قاس��ية، بعدما ب��دا أن الكرة 

ملست كتف إيفانز، وليس ذراعه.
وق��ال بيتكوفيت��ش، يف ترصيح��ات 
إذاعي��ة: “أدين��ا جي��دا يف الدف��اع، 
لكن األهم ه��و الضغط العايل، ملنع 
املنافس من إخراج الكرة من الدفاع، 

وهذا ما جعلنا نسيطر”.
وتاب��ع: “حاولنا فعل األمر نفس��ه، 
الذي قامت به أملانيا، بالحفاظ عى 
الكرة، وعدم منح املنافس أي فرصة، 
يف الك��رات التي كان ميكن أن تؤدي 
إىل هجات مرتدة، وإشعال حاس 

الجاهر”.
ونج��ح األم��ر بش��كل دقي��ق، مثل 

الساعات الس��ويرسية، حيث سيطر 

الفري��ق الزائ��ر عى الكرة، بنس��بة 

%63، ومن��ع أيرلندا الش��الية من 

التس��ديد عى املرمى خالل املباراة، 

التي شهدت ارتكاب 32 مخالفة.

وبهذا انترصت سويرسا، التي احتلت 

املركز الث��اين يف املجموع��ة، بفارق 

األه��داف خلف الربتغال، يف 10 من 

11 مباراة، خالل التصفيات املؤهلة 

لروسيا.

وج��اءت الهزمي��ة الوحي��دة يف آخر 

الربتغال،  أم��ام  باملجموعة،  مب��اراة 

والتي كلفتها خسارة التأهل املبارش.

وتاب��ع بيتكوفيت��ش: “علينا التحيل 

بالواقعية.. أتوق��ع أن تكون املباراة 

يف ب��ازل، مث��ل هذه املب��اراة، لكننا 

بحاجة للتقدم للهجوم بشكل أرسع، 

التس��ديد أك��رث من مدى  ومحاولة 

بعيد”.

دانيي��ل  ينتظ��ر  )وكاالت(: 
ب��ول،  رد  س��ائق  ريتش��ياردو، 
وس��ائقا تورو روسو، بير جاسيل 
وبرين��دون هارت��يل، عقوب��ات 
تأخ��ر عند االنطالق، يف س��باق 
الحلقة  الك��ربى،  الربازيل  جائزة 
قبل األخ��رة من بطول��ة العامل 
لس��باقات فورموال 1 للسيارات، 

األحد املقبل.
ريتش��ياردو  األس��رايل  وق��ال 
للصحفي��ني، إنه يتوق��ع عقوبة 
يف الس��باق، ال��ذي يق��ام ع��ى 
حلب��ة انرالجوس، بع��د تعرضه 
ملش��كلة يف محرك سيارته، الذي 
تصنعه رينو، يف الس��باق املايض 

باملكسيك.

“رمب��ا  ريتش��ياردو:  وأض��اف 
س��أتعرض لعقوبة أخ��رى، هذا 
مرج��ح، رمب��ا نس��تطيع تفادي 
ذل��ك، لكن هذا س��يجعلنا عى 
األرج��ح نخاط��ر م��رة أخ��رى، 
الس��باق..  إنهاء  باحتال ع��دم 
حاولن��ا تفادي ذل��ك يف الجولة 
السابقة، ومل ينجح األمر، رمبا لن 
تكون )العقوب��ة( كبرة، لكن لو 
التأخر عرشة  س��تكون  حدثت، 

مراكز”.
وفاز الهولندي ماكس فرس��تابن، 
من  بسباقني  ريتش��ياردو،  زميل 
آخر أربعة، من بينها املكسيك، 
بينا عاىن السائق األسرايل فجأة، 

من مشاكل يف كفاءة املحرك.

وتحدث الفرنيس جاسيل، وزميله 
النيوزيلندي هارتيل، عن عقوبة 
التجارب  انطالق  محتملة مبجرد 

الحرة، اليوم الجمعة.
أنن��ا  “يب��دو  جاس��يل:  وق��ال 
س��ننطلق من املؤخرة، ما يجعل 
األمر صعبا للغاية.. لكن هذا أمر 

ال نستطيع تغيره”.
وينافس تورو روس��و عى املركز 
الس��ادس، يف بطول��ة الصانعني، 
ويتقدم بفارق خمس نقاط عن 

رينو، صاحب املركز السابع.
وسيستخدم الفريق، الذي يتخذ 
م��ن إيطاليا مقرا ل��ه، محركات 
هوندا بدال من رينو، يف املوس��م 

املقبل.

جوردي ألبا

تياجو ألكانتارا

من مواجهة ايرلندا الشمالية وسويسرا

ألبا سعيد برحيل نيمار 

سويسرا تتحلي بالواقعية

عقوبات بالجملة 

عودة تياجو 
)وكاالت(: فتح تياجو ألكانتارا، العب بايرن ميونيخ األملاين، 

الباب نحو عودته إىل برشلونة اإلسباين مجدًدا، بعد الرحيل عن 
النادي الكتالوين يف 2013.

وقال ألكانتارا يف ترصيحات نقلتها صحيفة “سبورت” اإلسبانية: 
“برشلونة هو منزيل، ليس فقط ألين أحب الفريق ولكني أعشق 

املدينة أيًضا، وال أدري إن كنت سأعود مجدًدا أم ال، فحالًيا 
أشعر بالسعادة مع باين ميونيخ ولكن كل يشء وارد يف كرة 

القدم”.
وكان برشلونة قد وضع ألكنتارا بدياًل محتماًل الصيف املايض 
حال فشل التعاقد مع الربازييل فيليب كوتينيو من ليفربول 
اإلنجليزي، ولكن النادي الكتالوين مل يتمكن من ضم الثنايئ.
وكان نادي بايرن ميونيخ يحاول تجديد عقد الالعب، الذي 

ينتهي يف 2021، مع رفع راتبه الحايل مع الفريق ومساواته مع 
بعض النجوم األعى أجرًا.

وانتقل ألكانتارا من نادي برشلونة إىل بايرن ميونيخ يف صيف 
عام 2013 مقابل 25 مليون يورو، وأصبح من أبرز العبي 

الفريق البافاري.

ساوثجيت محبط
)وكاالت(: يعتزم جاريث ساوثجيت، املدير الفني ملنتخب إنجلرا، 

معاقبة متوسط ميدان تشيليس، واستبعاده من قامئة “األسود 
الثالثة”، يف بطولة كأس العامل املقبلة. وذكرت صحيفة “ذا صن” 

الربيطانية، أّن ساوثجيت محبط من رفض العب البلوز، داين 
درينكووتر، متثيل منتخب بالده، يف مبارايت أملانيا، والربازياللثالثاء 

املقبل، ولذلك يخطط لحرمانه من خوض املونديال، مع عدم 
استدعائه خالل التوقف الدويل املقبل، يف مارس/آذار 2018. 

وأشارت الصحيفة إىل أّن الالعب، مل يشارك سوى يف 4 مباريات 
فقط مع البلوز، بسبب اإلصابة، ورفض االنضام ملعسكر املنتخب، 
خوًفا من تفاقم إصابته. وتحدث ساوثجيت عن غياب درينكووتر، 

بقوله: “لقد لعب 70 دقيقة فقط مع تشيليس، وأرى أّنه ليس 
جاهزًا للمشاركة معنا، كا أّنه ال يشعر باكتال جاهزيته، لذلك 

أتفهم املوقف”. وتابع: “ال أدري هل سيتم استدعاؤه يف مارس أم 
ال، فرمبا وقتها يكون جاهزًا، أو يف مستوى يجعله يستحق متثيل 

املنتخب، ورمبا ال، ال أحد يعرف”.

انسحاب باتشواي 
وفيرتونخن

)وكاالت(: قال اإلسباين روبرتو مارتينيز، 
مدرب منتخب بلجيكا، إن نجم تشيليس 
لن يشارك يف املباراتني الوديتني املقبلتني 

للمنتخب، حيث عاد إىل ناديه لتلقي 
العالج، بعد تعرضه إلصابة يف القدم.

وكانت آخر مشاركة ملييش باتشواي، الذي 
سجل 7 أهداف يف 12 مباراة مع تشيليس، 

هذا املوسم، أمام روما يف دوري أبطال 
أوروبا، والتي انتهت بهزمية تشيليس 3-0، 

الشهر املايض، بينا كان احتياطيا يف املباراة 
التالية، التي فاز فيها فريقه عى مانشسر 
يونايتد )0-1(، بالدوري اإلنجليزي املمتاز.

