


 

ا�ضت�ض����اف مرك����ز امللك حم����د العاملي 
امل�ؤق����ت،  مبق����ره  ال�ض����لمي،  للتعاي�����ش 
مبرك����ز عي�ضى الثق����ايف �ضب����اح اأم�ش، دوق 
ي�����رك الأم����ر اأن����درو، ال����ذي اأب����دى اإعجابه 
باحت�ضان البحرين ملختلف املراكز الدينية 
والثقافي����ة، وت�ضجي����ع الدول����ة عل����ى نظام 
التعددي����ة، واحل�ار م����ع الآخ����ر، والتعاي�ش، 
والتمازج الثقايف، م�ؤكًدا اأن اململكة قطعت 
اأ�ض�اًط����ا ط�يل����ة يف هذا املج����ال اخل�ضب، 
وال����ذي ب�اأها لتك�ن مملك����ة زاهرة يحتذى 

بها.
وق���ام الأم���ر اأن���دور وم���ن خ���ال حفل 
ا�ضتقبال اأعده املركز، باإجراء لقاءات خمتلفة 
مع عدد من اأع�ضاء جمعية هذه هي البحرين، 
م���ن خمتلف املذاه���ب والأدي���ان، اإذ تناول 

احلدي���ث املتن�ع معه���م، �ضق���ف احلريات 
الدينية يف البحرين، وكيفية التمازج القائم 
ب���ن النا�ش، باخت���اف ثقافاتهم واأعراقهم 

ومذاهبهم، وما يجده كل ه�ؤلء يف تعاي�ضهم 
بهذا ال�طن الكبر بقيمه، وعاداته، 

وثقافة م�اطنيه.
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ال�صريع فيتل ينطلق اأوال يف ال�صخري
�شمو ويل العهد ي�شهد التج�رب الت�أهلية

       حممد الدرازي من ال�صخري

�ضينطلق �ضائق فراري الأملاين �ضبا�ضتيان 
فيتيل من املركز الأول يف �ضباق جائزة البحرين 
الك���رى لطران اخللي���ج للف�رم����ل 1 الي�م، 
وذل���ك بعد اأن حقق اأم����ش ال�ضبت اأ�رسع ت�قيت 

يف التجارب الر�ضمية التاأهيلية.

وجنح حامل لقب جائزة البحرين يف الن�ضخة 
الأخرة يف احل�ض�ل عل���ى مركز النطاق الأول 
بعد اأن �ضج���ل اأ�رسع لفة يف احل�ضة التاأهيلية يف 

1:27:958 دقيقة.
و�ضه���د  ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����ش جمل�ش ال����زراء �ضاحب 
ال�ضم���� امللك���ي الأم���ر �ضلم���ان ب���ن حم���د اآل 

خليف���ة انطاق مرحل���ة التج���ارب التاأهيلية من 
جائ���زة البحري���ن الك���رى للف�رم����ل 1 والتي 
ت�ضت�ضيفها حلب���ة البحرين الدولية يف ن�ضختها 
الرابع���ة ع����رسة يف الفرتة م���ن 6 ال���ى 8 ابريل، 
وكاأول �ضب���اق ليلي لهذا امل��ض���م وثاين ج�لة 

من ج�لت بط�لة العامل ل�ضباقات 
الف�رم�ل1 لهذا العام.

انتهاء اإجراءات 4800 وحدة اأمر بها �صمو ويل العهد

املانع يعمم بت�صليم ك�صوف �صاعات التعليم املهني 

اخلا�ص البناء” بال�صكن  “مياه  لتعرفة  م�صاواة  ال  “الكهرماء”: 

اأ�ض���در وكي���ل وزارة ال�ضح���ة ولي���د املان���ع 
تعميم���ا اإداريا ب�ضاأن اعتم���اد الأن�ضطة التدريبية 
لاأطب���اء بالأق�ض���ام الطبي���ة وال�ضحي���ة للتعلي���م 
ح�ض����ل  لإلزامي���ة  وذل���ك  امل�ضتم���ر،  املهن���ي 

املرخ�ش عدد �ضاعات من التعليم املهني.
ووج���ه املانع يف تعميم ح�ضلت “الباد” على 
ن�ضخة من���ه، روؤ�ضاء دوائر واأق�ض���ام التخ�ض�ضات 
الطبي���ة وال�ضحي���ة املختلفة تزويدن���ا بالأن�ضطة 

التدريبي���ة داخل الأق�ضام وال�ح���دات التابعة لها 
ليت�ضنى لنا اتخاذ الإجراءات الازمة لعتماد هذه 
الأن�ضط���ة ك�ضاع���ات تعلي���م مهني م�ضتم���ر ل�ضنة 
2018. وجاء التعمي���م، ا�ضتناداً اإلى قرار الهيئة 
ال�طنية لتنظي���م املهن واخلدمات ال�ضحية رقم 
)1( لعام 2017 ب�ضان جتديد الرتاخي�ش ملزاويل 
املهن ال�ضحية والذي ين�ش على اإلزامية ح�ض�ل 
املرخ����ش ع���دد �ضاع���ات م���ن التعلي���م املهني 
امل�ضتم���ر عن مدة الرتخي�ش املطل�ب كحد اأدنى 

لكل تخ�ض�ش.

رف�ش الرئي�ش التنفي���ذي لهيئة الكهرباء 
وامل���اء ال�ضي���خ ن����اف ب���ن اإبراهي���م اآل خليفة 
ال�ضتجابة ملقرتح جمل�ش بلدي املحرق بت�حيد 
تعرف���ة ا�ضته���اك املي���اه لأغرا����ش البن���اء مع 

التعرفة املنزلية للبحريني ذي احل�ضاب ال�احد.
واأ�ضار ال�ضيخ ن�اف اإلى اأنه لي�ش يف مقدور 
الهيئ���ة ال�ضتجاب���ة للمق���رتح؛ لأن���ه يخرج عن 
اخت�ضا�ضها، يف ال�قت الذي اأكد فيه اأن الهيئة 

ل ت��ض���ي بتبن���ي هذا املق���رتح لعدة 
اأ�ضباب.

املامن���ة - وزارة الإ�ضكان: اأعلنت وزارة 
الإ�ض���كان النته���اء م���ن الرنام���ج الزمن���ي 
لتخ�ضي����ش وت�ضلي���م 4800 وح���دة �ضكنية 
الت���ي اأمر بها ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ش جمل�ش ال�زراء �ضاحب 
ال�ضم���� امللك���ي الأم���ر �ضلمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، والت���ي اأعل���ن عنه���ا �ضم����ه خ���ال 
امللتق���ى احلك�م���ي الذي انعق���د يف اأكت�بر 

املا�ضي.
ورفع وزي���ر الإ�ضكان با�ضم احلمر اأ�ضمى 
اآي���ات ال�ضك���ر والعرف���ان اإلى عاه���ل الباد 
�ضاح���ب اجلالة املل���ك حمد ب���ن عي�ضى اآل 

خليف���ة، واإلى رئي�ش ال����زراء �ضاحب ال�ضم� 
امللكي الأمر خليفة ب���ن �ضلمان اآل خليفة، 
واإلى ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����ش جمل�ش ال�زراء �ضاحب ال�ضم� 
امللك���ي الأمر �ضلم���ان بن حم���د اآل خليفة، 
على الدعم الاحمدود الذي حتظى به ال�زارة 
وال���ذي كان خ���ر حافز له���ا عل���ى م�ا�ضلة 
اإجنازاته���ا والعمل عل���ى النه��ش مب�ضت�ى 
القطاع الإ�ض���كاين باململكة والرتقاء به مبا 
ي�ض���ب يف م�ضلح���ة امل�اطن���ن، يف ت�زي���ع 
ال�ح���دات ال�ضكني���ة للم�اطن���ن املدرج���ة 

2طلباتهم على ق�ائم النتظار.

2

االأمري اأندور: البحرين قطعت �صوطا كبريا يف التعاي�ص والتعددية 

• )ت�ض�ير: خليل اإبراهيم(	 جانب من زيارة دوق ي�رك   

• �ضم� ويل العهد لدى ح�ض�ره التجارب التاأهيلية للف�رم�ل 1	

ا�شتقرار حركة البيع وال�شراء  بـ “املن�مة 
املركزي” وانخف��ض اأ�شع�ر الأ�شم�ك

طالل املن�عي...
من اأوائل م�شتوردي ال�شي�رات 

ال�شينية يف البحرين

القحط�ين: روؤيتن� تطوير التدريب 
والبحث العلمي
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مروة خمي�س

�صيد علي املحافظة

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�ضخة: ال�ضع�دية: ريالن - الك�يت: 200 فل�ش - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�ضة - م�رس : جنيهان - الأردن : 200 فل�ش - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�ضرتليني - ال�ليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 ي�رو

معكرونة
تشكيلة جديدة من

17226616 enquiry@maza.com

تفوز بجائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�شح�فة ال�شتق�ش�ئية" 

التواجـد االأول لل�صلــة بفعاليــات الفورمـوال 1 اآ�صيويــا

الختن�ق�ت املرورية يف البحرين..
 هل بلغت الذروة؟

مسافات البالد

17

اإبراهيم النهام
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حتقي���ق ال�شعادة لكل مواطن، حلم مل يفارق رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلمان 
حفظ���ه اهلل ورع���اه، ط���وال م�ش���رية امل�شوؤولي���ة، �شعى 
جاهًدا، �شهر الليايل، وبذل الغايل والنفي�س يف �شبيل اأن 
يرى بالده يف طليعة الدول التي تعتلي قطار احل�شارة، 
وه���ا نحن الي���وم ن�شاهد ونتاب���ع ونرى كي���ف اأن �شموه 
حري�ًش���ا على حبيبته املحرق، على مواطنيها ومرتاديها 
ومريديها، على اأ�شواقها املركزية وم�شاريعها الوطنية، 
كي���ف كان �شم���وه متقدًما ال�شفوف، متفق���ًدا “االأحرف 
االأولى مل����روع “�شعادة”، بالتحديد يف الواجهة البحرية 
لغرب حمافظ���ة املحرق، توجيهات �شم���وه للم�شوؤولني 
كانت قاطعة باأن تكون املرحلة االأولى كاملة االأو�شاف 
واملن�ش���اآت خ���الل �شنة، واأن يكون امل����روع الذي ي�شم 
7 مب���ان و45 وحدة من املطاع���م واملقاهي، ناهيك عن 
املوقف املتعدد لل�شيارات جتنًبا لالختناقات املرورية 

جاهًزا يف موعد اأق�شاه ابريل 2019.
املح���رق هي م�شق���ط راأ�شي بعد املنام���ة، هي التي 
ق�شي���ت فيه���ا طفولت���ي، ولعب���ت يف دروبه���ا الك���رة، 
وعملت م���ع والدي رحم���ة اهلل عليه يف دكان���ه ال�شغري، 
وقطع���ت عل���ى نف�شي عه���ًدا اأن اأكون تلمي���ًذا جنيًبا يف 
مدر�ش���ة الهداية اخلليفي���ة، واأن اأك���ون مواطًنا خمل�ًشا 

لقادتنا ووطننا.
لبه���اء الطال���ع اأنن���ي ن�ش���اأت وتربي���ت يف امل���كان 
املف�ش���ل لدى قلب الرئي�س، اأ�شع���ر بال�شعادة الطاغية 

و�شم���وه ي���زور اأيقونة املحب���ة لديه، واأدرك ب���ل واأوقن 
باأن �شم���وه عندما يقوم بزيارة اإل���ى وطني االأول “وكل 
البحرين اأوطاين” اأ�شعر باأن خرًيا وفرًيا �شوف يهل على 
املحرق، واأن م�روعا كبرًيا �شوف ي�شهد النور يف القريب 
العاج���ل. واأعرتف باأنني كنت حمظوًظ���ا كوين ن�شاأت يف 
بيئ���ة حمرقي���ة ال تعرف التفرق���ة، يف وط���ن م�شغر من 
الوط���ن العربي الكبري، ويف بقعة طاه���رة من بقاع اأمتنا 

العريقة العميقة. 
�شم���و الرئي�س الوالد، يفهم يف لغة املواطنة احلقة، 
ب���ل اإننا تعلمنا على يديه اأ�شوله���ا واأخالقها ومعارفها، 
ب���ل واأدركنا اأنه من دون الفهم الدقيق ملعاين املحرق، 
وم���ن دون التدقيق العميق يف تراثها ورجالها وجتاعيد 
االأزمن���ة املر�شومة على مالمح بنيه���ا فاإننا لن نفهم ما 
ه���ي املحرق؟! ل���ذا فهم���ت ر�شائل �شم���و الرئي�س وهو 
يتح���دث ع���ن عوائل امل���كان، وه���و يربطه���ا ب�شال�شل 
الزم���ان، ثم و�شم���وه يغ���دق عليها بكل احل���ب والكرم 

وامل�شاريع االإ�شعادية العمالقة. 
�شكًرا ل�شموكم اأبا عل���ي، اأطال اهلل يف عمركم مثلما 
جعلتنا نعي�س العمر، ونق�شي الزمان كله، ونحن فخورون 
ببالدن���ا، خمل�شون لرتابه���ا ومنابت روؤو�شن���ا، تواقون 
باخلري والفخر والوالء والعرفان لقادتنا ونربا�س اأيامنا. 
مل تكن املحرق هي البداية اأو النهاية، وال “�شعادة” هي 
البه���اء واالنتماء والهواية، فالوط���ن الكبري �شيظل بكم 

اأكرب، و�شم�س االأ�شيل اإ�راقها يف دروبكم اأكرث.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس..