ولعبت بلجيكا أمام املكسيك، وستواجه 
اليابان، الثالثاء املقبل.

باريس يبحث عن كونتي
)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية فرنسية، 

أن باريس سان جرمان يخطط للتوقيع مع 
مدرب بارز آخر، بخالف جوزيه مورينيو، 

املدير الفني ملانشسر يونايتد.
وقالت صحيفة “لو باريسيان” إن متصدر 

الدوري الفرنيس، يريد التعاقد مع أنطونيو 
كونتي، مدرب تشيليس، عقب انتهاء املوسم 

الجاري. وأوضحت الصحيفة أن سان جرمان، 
مل يقرر بعد إن كان سيقيل إميري من عدمه، 

فالنادي مينح املدرب فرصة خالل املوسم 
الجاري، للوصول، عى أقل تقدير، لنصف 
نهايئ دوري أبطال أوروبا، وإن مل ينجح يف 

ذلك، سيكون كونتي البديل.
وكان مورينيو قد مدح سان جرمان، يف وقت 
سابق، فيا أشارت تقارير صحفية لرغبته يف 

تدريب الفريق، لثقته يف قدرته عى حسم 
لقب دوري أبطال أوروبا معه، بعد التعاقد 

مع نيار، وكيليان مبايب.

)وكاالت(: يرى كيمي رايكونن 
سائق فراري أن فريقه كان ميلك 

ما يلزم لتحقيق النجاح هذا املوسم 
يف بطولة العامل لسباقات فورموال 1 
للسيارات، لكن األخطاء واملشكالت 
الفنية أنهت آمال الفريق يف اللقب.
وبعد عرش سنوات من فوزه بلقب 

البطولة عى حلبة انرالجوس 
مع فراري أبلغ السائق الفنلندي 

الصحفيني الخميس أن الفريق 
اإليطايل يتعني عليه تقديم أداء 

أفضل يف العام املقبل.
وقال رايكونن: “كفريق قطعنا 

خطوات كبرة عاما بعد عام ومن 
العام املايض أيضا. قطعنا خطوة 

جيدة بالتأكيد لكنها مل تكن كافية 
ملا كنا نريده.

وأضاف: “أعتقد أننا كنا منلك ما 
يلزم هذا العام علينا فقط أن نعيد 

ترتيب األمور وعدم ارتكاب األخطاء 
أو التعرض ملشاكل سواء من جانبنا 

كسائقني أو من جانب الفريق”.
وتابع: “هذه مجرد أشياء صغرة 
لعبت يف النهاية دورا كبرا هذا 

العام... لكني اعتقد أننا منلك 
األشخاص الالزمني واألدوات وسيارة 

رائعة”. وفاز مرسيدس بلقب 
الصانعني للعام الرابع عى التوايل 

فيا نال لويس هاميلتون لقبه 
الرابع يف بطولة السائقني قبل 

سباقني من النهاية بعد فوزه يف 
تسعة من 18 سباقا.

ويحتل سيباستيان فيتل سائق 
فراري املركز الثاين يف بطولة 

السائقني وفاز أربع مرات هذا 
املوسم من بينهم السباق االفتتاحي 

يف أسراليا. وكانت بداية رايكونن 
متواضعة ومل يفز بسباق منذ أن 
كان مع لوتس يف 2013. وحصد 

مركز أول املنطلقني يف موناكو 
وكانت املرة األوىل له يف تسع 

سنوات. والسائق الفنلندي هو اخر 
من حصد لقب السائقني مع فراري، 

حيث نال فيتل ألقابه األربعة مع 
رد بول ما بني عامي 2010 و2013.

وفشل فراري يف الفوز بسباق 
يف 2016 لكنه كان ميلك السيارة 
األرسع يف بعض السباقات هذا 

املوسم إذ تصدر فيتل بطولة العامل 
حتى جائزة ايطاليا الكربى يف 

سبتمرب أيلول.

المشكالت أنهت آمال فيراري

كيمي رايكونن

هندوراس- استراليا
نيوزلندا- بيرو

الدنمارك- ايرلندا

تونس- ليبيا

روسيا- االرجنتين

ساحل العاج- المغرب

اسبانيا-كوستاريكا
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“مهندسات جيبك” يُشاركن في “مؤتمر المرأة البحرينية”
حتت عن���وان” ا�ش���تدامة االإجنازات باأ�ش����س 
وطنية ... نحو تناف�ش���ية دولية”، �شارك عدد من 
مهند�شات �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
يف موؤمتر املراأة البحرينية والهند�شة، الذي اأُقيم 
موؤخرا مبركز عي�ش���ى الثق���ايف، وذلك حتت رعاية 
كرمية من قرينة العاهل رئي�ش���ة املجل�س االعلى 
للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة.
وج���اءت ه���ذه امل�ش���اركة حر�ش���اً م���ن اإدارة 
للمهند�ش���ات  الفر�ش���ة  اإتاح���ة  عل���ى  ال�رشك���ة 
البحرينيات لال�ش���تفادة من املوؤمتر الذي نظمته 
وا�شت�ش���اف  البحريني���ة  املهند�ش���ن  جمعي���ة 
نخّب���ة من املتحدث���ات املتخ�ش�ش���ات يف القطاع 

الهند�شي. 
ويف ت�رشيح له بهذه املنا�ش���بة، اأ�شاد رئي�س 
ال�رشكة عبدالرحمن جواهري باالأدوار املهمة التي 

تقوم بها �شاحبة ال�ش���مو امللكي االأمرية �شبيكة 
بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة على م�ش���توى الوطن، 
وخارج���ه؛ لدع���م امل���راأة البحرينّي���ة، ومتكينها، 
وتاأكي���د قدرته���ا على خدم���ة وطنها، �ش���واء من 
خالل تخ�ش�شاتها االأكادميية، اأو من خالل دورها 

االأ�رشي واالجتماعي الكبري. 
وقّدم ال�شكر ل�شموها على تف�ّشلها باختيار 
املهند�ش���ة البحرينية لتقديره���ا يف احتفال يوم 
امل���راأة البحرينية لهذا العام، قائالً “هذا االختيار 
ُيرتج���م من جديد تقدير القيادة الر�ش���يدة لدور 
املهند�شات اللواتي نفخر بهن جميعاً، خ�شو�شا 
نحن يف �رشكة اخلليج ل�ش���ناعة البرتوكيماويات، 
حيث حر�ش���نا من���ذ تاأ�شي�ش���ها على ا�ش���تقطاب 
املهند�شات البحرينيات املتخ�ش�شات يف جمال 
الهند�ش���ة الكيميائية، ومنحهن كامل الثّقة التي 

كّن جديرات بها بحق”.

جامعة AMA تستضيف مؤتمر IEEE العالمي  

السيارات األوروبية تطلق مجموعة جديدة كلًيا

“يوسف خليل المؤيد وأوالده” تنظم حملة طبية لموظفيها 

انطالقاً من حر�س جامعة اأما الدولية مبملكة 
البحري���ن على التع���اون مع كربي���ات املنظمات 
العلمية؛ من اأجل تطوير قدرات الطلبة واأع�ش���اء 
الهيئ���ات االأكادميي���ة باجلامع���ة، ومتا�ش���ياً مع 
�شيا�شة اجلامعة يف تعميق ال�رشاكة مع موؤ�ش�شات 
عل���ى دوره���ا يف  والتاأكي���د  امل���دين،  املجتم���ع 
امل�ش���اهمة باالرتقاء مبجاالت العلوم والهند�شة 
من خالل دع���م البحوث واملوؤمترات وامل�ش���اريع 
العلمية، فقد قامت كلية الهند�ش���ة وكلية علوم 
احلا�ش���وب باجلامعة با�شتقطاب املوؤمتر الدويل 
الرابع ملنظمة IEEE لالنعقاد يف مملكة البحرين 
يف الفرتة من 30 نوفمرب اجلاري اإلى 2 دي�ش���مرب 
املقبل، وذلك يف قاعة االحتفاالت الكربى مببنى 

اجلامعة يف �شلماباد.
ي�ش���ار اإلى اأن هذه املنظمة تعترب واحدة من 
اأ�ش���هر املوؤ�ش�ش���ات العلمية يف جمال الهند�ش���ة 
والتكنلوجي���ا وله���ا ع���دد كب���ري من الف���روع يف 
خمتلف اأنحاء العامل، وياأت���ي تنظيم هذا املوؤمتر 
على اأر�س اململكة ليوؤكد ثقة املنظمات الدولية 
مبملك���ة البحرين، وما حتقق���ه من ازدهار وتقدم 

على جمي���ع االأ�ش���عدة، ومنه���ا �ش���عيد التعليم 
العايل. 

�شيتناول املوؤمتر طرح موا�شيع واأوراق عمل 
بحثية يف جماالت الطاق���ة املتجددة والتكنلوجيا 
والعل���وم التطبيقي���ة، كما �شي�ش���ارك يف املوؤمتر 
نخبة متميزة من االأكادمين وذوي اخلربة العملية 

يف هذه املجاالت من العديد من بقاع العامل.

اأعلن���ت �رشكة ال�ش���يارات االأوروبية، امل�ش���تورد 
وامل���وزع احل�رشي ل�ش���يارات جاكوار والن���د روفر يف 
مملكة البحرين، عن اإطالقها جمموعة جديدة كلياً من 
املنتجات التي حتمل �شعاري العالمتن التجاريتن، 

وذلك با�شعار يف متناول اجلميع. 
جرى ت�ش���ميم واختيار املنتج���ات بعناية بالغة، 
باالهتمام الدقيق بالتفا�شيل ونف�شه الذي يتم فيه 

تطوير وت�شنيع �شيارات جاكوار والند روفر. 
ت�ش���م جمموع���ة جاك���وار والن���د روف���ر 2017، 
ت�ش���كيلة وا�ش���عة م���ن املنتج���ات اجلديدة، ت�ش���مل 
�ش���رتات in-1-2 مقاومة للماء، وت�ش���اميم جديدة 
من قم�ش���ان T-Shirt للرجال والن�ش���اء واالأطفال، 
اللوحي���ة  واالأجه���زة  املحمول���ة  للهوات���ف  واأغطي���ة 
م�شنوعة من اأجود اأنواع اجللود. كما اأ�شدرت ال�رشكة 

اأغطية ح�رشية الأحدث اإ�شدارات اأجهزة االآيفون.
وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رشح املدي���ر الع���ام ل�رشكة 
ال�ش���يارات االأوروبية جاكوار الند روفر �شتيفن الي، 
قائالً: “اإننا يف �رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند 

روفر نوؤم���ن بتوفري اأف�ش���ل اخلدم���ات واملنتجات، 
ولذلك فاإننا ن�ش���عى دائما نحو التميز و�شمان جودة 
اخلدمة لكل عمالئنا. وقد متت �شياغة كل قطعة من 
القطع اخلا�ش���ة يف املجموعة اجلديدة بدقة متناهية 
وبت�شاميم م�شتوحاة من موا�شفات مركباتنا متا�شياً 

مع معايري جاكوار الند روفر الرا�شخة”.

واأ�ش���اف “تتوف���ر منتجاتنا القيم���ة لزوارنا من 
خمتلف الفئات العمري���ة، حيث ميكنهم اقتناء اأجود 
القط���ع م���ن ه���ذه الت�ش���كيلة ذات القيم���ة العالية. 
ونتطل���ع ال�ش���تقبال جميع العم���الء، ومنحه���م اأرقى 
املنتج���ات واخلدم���ات الت���ي تعك�س تف���وق عالمتي 

جاكوار والند روفر”. 

نظم���ت جمموعة �رشكات يو�ش���ف خلي���ل املوؤيد 
واأوالده حمل���ة طبية ملوظفيها حت���ت برنامج اإدماج 
املعني بامل�ش���وؤولية االجتماعية عرب جميع اأق�شامها، 
حيث �شملت فحو�ش���ات وتوعية لالأ�شنان قامت بها 

عيادة منذر نعمان لطب االأ�شنان.
ويف هذا ال�شدد، علق مدير املوارد الب�رشية لدى 
جمموعة �رشكات يو�ش���ف خليل املوؤيد واأوالده �شونو 
دوغ���ال، قائال: “كج���زء م���ن روؤيتنا، نح���ن ملتزمون 
بتقدمي الدعم ملوظفينا من خالل خلق احلمالت التي 
ت�شتفيد منها مبا�رشة. من خالل ا�شت�شافة حملة طبية 
لدينا، نحن ن�ش���من اأن نلتق���ي واالحتياجات الطبية 

االأ�شا�شية ملوظفينا”.

“داداباي” تفوز بالجائزة العالمية للسفر 2017

موظفو رينرز الشرق األوسط يشاركون في دورة تدريبية

اأعلن���ت �ش���فريات داداب���اي، الرائدة يف 
جمال خ���رباء ال�ش���فر يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي ح�ش���ولها على جائزة “وكالة ال�شفر 
اجلائ���زة  يف   ”2017 البحري���ن  يف  الرائ���دة 
العاملي���ة لل�ش���فر 2017. وقدم���ت اجلائ���زة 
ل�ش���فريات داداباي يف احلفل ال�شنوي ال� 24 
لتوزي���ع جوائ���ز ال�رشق االأو�ش���ط للعام 2017 
يف الليلة املا�ش���ية يف فن���دق اأرماين بدبي يف 

االإمارات العربية املتحدة. 
انطلقت جائزة ال�رشق االأو�شط يف ال�شياحة 
يف الع���ام 1993، والت���ي تق���دم للقطاع���ات 
املتميزة يف جم���ال ال�ش���ياحة، واعتربت هذه 
اجلائزة �ش���مة عاملية للج���ودة، ومت اإعطاوؤها 
معاي���ري قيا�ش���ية عاملية ملا يطم���ح له جميع 

امل�شتثمرين. 
و����رشح الرئي����س التنفي���ذي ل�ش���فريات 
�ش���عداء  نح���ن  جيليت���واال:  عزي���ز  داداب���اي 
بح�ش���ولنا على جائ���زة ال�ش���فر العاملية اأمام 
جمهور م���ن ال�شخ�ش���يات املوؤث���رة يف قطاع 
ال�شيافة وال�شفر، وقادة حكومات وقطاعات 
دولي���ة واإقليمية، وب���ث من و�ش���ائل االإعالم 
العربي���ة والعاملية. وهو ل�رشف عظيم وامتياز 
كب���ري لنا الفوز بجائزة كه���ذه، ومن هنا اأرفع 
حتي���ة لاللت���زام والتف���اين واملهني���ة جلميع 
موظف���ي �ش���فريات داداباي الذي���ن يعملون 
بج���د لتزوي���د عمالئنا باأف�ش���ل جتربة �ش���فر 
ممكنة، وهذه اجلائزة �شت�ش���جعنا على تقدمي 

املزيد من اخلدمات املتميزة.

بداأ موظفو �رشكة ريرنز ال�رشق االأو�ش���ط، 
ال�رشك���ة الرائ���دة يف جم���ال اأنظم���ة االأملنيوم 
ومقره���ا الرئي����س يف مملكة البحري���ن، دورة 
تدريبية مقدمة من جانب معهد �شتيبنغ�شتون 
العاملي االأ�شبوع املا�شي، والتي تهدف اإلى 
تعزيز التوفيق بن االإ�ش���رتاتيجيات والقيم 
واالإجراءات خللق اأوجه التعاون داخل االأعمال 

التجارية.
وعل���ق رئي����س “معه���د �شتيبنغ�ش���تون 
العامل���ي” يف ال�رشق االأو�ش���ط وموؤ�ش����س نهج 
“�شتيبينغ�ش���تون” يف بلجيكا احلا�ش���ل على 
�ش���هادة  املاج�ش���تري يف ممار�ش���ة )الربجم���ة 
الع�ش���بية واللغوي���ة( ج���ن نيك���وال، قائال: 
“اأ�شعدين هذا التعاون مع �رشكة ريرنز ال�رشق 
االأو�شط وهدفنا هو ت�شجيع املوؤ�ش�شات على 
اال�ش���تمرار يف تطوي���ر االإمكان���ات وامل���وارد 
املتاح���ة؛ م���ن اأجل التق���دم وحتقي���ق نتائج 

عظيم���ة كفري���ق عل���ى امل�ش���توى املهن���ي 
التدريب  ج���دول  وال�شخ�ش���ي”. �شيت�ش���من 
للدورة ح�ش����س اأ�ش���بوعية حتى بداية يناير 
معه���د  يف  ال�رشي���ك  و�ش���يقدمها   ،2018
�شتيبنغ�ش���تون العاملي ماي���ك اأورلوف، ومت 

تق�شيم املوظفن اإلى جمموعتن.
وعل���ق املدي���ر التنفيذي ل�رشك���ة ريرنز 
ال����رشق االأو�ش���ط عل���ي خل���ف، قائ���ال: “نحن 
نحر����س دائما يف اإ�رشاك موظفينا يف هذ النوع 
من ال���دورات التدريبية الت���ي يقدمها معهد 
�شتيبنغ�شتون العاملي، وهو معهد مرموق ذو 
خربة وافرة، وهذا ينبع من التزامنا بت�ش���جيع 
موظفين���ا،  واإمكان���ات  مه���ارات  وتطوي���ر 
وحتفيزهم على موا�ش���لة التقدم والتح�شن 
يف االأداء ال���ذي ينعك����س على ر�ش���ا العمالء، 
ون�ش���ري جنًبا اإلى جن���ب يف احلفاظ على تقدم 

عمليات ال�رشكة يف املنطقة”.