مشروع 
“سعادة”

بال�سكن اخلا�ص للمواطنني للم�ساواة تعرفة “مياه البناء” 

“الإ�سكان” تعلن تخ�سي�ص وت�سليم 4800 وحدة �سكنية

طرح مناق�سة لتح�سني املزروعات يف �سارع ال�سيخ عي�سى

�شي�شجع على االإ�راف وي�ر بالبيئة ويخف�س االإيرادات... “الكهرماء”:

ا�شتقبال املواطنني الذين حالت ظروفهم دون ا�شتكمال اإجراءاتهم

بعد انتهاء اللجنة الفنية من درا�شة م�شكلة امللوحة... اأبو الفتح: 

رف����س الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة 
الكهرباء واملاء ال�شي���خ نواف بن اإبراهيم 
اال�شتجاب���ة ملق���رتح جمل����س  اآل خليف���ة 
بل���دي املح���رق بتوحيد تعرف���ة ا�شتهالك 
املياه الأغرا�س البناء مع التعرفة املنزلية 

للبحريني ذي احل�شاب الواحد.
واأ�شار ال�شيخ ن���واف اإلى اأنه لي�س يف 
مق���دور الهيئة اال�شتجاب���ة للمقرتح؛ الأنه 
يخرج ع���ن اخت�شا�شه���ا، يف الوقت الذي 
اأك���د فيه اأن الهيئ���ة ال تو�شي بتبني هذا 

املقرتح لعدة اأ�شباب.
ولفت اإل���ى اأن تطبيق ه���ذا املقرتح 
�شيوؤدي اإلى زي���ادة اال�شتهالك و�شي�شجع 
على االإ����راف يف ا�شتهالك املي���اه، الذي 
بدوره يوؤدي اإلى ا�شتنزاف املياه اجلوفية 
ويزيد من ملوحة مياه البحر، مما يزيد من 
تكلفة التحلية ويوؤثر على احلياة الفطرية 
يف البح���ر، وال ي�شاعد يف تر�شيد ا�شتهالك 

املي���اه الذي تعم���ل الهيئة ب���كل جهدها 
لتحقيقه وتخ�ش�س له ميزانية كبرية.

واأ�ش���اف اأن اإنف���اذ ه���ذه التو�شي���ة 
�شيزيد م���ن ا�شتنزاف امل���وارد الطبيعية 
خا�شة الغ���از الطبيعي، وي�رع من ن�شوب 
هذا امل���ورد الطبيعي املهم، كما يت�شبب 

يف تل���وث البيئ���ة يف الوق���ت ال���ذي تويل 
فيه اململكة الكثري م���ن االهتمام لتنفيذ 

الربامج الهادفة للمحافظة على البيئة.
وراأى اأن اال�شتجاب���ة له���ذا املق���رتح 
�شيفتح الباب ملطالبات مماثلة و�شيوؤدي 
اإلى خف����س اإيرادات الهيئ���ة بقدر كبري، 
مم���ا �شيعيق خططه���ا لرفع كف���اءة االأداء 
وتقدمي خدمات اأف�شل للم�شتهلكني، مما 
�شيوؤدي اإلى تدهور اخلدمات ويوؤثر �شلًبا 
عل���ى من���اخ اال�شتثم���ار يف اململكة وعلى 

عملية التنمية ب�شفة عامة.
وج���اء ذلك، على املقرتح الذي تقدم 
ب���ه رئي����س اللجن���ة املالي���ة والقانوني���ة 
مبجل�س بل���دي املحرق غ���ازي املرباطي، 
وذل���ك بخف����س تعرف���ة املي���اه للمنازل 
اخلا�ش���ة قي���د االإن�ش���اء م���ن 450 فل�ًش���ا 
ال�شته���الك 60 وح���دة من املي���اه، و600 
فل�س ال�شتهالك 100 وحدة، اإلى التعرفة 
املدعومة ملنازل املواطنني والبالغة 25 

فل�ًشا ال�شتهالك 60 وحدة.

املامن���ة - وزارة االإ�ش���كان: اأعلن���ت 
وزارة االإ�ش���كان االنته���اء م���ن الربنام���ج 
الزمني لتخ�شي����س وت�شليم 4800 وحدة 
�شكني���ة الت���ي اأم���ر بها ويل العه���د نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء، والت���ي اأعلن عنه���ا �شموه خالل 
امللتقى احلكوم���ي الذي انعقد يف اأكتوبر 

املا�شي.
ورف���ع وزي���ر االإ�ش���كان با�ش���م احلمر 
اأ�شم���ى اآيات ال�شكر والعرف���ان اإلى عاهل 
الب���الد �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�ش���ى اآل خليف���ة، واإلى رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليف���ة، واإلى ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري 
�شلم���ان بن حم���د اآل خليفة، عل���ى الدعم 
الالحمدود ال���ذي حتظى به الوزارة والذي 
كان خري حافز لها على موا�شلة اإجنازاتها 
والعم���ل على النهو�س مب�شت���وى القطاع 
االإ�شكاين باململكة واالرتقاء به مبا ي�شب 
يف م�شلحة املواطنني، يف توزيع الوحدات 
ال�شكني���ة للمواطنني املدرج���ة طلباتهم 

على قوائم االنتظار.
وق���ال احلم���ر اإن ال���وزارة ا�شتكملت 
اإجراءات توزي���ع وتخ�شي�س 4800 وحدة 
�شكني���ة يف م�شاري���ع املدين���ة ال�شمالية، 
واللوزي، واحلجي���ات، وم�روع جممع 207 
بو�ش���ط املح���رق، وجمم���ع 609 مبنطق���ة 
�ش���رتة، اإ�شاف���ة اإلى م�شاري���ع مدينة حمد 

وتوبلي.
واأ�ش���ار اإلى اأن ال���وزارة �شتقوم خالل 
الف���رتة املقبل���ة با�شتقب���ال املواطن���ني 

الذي���ن مل يت�ش���ن له���م اإنه���اء اإجراءاتهم 
ب�شب���ب نق����س امل�شتن���دات اأو لظروفهم 
اخلا�ش���ة الت���ي مل متكنه���م م���ن احل�شور 
اإلى ال���وزارة ال�شتكمال اإج���راءات التوزيع 
يف املواعي���د الت���ي مت تزويده���م بها، اأو 
املواطنني الذي���ن قاموا بت�شليم الوثائق 
يف توقيت���ات متاأخرة؛ للتاأك���د من �شمول 
التوزي���ع جميع القوائم الت���ي مت اإعدادها 
لال�شتف���ادة من امل�شاري���ع التي ت�شمنها 
ج���دول التوزي���ع.  واأ�ش���اد الوزي���ر باأوامر 
�شم���و ويل العهد ب�شاأن توزي���ع امل�شاريع 
االإ�شكاني���ة، والت���ي كان له���ا اأثر كبري يف 
تلبية اآالف الطلبات االإ�شكانية للمواطنني 
املدرجة على قوائ���م االنتظار من خمتلف 
املحافظ���ات، م�شيًفا اأن ال���وزارة �شخرت 
طاقاتها لتنفيذ الربنامج الزمني للتوزيع 
يف املواعي���د املق���ررة لها اأ�ش���وة بربامج 
التوزي���ع ال�شابق���ة التي اأمر به���ا �شاحب 

ال�شمو امللكي ويل العهد.
وق���ال “اإن الوزارة جنح���ت يف ترجمة 
اأم���ر �شم���و ويل العه���د اإل���ى واق���ع وْف���ق 
اجلدول الزمن���ي، لي�شهد امللف االإ�شكاين 

خالل االآون���ة االأخرية انفراج���ة كبرية على 
�شعيد تلبية الطلبات االإ�شكانية املدرجة 
على قوائ���م االنتظار، وال�شيم���ا الطلبات 
ال���وزارة  قي���ام  نتيج���ة  منه���ا؛  القدمي���ة 
بتنفي���ذ اأوامر �شم���وه بتوزيع اأكرث من 15 
األ���ف طلب على دفع���ات، اإذ كانت االأولى 
بتوزي���ع 3000 وحدة �شكني���ة اإ�شافة اإلى 
3200 وح���دة اإ�شافي���ة يف الع���ام 2016، 
وتوزي���ع 4200 وح���دة �شكني���ة يف اأبريل 
م���ن العام 2017، ف�شاًل عن توزيع 4800 
وحدة �شكني���ة والتي انتهت ال���وزارة من 

توزيعها خالل االأيام القليلة املا�شية”.
واأف���اد احلمر اأن���ه بتوزي���ع امل�شاريع 
االإ�شكاني���ة االأخرية املدرج���ة �شمن خطة 
توزي���ع الوح���دات ال�شكنية الت���ي اأمر بها 
�شم���و ويل العهد تكون ال���وزارة قد بلغت 
املراحل االأخرية من خط���ة توفري 25 األف 
وح���دة �شكني���ة ال���واردة يف برنام���ج عمل 
احلكوم���ة، موؤك���ًدا امل�ش���ي يف اإنه���اء هذا 
االلت���زام وف���ق املواعي���د املح���ددة، من 
خالل ط���رح املزيد من الربامج وامل�شاريع 
واخلدمات التي تكفل ا�شتقرار املواطن.

املنام���ة - وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون 
العم���راين:  ك�شف  البلدي���ات والتخطي���ط 
وكي���ل �شوؤون البلديات يف وزارة االأ�شغال 
العمراين  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�شوؤون 
نبي���ل اأبو الفت���ح اأن ال���وزارة عكفت على 
اإج���راء درا�شة �شاملة حل���ال املزروعات يف 
�ش���ارع ال�شي���خ عي�شى بن �شلم���ان، حيث 

لوحظ تقزم االأ�شجار و�شعوبة منوها.
 وب���نينّ اأبو الفت���ح اأن وزي���ر االأ�شغال 
العمراين  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�شوؤون 
ق���ام وفق القرار ال���وزاري يف 20 دي�شمرب 
ل�شن���ة   131 رق���م  وزاري  )ق���رار   2015
2015( بت�شكي���ل جلن���ة لدرا�ش���ة اأو�شاع 
ت���ردي املزروع���ات عل���ى �ش���ارع ال�شي���خ 
عي�شى ب���ن �شلم���ان برئا�شة مدي���ر اإدارة 
اخلدمات البلدي���ة امل�شرتكة، وقد انتهت 
هذه اللجنة الفنية من اأعمالها يف 1 مار�س 
2016 و�شلمت تقريرها مت�شمًنا التحليل 
واملقرتح���ات  واحلل���ول  الع���ام  الفن���ي 
واملعوق���ات وكذلك التكلف���ة التقديرية 

لعالج امل�شكلة.
 واأ�ش���اف “على �ش���وء ه���ذا التقرير 
الفن���ي ف���اإن ال���وزارة با����رت بالفعل يف 
تنفيذ احلل���ول املقرتحة من خالل التوجه 
للحل اجل���ذري، حيث انته���ت بالفعل من 

اإعداد اخلرائط التف�شيلية لكامل املنطقة 
وو�شلت ملرحل���ة الرتاخي�س االأخرية، كما 
مت التقدم للجهات املعنية للح�شول على 
املوافقة املالي���ة امل�شبقة متهيًدا لطرح 
م�روع تطوي���ر حال املزروع���ات يف �شارع 
ال�شي���خ عي�ش���ى ب���ن �شلم���ان يف مناق�شة 
عامة لع���الج امل�شكلة”.  واأك���د الوكيل اأن 
الوزارة ومن منطلق حر�شها على الت�شجري 
والتجمي���ل يف ال�شوارع العام���ة ومن خالل 
مراقبتها لو�شع الت�شجري يف �شارع ال�شيخ 
عي�ش���ى بن �شلم���ان ف���اإن اللجن���ة الفنية 

املكلف���ة قام���ت بتق�شيم العم���ل على 3 
مناطق رئي�شية على النحو االآتي:

1 ( املنطق���ة االأول���ى تقاط���ع كوبري 
اجلنبي���ة )مدخل ج�ر املل���ك فهد( والتي 

ت�شم اأي�ًشا تقاطع اجل�رة.
�ش���ارع  عل���ى  الثاني���ة  املنطق���ة   )2
ال�شي���خ عي�ش���ى )م���ن تقاطع���ات كوبري 
�ش���ارع ال�شيخ عي�ش���ى وال�شيخ خليفة اإلى 

تقاطع كوبري اخلارطة(.
�ش���ارع  عل���ى  الثالث���ة  املنطق���ة   )3
ال�شي���خ عي�شى )من تقاط���ع اخلارطة اإلى 

تقاطع كوبري اأم احل�شم(.
 واأ�شاف “مبوجب هذا التقرير الفني 
ف���اإن ال���وزارة با����رت بالفع���ل يف تنفيذ 
احلل���ول املقرتحة من خ���الل التوجه للحل 
اجل���ذري وه���ي �شتط���رح قريًب���ا مناق�شة 
واالأر����س  املي���اه  م�شكل���ة  حل���ل  عامل���ة 
الزراعي���ة يف ال�شارع مبا ميكن املزروعات 

من النمو ب�شكل طبيعي”.
د اأب���و الفت���ح عل���ى اأن الوزارة   و�ش���دنّ
ب�ش���دد االنته���اء م���ن كاف���ة االإج���راءات 
الفني���ة واملالية يف اأ����رع وقت ممكن مبا 
ميكن من تطوير التجميل والت�شجري على 
امت���داد �ش���ارع ال�شيخ عي�شى ب���ن �شلمان 

وتقاطعاته.