إقبال كبير على عروض نهاية العام من التسهيالت للسيارات
اأ�ش����اد زبائ����ن �رشك����ة الت�ش����هيالت لل�ش����يارات 
الوكيل واملوزع احل�رشي لعالمة GAC Motor يف 
مملكة البحري����ن، بالعرو�س ال�ش����خية التي تقدمها 

ال�رشكة من خالل عرو�س نهاية العام.
من جانب����ه، �رشح مدي����ر العالم����ة التجارية برير 
جا�ش����م نظراً لالإقبال الكبري واالإ�شادة التي نلحظها 
م����ن جان����ب الزبائ����ن عل����ى م����ا نطرحه م����ن خدمات 
وامتي����ازات و�ش����هولة يف االإج����راءات نحن نوا�ش����ل 

تقدمي اأف�شل االأ�شعار واخل�شومات غري امل�شبوقة 
على جمي����ع طرازاتن����ا، اإ�ش����افة اإلى مرونة م�ش����در 
�لتموي����ل �أنه قد ل ي�ش����رط �أي دفعة مقدمة لإمتام 

عملية ال�رشاء.
واأو�شح: “متتد خدماتنا لت�شمل ذوي الرواتب 
املتدنية، واملتقاعدين واالأرامل واأبناءهم، ف�ش����ال 
ع����ن اأ�ش����حاب ال�ش����جالت التجارية وذلك مبنا�ش����بة 
نهاي����ة العام من خ����الل هذا العر�����س املتميز لهم، 

 GAC Motor والذي يتيح لهم اقتناء �ش����يارات
ذات املوا�ش����فات العالية واالأداء املتميز”.  وتتيح 
ه����ذه احلملة فر�ش����ة احل�ش����ول على ه����ذه العالمة 
التجاري����ة االأ�����رشع من����واً يف مملك����ة البحري����ن مقابل 
�أق�ش����اط مي�رسة تبد�أ من 55 دينارا �ش����هرياً ل�شيارة 
GAC GA3s، وابت����داًء م����ن 74 دين����ارا �ش����هرياً 
 GAC و85 دينارا ل�شيارة GAC GA6 ل�ش����يارة
GS4 و99 دينارا ل�ش����يارة GAC GS8، وي�شتمل 

العر�����س عل����ى خي����ار ا�ش����تبدال جمي����ع ال�ش����يارات 
و�شمان اإعطاء اأف�شل ت�شعرية للمركبة امل�شتبدلة، 
حيث يتاح للزبائن ا�ش����تبدال �ش����ياراتهم القدمية 
باأخرى جديدة كلياً بباقات رائعًة ت�ش����مل الت�شجيل 
والتاأم����ن ومان����ع ال�ش����داأ، اإ�ش����افة اإلى ال�ش����يانة 
ال�شاملة للمركبة ملدة 3 �شنوات وال�شمان الذهبي 
املمتد ل�ش����بع �ش����نوات، واحللول التمويلية باأ�شعار 

فائدة تناف�شية.
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حتيي الديفا �س���مرية �س���عيد حفالً غنائيًّا يف مركز 
ال�س���يخ جاب���ر الأحم���د الثق���ايف )دار الأوب���را( اجلمعة 8 
دي�س���مرب املقبل. وت�س���تعد الديفا للحفل فور عودتها 
للقاه���رة، قادمة من املغ���رب، اإذ اأحيت احلفل اخلتامي 

ملهرج���ان مكنا�س هناك، وهو احلف���ل الذي قدمت فيه 
الديفا ع���دًدا من اأغنيات األبوم “عاي���زة اأعي�س” واأغنية 
“بال�س���المة” و“م���ازال” و«ق���ال ج���اين بع���د يوم���ن” 

و“عمري ما اأ�سيبك”.
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مسافات

بالتعاون مع جمعية فرق البحرين ويقام الليلة 

»شغف« تحيي حفل »قصر زرياب« على الصالة الثقافية
حتي���ي جمموع���ة �س���غف احلفل املو�س���يقي 
ال�س���عري والغنائي »ق�رص زري���اب« بالتعاون مع 
جمعية فرق البحرين املو�س���يقية اليوم ال�س���بت 
عند ال�س���اعة الثامنة م�س���اًء على خ�س���بة ال�س���الة 

الثقافية. 
واأعم���ال  مهم���ة  مو�س���يقية  جترب���ة  وه���ي 
�س���تقدم لأول مرة كتبت خ�سي�ًس���ا اإلى الأندل�س 
وجترب���ة زري���اب الفني���ة والإن�س���انية وتاأثريه���ا 
ال���ذي لزال الغ���رب يجن���ي ثماره���ا. ياأت���ي هذا 
احلف���ل بروؤي���ة واإ����رصاف ب�س���مة البن���اء واإخ���راج 
زكريا ال�س���يخ ومب�س���اركة قي�رص الع���ود العراقي 
املو�سيقار م�س���طفى زاير ومب�س���احبة نخبة من 
اأهم املو�سيقين البحرينين وهم: زياد زميان، 
را�س���د مطر، زكريا ال�س���يخ، �س���عد العبار، حممد 

جباري، ع�س���ام ابراهيم، اأ�س���امة البياتي، عبداهلل 
حاجي، جهاد حالل، �س���الح علوي، ه�س���ام قا�سم، 
اأحمد معني، اأحمد نا�رص، ومب�ساركة مميزة لل�ساعر 
العراقي حي���در النجم واملطرب ال�س���عودي علي 

املبارك.
�س���ارك يف الإعداد والتح�س���ري له���ذا احلفل 
�س���يماء جناحي م�س���وؤولة العالق���ات العامة واأحد 
موؤ�س�سي جمموعة �سغف، والفنان عي�سى القطان 
وفي�س���ل الكعبي ومروة عبدالعزيز، ويف هند�سة 
ال�س���وت عب���داهلل ال�س���ياد، والإ�س���اءة عب���داهلل 
ال���درزي، والديك���ور عبدالعزي���ز �رصي���ف. يرع���ى 
احلف���ل جمم���ع �س���ار، ا�س���تديو وليد ال�س���ايجي، 
�سبريت فيلمز، �سفنتي اآيديز، والراعي الإعالمي 

بحرين ناو.

شيماء سبت تسخر من مهاجميها
تعر�س����ت الفنانة البحرينية، �سيماء �سبت، ملوجة 
هجوم وا�س����عة حول عمرها، حيث قال البع�س اإنها قد 
تع����دت ال� 60 عاًما بع����د الحتفال بعي����د ميالدها منذ 

اأيام.
واأث����ار الأم����ر غ�س����ب »�س����بت« ووجه����ت ر�س����الة 
ملهاجميها قائلة باللهجة البحرينية العامية: »�ساغلة 
تاني����ة ب����دي اأقولها.. ي����وم ميالدي اأنا نزلت �س����ور يل 
ربعي م�س����ويلي مفاجاآت بهاملنا�س����بة.. كل �سوي حد 
يدخ����ل يقويل كربتي وما كربتي.. اأي اأكيد بكرب واأنتو 

بع����د بتك����ربون.. م����و لأن العيد مي����الد الواحد يكرب 
�سنة«.

واأ�سافت »�س���بت« من خالل مقطع فيديو 
متداول من قبل م�س���تخدمي مواقع التوا�سل 
الجتماع���ي، قائل���ة: »اإي����س دع���وة للح���ن 
متجمدي���ن ول متحنط���ن.. وو�س���ل عمرك 
ل����60 ول 70 اأن���ا اأم الدينا�س���ور عارفن 
اأم اأب���و اله���ول التمث���ال؟ اأن���ا اأم���ه.. خ���ري 
وبعدي���ن! اأنا كربت ون�س���جت وخي �س���ار 

اأك���رب ومكانت���ي باملجتمع �س���ارت اأكرب 
وثقافتي �سارت اأكرب«.