• نواف بن اإبراهيم اآل خليفة	

• نبيل اأبو الفتح	

�سيد علي املحافظة
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القحطاين: روؤيتنا تطوير التدريب والبحث العلمي

ن�سيد بجهود ال�سفري الكويتي بتعزيز العالقات

كما ن�رشت “$”.. القا�سم رئي�ًسا للأطباء 

بحثا اأوجه التعاون امل�سرتك... احلمر: 

بدور املالكي من اجلفري

كم����ا ن�����رشت “$” اأم�����س، �ستك����ون 
يف  الأطف����ال  ط����وارئ  ط����ب  ا�ست�ساري����ة 
م�ست�سف����ى قوة دف����اع البحري����ن الدكتورة 
غ����ادة القا�س����م رئي�س����ة جلمعي����ة الأطب����اء 
البحريني����ة يف دورته����ا احلالي����ة التي متت 

اأم�س يف مقر اجلمعية يف اجلفري.
وكان����ت جمعي����ة الأطب����اء البحرينية قد 
عقدت �سباح اأم�س ال�سبت اجتماع اجلمعية 
العمومي����ة الت����ي �سم����ت اأع�س����اء جمل�����س 
الإدارة، باكتم����ال الن�س����اب ب����� 66 طبيًب����ا 
م����ن اأ�س����ل 112 طبيًب����ا، وذل����ك بن����اًء على 
دعوة م����ن جمل�����س الإدارة ال�سابق لتقدمي 
تر�سيحات اإلى جمل�����س الإدارة والت�سويت 
على النتخابات والتي انتهت بفوز الإدارة 

اجلديدة بالتزكية فقط.
وف����ازت القا�سم برئا�سة جمل�س الإدارة 
ال�ساب����ق  الإدارة  جمل�����س  لرئي�����س  خلًف����ا 
الدكتور حممد رفيع، بينما احتفظ الدكتور 
مناف القحط����اين مبن�سب نائ����ب الرئي�س، 
والدكتور ن����زار عب����د الرحمن باأمان����ة ال�رش، 

والدكت����ور �سلم����ان ب����ن حمم����د اآل خليف����ة 
الأم����ن امل����ايل، والدكت����ورة اأم����ل الغ����امن 
ع�سو، والدكت����ور راين الغا ع�س����و اإداري، 

والدكتورة نوال احلمر ع�سو اإداري. 
واأ�س����ار نائ����ب رئي�����س جمل�����س الإدارة 
يف  القحط����اين  من����اف  الدكت����ور  اجلدي����د 

ت�رشيحات �سحفية، عل����ى هام�س الجتماع، 
اإل����ى اأن روؤي����ة جمل�����س اإدارة جمعية الأطباء 
لل����دورة 2018، تن�س����ب بالرتكي����ز عل����ى 
الطاق����م  الفعال����ة يف تدري����ب  امل�ساهم����ة 
الطب����ي يف مملكة البحرين م����ن خلل ور�س 
عم����ل وموؤمترات ذات ال�ساع����ات املعتمدة 
من اجله����ات املخت�سة  للرتق����اء مب�ستوى 
الأطباء يف جميع التخ�س�سات الذي �سيوؤدي 
اإلى خدم����ات �سحية راقي����ة وذات م�ستوى 
ع����ال للمواط����ن واملقيم، والعم����ل على مل 
�سمل الأطباء ككيان واحد بغ�س النظر عن 
املوؤ�س�س����ة والقط����اع ال�سحي ال����ذي يعمل 

فيه كل طبيب.
يف  ي�س����ع  الإدارة  جمل�����س  اأن  واأردف 
اأول����ى اأولوياته باملرحل����ة احلالية الهتمام 
بالدرا�س����ات والبح����وث العلمي����ة وتق����دمي 
امل�ساع����دة لكاف����ة الك����وادر الطبي����ة م����ن 
الأطب����اء وال�ست�سارين لن�رشه����ا يف املجلة 
العلمي����ة للجمعية لت�سهيل ترقيات الأطباء 
يف موؤ�س�ساته����م، حيث اأ�سبح����ت امل�ساركة 
يف الدرا�س����ات والبح����وث م����ن الأ�سا�سيات 

لرتقية اأي طبيب يف اأي موؤ�س�سة �سحية.

املنامة - بنا: ا�ستقبل م�ست�سار جللة 
املل���ك ل�سوؤون الإعلم نبيل احلمر مبكتبه 
بق����رش الق�سيبي���ة اأم����س، عمي���د ال�سلك 
الدبلوما�س���ي �سفري دول���ة الكويت لدى 

اململكة ال�سيخ عزام مبارك ال�سباح.
الكويت���ي،  بال�سف���ري  ورح���ب احلم���ر 
م�سيًدا بالعلقات الأخوية الطيبة القائمة 
بن البلدين ال�سقيقن وبجهود ال�سفري 
املتمي���زة  العلق���ات  ه���ذه  تطوي���ر  يف 
والتن�سي���ق امل�سرتك يف املج���الت كافة 
ل���كل م���ا في���ه خ���ري و�سال���ح ال�سعب���ن 

ال�سقيقن.
ال�سي���خ  ال�سف���ري  هن���اأ  جهت���ه،  م���ن 
ع���زام امل�ست�س���ار مبنا�سبة ف���وزه بجائزة 
“�سخ�سي���ة الع���ام الإعلمي���ة” يف منتدى 
الإع���لم العربي بدبي يف دورت���ه ال�سابعة 
ع����رشة، وتكرمي���ه م���ن قبل نائ���ب رئي�س 
دول���ة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة 

رئي�س الوزراء حاك���م دبي �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.

واأعرب ال�سفري ال�سيخ عزام عن �سكره 
وتقدي���ره للم�ست�سار احلمر، م�سيًدا بعمق 
العلق���ات الأخوي���ة والرواب���ط التاريخية 

الوثيقة التي جتمع البلدين ال�سقيقن.
كم���ا بح���ث اجلانب���ان اأوج���ه التعاون 
والتن�سي���ق الثنائ���ي امل�سرتك يف خمتلف 
املج���الت خا�س���ة يف املجال���ن الإعلمي 

والثقايف.

سر اإلنجاز
قبل اأ�سبوع هبت على البحرين رياح ال�رشايات حمملة بالغبار فحجبت الروؤية لفرتة 
وجيزة، لكن �رشعان ما هداأت الرياح و�سفا اجلو لت�رشق �سم�س اليوم التايل حاملة معها 
من ب�سائر اخلري ما يثلج ال�سدور ويبعث الطماأنينة والتفاوؤل ب�ساأن م�ستقبل هذا البلد 
املب���ارك واأهل���ه الطيبن الذين قال عنه���م �ساحب اجلللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 

خليفة اإنهم ي�ستحقون كل اخلري.
يف هذا الأ�سبوع املبهج حتققت ب�سارة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليفة ل�سع���ب البحرين عندما قال ملرت���ادي جمل�سه العامر يف 
يولي���و املا�سي “نب�رش املواطنن باأن اخلري مقبل، واأن بالعمل امل�ستمر والتعاون بن 

اجلميع �ستتح�سن الأو�ساع القت�سادية قريبا مب�سيئة اهلل”.
�سم���و رئي�س ال���وزراء مل يقل ما قاله اإل عن ثقة يف ق���درة املواطن البحريني على 
العط���اء والإجناز؛ ثق���ة نابعة من معرفة �سموه العميقة مبل���كات اأبناء �سعبه ومعدنهم 
النفي����س، الذي تفوق قيمته كل ما ميكن ا�ستخراجه م���ن باطن الأر�س؛ فاملواطن يف 

ميزان �سموه ميثل الرثوة احلقيقية التي ل تن�سب.
بحم���د اهلل مرت ال�رشايات على البحرين مرور البوارح على النخيل، وبف�سله تعالى 
اأثمرت جه���ود اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأم���ن القت�سادي برئا�سة �سمو ويل 
العه���د اكت�سافا نفطيا ي�سع اململكة يف م�ساف اأكرب منتجي الذهب الأ�سود يف العامل، 

ويجعل طموحات واأماين اأبناء هذا البلد العظيم قريبة وممكنة.
ويف الأ�سب���وع ال���ذي حبا اهلل البلد بالكت�س���اف النفطي كان ل���� “البلد” ن�سيبها 
اخلا����س م���ن ال�سعادة، الت���ي جلبها لها الزمي���ل �سيد علي املحافظة م���ن دبي بفوزه 
بجائ���زة ال�سحافة العربية عن فئة ال�سحافة ال�ستق�سائية؛ لي�رشف هذا ال�ساب املبدع 
�سحيفتن���ا ال�سابة بو�س���ام رفيع تناف�ست عليه اأعرق ال�سح���ف العربية، موؤكدا بتميزه 
وجناح���ه اأن ال�سباب البحرين���ي اأهل للثقة التي ي�سعها �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان فيهم.
احل���ب كلمة ال�رش يف الإجن���از، ودعم �سمو رئي�س ال���وزراء لل�سحافة وحبه لها ي�سع 
ال�سحافين يف البحرين اأمام م�سوؤولية كبرية تدفعهم للرتقاء باأعمالهم اإلى م�ستوى 
تطلعات �سموه. وحب الزميل املحافظة لبلده، وحر�سه على ت�سخري موهبته ال�سحافية 
خلدمت���ه فتق���ا قريحته لكتابة املل���ف الفائز، الذي يح���ذر فيه باإح�سا����س �سادق من 

املخاطر البيئية الناجمة عن الزحف العمراين على امل�ساحات اخل�رشاء.
هذا العمل املتقن ي�ستحق اأن ينال التقدير والهتمام اللئقن من جميع اجلهات 
املعني���ة يف اململكة؛ ملناق�سة هذه الق�سية املهمة بتو�سع والعمل على اإيجاد احللول 
املنا�سبة لها، حينها �سيح�سد الكاتب اجلائزة الكربى بروؤية ما اأحدثه جهده من تاأثري 

اإيجابي يف املجتمع.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com
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مذكرة تفاهم بني الأكادميية امللكية لل�رشطة و“متكني” 
لإطلق املع�سكر ال�سيفي التا�سع ل�سباب امل�ستقبل

الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وقع���ت الأكادميية امللكي���ة لل�رشطة، 
يق���وم  تفاه���م  مذك���رة  و”متك���ن” 
ال�سندوق مبقت�ساها بتمويل برنامج 
اإع���داد �سب���اب امل�ستقب���ل، من خلل 
تقيم���ه  ال���ذي  ال�سيف���ي  املع�سك���ر 
الأكادميية، تلبيًة للم�رشوع الإ�سلحي 
ال���ذي اأطلق���ه عاه���ل الب���لد �ساحب 
اجللل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل 
خليفة، لتعزي���ز دور ال�سباب يف خدمة 
ويل  لتوجيه���ات  وتنفي���ًذا  الوط���ن، 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
الأول لرئي�س جمل����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة، وذلك تفعيلً ملبداأ ال�رشاكة 

املجتمعية.
وته���دف مذكرة التفاه���م والتي 
وقعه���ا رئي����س الأم���ن الع���ام الل���واء 
طارق احل�س���ن، والرئي����س التنفيذي 
ل�”متك���ن” اإبراهي���م جناح���ي، اإل���ى 
“الداخلي���ة”  ب���ن  التع���اون  تعزي���ز 
و”متك���ن” مبا يع���ود بالفائدة على 
ال�سب���اب والن����سء م���ن خ���لل تعزيز 
املواطن���ة وروح النتم���اء وغر�س قيم 

امل�سوؤولية واللتزام لدى ال�سباب.
بح�س���ب  “متك���ن”  ويعم���ل 
التفاقي���ة على توف���ري الدعم املايل 
لربنام���ج اإع���داد �سب���اب امل�ستقب���ل 
عل���ى اأن تتول���ى وزارة الداخلية كافة 
النواح���ي الإداري���ة والفني���ة اللزم���ة 
اأن ي�س���ل ع���دد  للتنفي���ذ، ويتوق���ع 
امل�ساركن يف املع�سكر اإلى اأكرث من 
األف م�ش���ارك وم�شاركة، وفق ال�رشوط 
ال�ساب���ق الإعلن عنه���ا، ومن بينها اأن 
ي���رتاوح العمر بن 12 اإل���ى 17 �سنة 

واأن يك���ون بحريني اجلن�سي���ة ولئًقا 
�سحيًّا.

م���ن جهت���ه، اأ�س���اد رئي����س الأمن 
العام ب���دور “متكن” يف دعم برنامج 
اإع���داد ال�سب���اب منذ بداي���ة انطلقته 
ذل���ك  وا�ستم���رار   2009 الع���ام  يف 
الدع���م وبنف����س الروح م���ن التعاون، 
موؤك���ًدا اأن املع�سك���ر ال�سيف���ي ومنذ 
انطلقت���ه ي�سهد تطوي���ًرا م�ستمرًّا يف 
الربامج والأن�سطة والفعاليات بهدف 
م���ن  وحمايته���م  ال�سب���اب  حت�س���ن 
اجلرمية والنح���راف و�سقل قدراتهم 
وتوجي���ه طاقاته���م مبا يع���ود عليهم 

وعلى وطنهم باخلري.
واأو�س���ح رئي����س الأم���ن العام اأن 
برنامج اإعداد �سب���اب امل�ستقبل، جاء 
اإنف���اًذا لتوجيه���ات ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
يف  �سم���وه  ورغب���ة  ال���وزراء،  جمل����س 
اإيجاد برامج ت�ستهدف توجيه طاقات 
ال�سباب البحرين���ي فيما يعود عليهم 
وعلى الوطن بالنفع والفائدة، ويعزز 
لديهم روح املواطن���ة والنتماء وحب 

العم���ل وا�ستثمار اأوق���ات فراغهم يف 
مثل ه���ذه الربامج والت���ي تفتح لهم 
اآفاًق���ا مل�ستقب���ل م����رشق، ومتكينهم 
التحدي���ات امل�ستقبلية  من مواجه���ة 
وتهيئته���م ملتطلب���ات االنخ���راط يف 
�س���وق العم���ل، م�سيًف���ا اأن الربنامج 
يلق���ي اهتماًما بالًغ���ا ودعًما من لدن 
�سموه، كم���ا اأن الربنام���ج اأي�ًسا حمل 
رعاية ومتابعة م�ستمرة من لدن وزير 
الداخلية واأن رعاية ال�سباب، تاأتي يف 
مقدم���ة اأولوي���ات ا�سرتاتيجية وزارة 
التي  والتحديث  للتطوي���ر  الداخلي���ة 
اأطلقها ويوليه���ا جل رعايته، م�سيًفا 
اأن���ه ومن ه���ذا املنطلق ف���اإن ال�رشاكة 
املجتمعي���ة، ت�س���كل اأ�سا�ًس���ا لكاف���ة 
اأن�سطة ال���وزارة التي ت�ستهدف خدمة 

الوطن وتعزيز اأمنه وا�ستقراره.
الرئي����س  اأع���رب  جهت���ه،  م���ن 
التنفي���ذي ل�”متك���ن” ع���ن �سك���ره 
وتقدي���ره لوزير الداخلي���ة على دعمه 
ورعايته للحركة ال�سبابية يف البحرين، 
موؤك���ًدا اأهمي���ة ت�ساف���ر اجله���ود يف 

تطوير مهارات ال�سباب.

جامعة القاهرة تكرم يا�سن
تلق���ت املحامي���ة �سعاد يا�س���ن دعوة من كلية احلق���وق بجامعة القاه���رة حل�سور حفل 
اخلريج���ن الذي �ستقيم���ه اجلامعة نهاي���ة �سهر اأبريل اجل���اري للحا�سلن عل���ى الدكتوراه 
والدبلوم���ا واأوائ���ل امل���واد يف الكلي���ة، حيث �سيت���م تكرميه���ا �سمن كوكبة م���ن اخلريجن 

املتفوقن يف جمال احلقوق؛ حل�سولها على تقدير “امتياز” يف القانون العام.
ي�س���ار اإل���ى اأن �سع���اد البحرينية الوحيدة �سم���ن قائمة املكرمن الت���ي ت�سم اثنن من 
الكوي���ت وواحدا م���ن كل من قط���ر وال�سعودية، اإ�سافة اإل���ى اآخرين من كل م���ن م�رش وليبيا 

وفل�سطن.
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مسقط الرأس والنشأة
ن�ش���اأت يف قرية قاليل التي تعت���ر مركز العائلة 
الرئي����س منذ ف���رة طويلة، وتربينا فيه���ا اأًبا عن جد، 
وكان جدي �شامل بن دروي�س املناعي )رحمه اهلل( اأول 
م���ن اأ�ش�شها قبل اأكرث من 250 عاًما، اإذ كانت عائلتي 
معروف���ة باللوؤل���وؤ ومهن���ة الطوا�ش���ة، وج���دي عبداهلل 
بن عي�ش���ى املناعي )رحمه اهلل( من كب���ار الطواوي�س 

بالبحرين.
عندم���ا بلغت الرابع���ة اأو اخلام�شة م���ن العمر بداأ 
والدي )حفظه اهلل( يف تنمية التجارة احلديثة للعائلة، 
واأ�ش����س مكتًبا لذلك، وهو م���ا تطلب منه االنتقال اإلى 

املنامة، وا�شتقررنا يف الق�شيبية.

مرتبة الشرف بامتياز
التحق���ت مبدر�شة الرج���اء التي كان���ت “مدر�شة 
االإر�شالي���ة االأمريكي���ة �شابًقا”، وتخرج���ت فيها عقب 
ا�شتكم���ال املرحل���ة االإعدادية. اأما املرحل���ة الثانوية، 
فتخرجت يف مدر�شة الهداية اخلليفية تخ�ش�س علمي 
“فيزي���اء وريا�شي���ات”، وح�شلت عل���ى دبلوما اإدارة 
اأعم���ال من كلي���ة اخلليج “بوليتكن���ك” مبرتبة ال�رشف 
درج���ة االمتي���از، ووا�شلت درا�ش���ة بكالوريو�س اإدارة 
االأعم���ال يف جامع���ة البحرين، وتخرج���ت اأي�ًشا بامتياز 
مرتبة ال�رشف. واأثناء درا�شت���ي باجلامعة مثلت الكلية 
يف برنام���ج الزائر ال���دويل الذي نظمت���ه وكالة االإعالم 
االأمريكية، ثم بعد التخرج مثلت الكلية بامل�شاركة يف 

املوؤمتر العلمي الدويل يف لندن.

 مشوار العمل
طل���ب من���ي وال���دي اإدارة اإح���دى �رشكات���ه، وهي 
موؤ�ش�ش���ة “يونيفر�ش���ال انربراي����ز” بع���د ا�شتكمال 
الدرا�ش���ة لتطويره���ا وحتديثه���ا، فا�شتاأذنت���ه باأخ���ذ 
ف���رة تدريبية ل�شقل مهارات���ي املالية واملحا�شبية، 
فان�شممت للعمل كمدقق ح�شابات ب�رشكة اآرن�شت اآند 
يون���غ مبقره���ا االإقليمي يف البحرين مل���دة عام كامل، 
�شاركت خاللها يف تدقيق احل�شابات املالية الأكرث من 
25 موؤ�ش�شة خا�شة وحكومية. بعدها ان�شممت للعمل 
يف موؤ�ش�ش���ة “يونيفر�ش���ال انربراي����ز” لتطويره���ا، 
اإذ �شغل���ت فيها من�ش���ب نائب الرئي����س، وقد عملت 
فيها نح���و 16 عاًما كانت مليئة بالتحديات، وح�شلت 
خ���الل تلك الفرة على العديد من ر�شاالت و�شهادات 
ال�شك���ر والتقدير من الوال���د، ومن ال�رشكات التي نحن 

وكالء لها.

 اقتحام عالم السيارات
عندما عملت مع والدي يف موؤ�ش�شة “يونيفر�شال 
انربراي�ز”، طلبت منه فتح م�رشوعي التجاري اخلا�س 
مبج���ال ال�شي���ارات. وكان ج���دي عب���داهلل ب���ن عي�شى 
املناعي )رحمه اهلل( قد اأ�ش�س �رشكة املناعي التجارية 
يف قطر بداية اخلم�شينات، و�شاهم والدي وعمي اأحمد 
)رحم���ه اهلل( يف احل�ش���ول على وكالة ج���رال موتورز 
بقط���ر. وكان الوال���د يعم���ل يف ا�شت���رياد ال�شي���ارات 
االأمريكي���ة الن���ادرة واملتميزة اإل���ى البحرين بكميات 
حم���دودة، وياأخ���ذين اإلى امليناء ال�شتالمه���ا، ومن هنا 
تعلقت بال�شي���ارات. دخلت هذا املج���ال حينما زارين 
ذات مرة اأحد اأ�شدقاء الوالد من لبنان، يعمل يف جتارة 
اللح���وم احلية، وعر�س عليَّ وكال���ة بطاريات �شيارات 
فرن�شية يعمل فيها �شديقه مديًرا للت�شدير. وقبلها 
عندما ح�شل���ت على رخ�شة ال�شياق���ة ن�شحني والدي 
باختي���ار ال�شي���ارة التي تعجبني من وكال���ة ال�شيارات 
بقط���ر، فاخرت “اأوب���ل”؛ الأنها كان���ت موديل �شهري 
يف �شباق الرالي���ات يف الثمانينات، فا�شبحت ال�شيارة 
املف�شل���ة يل، ومن هنا بداأت عالقت���ي بهذه ال�شيارة، 
الت���ي مل يكن لها وكيل بالبحرين، فتعلمت ت�شليحها 
والقي���ام بال�شيان���ة الدوري���ة له���ا ع���ر ق���راءة كتب 

خمت�شة بذلك من بريطانيا.

 تأسيس المناعي للسيارات
يف الع���ام 1990 فتح���ت وكال���ة لل�شي���ارات، ويف 

الوقت ذاته قم���ت بتاأ�شي�س �رشك���ة املناعي خلدمات 
ال�شي���ارات. كان���ت البداي���ة باحل�ش���ول عل���ى وكال���ة 
بطاري���ات �شي���ارات فرن�شية، ثم التعاق���د مع �رشكات 

قطع غيار وزيوت.
ويف فرة الحقة اأبلغني عمي اأحمد )رحمه اهلل( اأن 
وكالة اأوبل لل�شيارات تبحث عن وكيل لها، فتوا�شلت 
م���ع �رشكة اأوب���ل بعد اأن ا�شتاأذنت وال���دي، الذي رحب 
وطل���ب من���ي اإع���داد درا�ش���ة ج���دوى م�شتفي�شة عن 

امل�رشوع.
قابلت امل�شوؤول���ن يف �رشكة اأوبل الذين اأبلغوين 
اأن لديه���م وكالء متقدمن للح�شول على حق االمتياز 
لديه���م خرة، يف ح���ن اأنن���ي ال اأملك خ���رة، اإال اأنني 
اأكدت لهم اأنني متحم����س ولدي �شيارة اأوبل اأ�شلحها 
بنف�ش���ي، وقد قدروا ه���ذا كثرًيا، وطلب���وا مني اإعداد 

درا�شة عن ال�شوق البحرينية.
ح�شلت على وكالة اأوبل ووقعت معهم عقدا على 
اأن يت���م جتهيز معر�س ال�شي���ارات والكراج يف غ�شون 
ع���ام واحد، لكن متكن���ت خالل 4 اأ�شهر م���ن التجهيز، 
واأع���ددت فيلًم���ا م�ش���وًرا عر�شته عليه���م يف اأملانيا، 
وكان وفق �رشوطهم ومتطلباتهم. عندما راأى الرئي�س 
االإقليم���ي ملنطقة ال�رشق االأو�شط ذلك اأخرين اأنه كان 
هن���اك رهان اإذا م���ا كنت �شاأمتكن م���ن تنفيذ جتهيز 
املعر����س والك���راج يف غ�ش���ون عام واحد م���ن عدمه، 
متوقًعا حتقيقه يف عام كام���ل، وذلك بعد اأن اختارين 
مدير الت�شوي���ق واملبيعات، وال���ذي كان م�شوؤوال عن 

الر�شيحات باملرتبة الثانية.
طلبت من الرئي�س االإقليمي مكافاأة؛ الأنني اأجنزت 
العم���ل يف 4 اأ�شهر و�شبقت اجلميع، فتم تركيب جميع 
اللوح���ات االإعالنية عل���ى ح�شاب ال�رشك���ة االأم، وكانت 
بالن�شب���ة يل اأول مكافاأة ت�شجيعي���ة. وكان بالن�شبة يل 
حت���دٍّ جنح���ت يف حتقيقه، ث���م كان التح���دي الثاين يف 
تقدمي ال�شيارات، ووفقن���ا بتنظيم اأول موؤمتر الإعادة 

اأوبل لدول اخلليج �شنة 1993.

تكريم وجوائز
انتهزن���ا فر�ش���ة تاأخ���ر وكال���ة اأوب���ل يف جتهي���ز 
ال�شيارات لتكون مطابقة ملوا�شفات دول اخلليج يف 
احل�شول على وكالة �شيارة اأمريكية متميزة “الفورزا” 
بهي���كل اإيطايل، وتع���ود ملكيته���ا مل�شتثمر �شعودي 
ه���و االأمري زياد ال�شديري، من اأوائ���ل امل�شتثمرين يف 
�شناع���ة ال�شيارات، اإذ كان يرغب يف تطويرها لت�شبح 
رائ���دة باخلليج، وقد �شهدت اإقب���اال، اإال اأن امل�شتثمر 
راأى اأن طريق �شناعة ال�شيارات طويل ومكلف، فاأغلق 

امل�شنع.
بع���د توق���ف توري���د “الف���ورزا” لن���ا، بداأن���ا يف 
ا�شتقب���ال �شي���ارات اأوب���ل، وكان���ت اأول �شحنة مباعة 
���ا اأننا متيزنا يف  بالكام���ل، وتوالت النجاحات خ�شو�شً
جم���ال الت�شويق واخلدم���ات وح�شلنا عل���ى �شهادات 
متمي���زة عل���ى م���دى 25 عاًما م���ن عملن���ا ، كان اأولها 
�شه���ادة تقدير؛ نظ���ًرا لتمكن مهند����س متميز يعمل 
لدين���ا من اإ�شالح خطاأ فني يف جهاز التريد الذي وفر 
مئ���ات االآالف م���ن اليورو عل���ى ال�رشك���ة االأم. ومنحتنا 
ال�رشك���ة االأم مرة ثاني���ة �شهادة تقدي���ر عندما واجهنا 

م�شكلة يف اإحدى القطع وطورناها.
والأنن���ي اأح���ب التح���دي واأ�شج���ع املوظفن على 
ذل���ك، ح�شلنا على جميع اجلوائ���ز التي �شممتها اأوبل 
لوكالئه���ا، حتى اأنن���ي ا�شتلمت جائ���زة رئي�س جرال 
موت���ورز )املالك���ة ل�رشك���ة اأوب���ل االأملاني���ة( الأف�شل 
وكي���ل ل�رشكة اأوب���ل يف ال����رشق االأو�شط الع���ام 2001 
يف نيوي���ورك، وكذل���ك ح�شلت على اجلائ���زة الذهبية 
جلرال موت���ورز يف املبيعات وخدمة م���ا بعد البيع يف 

.2006

 أوائل المستوردين للسيارات الصينية 
يف العام 1995 زرت م�شنع �شيارات “تياجنن”، 
وهو م����رشوع م�شرك ب���ن احلكوم���ة ال�شينية و�رشكة 

تويوت���ا الت���ي تق���دم له���م التقني���ة التكنولوجي���ة، 
واأ�شبح���ت ال�رشكة ال�شينية وكيال لل�شيارات، وكنا من 
االأوائل الذين اجتهوا ال�شت���رياد ال�شيارات ال�شينية، 
اإذ ا�شتوردن���ا �شيارات ميني با����س و�شيارات �شاحنة 
�شغ���رية ومتو�شطة، كان وقتها يوجد اأكرث من 1500 
م�شن���ع لل�شيارات بال�شن، ثم انخف�س اإلى نحو 200 
اإل���ى 300 م�شنع يف الع���ام 2002 يف ظل وجود توجه 
حكومي لتخفي�شها اإلى نحو 6 اأو 9 م�شانع تعمل وفق 

النظام احلديث بحلول 2030.
ح�ش���ل عم���ي اأحم���د )رحم���ه اهلل( عل���ى الوكال���ة 
ال�شينية ملنطقة ال�رشق االأو�شط بعد اأن عرفته عليهم 
بن���اء على طلبه، وقد عمل مرك���ًزا يف جبل علي لتهيئة 
ال�شي���ارات، اإال اأنها مل تكن باجل���ودة املطلوبة، وبعد 
نح���و عام اإلى عام���ن منعت �رشكة “تويوت���ا” ت�شدير 
�شيارات “تياجن���ن” المتلكها ح�شة موؤثرة يف ملكية 
ال�رشك���ة، وال ت�شمح بت�شدير �شي���ارات بتقنية تويوتا. 
يف العام 2002 ح�شلنا على وكالة “جيلي” لل�شيارات 
بالبحري���ن وقط���ر، وكانت اأول �رشك���ة �شينية مملوكة 
للقط���اع اخلا����س متخ�ش�ش���ة يف �شناع���ة ال�شيارات، 
وكانت “املناعي لل�شي���ارات” اأول من اأول ا�شتوردت 
�شيارات ال�شالون ال�شينية يف البحرين وقطر، والقت 
جناًح���ا يف البداي���ة، لك���ن لالأ�ش���ف مل تلت���زم مبعايري 
وموا�شف���ات دول اخلليج، واعرف���ت ال�رشكة بخطاأها 

ومت �شحب جميع ال�شيارات من ال�شوق البحرينية.
ث���م وعدتن���ا ال�رشك���ة باأنه���ا �شتط���رح مودي���الت 
جدي���دة حم�شن���ة ومط���ورة، اإال اأنه���ا مل تلت���زم بذلك، 
وبع���د الت�شاور مع وال���دي راأينا اأن طري���ق ال�شيارات 
ال�شيني���ة جمازفة حمفوفة باملخاط���ر الكبرية رغم اأن 
لديه���م بال�شك م�شتقب���ل زاهر، فطلبن���ا منهم البحث 
عن وكي���ل اآخر، وبالفع���ل مت تعوي�شنا ع���ن اخل�شائر 
الت���ي منين���ا به���ا، و�شمحنا له���م باختيار وكي���ل اآخر، 
ومتت العملية ب�شال�شة، وذات االأمر ينطبق على �رشكة 
ج���اك لل�شاحنات، وراأين���ا اال�شتمرار مع ����رشكات اأوبل 

االأملانية، و�رشكة �شاب ال�شويدية لل�شيارات.