املمثل���ة  اأم����س  و�س���اركت 
البحرينية �س���يماء �سبت جمهورها 
بتعلي���ق جدي���د لها عرب ح�س���ابها 

مواق���ع  اأح���د  عل���ى  اخلا����س 
التوا�سل الجتماعي، تتحدث 

من خالله ع���ن الوجع الذي 
يعي�سه الإن�سان ليحافظ 

على الذي���ن يحبهم. 
�س���بت  وكتب���ت 

»ل���و  الت���ايل: 
الذين  ي���درك 

كم  نحبه���م 

نتجاوز لنحافظ عليهم وكم جناري �سدة الوجع ون�سعد 
من فوق �س���عورنا خوًفا من خ�س���ارتهم، حلملوا قلوبنا 

على كفوف من طماأنينة«.
وانهالت التعليقات من قبل جمهور �س���يماء �سبت 
على التعليق حيث اأكدوا على كالمها، واآخرين ت�ساءلوا 
ما اإذا كانت قد خ�رصت اأحًدا كانت حتبه، وهذا املو�سوع 

اأثر بها.
وت�سور الفنانة �سيماء �سبت م�ساهدها يف م�سل�سل 
»�سعوديات«، وهو مقتب�س عن رواية حتمل نف�س ال�سم 
للكاتبة �سارة العليوي، وت�سارك يف بطولته 
�س���قيقتها �سيالء �س���بت، وال�سيناريو ل� 

�سو�سن القاب�سي واإخراج اإياد خزوز.
و�ساركت �سيماء �سبت، يف ال�سباق 
مب�سل�س���ل  املا�س���ي  الرم�س���اين 
»اأ�سعب قرار«، وهو بطولة نخبة من 
جنوم اخللي���ج، على راأ�س���هم: ليلى 
ال�سلمان، وتركي اليو�سف، وفاطمة 
احلو�س���ني، وجعف���ر الغريب، 
احل�س���اوي،  واإبراهي���م 
عبد العزيز ال�س���كريين، 
واإبراهيم  مك���ي،  ووفاء 
وئ���ام  الزدج���ايل، 
ومي�س���ون  الدحم���اين، 
ويام���ور،  الرويل���ي، 
اخلال���دي،  ووف���اء 
وبريفي���ان، وحمم���د 
وخال���د  غبا�س���ي، 
جنم، و�ساكر جابر، 
الظاهر،  ون�سيمة 
احلميدي،  وحمد 
ب���ن  واأحم���د 

هالل.

البحرينية صابرين تنتهي 
من »أماني العمر« 

اإلعالن عن »قضاة« مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اأعلنت الفنانة البحرينية �س���ابرين بور�س���يد عرب ح�س���ابها 
الر�س���مي عل���ى موق���ع ان�س���تغرام ع���ن انتهائه���ا من ت�س���وير 
م�سل�س���لها اجلديد »اأم���اين العمر« املقرر عر�س���ه خالل الفرتة 

املقبلة على الف�سائيات اخلليجية.
ن�رصت �س���ابرين �س���ورتها وعلقت عليها قائلة: »مت بحمد 
اهلل النتهاء من ت�س���وير م�سل�س���ل اأماين العمر اإنتاج املجموعة 

الفنية اإخراج ح�سن احلليبي للكاتب حممد الكندري«.
واأ�س���افت: »عمل ا�ستمتعت بت�سويره مع نخبة من النجوم 
اأمرية حممد واإلهام علي وزينب غازي وغدير ال�س���بتي وهنادي 

الكن���دري ت�رصفت فيك���م زميالتي و�س���ديقاتي وكل كا�س���ت 
العم���ل وربي يجمعنا دوم على اخلري واإن �س���اء اهلل يحوز العمل 

على اإعجاب اجلمهور«.
وخا�ست الفنانة �سابرين بور�سيد ال�سباق الرم�ساين لعام 
2017 يف م�سل�سل »دموع الأفاعي«من تاأليف خليفة الفيلكاوي 

واإخراج نهلة الفهد.
والعم���ل من بطولة كوكبة من فن���اين اخلليج اأبرزهم زهرة 
عرف���ات وح�س���ن املن�س���ور وهند البلو�س���ي وغدير ال�س���بتي 

و�سهاب حاجية واآخرين.

لرئي����س  ال�س���حفي  املوؤمت���ر  �س���هد 
ال���دويل،  ال�س���ينمائي  القاه���رة  مهرج���ان 
ومدي���ره الفن���ي، اإع���الن اأ�س���ماء القوائ���م 
النهائي���ة لروؤ�س���اء واأع�س���اء جل���ان حتكيم 
امل�س���ابقات الأربع التي ينظمها املهرجان 
يف الدورة التا�س���عة والثالث���ن )21 – 30 
نوفمرب 2017(؛ حي���ث تراأ�س جلنة حتكيم 
امل�س���ابقة الدولي���ة النجم امل�رصي ح�س���ن 
فهمي، اختاره املخرج ح�سن الإمام لي�سارك 
يف فيل���م »دلل امل�رصي���ة« ع���ام 1970 ثم 

جنح يف تقدمي اأدوار متنوعة ومتميزة
الفل�س���طيني  املخ���رج  ت�س���م  اللجن���ة 
هاين اأبواأ�س���عد، الذي لفت الأنظار بفيلمه 
»اجلنة الآن«، الذي ُر�سح لالأو�سكار وح�سد 
جائ���زة اجلول���دن جلوب، كم���ا ف���از فيلُمه 
»عم���ر« بجائ���زة جلنة التحكيم اخلا�س���ة يف 
كان ال�س���ينمائي الدويل، وُر�س���ح لأو�سكار 
لأف�س���ل فيلم غري ناطق باللغة الإجنليزية، 
وفاز بجائزة اأف�س���ل فيلم يف مهرجان دبي 

ال�سينمائي.
كما ت�سم اللجنة املخرج امل�رصي خريى 
ب�س���ارة، الذي ب���داأ حياته املهني���ة بالأفالم 
الوثائقي���ة، ومنها اإل���ى الأف���الم الروائية؛ 
حي���ث اأجنز ثالث���ة ع�رص فيلًم���ا روائيًّا طويال 
���ْت يف مهرجان���ات دولي���ة خمتلف���ة،  ُعِر�سَ
وجعل���ت من���ه َواح���ًدا م���ن اأه���م املخرجن 

امل�رصي���ن الذين �س���كلوا موج���ة الواقعية 
اجلدي���دة يف ال�س���ينما امل�رصي���ة يف ف���رتة 
الثمانيني���ات؛ حيث ح�س���د فيلمه »الطوق 
والأ�س���ورة« اجلائ���زة الربونزية يف مهرجان 
فالن�س���يا ل�س���ينما البحر املتو�س���ط ، وفاز 
فيلمه »اإ�سارة مرور« بجائزة الهرم الف�سي 

ملهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل. 
اأم���ا املخ���رج والكاتب الت�س���يكي بيرت 
ف���اكالف احلائز عل���ى العديد م���ن اجلوائز 
العاملية فقد اختري فيلمه »ل�س���نا مبفردنا 
اأب���ًدا« لفتت���اح ق�س���م املنت���دى مبهرجان 
برلن ال�س���ينمائي الدويل عام 2016، ويف 
نف�س الع���ام ح�س���د الفيلم جائزة اأف�س���ل 
اإ�سهام فني مبهرجان القاهرة ال�سينمائي.

بينما در�س املخرج والكاتب وامل�سور 
ال�س���ينما يف  الأ�س���رتايل �س���كوت هيل���ري، 
مدر�سة لندن لل�سينما والتليفزيون وجامعة 
نيوي���ورك، وفاز فيلمه الوثائقي الق�س���ري 
الأو�س���كار،  بجائ���زة  الت���واأم«  »الربج���ان 
كاأف�س���ل فيلم وثائقي ق�سري عام 2003؛ 
وهو موؤ�س����س ورئي�س املهرج���ان الأوروبي 

لالأفالم امل�ستقلة.
اأم���ا املنتج واملوزع ال�س���يني جاك لى 
فقد تخرج يف جامعة �س���نغهاي، ونال درجة 
املاج�س���تري يف ال�س���حافة والإعالم، ويعمل 
حاليًّا مدي���ًرا للت�س���ويق لل�رصكة ال�س���ينية 
الدولي���ة لل�س���ينما، واأنت���ج اأفالًما ت�س���دى 
���ا؛ مث���ل: »ماذا يف  ملهم���ة توزيعه���ا عامليًّ

الظالم« عام 2016، وفيلم »�س���مال �سمال 
�رصق«، وفيلم »نيزه���ا« عام 2014، والتي 
�ساركت يف اأكرث من مائة وثمانن مهرجاًنا 
�س���ينمائيًّا دوليًّا يف اأربع���ن دولة، ونالت 
اأربعن تر�س���يًحا للجوائز، كما ح�سلت على 

ع�رصين جائزة.
وت�س���م اللجنة اأي�ًسا املمثلة الفرن�سية 
فابي���ان ب���اب، الت���ي عا�س���ت طفولتها يف 
مدينة طرابل�س الليبية، ودر�س���ت التمثيل 
يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، وعقب 
عودتها اإلى فرن�س���ا، بداأت حياتها املهنية 
بالعمل حتت قيادة املخرج »ارييل زيتون« 

يف فيل���م »تذكارات تذكارات« عام 1984. 
ثم ا�س���تعان به���ا املخرج »ج���اك ريفيت«، 
اأح���د خمرج���ي املوج���ة اجلديدة بال�س���ينما 
الفرن�س���ية، للم�س���اركة يف بطول���ة فيلم���ه 
»ُمرتفع���ات َوذرينج« ع���ام 1985، ما اأتاح 
لها الفر�س���ة للتع���اون مع املخ���رج الكبري 
»كن لوت����س« يف فيلم »الوطن الأم« عام 

.1986
وم���ن الهن���د تن�س���م لع�س���وية اللجنة 
ال�س���حفية واملنتج���ة والكاتبة »�س���مريتي 
ك���ريان« �س���احبة اخلربة يف جمال �س���ناعة 
الأف���الم، وكاتبة رواي���ة »Idiots 3«، التي 

مت ت�س���ويرها �س���ينمائيًّا وجنحت ب�س���كل 
ا�س���تثنائي، وتعمل الآن كمدير فني ل�رصكة 
 ،»Cherry Tree Productions« اإنتاج
وكمدير فني ملهرجان مومباي ال�سينمائي.
اأما اآخر ع�س���و يف جلنة حتكيم امل�سابقة 
الدولي���ة فه���ي املمثل���ة ال�س���ورية كن���دة 
علو�س، التي �س���اركت وقدم���ت يف العديد 
من الأعمال الناجحة. من ناحية اأخرى، �سمت 
جلنة حتكيم م�سابقة »�سينما الغد الدولية 
لالأفالم الق�س���رية«، املخ���رج والكاتب بي 
باندي���ل »نيج���ريي- اململك���ة املتح���دة«، 
املمثلة ن�رصين فاعور »فل�سطن« واملخرج 

امل�رصي �رصيف البنداري.
بينم���ا تكون���ت جلن���ة حتكيم م�س���ابقة 
»اأ�س���بوع النقاد الدولية لالأف���الم الروائية 
والت�س���جيلية الطويل���ة«: املنت���ج امل�رصي 
ح�س���ام علوان، الناقد عبدالك���رمي واكرمي 
»املغ���رب«، املخرج���ة اإفاجنيليا كرانيوتي 
)اليونان(، وت�س���كلت جلنة حتكيم م�سابقة 
»اآف���اق ال�س���ينما العربية لالأف���الم الروائية 
والت�سجيلية«: مدير الت�سوير اأحمد املر�سي 
»م����رص«، املخرج حممود امل�س���اد »الأردن« 

واملمثلة رمب بن م�سعود »تون�س«.
اأما جلنة حتكيم »الفيربي�سي« فتتكون 
من الناقد امل�رصي �س���الح ها�سم، الكندية 
كيف���ا ري���ردون، ممث���ل مهرج���ان تورنت���و 
بيتوب���ان  الهن���دي  والناق���د  ال�س���ينمائى، 

بوربورا.

    BUZZ      
أحداث

�س���وف حت�س���ل الي���وم عل���ى الكث���ري م���ن 
الهتمام يف العمل.

تعّر����س  ف�س���وف  واإل  نف�س���ك،  تره���ق  ل 
�سحتك للخطر. 

انظ���ر اإل���ى امل�س���كلة كمهم���ة اأخ���رى يجب 
اإجنازها.

ق���م بعم���ل �س���يء غ���ري ع���ادي الي���وم م���ع 
اأ�سدقائك. ما راأيك؟ 

اح�سد قوتك وا�س���تمر يف تتبع اأحالمك حتى 
تتحقق. 

ه عن نف�س���ك قليالً عندما ل ت�سري الأمور  رفِّ
كما تتوقع.

 اإذا كن���ت اأع���زب، ف���اإن فر�س���ة جتمع���ك 
ب�سخ�س مميز ت�سعر اأنه �رصيك العمر. 

روح الفريق ملحوظة. اعمل يف فريق كلما 
اأمكن ذلك.

هن���اك م���ا يعوق���ك ع���ن التق���دم يف اجتاه 
اأهدافك.

اأنت ترهق نف�سك باأعباء واأعمال كثرية.

مل  اأن���ت يف حالة مزاجية جي���دة وميكنك حًتَ
اأي �سيء.

ل تت�رصف بت�رصع وحافظ على طاقتك. 
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ازدهار العمل بالتدريب يعكس الوعي بالتنمية البشرية 

المدرب طّرادة: شهادات الدورات المباعة حبر على ورق
 لقد اأ�س���بحت الدورات التدريبية ب�س���تى اأنواعها وتطوير 
ال���ذات من الأم���ور املهمة يف حي���اة الأفراد، ولي�س���ت نوعا من 
الكماليات ال�س���تهالكية غري ال�رصوري���ة، ولذلك ظهرت احلاجة 

اإلى مهنة املدرب.
ويعك����س ازدهار العم���ل يف جمال التدري���ب وعي املجتمع 
بثقافة التنمية الب�رصية، والذي �س���بقنا فيه الغرب بحقبة زمنية 
بعيدة، واليوم ل تكاد تدخل اإلى مواقع التوا�سل الجتماعي اأو 
�سبكة الإنرتنت اإل وت�ساهد اإعالنا اأو اأكرث عن التدريب والتنمية 
الب�رصي���ة، ففي حن يرى البع�س اأن ال���دورات التدريبية اأمر يف 
غاية الأهمية، يرى اآخرون اأنها بيع للوهم وا�س���تدراج لل�س���باب 
الباحث عن خربات، وو�س���يلة مللء اجليوب، ومهنة من ل مهنة 

له! 
ولت�سليط ال�سوء على هذه الق�سية والإجابة عن الت�ساوؤلت 
العالق���ة ب�س���اأن ع���امل التدريب واملدرب���ن، التقين���ا القيادي 
الرتب���وي ومدرب املدربن وموؤلف كتاَب���ي “حكاية التدريب”، 
و”حكاية التدري�س” حممود طّرادة، واأجرينا معه احلوار التايل:

 التدريب كمهنة، ما قواعدها وأخالقياتها؟ 
هن���اك 5 اأخالقيات اأدرجناها يف كت���اب “حكاية التدريب”، 
دعونا املدربن اإل���ى تبنيها كقيم، اأهمه���ا العطاء الالحمدود، 
وعدم احتكار املعرفة، والتوا�س���ع بكل اجلوانب، وال�س���دق يف 
املعلومات، والوفاء بالوعود، واحرتام عقول املتدربن ومهنة 
التدريب، والهتمام بالذات وتطويرها، وعدم ان�سغال املدرب 

بغريه من زمالء مهنته.

 

هل يكفي حضور دورة تدريب مدربين 
للحصول على مسمى مدرب؟ 

دورة تدري���ب املدرب���ن ل تكف���ي ليكون املتخ���رج منها 
مدربا، بل يجب ممار�س���ة مهنة التدريب؛ للح�سول على اخلربة 
الالزم���ة، فاإذا ما زاول مهنة التدريب واأ�س���بح متمكنا ذا كفاءة 
يف املجال، فيطلق عليه م�سمى مدرب، فمجال التدريب كما هو 

بحاجة اإلى املوهبة يحتاج اخلربة ب�سكل اأكرب.

 لماذا يفضل الناس حضور الدورات التي تمنح 
شهادات معتمدة؟ 

ي�س���األ املتدربون عادة اإن كانوا �سيح�س���لون بعد الدورة 
على �س���هادة معتمدة، ولكنهم عل���ى الأغلب ل يعرفون طريقة 
اعتمادية ال�س���هادة، فال�سهادة املعتمدة هي التي توؤكد وجود 
املعايري فيها معهد معتمد وم�سدقة من وزارة العمل، وغريها 
من ال�س���هادات لي�ست ذات قيمة اأو اعتماد اإن مل تكن م�سدقة 
م���ن جهة ر�س���مية مع���رتف بها، وق���د ل تعود بالنف���ع على من 

يح�سل عليها.