 تعثر بسبب األزمة المالية
اأثرت االأزمة املالية العاملية يف العام 2009 على 
ال�رشك���ة االأم ل�شي���ارات اأوب���ل، ومت تقلي����س اأعمالهم 
وبيعه���ا اإلى مالك اآخرين، ومت اإيق���اف ت�شديرها اإلى 
العدي���د من ال���دول منذ بداي���ة 2010، وه���ي االآن يف 
طور اإعادة ال�رشكة وهيكلته���ا، واإعادة بث روح احلياة 
���ا اأنني ما  يف العم���ل، وناأمل عودته���م قريًبا، خ�شو�شً
اأزال وكي���ال لهم ونقدم خدمات قطع الغيار وال�شيانة 
لعمالء اأوبل و�ش���اب وال يزال هناك �شوؤال وطلب على 

هذه ال�شيارات.

 مشاريع جديدة
عندما كن���ت يف جتارة ال�شي���ارات، اأ�ش�شت ق�شما 
جتاري���ا يتعامل مع املعدات البحري���ة وال�شناعية ويف 
جم���االت النفط والغ���از، وب���داأ ينمو وق���د اأ�ش�شناه يف 
اإط���ار �رشكة املناع���ي خلدمات ال�شي���ارات يف البحرين 
ويف الع���ام 2002 يف دولة قطر. ونحن ب�شدد الدخول 
يف م�شاري���ع �شناعي���ة جديدة، ون�شع���ى دائًما للحفاظ 
عل���ى ال�شمع���ة مهما كلفتنا م���ن راأ�س م���ال؛ الأنها اإذا 
فقدت ي�شعب تعوي�شها لذل���ك ارتاأينا عند التخارج 
من وكال���ة ال�شيارات ال�شينية احلف���اظ على �شمعتنا 

ا اأن املجاالت يف التجارة مفتوحة. واملال، خ�شو�شً

 المبادرة األولى لتوطين الذهب
كنت ع�شًوا يف جلنة املجوهرات واللوؤلوؤ يف غرفة 
جت���ارة و�شناعة البحرين منذ الع���ام 2000. ويف العام 
2004 اأ�شبح���ت نائًب���ا لرئي�س اللجن���ة حيث عملنا مع 
وزارة الداخلي���ة الإ�شدار اآلية للتعام���ل يف بيع الذهب 
امل�شتخدم الذي كان بع�شه م�رشوًقا، ومتكنا من و�شع 
اآلي���ة الإزال���ة الكثري م���ن امل�شاكل الت���ي كان يعانيها 
جت���ار املجوهرات يف ذلك الوق���ت، ووفقنا اهلل الإعادة 
تنظيم ال�شوق. كما عملنا م���ع جمل�س الذهب العاملي 
الإعداد دورات مل�شمم���ي الذهب البحرينين، اإ�شافة 
اإلى القيام بدرا�شة عن �شوق الذهب، وتكوين قاعدة 
بيان���ات للتجار، وتنظيم معار����س لتجار الذهب خارج 

البحرين.
ور�شح���ت لتمثي���ل القط���اع اخلا����س يف جمل����س 
اإدارة معه���د البحرين للتدريب الذي كان مديره العام 
الدكت���ور ناجي املهدي الذي عمل عل���ى تطوير ق�شم 
خا����س بت�شمي���م و�شياغ���ة الذه���ب، وه���ي املبادرة 

االأولى لتوطن القطاع باململكة.

 محطة غرفة التجارة األميركية 
�شاهم���ت يف تاأ�شي����س غرف���ة التج���ارة االأمريكية 
يف البحري���ن، حي���ث ا�شرطت احلكوم���ة االأمريكية يف 
اإن�شائها قب���ل ال�شماح حلكومة البحرين بالتوقيع على 
اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة االأمريكية. 
عملت جمموعة م���ن التجار البحريني���ن وكبار روؤ�شاء 
ال����رشكات االأمريكية يف عهد �شف���ري الواليات املتحدة 
االأمريكية لدى البحري���ن رونالد نيومان على تاأ�شي�س 
الغرفة ملدة عامن، وبعدها وقع البلدان على اتفاقية 
التجارة احلرة التي ناأمل يف اال�شتفادة الق�شوى منها.

 نادي روتاري
يف بداية الت�شعينات اأ�ش�شت مع جمموعة من رواد 
امله���ن يف التجارة والط���ب والهند�شة ن���ادي روتاري 
العدلي���ة، اخلريي الذي ي�شع���ى خلدمة املجتمع �شمن 
جمموعة نادي روت���اري الدولية، عمل���ت رئي�ًشا للجنة 
االأعم���ال اخلريية بالن���ادي، اإذ متكنا خالل هذه الفرة 
م���ن ترميم اأكرث من 48 من���زال الأ�رش حمتاجة يف خمتلف 
مناط���ق البحرين بالتعاون مع جمعية البحرين لالأعمال 
اخلريي���ة و�رشكة البحري���ن لالأ�شواق احل���رة. كما نفذنا 
العديد م���ن امل�شاريع عندما اأ�شبح���ت رئي�ًشا للنادي 
يف 2007. كم���ا كن���ت ع�ش���ًوا موؤ�ش�ًش���ا يف العديد من 
اجلمعيات منها جمعي���ة املوؤ�ش�شات العائلية وجمعية 

وكالء ال�شيارات يف البحرين، وغريها.

حكمته: “ما خاب 
من استشار”

يرى أن السمعة 
أهم من المال

اأمل احلامد من توبلي

البحرين ف��ي  الصينية  ال��س��ي��ارات  م��س��ت��وردي  أوائ���ل  م��ن 

طالل المناعي...  
وكيل سيارات 

مخضرم بالخليج

استثمر شغفه بـ “أوبل” فنال عبرها الجوائز والتكريم 

• طالل املناعي متحدًثا ل� “البالد”	

ح���ص���د أع���ل���ى ج����ائ����زة ت��م��ن��ح ل���وك���ي���ل س���ي���ارات
الغيــار وقطــع  للمبيعــات  الذهبيــة  الجائــزة  تلقــت  “المناعــي” 

ا  يرى اأن ال�صمعة اأهم من املال، ويف حال وجدت �صرورة لالختيار بينهما، فاإنه يختار ال�صمعة خ�صو�صً

يف جمال الأعمال. كما ُيوؤِْمن ب�صرورة اأخذ امل�صورة من الوالدين ومن ذوي اخلربة واحلكمة، ومثله يف 

ذلك “ما خاب من ا�صت�ص��ار”، هذا ما تعلمه من والديه منذ ن�ص��اأته، وي�صعى نقله اإىل اأبنائه. ا�صتثمر 

�ص��غفه وحبه ل�صيارات اأوبل؛ للح�ص��ول على وكالتها، وينال منها اأعلى اجلوائز والتقدير. “البالد” 

التق��ت رج��ل الأعمال، املوؤ�ص���س والرئي�س التنفيذي ل�ص��ركة املناعي للم�ص��اريع، واملدي��ر التنفيذي 

للمناع��ي خلدمات ال�ص��يارات، واملدير التنفيذي للمناعي لل�ص��يارات، طالل حمم��د املناعي، واأجرت 

معه “لقاء الأحد” فيما يلي ن�صه:

تصوير: رسول الحجيري

• • ا�شتالم جائزة رئي�س جرال موتورز )املالكة ل�رشكة اأوبل االأملانية( 2001 يف نيويورك	 ا�شتالم اجلائزة الذهبية جلرال موتورز يف املبيعات وخدمة ما بعد البيع 2006 	
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ال���ع���امل���ي���ة ن����ح����و  خ�����ط�����وة  ح����م����د  امل�����ل�����ك  م�����رك�����ز  ي����������ورك  دوق  زي������������ارة 

البحرين قطعت �شوطا كبريا يف التعاي�ش والتعددية 
حتدث مع اجلاليات واأذهله مدى الت�سامح باململكة... الأمري اأندور: 

ا�ست�ساف مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ش 
ال�سلم���ي، مبقرة املوؤقت، مبرك���ز عي�سى الثقايف 
�سب���اح اأم����ش، دوق يورك الأمري اأن���درو، بح�سور 
رئي�ش جمل�ش اأمناء املركز ال�سيخ خالد بن خليفة 
اآل خليفة، وبح�س���ور جمع كبري من اأع�ساء جمعية 

هذه هي البحرين، ورجال الإعالم والثقافة.
واأب���دى الأم���ري اأندور ج���م اإعجاب���ة باحت�سان 
البحري���ن ملختلف املراك���ز الديني���ة والثقافية، 
وت�سجي���ع الدولة عل���ى نظام التعددي���ة، واحلوار 
م���ع الآخ���ر، والتعاي�ش، والتمازج الثق���ايف، موؤكًدا 
اأن اململكة قطعت اأ�سواًطا طويلة يف هذا املجال 
اخل�س���ب، وال���ذي بواأه���ا لتك���ون مملك���ة زاهرة 

يحتذى بها بذلك.

وقام الأمري اأندور وم���ن خالل حفل ا�ستقبال 
مو�س���ع اأعده املرك���ز، باإجراء لق���اءات خمتلفة مع 
ع���دد م���ن اأع�ساء جمعي���ة هذه ه���ي البحرين، من 
خمتل���ف املذاهب والأدي���ان، اإذ تن���اول احلديث 
املتن���وع معه���م، �سق���ف احلري���ات الديني���ة يف 
البحري���ن، وكيفي���ة التمازج القائم ب���ن النا�ش، 
باخت���الف ثقافاته���م واأعراقه���م ومذاهبهم، وما 
يجده كل ه���وؤلء يف تعاي�سهم بهذا الوطن الكبري 

بقيمه، وعاداته، وثقافة مواطنيه.
واهتم الأمري اأندور ب�سوؤال املوجودين اأي�ًسا 
عن كيفي���ة التوا�سل القائمة بينه���م، وجدواها، 
وال�سم���ات الت���ي متي���ز املجتم���ع البحرين���ي يف 
احت�سان الأديان الأخ���رى، بل واحت�سان املراكز، 
واملعابد، والكنائ�ش، وبقية دور العبادة اخلا�سة 

•بهم. جانب من زيارة دوق يورك ملركز امللك حمد للتعاي�ش	

اإبراهيم النهام

)ت�شوير: خليل اإبراهيم( 

بيت�شي ماثي�شون: قناة للتوا�شل بني ال�شعوب

�شا�شرتي فيجيه كومارو: 200 عام على حرية الأديان

ال�شيخ خالد بن خليفة: عالقات مميزة مع بريطانيا
قال رئي����ش جمل�ش اأمناء مرك���ز امللك حمد 
العامل���ي للتعاي����ش ال�سلم���ي ال�سي���خ خالد بن 
خليف���ة اآل خليفة “ت�رشفنا بهذه الزيارة امللكية 
الكرمية لالأمري اأندرو دوق يورك، والتي تعك�ش 
العالق���ة البحريني���ة الإجنليزي���ة والت���ي م�س���ى 
عليها اأكرث من 200 �سنة، اإ�سافة اإلى اأننا ننظر 
لتوطيد هذه العالقة، ودعمها، وتطويرها، لكي 

يكون هنالك نوع من التفاهم امل�ستمر”.
اأن  اإل���ى  “الب���الد”  ل����  ت�رشي���ح  واأ�س���ار يف 
“زي���ارة �سموه من اأه���م الزي���ارات التي نرحب 
به���ا مبرك���ز املل���ك حم���د للتعاي����ش ال�سلمي؛ 
لهتمام �سم���وه باملاآثر الإن�ساني���ة، وباجلوانب 
املتعلق���ة بالتعاي����ش ال�سلمي بالع���امل، ناهيك 
ع���ن اأننا نعت���ر ح�س���ور �سموه اخلط���وة الأولى 
الت���ي يخطوها املركز باجت���اه العاملية، وكاأمنا 
بداأن���ا الع���راف العاملي باملرك���ز، والذي كان 
يف بريطانيا، ت�س���اف اإليها عالقاتنا املميزة مع 
ويل عهد الريطاين الأمري �سارلز، والذي يعتر 
من���ارة للتعاي����ش ال�سلم���ي يف الع���امل، والتاآخي 
اأي�ًسا، وعليه زيارة �سم���وه امللكية هي ت�سجيع 
ودعم لعمل املرك���ز، وحتقيق نوع من التعاون، 
وال�ستفادة مما حققه الأمري �سارلز يف ال�سنوات 

املا�سية، على هذا ال�سعيد”.
وع���ن اأهم م���ا دار ب�سي���اق احلديث مع دوق 
ي���ورك، تعريف���ه بواق���ع البحري���ن يف الت�سامح 
الديني، وباأن لدينا بحرينيون من جميع الأطياف 
والأدي���ان واملذاه���ب والأع���راق، وكث���ري منهم 
هن���ا جاليات م���رت عليهم اأكرث م���ن 300 �سنة، 
وحتدثنا اأي�ًسا عن نوع التعاون املمكن حتقيقه 
بن مركز امللك حمد للتعاي�ش ال�سلمي، والق�رش 
امللك���ي الريط���اين، ودعم الأم���ري نف�سه ملثل 

هذه املوؤ�س�سات، وربطها مع بع�سها بع�سا.