 كيف يمكن للمتدرب أن يُشخِّص المدرب 
الجيد والدورة التدريبية الجيدة؟ 

اإن مق���دار املح�س���لة املهاري���ة الت���ي يخ���رج بها 
املت���درب، ومق���دار م���ا �س���يطبقه بنف�س���ه يف حيات���ه 
وا�س���تمرارية تاأثري ه���ذا التدريب ه���ي املعايري التي 

ميك���ن اأن منيز به���ا كفاءة امل���درب وجودة التدري���ب، ولي�س 
مقدار ا�س���تمتاعه بالدورة وفنياتها والتاأث���ري املوؤقت لها، بل 
انعكا�س ه���ذه الدورة على حياته ومق���دار التغيري التي حتدثه 

فيه. 
اأحيانا يكون ح�سور العديد من الدورات له ميزته على حياة 
الفرد، في�س���بح بالتايل قادرا على الت�سخي�س، وقد يتمكن من 
ذلك عن طريق �س���وؤال عدد من املخت�س���ن عن �س���اأن الدورة، 

وعن ماهية املادة العلمية بها وجودة التدريب.
 

 لماذا أسعار بعض الدورات باهظة الثمن؟
رمب���ا يعتق���د بع�س املدربن اأن �س���عر الور�س���ة دال على 
ه يف جمال التدريب، وهذا خطاأ حا�س���ل لالأ�س���ف،  كفاءته اأو رقيِّ
اإن �س���عر الدورة املرتفع يبعث للنا�س ر�سالة باأنها ذات جودة 
وعطاء كبري، يف حن اأنها قد ل تكون كذلك، بل يجب اأن يقا�س 
�سعر الدورة مبا ت�ستحقه بح�سب قيمتها العلمية ودرجة العطاء 
املب���ذول فيها، وم���ا ي�رصف فيها م���ن كماليات اأخ���رى كمكان 
اإقامتها و�سيافته والأمور الكمالية امل�ساحبة، واإل فاإنها تكون 

اإجحافا بحق املتدرب، وبخ�سا ملاله.
فيج���ب اأن يكون هناك وع���ي من جانب النا����س يف املورد 
الذي �سينفقون به املال، ومقدار ا�ستحقاق الدورة من عدمها، 
وذل���ك مقارنته���ا مبثيالتها م���ن الدورات واخلدم���ات املقدمة 

معها.

 لماذا ال يوجد فئة مراقبة على مسألة بيع 
الشهادات واالعتمادات؟ 

هناك جه���ة مراقبة، وهي وزارة العمل وحماية امل�س���تهلك 
الت���ي تتاب���ع ه���ذه امل�س���األة اإن ح�س���لت عل���ى �س���كوى به���ذا 
اخل�س���و�س، ويف الواقع اأنا ل�س���ت مع بيع �سهادات الدورات اإن 
كان���ت جمرد حرب على ورق غري مع���رتف بها من وزارة العمل اأو 

جهة ر�سمية.

 لماذا ال توجد شروط معينة في المتدربين 
لدخول الدورات التدريبية، أو تقديم 

امتحانات نهاية الدورة لضمان اكتساب 
المتدرب المعرفة الكاملة؟

ع���ادة ال يكون هناك �رشوط يف التدريب الفردي، فال حتتاج 
اأغل���ب الدورات �رصوطا يف املتدربن اإن كانت ذات �س���اأن عام، 
ك���رثة الذهاب اإلى موارد العطاء والعلم يبني ويطور الإن�س���ان، 
وه���ذه الدورات لي�س���ت نوعا م���ن الرتف، بل له���ا اأهمية كبرية 
يف حت�س���ن ذاته وتغيريها لالأف�س���ل، ول داع���ي لتقييمه على 
خمرجاته���ا. اأم���ا اإذا كان���ت ال���دورة متن���ح اأدواراً جمتمعي���ة اأو 
م�س���ميات خا�س���ة، كمر�س���د اجتماع���ي اأو مر�س���د اأو ممار�س اأو 
“كوت�س” من دون معايري معينة، فهذا ي�سكل خطورة اإن متت 
ممار�سة هذا الدور ب�س���كل خاطئ، خ�سو�سا اإْن كانت ال�سهادة 
املعطاة له من دون تقدمي امتحان اأو احل�س���ول على تقييم يف 

نهاية الدورة ل�سمان جودة التعلم.

لقاء الطالبة: زينب ال�شيخ



الفجــر: 04:31
الظهـر: 11:22 
العصــر: 02:28
المغرب: 04:50
العشاء: 06:20

جر�س “بيغ بن” يحيي يوم الهدنة
بعد ثالثة اأ�ص���هر، �صدح جمددا 
جر�س �ص���اعة بيغ بن يف برج ال�صاعة 
لن���دن  يف  الربيط���اين  بالربمل���ان 
ال�ص���اعة الأ�ص���هر يف الع���امل الت���زم 
جر�صها ال�ص���مت نتيجة الإ�صالحات 
ج���رت  الت���ي  ال�ص���يانة  واأعم���ال 
ا�ص���تعدادا لذك���رى نهاي���ة احل���رب 
العاملي���ة الأولى، اإل اأن���ه من املقرر 
دق اجلر�س لإحياء يوم الهدنة، لكن 
من املتوق���ع اأن يعود ل�ص���مته بعد 

مطلع الأ�صبوع، على اأن ي�صتخدم جمدداً 
يف منا�صبات خا�صة اأخرى مثل راأ�س ال�صنة امليالدية.

ويوافق اليوم ال�صبت ذكرى الهدنة التي وقعتها فرن�صا واأملانيا وبريطانيا يف 11 نوفمرب 1918. 
وا�صعة حدا للحرب العاملية الأولى.   التزم جر�س بيغ بن ال�صمت منذ اأغ�صط�س املا�صي ليدخل برنامج 

التجديد الذي و�صعه الربملان، وي�صتمر اأربع �صنوات، وتبلغ تكاليفه 61 مليون جنيه اإ�صرتليني.

ال�صينية.. اللغة الثانية لأبناء الأثرياء

اجلزائر.. جدل حول م�صروع قانون يجيز الإجها�س
اأحدث م����روع قانون جديد يجيز الإجها�س 
يف بع����س احل���الت تقدمت ب���ه وزارة ال�ص���حة 
للنقا�س يف الربملان جدل كبريا يف اجلزائر بني 
من يدع���و اإلى ����رورة امل�ص���ادقة عليه، ومن 
يعار�س ذلك؛ كونه خمالفا لل�ريعة الإ�ص���المية 

ويفتح الباب اأمام الف�صاد.
وين�س م�روع هذا القانون مو�ص���ع اخلالف 
عل���ى “ال�ص���ماح ل���الأم باللج���وء اإل���ى الإجها�س 

ووق���ف احلمل عندما ُيظهر الت�ص���خي�س الطبي 
اأن اجلن���ني م�ص���اب مبر�س اأو ت�ص���ّوه خلقي ل 
ي�ص���مح ل���ه بالنم���و الطبيعي، اأو يف ح���ال كانت 
�ص���حة الأم يف خطر ب�ص���بب احلمل”، وهو م�روع 
ح�ص���ب جلن���ة ال�ص���حة بالربمل���ان اجلزائ���ري ل 
يتنافى مع تعاليم الدين الإ�صالمي فيما يتعلق 
بحي���اة الأم، لك���ن �ص���يتم تقنينه؛ حت���ى ل يتم 
ا�ص���تغالله للمتاجرة من جان���ب بع�س الأطراف 

التي جته�س بطريقة غري �رعية.
غري اأن م�روع هذا القانون “مناف لل�ريعة 
الإ�صالمية التي حّرمت قطعيا الإجها�س اأو قتل 
النف�س حتى واإن كان اجلنني يعاين ت�ص���وهات 
خلقية وا�ص���طرابات �صحية اأو اإعاقات”، ح�صب 
ال�ص���يخ علي عّية الإمام اخلطيب و�صيخ الزاوية 
العلمي���ة، م�ص���يفا اأّن جلنة ال�ص���حة بالربملان 
“مطالب���ة بال�ص���تماع لرج���ال الدين م���ن اأجل 

مطابق���ة مواد القان���ون بال�ريعة الإ�ص���المية”. 
واأ�صاف املتحدث نف�ص���ه، اأنه “ال يجوز �إ�سقاط 
اجلنني خ�ص���ية امل�صّقة يف تربية الأولد اأو خوفا 
من العجز عن تكاليف معي�ص���تهم وتعليمهم اأو 
اكتفاء مبا ل���دى الزوجني م���ن اأولد”، وغريها 
من “املربرات غري ال�رعية”، داعيا اإلى �رورة 
“ع���دم فتح الباب عل���ى م�راعي���ه لالإجها�س؛ 

حتى ل ي�صبح عذرا لأي حامل يف رمي حملها”.

عمرها  �صاع��ة  اكت�صاف 
عام  2000

اكت�صف علماء الآثار حتفة قدمية تعود للع�ر 
الروم���اين خالل اأعمال التنقي���ب التي جرت موؤخرا 
و�ص���ط اإيطالي���ا. ويرى اخل���رباء اأن ه���ذه القطعة 
الأثرية النادرة عبارة عن �ص���اعة �صم�ص���ية منحوتة 
من احلجر الأبي�س، كانت تعود لأحد ال�صيا�ص���يني 
يف روم���ا القدمية. وتتمي���ز ال�ص���اعة باأنها حفظت 
ب�صكل ممتاز رغم عمرها الذي يقارب 2000 عام؛ 
الأمر الذي يجعلها واحدة من اأهم القطع التي تعود 
لتلك احلقبة من الزمن. وُعرث على ال�صاعة بالقرب 
م���ن مدخل اأحد امل�ص���ارح الأثرية التي كانت تعود 
الروماني���ة   ”Interamna Lirenas“ ملدين���ة 
الأثرية، وت�ص���ري العبارات املنقو�صة عليها، وفقا 
للخ���رباء، اإلى اأن ملكيتها تع���ود ملاركو�س توبلي 

اأحد ال�صيا�صيني املعروفني يف روما القدمية.

طاه يعاقب زبونا
 ب� “طريقة وح�صية”

ل حت���اول الت�ص���اجر م���ع ط���اه، حت���ى اإن مل 
يعجبك طعامه، فقد تقع �ص���حيه له اإذ غ�ص���ب، 
ولنا يف �ص���لوك طاه هندي جتاه اأحد زبائنه عربة 
وا�ص���حة. فف���ي مطع���م “مانوج كالي���وودا”، يف 
الركن ال�ص���يني مبدينة فينو�س �ص���وك، غربي 
الهند، ا�ص���تكى اأحد الزبائن م���ن ارتفاع فاتورة 
احل�صاب مقارنة بجودة الطعام، وقال اإن الوجبة 

التي تناولها مع اأ�صدقائه، كانت �صيئة جدا.
وم���ع تزاي���د ح���دة النقا�ص���ات الت���ي دارت 
بني الزبون، الذي ا�ص���تدعى �صقيقه ملنا�رته، 
والعامل���ني باملطع���م، كان لل�ص���يف )الطاهي( 
راأي اآخ���ر، اإذ ق���ام بق���ذف الزي���ت املغل���ي على 

الزبون وال�صقيق.

ق�س يبي��ع ال� “بور�صه” 
بعد انتقادات

تعر�س ق�س بولندي لنتقادات كثرية ب�صبب 
قيادته �ص����يارة من نوع بور�ص����ه، مما ا�صطره اإلى 
الإعالن عن اعتزامه بيعها والتربع بثمنها للفقراء.

وبح�ص����ب قن����اة “ت����ي يف اإن” املحلي����ة، فقد 
ت�ص����بب الأب في�ص����الف ما�صيازي�ص����ك، وهو ق�س 
يف اأبر�ص����ية كا�ص����ينا فيلكا قرية يف جنوب بولندا 
يف ف�ص����يحة يف جمتمع ال�ص����غري لقيادته �ص����يارة 
تقدر بنحو 400 األف زلوت����ي بولندي )110 اآلف 
دولر(. واأ�ص����در ما�صيازي�ص����ك بيانا كتابيا يعلن 
انه �ص����يبيع �ص����يارته، وقال “اإذا �صعر اأي �صخ�س 
بال�صتياء، فاأنا اأ�صعر بالأ�صف”، كما قراأ اعتذارا 

اأثناء القدا�س.
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ليلة “الدخلة” حتولت اإلى كابو�س
حتول���ت ليلة “الدخل���ة” اإلى كابو�س لدى عري�س م�ري، بعد اأن تعر�س لإ�ص���ابة خطرية 

بطلق ناري يف منطقة ح�صا�صة خالل اإطالق اأحد ال�صيوف النار ابتهاجا بالعر�س.
تعر�س العري�س خالل زفافه الذي اأقيم يف حمافظة الدقهلية امل�رية لإ�ص���ابات خطرية 
يف خ�صيتيه ويده. ومت نقل العري�س �صاحب ال� 28 عاما اإلى امل�صت�صفى لتلقي العالج الالزم، 

قبل اأن ت�صري التقارير ال�صحفية امل�رية ل�صتقرار حالته وعدم وجود خطورة على حياته.
واأفادت ال�رطة اأن مطلق النار هو �صاب يف ال� 26 من عمره، واأطلق من فرد خرطو�س ومل 

يكن متعمدا اإ�صابة �صديقه العري�س.

يحر����س النا����س على تعلي���م اأبنائهم لغ���ات اأجنبية؛ حتى يح�ص���لوا عل���ى وظائف مهمة 
ويتوا�ص���لوا على نطاق وا�ص���ع يف امل�ص���تقبل، ويجري تدري�س الإجنليزية يف يومنا هذا مبثابة 

لغة اأجنبية اأولى يف اأكرث دول العامل.
لكن اللغة ال�ص���ينية اأ�ص���حت تتبواأ مكانة مهمة، بعدما حقق اقت�صاد البالد الأكرث �صكانا 
يف العامل، طفرة كبرية خالل العقود الأخرية، واأ�صحت �صخ�صيات عاملية مرموقة تعلم اأبناءها 

لغة “املاندرين” ال�صينية.
وتعد ال�ص���ينية اللغة الأم الأكرث �صيوعا يف العامل، اإذ يبلغ عدد املتحدثني بها 1.2 مليار 

ن�صمة، وتتاألف اللغة من لهجتني بارزتني تعرفان باملاندرين والكانتونيز.

 Social
media

مبيالد  “غوغل” يحتفي 
“ال�صحرورة”

احتفل حمرك غوغل على ن�صخته العربية مبيالد الفنانة اللبنانية الراحلة �صباح، 
حيث حتل ذكرى مولدها يف العا�ر من نوفمرب.

وولدت يف 10 نوفمرب العام 1927 يف بلدة بدادون قرب منطقة وادي �ص���حرور 
القريبة من بريوت. وبداأت جانيت جرج�س فغايل التي توفيت عن عمر ناهز 87 عاما 
م�صريتها الفنية يف �صن مبكرة منت�صف القرن املا�صي، عرب الغناء يف لبنان، قبل اأن 
تنتقل اإلى التمثيل وال�ص���تعرا�س. وبانتقالها اإلى القاهرة، التي تعد عا�صمة الفن 
ال�ص���ابع يف العامل العربي، حازت ال�صحرورة، التي ا�صتهرت ب�صوتها العذب والرنان، 

على �صهرة وا�صعة وباتت اإحدى جنمات ال�صينما.

�صاكريا  جولة  �صحية” توؤجل  “م�صكلة 
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

    الطق�س اليوم معتدل 
مع بع�س ال�صحب اأحيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد، ولكنها 
�صمالية من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا اأثناء النهار.

درجة احلرارة العظمى 32 وال�صغرى 
22 درجة مئوية.

تتويج ملكة جمال فنزويال للعام 2017 �صتيفاين غوترييز بعد فوزها باللقب يف العا�صمة كراكا�س. )رويرتز(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�ر والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�ر

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

اأرجاأت املغنية الكولومبية �ص����اكريا اأولى حفالتها الأوروبية املربجمة يومي اجلمعة ال�ص����بت 
يف باري�س، والأحد يف اأنتويرب، والثالثاء يف اأم�ص����رتدام؛ ب�ص����بب م�صكلة يف الأوتار ال�صوتية، وفق 

ما اأعلنت �ركة “ليف ناي�صن” القائمة على هذه اجلولة.
وجاء يف بيان �ص����ادر عن املجموعة: “يوؤ�ص����فنا اأن نعلن لكم عن اإرجاء جولة اإل دورادو وورلد 
ت����ور الت����ي كان مقررا اأن تبداأ من باري�����س يف 10 و11 نوفمرب )..( بناء عل����ى توجيهات طبيبها” 
ب�ص����بب م�صكالت يف الأوتار ال�ص����وتية. وقد األغي اأي�صا حفل كولونيا الذي كان من املفرت�س اأن 

يفتتح اجلولة الأربعاء.
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