واأردف ال�سي���خ خال���د بن خليف���ة اآل خليفة 
“اأب���دى الأمري اإعجابه بواقع البحرين يف جمالت 
ا بحديثه  التعددي���ة والتمازج الثق���ايف، خ�سو�سً
م���ع اأبن���اء اجلالي���ات عن ق���رب، الذي���ن قدموا 
ل�سموه ملحات تاريخية عن وجودهم يف البحرين، 
ومعي�سته���م، والتعاي����ش ال���ذي يتمتع���ون ب���ه 
�سلمًيا يف البحري���ن، وب�سكل يعك�ش القبول من 
كل الأطي���اف املجتمعية لدور العبادة املختلفة 
والتي ل يوج���د عليها اأي نوع من احلماية؛ لأنها 

لي�ست بحاجة لذلك”.

و�سفت نائب رئي�ش مركز امللك حمد 
العاملي للتعاي�ش ال�سلمي ورئي�سة جمعية 
هذه هي البحري���ن بيت�سي ماثي�سون زيارة 
الأم���ري اأن���دور دوق ي���ورك، ملرك���ز امللك 
حم���د العاملي للتعاي�ش ال�سلمي باملنا�سبة 
ال�سعي���دة، م�سيف���ة “يلع���ب �سم���وه دورا 
كبريا يف دع���م اجلمعية منذ زيارتها الأولى 
اإل���ى لن���دن الع���ام 2014، كم���ا كان م���ن 
امل�ساندين لنا بتنقلنا وترويجنا للتعاي�ش 
املوج���ود يف البحري���ن، ومن خ���الل زيارتنا 
10 عوا�س���م بالعامل، ب�س���ورة توؤكد تاريخ 
العالق���ات التي ترب���ط البحرين بريطانيا، 

والتي تتجاوز 200 عام”.
واأ�ساف���ت بيت�س���ي “العالق���ات ب���ن 
ال�سعب���ن البحريني والريط���اين، وكذلك 
العالقة م���ا بن العائلت���ن امللكتن بكال 
القطري���ن قوي���ة للغاي���ة، ومتين���ة، ولق���د 
فوجئ دوق ي���ورك بالنم���و الكبري جلمعية 
)ه���ذه ه���ي البحري���ن(”، موؤك���ًدا اأن مركز 
امللك حمد العامل���ي للتعاي�ش ال�سلمي هو 
اأف�س���ل قن���اة للتوا�سل ما ب���ن ال�سعوب، 

بهذا الوقت بالذات.
واأو�سح���ت قائل���ة “اأب���دى دوق يورك 

فخره بوجود التعددية والقوميات املتنوعة 
يف البحري���ن، وق���ال اإن البحري���ن اأمن���وذج 
جميل، ويجب اأن حتتذي بها البلدان الأخرى 
يف تعاملها م���ع الأديان الأخ���رى، وباأن كل 
القوميات تعي�ش هنا بحرية و�سالم وحمبة، 
كما اأعطانا بع�ش الن�سائح ووجهات النظر 
املفيدة؛ لك���ي ينمو املركز ب�س���كل اأكر، 
ويكون مرك���زا قائدا ومث���ال يحتذى به يف 
العامل، ليعمل كج�رش للتوا�سل بن �سعوب 
العامل املختلفة، وينقل ر�سالة حب و�سالم 

لربوع العامل”.

ق���ال الق�سي����ش �سا�س���ري فيجي���ه 
كومارو عن الطائفة الهندو�سية “�ساألني 
الأم���ري ان���درو باهتم���ام ع���ن عم���ر معبد 
الهندو����ش هنا، فاأخرته باأنه معبد قدمي 
ج���ًدا، يرجع تاريخ وج���وده اإلى 200 عام، 
واأن عائلتن���ا و�سل���ت الي���وم يف البحرين 
اإل���ى اجليل ال�ساد�ش، واأن اجلد الأكر لنا 
دخل البالد �سنة 1870، وكان منذ وجوده 
ه���و الق�ش لهذا املعبد، ومن ذلك الوقت 

وعائلتنا تتوارث هذا املن�سب”.
واأب���ان كومارو قائ���ال “�ساألني اأي�ًسا، 
كيف ي�ستطيع ه���ذا املعبد اأن ين�سط، يف 
ظل وجود كث���ري من الثقافات املختلفة، 
فاأو�سحت له اأنه حن جاء جدي للبحرين، 
مل تك���ن احلياة ب�سهولته���ا القائمة الآن، 
ب���ل كانت �سعبة للغاي���ة، ولكنه ومنذ اأن 
و�سع قدمي���ه للم���رة الأول���ى بالبحرين، 
ق���ال اإن ه���ذا املكان ه���و املنا�سب لكي 
الروح���ي للطائف���ة  اإذكاء اجلان���ب  يت���م 

الهندو�سية”.
ووا�س���ل “كان الأم���ري �سعي���ًدا ج���ًدا 

عندم���ا قلت له ه���ذا، و�ساألني عن دورية 
زيارات���ي للهند، فقلت ل���ه اإنها من فره 
لف���رة، ولك���ن وجودن���ا الدائ���م ه���و يف 
البحرين، كم���ا �ساألني �سم���وه عن الدعم 
الذي نتح�سل عليه م���ن احلكومة، فقلت 
ل���ه اإننا جن���د كل الدع���م من���ذ اأن وطاأت 
اأقدام ج���دي البحرين، وحتى اللحظة، كما 
تذل���ل كل ال�سعوب���ات الت���ي نواجهه���ا، 

وباهتمام بالغ من الدولة”.

برابود جاويــه: البوذيــة 
تلقـــى كـــل احتـــرام

بديــع جابـــري: حقــــوق 
البهائييــــن حمفوظــة

قال برابود جاوي����ه من املركز 
الب����وذي “تكلم����ت مع ال����دوق عن 
املركز البوذي يف البحرين، واأكدت 
ل����ه اأن مملكة البحرين متنحنا حرية 
ممار�س����ة �سعائرنا، ب�س����كل اأريحي 
وكب����ري، م����ن خ����الل ه����ذا املرك����ز 
الذي يجمع حتت مظلت����ه كل اأبناء 
الطائف����ة البوذي����ة، كم����ا اأو�سحت 

ل�سموه اأنه مهم����ا تعددت العقائد 
والأديان، ف����اإن الهدف واحد، وهو 
اإف�س����اء مب����ادئ الأم����ن، وال�س����الم، 

واملحبة”.
“�ساألن����ي �سموه عن  واأ�س����اف 
ف����رة وجودي بالبحري����ن، فاأجبت: 
8 �سنوات، تخللها كثري من العمل 
بخدم����ة اأبن����اء الطائف����ة البوذي����ة، 

وبتعاون واحرام بالغن، نتلقاها 
من احلكومة، واملواطنن مًعا”.

اأكد بديع جاب����ري من الطائفة 
اأن  البحري����ن  مبملك����ة  البهائي����ة 
اأم����ري ي����ورك �ساأل عن م����دى جناح 
التعاي�����ش املوج����ود وع����ن كيفية 
ككل،  املنطق����ة  عل����ى  انعكا�س����ه 
واأ�س����اف “كل املوجودي����ن اأكدوا 
ل�سم����وه ه����ذا الأم����ر، واأن البحرين 
ومن����ذ مئ����ات ال�سن����ن، ت�ستقب����ل 

اجلمي����ع، وتتعاي�����ش معهم، بغ�ش 
النظ����ر ع����ن عقيدته����م، وم����ن اأي 

م�رشب وفكر هم”.
“�ساألن����ي �سم����وه ع����ن  وق����ال 
املجتمع البهائ����ي ومدى تداخلهم 
م����ع الع����ادات البحريني����ة ب�س����كل 
له  فاأو�سح����ت  و�سل�����ش،  طبيع����ي 
باأننا منخرط����ون بالبلد كمواطنن 

بحريني����ن، ل نختل����ف ع����ن غرينا 
باحلقوق والواجبات ب�سيء”.

فوزية اجليب: تكافوؤ 
الفر�ش للجميع

ق���ال الأم���ن العام 
ل�س���وؤون  امل�ساع���د 
العالقات العامة والإعالم 
والبح���وث فوزية اجليب 
اإن الأم���ري اأن���دور اأب���دى 
�سعادته ع���ن م�ساركاتنا 
مبجل����ش  املتوا�سل���ة 
عوا�س���م  يف  ال�س���ورى 

العامل عن التعددية، والتعاي����ش ال�سلمي، واحت�سان 
الأدي���ان يف البحرين، مبينة اأن “اله���دف امل�ستمر لنا 
هو الت�رشي���ف الأمثل للبحرين، ومب���دى فخرنا ببلدنا، 

وبامل�رشوع الإ�سالحي جلاللة امللك املفدى”.
واأردف���ت “اهتم �سم���وه باأن ي�ساألن���ي عن و�سع 
املراأة البحريني���ة، ومدى نيلها حقوقه���ا وم�ساواتها 
بالرج���ل، فقلت له: اأن���ا مثال حي عل���ى �سوؤالك هذا، 
اإذ اإنن���ي تدرجت بال�سلم الوظيف���ي من اخت�سا�سية، 
فرئي�س���ة ق�س���م، فمدي���ر اإدارة، فاأمن ع���ام م�ساعد، 
وبتجربة ه���ي الأولى من نوعها بالبحرين، ويف الوطن 
العرب���ي، ومبوؤ�رش يوؤكد وجود مب���ادئ تكافوؤ الفر�ش 

وللجميع”.

نهى كرم�ستجي: 
ُنعامل بود وانفتاح 

اأك��دت نهى 
ك���رم�������س���ت���ج���ي 
م����ن ال��ط��ائ��ف��ة 
اأنها  البهائية 
م�����س��ت��ه��ل  يف 
ح���دي���ث���ه���ا م��ع 
الأم�����ري اأن�����دور 
لواقع  تطرقت 

والتي  البحرين،  يف  البهائية  الطائفة 
والرعاية  وال��ود،  الح��رام،  كل  تلقى 
اأنف�سهم،  النا�ش  وم��ن  ال��دول��ة،  م��ن 

وعلى مدى اأجيال عديدة متعاقبة.
وبينت اأن الأمري اأندور كان �سعيًدا 
جًدا بال�سورة الطيب���ة عن البحرين يف 
التعددي���ة، والنفت���اح على  جم���الت 
الديان���ات، بقوله���ا “التق���ى �سم���وه 
اأبناءن���ا ال�سغ���ار ودار احلديث معهم 
باأم���ور كثرية، اإذ اأو�سحوا ل�سموه مدى 
التنوع واجلمال املوجود يف البحرين”.

الق�ش هاين عزيز: 
منار�ش طقو�سنا ب�سالم 

 
قال خادم الكني�سة 
الوطني���ة  الإجنيلي���ة 
رئي�ش  البحرين  مبملكة 
جمعية البيارق البي�ساء 
“كان  الق�ش هاين عزيز 
�سمو اأم���ري دوق متعجًبا 
و�سعيًدا حن عرف اأنني 
ق�سي�ش بحريني، اأمار�ش 

ديانتي بكل اأريحي���ة، واأمان، وطماأنينة، وقلت له اإن 
كني�ستن���ا هي الأق���دم بالبحرين، وباخللي���ج العربي 
ككل، ثم �ساألني �سموه عن احلريات الدينية، فقلت 
له اإنن���ا منار�ش طقو�سنا بكل حري���ة و�سالم، وبال اأي 
م�سايق���ات، واأن هنال���ك دعم���ا معنوي���ا م�ستمرا من 
القي���ادة ال�سيا�سية، على راأ�سه���م جاللة امللك، لكل 
دور العب���ادة املوج���ودة، وبهذا التن���وع الرائع الذي 
ميي���ز البحرين”. وتاب���ع “زيارة �سم���وه مثلت خطوة 
لالأم���ام يف العالق���ات ما ب���ن البلدي���ن ال�سديقن، 
ويف تق���رب �سموه للنا����ش هنا، وتعرف���ه املبا�رش من 
خاللهم ب�ساأن واقع ه���ذا البلد باحت�سان كل الأديان 

واملذاهب بتمازج ا�ستثنائي وعريق”.
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فئة مظلومة ومقهورة    
ال ت���زال منا�س���دات اأولياء اأم���ور مر�سى التوح���د، ت�سدح عرب ال�سح���ف وو�سائل 
االإع���ام املحلي���ة، مبطالبات اإن�ساني���ة عادلة، تكم���ن بح�سول اأبنائهم عل���ى التعليم 

املجاين، وامل�ساعدة على توظيفهم، وفقا الإمكاناتهم وقدراتهم.
ويطالب���ون اأي�ًس���ا، بتوف���ر اخت�سا�سيني م���ن ذوي الكف���اءات الأبنائهم، وفتح 
�سفوف للتوحد، ودجمهم يف املدار�س احلكومية، واإن�ساء مدر�سة خا�سة لهم، تبداأ من 
املراح���ل االأولى وحتى التخرج، وتق���دمي الت�سخي�س النف�سي املتخ�س�س لهم ب�سكل 

م�ستمر من عمر �سنتني.
ه���ذه املطالب���ات امل�رشوعة، ال ت���زال تراوح مكانه���ا منذ �سنني طويل���ة؛ الأ�سباب 
مبهم���ة، يقابلها غياب وج���ود املراكز املتخ�س�سة، وارتفاع كلف���ة االلتحاق باملراكز 
احلالي���ة، التي ُتعن���ى برعاية املعاق���ني، بحال مر يدف���ع اأولياء االأم���ور لدفع املبالغ 

الطائلة، دون ح�سولهم على النتائج املطلوبة، اأو املاأمولة.
هذه امل�ساعي اخلرة، يجب اأال تقت�رش م�سوؤوليتها على احلكومة، كما هي العادة، 
فالقطاع اخلا�س ل���ه دور م�سوؤول ال يقل اأهمية عنها، البنوك، وامل�سارف، وال�رشكات 
العماقة، وغرها، والتي تدر اأرباحها املايني �سنوًيا، نظر �سا�سة عملها باململكة، 

واأريحية القوانني ال�سائدة، خاًفا ملا هو قائم بدول اجلوار.
اإن ق�س���ور جمل�س النواب، له���و وا�سح، وبدور يجب اأن يتخط���ى اإقامة الندوات، 
واملوؤمت���رات امل�ستمرة، اإلى الت�رشيع اجلاد، واملدرو�س، ال�سانع للتغير، لهذه الفئة 

الغالية على اجلميع.
كم���ا اأن و�سائل االإعام، واالأقام، مدعوة الأن تويل هذه الفئة ومن بحكمها املزيد 

من االلتفات، واالهتمام، وت�سليط ال�سوء عليهم، وعلى ما يعانونه.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بحريني ثمانيني اأول املت�شافني يف مركز امللك حمد للأورام

“عي�شى اخلريية” تزف 36 �شابا و�شابة من الطائفتني 

االإكوادور: ح�شور بحريني الفت باملحافل الدولية

طلبات “خام�شة اجلنوبية” الغامن يرفع لـ “االأ�شغال” 

م�ساعد وزير اخلارجية: ندعم جهود اإحال االأمن يف العراق

اإعادة اإحياء عني احلنينية و�سيانة وتاأهيل الطرق

باك����و - بن����ا: ا�ستقبل����ت وزي����رة خارجية 
جمهورية االإكوادور ماريا فرناندا اي�سبانوزا، 
م�ساع����د وزي����ر اخلارجي����ة عب����داهلل الدو�رشي، 
وذل����ك على هام�����س اأعمال االجتم����اع الوزاري 
حلركة ع����دم االنحياز يف دورت����ه الثامنة ع�رشة 
املنعقدة يف مدينة باكو بجمهورية اأذربيجان.
وزي����ر  م�ساع����د  اأع����رب  اللق����اء،  وخ����ال 
اخلارجي����ة ع����ن اعت����زازه بعاق����ات ال�سداقة 
ب����ني مملكة البحري����ن وجمهوري����ة االإكوادور، 
ا �سبل تعزيزها ودفع اأوجه التعاون  م�ستعر�سً
بني البلدين ال�سديقني يف خمتلف املجاالت، 
منوًها بال����دور الذي قامت ب����ه وزيرة خارجية 
جمهوري����ة االإكوادور خ����ال تروؤ�سها ملجموعة 
ال�سب����ع و�سبعني وال�سني خ����ال عام 2017، 
وبال����دور الكب����ر ال����ذي قامت ب����ه جمهورية 
االأم����م املتح����دة  االإك����وادور الإجن����اح موؤمت����ر 
الثالث املعني باالإ�س����كان والتنمية احل�رشية 
امل�ستدام����ة الذي عق����د يف اأواخر ع����ام 2016 
يف مدين����ة كيتو، واعتم����اد االأجن����دة احل�رشية 
اجلدي����دة للع�رشي����ن عاًما املقبل����ة والتي تعد 
����ا، ي�س����اف ل�سل�سل����ة النجاحات  حدًث����ا تاريخيًّ
الت����ي حققتها االإك����وادور يف جمال املنظمات 

الدولية.
من جانبه����ا، اأ�س����ادت اي�سبان����وزا بالدور 
الرائ����د ململكة البحري����ن يف جمال دبلوما�سية 
املنظمات الدولية، وح�سورها الافت يف تلك 
املحافل، موؤك����دة حر�س بادها على ا�ستمرار 
التع����اون والتن�سي����ق م����ع مملك����ة البحرين يف 
كافة املحافل وعلى جميع االأ�سعدة مبا يحقق 

اأهداف ومبادئ حركة عدم االنحياز.
كما اجتمع م�ساعد وزير اخلارجية مع وكيل 
وزارة خارجي����ة جمهوري����ة الع����راق ال�سقيق����ة 

�سارو�س خالد �سعيد.

الدو�����رشي  ا�ستعر�����س  اللق����اء،  وخ����ال 
العاق����ات الثنائية ب����ني البلدين ال�سقيقني، 
����ا لتنوي����ع دوائ����ر  والت����ي تع����د مرتك����ًزا مهمًّ
التعاون امل�سرتك مبا يخدم م�سالح البلدين، 
متقدًم����ا بالتهنئة حلكوم����ة جمهورية العراق 
و�سعبها ال�سقيق على الن�رش الذي حتقق �سد 
اجلماع����ات املتطرفة وبخا�سة تنظيم داع�س، 
موؤك����ًدا دعم مملك����ة البحرين الكام����ل لكافة 
اجله����ود الرامية الإحال االأم����ن واال�ستقرار يف 
جمي����ع اأنحاء الع����راق واحلفاظ عل����ى �سيادته 

وا�ستقاله ووحدة و�سامة اأرا�سيه.

و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين: اجتمع وكيل 
وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ل�ش�ؤون الأ�شغال اأحمد اخلياط بنائب 
رئي�س جلن���ة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع واالأمن 
الوطن���ي )ممث���ل الدائرة اخلام�س���ة باملحافظة 
اجلنوبي���ة( النائ���ب خليف���ة الغ���امن بح�س���ور 
رئي�س ق�سم ت�ساميم الطرق مها حمادة ور�سا 
�سلمان، وهو مهند����س املنطقة باالإنابة، اإذ مت 
التباح���ث يف ع���دد م���ن املقرتح���ات والطلبات 

املتعلقة مبناطق الدائرة اخلام�سة.
ويف بداي���ة اللق���اء اأ�شاد اخلي���اط باجله�د 
التي يقوم به���ا النواب من اأجل متابعة طلبات 
ومقرتحات اأه���ايل الدائ���رة املرتبطة بخدمات 
الطرق وال����رشف ال�سح���ي، منوًه���ا بالتوا�سل 
والتكامل ب���ني جمل�س النواب من جهة، ووزارة 
اال�سغ���ال من جه���ة ثانية مبا يحق���ق امل�سلحة 

العامة.
وتق���دم النائب الغامن بع���دد من الطلبات 
من �سمنها: تطوير �سارع احلنينية، اإعادة اإحياء 
عني احلنينية، تو�سعة املتن���زه، بجانب العمل 
عل���ى ا�ستكمال مق���رتح ربط �س���ارع املع�سكر 
ب�س���ارع احلنينية ملا ل���ه من تاأث���رات اإيجابية 
من حيث امت�سا����س احلركة املرورية املتجهة 
على �سارع املع�سكر والتخفيف منها مبا يخدم 
اأه���ايل املنطق���ة ومرتاديه���ا خا�س���ة مع قرب 
افتت���اح مركز غ�سيل الكل���ى وبع�س املدار�س 

وامل�رشوع االإ�سكاين باحلنينية.
كم���ا متت مناق�سة مقرتحات ر�سف الطرق 
الرتابي���ة مبجم���ع 901 بعد االنته���اء من اأعمال 
اإن�س���اء اجل���دار امل�ساند مبوازاة �س���ور املقربة 
وبع���د االنتهاء م���ن اأعم���ال مد �سبك���ة ال�رشف 

ال�سحي التي من املوؤمل البدء فيها خال الربع 
الثال���ث من العام احلايل، اإع���ادة تاأهيل طريق 
318 مبجمع 903 ور�سف املمرات بني املنازل 
واملباين، اإعادة تاأهيل طريق 330 مبجمع 903 
وتو�سعت���ه وو�س���ع مرتفعات تخفي���ف ال�رشعة 
عليه، اإعادة تاأهي���ل الطريق 333 مبجمع 903 
واقرتاح بجعل حركة املرور عليه يف اجتاه واحد، 
ر�سف املمرات بني املنازل واملباين يف طريق 
336 و339 مبجم���ع 903، اإعادة تاأهيل طريق 
341 و350 بنف����س املجم���ع م���ع تو�سعتهم���ا، 
اإ�ساف���ة اإلى اإعادة تاأهيل الط���رق 356، 361، 
365، 370، 373، 386 مبجم���ع 903 ور�س���ف 
املنحدر الوا�سل على املن���ازل يف طريق 372 

بنف�س املجمع.
كما تطرق النائب خليفة الغامن اأي�ًسا خال 
اجتم���اع باخلي���اط اإلى مق���رح الب���دء يف اأعمال 
�سيانة وتطوير �سارع ال�سي���خ حمود اآل �سباح 
املوؤدي اإلى املتحف الع�سكري واقرتاح درا�سة 

تغير حركة املرور علي���ه اإلى اجتاه واحد، كما 
مت ا�ستعرا�س امل�ساري���ع التي مت تنفيذها يف 
الدائ���رة اخلام�سة منها ر�س���ف طريق 111 من 
�سارع الرف���اع، �سيانة طرق عدة يف جممع 925 
واإن�ساء مواقف مل�رشوع حماكم االأ�رشة، كما توجد 
ع���دد من امل�ساري���ع قيد التنفي���ذ منها ر�سف 
ط���رق عدد م���ن املجمع���ات 901، 905، 910، 
ا�ستكم���ال طرق جممع���ي 910 و901 التي هي 
حالًي���ا قيد التنفيذ و�سيان���ة طرق جممع 905 
و925، اع���داد الدرا�س���ات املروري���ة ل�س���وارع 
جمم���ع 901، اإعادة فت���ح ال�ساحة اأم���ام م�سجد 
عي�سى بن عي�سى؛ ليمكن ا�ستخدامها كمواقف 

لل�سيارات.
ويف خت���ام االجتماع مت االتفاق على حتديد 
موع���د جلول���ة ميدانية قريبة يق���وم بها وكيل 
�سوؤون اال�سغال برفق���ة مهند�سي الوزارة اإلى 
جممعات الدائ���رة اخلام�سة؛ للنظ���ر ميدانًيا يف 

طبيعة ال�سكاوى واملقرتحات. 

مل يك���ن يتوق���ع مواط���ن بحريني 
يف الثمان���ني م���ن العم���ر، اأن مر�س���ه 
ومعانات���ه من الورم ال���ذي اأ�سيب به 
�سيتمكن م���ن عاج���ه بالبحرين، وهو 
ال���ذي ه���ّده املر����س، وينتظ���ر اأم���ل 
ال�سفاء بال�سفر والعاج باخلارج، وهو 
الذي بل���غ من العمر م���ا يجعل ال�سفر 

�سعب املنال.
لقد كان هذا البحريني الثمانيني 
اأول مري����س ي�ستقبل���ه ق�س���م العاج 
االإ�سعاعي يف مركز امللك حمد لاأورام 
افتتاح���ه وا�ستقبال���ه املر�سى  بع���د 
للعاج، ومت ت�سخي�سه ب�رشطان الغدة 

الدرقية. 
وكان���ت حال���ة املري����س تتطلب 
���ا بعد اإجرائ���ه للعملية  عاًج���ا اإ�سعاعيًّ
اجلراحي���ة، ويف �س���وء تلقي���ه للعاج 
االإ�سعاع���ي خ�س���ع املري����س جلل�س���ة 
التخطيط يف 15 مار����س 2018، وبداأ 

بتلقي اأولى جل�سات���ه العاجية يف 25 
مار����س 2018. وكان م���ن التحديات 
التي واجهه���ا الطاقم الطبي يف ق�سم 
العاج االإ�سعاعي هي تو�سيل جرعات 
عالية من االإ�سعاع الى املنطقة املراد 
عاجه���ا لزي���ادة فر����س ع���اج الورم  
م���ع مراع���اة تقلي���ل االآث���ار اجلانبي���ة 
لاأع�س���اء  حماي���ة  اأق�س���ى  وتوف���ر 
ال�سليم���ة القريبة من منطق���ة الورم، 
ذلك م���ا ا�ستدع���ى ا�ستخ���دام تقنية 
االإ�سعاع���ي)IMRT(، وكانت  العاج 
اجلل�سات واجلرعات تتم على يد اأطباء 

املركز بحرفية ومهارة فائقتني.
وبداأ ق�س���م الع���اج االإ�سعاعي يف 
مرك���ز امللك حمد ل���اأورام با�ستقبال 
وتقدمي الع���اج االإ�سعاعي للمر�سى. 
واجلدير بالذكر اأن اجلهاز امل�ستخدم 
يف الع���اج االإ�سعاع���ي وه���و امل����رشع 
HD  VE -  خلخلطي الرباعي الطاقة
SA ويعت���رب االأحدث عامليًّا من �رشكة 

ELEKTA العاملية.

اللحم���ة  باأهمي���ة  منه���ا  اإمياًن���ا 
االجتماع���ي،  والرتاب���ط  الوطني���ة 
نظمت جمعية مدينة عي�سى اخلرية 
االجتماعي���ة ب�سال���ة ال�سقر الذهبي 
بن���ادي ط���ران اخلليج اأم����س االأول 
حف���ل ال���زواج اجلماع���ي “تاآلف” يف 
ن�سخت���ه الثانية يف حفل بهيج ح�رشه 
اأكرث م���ن 2000 مدع���و لتهنئة 18 

�سابا من الطائفتني الكرميتني.
اإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
اجلمعي���ة ن�سال البن���اء “اإن ح�سيلة 
هذا امل�رشوع ما هي اإال ثمرة م�ستمرة 
من العط���اء، اإذ حملت اجلمعية على 
الرتاب���ط  اأوا����رش  توطي���د  عاتقه���ا 
االجتماع���ي م���ن خ���ال اإقام���ة ه���ذا 
امل����رشوع الذي ال ي�ستثن���ي اأحًدا من 

اأبناء البحرين”.
كما اأ�سار نائ���ب الرئي�س رئي�س 
ال���زواج  مل����رشوع  العلي���ا  اللجن���ة 
اجلماع���ي اإي���اد املقه���وي اإل���ى اأن 
اإيجابي���ة  ال���زواج اجلماع���ي خط���وة 

ورائع���ة، خ�سو�س���ا يف ظ���ل الغ���اء 
الفاح����س؛ لتخفيف االأعب���اء املالية 
عل���ى املتزوج���ني، كم���ا اأن امل�رشوع 
ال يقت����رش عل���ى اجلان���ب امل���ادي، 
فهو ينطل���ق من مب���داأ اأن مثل هذه 
الزيجات تاأكد نقط���ة جوهرية وهي 
التوع���وي  اجلان���ب  عل���ى  الرتكي���ز 
والتثقيف���ي للمقبلني عل���ى الزواج 
باعتب���ار اأن جناح ال���زواج يعني رفد 
املجتم���ع باأبناء �ساحل���ني يخدمون 

املجتمع.
واأثن���ى املقهوي عل���ى اجلهود 
اجلب���ارة التي ق���ام به���ا املنظمون 
لهذا احلف���ل الرائع ال���ذي ارت�سمت 
في���ه الفرح���ة عل���ى وج���ه العر�سان 
واملهنئ���ني، ومل يكن ذلك ليتحقق 
لوال احلر����س الكبر م���ن الداعمني 
الذين تعجز الكلم���ات عن �سكرهم، 
�سائ���ا م���ن اهلل العزي���ز القدي���ر اأن 
يك���ون “تاآل���ف 3” ممي���زا يف �سماء 

البحرين.

بدور املالكي

“االأهلية” تنظم غًدا امللتقى ال�شنوي للخريجني 
حبيب: نوؤمن بعاقة وثيقة م�ستمرة مع الطلبة

املنام���ة - اجلامع���ة االأهلي���ة: دع���ا مدي���ر 
العاق���ات املهني���ة باجلامع���ة االأهلي���ة ح�سني 
حبيب عم���وم خريج���ي اجلامعة اإل���ى امل�ساركة 
الفاعلة يف امللتق���ى ال�سنوي للخريجني املزمع 
عق���ده يف ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء غد االإثنني، 
يف قاعة التاج بفندق �سراتون البحرين بح�سور 
الرئي�س املوؤ�س�س للجامعة الربوفي�سور عبداهلل 
احل���واج ورئي�س اجلامع���ة الربوفي�سور من�سور 
الع���ايل وع���دد م���ن اأ�ساتذته���ا االأكادميي���ني 
وكوادرها االإداريني و�رشكائها اال�سرتاتيجيني، 
ا اأرباب االأعمال من منت�سبي القطاعني  خ�سو�سً
الع���ام واخلا�س، وممثل���ي املوؤ�س�سات الداعمة 

للتدريب العملي لطلبة اجلامعة. 
واأك���د حبي���ب يف ت�رشي���ح �سح���ايف اأن جناح 
خريج���ي اجلامع���ة ومتيزه���م يف اأداء ر�سالتهم 
العلي���ا  درا�ساته���م  وا�ستكم���ال  الوظيفي���ة 
ال�سه���ادة االأهم على جناح اجلامع���ة االأهلية يف 
اأداء ر�سالته���ا، موؤكًدا يف الوقت نف�سه ا�ستمرار 
العاقة الوثيقة ب���ني اجلامعة وخريجيها، حيث 
توؤم���ن اجلامع���ة بال���دور احلي���وي خلريجيها يف 

تطوير براجمها وتدريب طلبتها ودعم كلياتها 
مبختل���ف اال�ست�س���ارات والعاق���ات، خا�سة مع 
م���ا تعت�سف ب���ه القطاعات املهني���ة من تطور 

مت�سارع وم�ستمر.
واأ�ساف: �س���وف نحر�س على توزيع اأع�ساء 
الهيئت���ني االأكادميية واالإداري���ة على طاوالت 
اخلريجني �سناعة التاقح والتبادل يف املعارف 

ب���ني اخلريج���ني واأ�ساتذته���م، يف  والتج���ارب 
�سياق التغذية الراجعة للجامعة ب�ساأن امل�سرة 
املهني���ة واالأكادميي���ة خلريجيها، كم���ا �ستتم 
اإتاح���ة الفر�س���ة مل���ن يرغب م���ن اخلريجني يف 
االن�سم���ام اإلى نادي اخلريجني واال�ستفادة من 

اأن�سطته وفعالياته التدريبية واالجتماعية.
ونّوه مدير العاقات املهنية اإلى اأن خريجي 
وخريج���ات اجلامع���ة االأهلية اأثبت���وا متيزهم يف 
�س���وق العمل من خ���ال الوظائ���ف واملنا�سب 
املرموق���ة الت���ي تقلدوه���ا يف خمتل���ف وزارات 
الدول���ة واملوؤ�س�سات العام���ة واخلا�سة، موؤكًدا 
اهتمام اجلامعة با�ستم���رار التوا�سل والتعاون 

االأكادميي واملهني مع خريجي اجلامعة.
ي�س���ار اإلى اأن عم���ادة �س���وؤون الطلبة ومن 
خ���ال اإدارة العاق���ات املهني���ة التابع���ة له���ا 
تقي���م ب�س���كل دوري ور����س ودورات تدريبي���ة 
تخت�س باجلوانب املهنية لتزويد طلبة اجلامعة 
وخريجيها مبختل���ف تخ�س�ساته���م باملهارات 
املطلوب���ة وامل�ستج���دات املتع���ددة يف �س���وق 

العمل.

• ح�سني حممد حبيب	
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تعزيز التعاون الربملاين بني البحرين واململكة املتحدة
لدى لقائه وفًدا من الربملان الربيطاين... العرادي:

الق�شيبي���ة - جمل����س النواب:  اأ�ش���اد النائب 
الأول لرئي�س جمل�س النواب علي العرادي بالعالقة 
ال�شرتاتيجية العميقة واملتميزة التي جتمع مملكة 
البحري���ن واململكة املتحدة على كاف���ة الأ�شعدة، 
مثمًنا الهتمام الذي تولي���ه القيادتان يف البحرين 
وبريطانيا لالرتق���اء مب�شتوى العالقة بني البلدين 
مب���ا يحقق م�شتوي���ات اأرفع من التع���اون الثنائي، 
تطلًع���ا لتحقي���ق املزي���د م���ن النم���اء والزده���ار 

وال�شتقرار.
ج���اء ذلك، خ���الل لقاء جمع الع���رادي بوفد من 
الربمل���ان الربيطاين �شم كالً م���ن: النائب والوزير 
يف حكوم���ة الظ���ل املعن���ي بال�ش���وؤون اخلارجية مع 
اأوروب���ا ورو�شي���ا واآ�شي���ا الو�شطى خال���د حممود، 
وع�شو جلنة الدفاع الربملانية جوين مري�رس، وع�شو 

جلنة ال�شوؤون اخلارجية بوب �شيلي.
وا�شتعر����س النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س 

النواب مع الوفد جانًبا من الإجنازات التي حتققت 
يف ظل العهد الزاهر لعاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، ويف ظل نهجه 
الإ�شالحي الذي اأخذ البحرين اإلى اآفاق دميقراطية 

رحب���ة، خا�ش���ة فيما يتعل���ق بتعزيز جم���ال حقوق 
الإن�ش���ان ورف���ع �شق���ف حري���ة ال���راأي والتعب���ري، 
ف�ش���اًل عن تعزيز دور امل���راأة ومتكينها على كافة 

الأ�شعدة.

واأك���د الع���رادي اأن جمل�س الن���واب يعد واحًدا 
م���ن اأهم مظاهر امل����رسوع الإ�شالحي، واأن ما متلكه 
ال�شلط���ة الت�رسيعية من �شالحي���ات فعالة، وتطور 
ملح���وظ اإمنا ج���اء نتيج���ة للرعاية امل�شتم���رة التي 

حتظ���ى بها من لدن جاللة املل���ك، معرّبّا عن تطلع 
املجل����س النياب���ي يف البحرين اإل���ى تعزيز التعاون 

الت�رسيعي مع الربملان الربيطاين.
واأثنى النائب الأول بالدور الفعال الذي تبديه 
اململكة املتحدة مبعية الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
الأخرى ع���رب الوقوف مع مملك���ة البحرين مبا يعزز 
اأمنه���ا وا�شتقرارها، ويحق���ق التوجه العاملي للحد 

من مظاهر العنف والإرهاب يف املنطقة.
م���ن جانب���ه، اأك���د الوف���د الربيط���اين حر����س 
اململكة املتحدة على تعزي���ز التعاون مع البحرين 
يف كافة املجالت، خا�شة يف جمال تنمية العالقات 
الربملانية والت�رسيعية امل�شرتك���ة، كما ا�شتعر�س 
الوفد م�شارات التعاون الثنائي، والتطور امللحوظ 
يف عالق���ة البلدي���ن ال�شديقني، مبدًي���ا تطلعه اإلى 
تعزيز التوا�شل مبا يفتح مزيًدا من �شبل التعاون، 

متمنيًّا للبحرين كل التوفيق والزدهار.

وفد برملاين اإندوني�سي يبحث �سبل تطوير العالقات 
بداأ وفد برمل���اين اإندوني�ش���ي برئا�شة النائب 
الأول لرئي����س الربملان الإندوني�شي، زيارة ر�شمية 
ململكة البحرين ت�شتغ���رق 5 اأيام، وكان يف مقدمة 
م�شتقبل���ي الوفد لدى و�شوله الب���الد اأم�س النائب 

الأول لرئي�س جمل�س النواب علي العرادي.
وتاأت���ي الزيارة يف اإطار بح���ث جمالت التعاون 
ب���ني البلدي���ن ال�شديق���ني، اإ�شاف���ة اإل���ى تطوير 
العالق���ات الربملاني���ة، وخا�ش���ة يف ظل م���ا مير به 

العامل من م�شتجدات ت�شتوجب املزيد من التعاون 
الربملاين ال���دويل والتفاعل مع خمتل���ف الق�شايا، 
اإلى جانب اإب���راز الإجنازات الت���ي حققتها البحرين 
يف جمي���ع املج���الت من خ���الل امل����رسوع الإ�شالحي 
جلالل���ة املل���ك، وا�شتعرا����س التجرب���ة الت�رسيعية، 
واحلر�س عل���ى توطيد وتقوية العالق���ات الدولية 
والدبلوما�شي���ة ب���ني خمتل���ف برملان���ات الع���امل، 
وتوطي���د وتعزيز دور جل���ان ال�شداق���ة الربملانية 

امل�شرتكة.
و�شيلتقي نائ���ب رئي�س الربملان الإندوني�شي 
والوف���د املراف���ق بع���دد م���ن كب���ار امل�شوؤول���ني 
وال���وزراء، و�شيقوم بزي���ارة عدد م���ن املوؤ�ش�شات 
التنموي���ة  امل�شاري���ع  عل���ى  والط���الع  واجله���ات، 
واحل�شاري���ة يف مملكة البحري���ن، وما حتقق يف ظل 

امل�رسوع الإ�شالحي وامل�شرية الدميقراطية.
و�شيبح���ث الوف���د، خ���الل الجتماع���ات الت���ي 

�شيعقده���ا، �شبل تطوير العالقات الثنائية وتعزيز 
التع���اون الربمل���اين ب���ني اإندوني�شي���ا والبحري���ن، 
اإل���ى جان���ب ا�شتعرا����س جملة من التط���ورات على 
ال�شعيدي���ن الإقليمي وال���دويل، كم���ا �شيتم عقد 

جل�شة مباحثات ر�شمية مع جلنة ال�شداقة الربملانية 
امل�شرتكة تاأكي���ًدا لل�شداقة الربملانية التي جتمع 
جمل����س الن���واب بنظ���ريه الإندوني�ش���ي، للتع���اون 
الربملاين ودعم التعاون القت�شادي وال�شتثماري.

رئي�س “مًعا” يبحث تغطية مدار�س املحرق

مريزا ي�ستعر�س م�ساريع الطاقة املتجددة مع “الطرق” 

بهدف زيادة رقعة امل�شتفيدين بكل املراحل العمرية

فيما يتعلق برتكيب الأنظمة يف اجل�شور وم�شارات اخلدمات

املنامة - جلنة مًعا: اأكد حمافظ العا�شمة رئي�س 
جلنة مكافح���ة العنف والإدمان )مًع���ا( ال�شيخ ه�شام 
ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة اأن اللجن���ة ت�شع ن�شب 
عينيها �رسورة تغطية جمي���ع املدار�س بالتعاون من 
املديريات الأمنية وفًقا ل�شتعدادات وخطة الربنامج 
التنفيذي���ة الت���ي �شتطبق خ���الل الف�ش���ل الدرا�شي 
الث���اين للعام 2017 - 2018 �شم���ن م�شاعي اللجنة 
لرف���ع م�شت���وى التاأث���ري الإيجابي للربنام���ج وزيادة 

رقعة امل�شتفيدين بكل املراحل العمرية.
وق���ال “و�ش���ع الربنامج اأهدافا ع���دة ترمي اإلى 
اإع���ادة وتاأهي���ل وتوجيه �شل���وك الطلبة ع���ن طريق 
م�شاعدتهم يف التخلي ع���ن �شلوك ُمعني مبتابعتهم 
اأول ب���اأول، ومن ثم تقييم وتق���ومي النتائج الراجعة 
لأج���ل درا�ش���ة م���دى ا�شتمراري���ة تاأث���ري حمف���زات 
ا اأن م�شي  ال�شلوك على �شخ�شي���ة الطالب، خ�شو�شً
الربنامج بتنفيذ فعاليته التوعوية ياأتي انطالًقا من 
توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن ال�شيخ را�شد 
بن عب���داهلل اآل خليفة الهادفة اإل���ى تعزيز مفهومي 
الأمن الجتماعي وال�شلم الوطني بني خمتلف القوى 

والأفراد”.
جاء ذل���ك اأثناء زيارة رئي�س جلن���ة “مًعا” لبحث 
اأوج���ه التعاون م���ع مديرية �رسطة حمافظ���ة املحرق، 
اإذ كان يف ا�شتقبال���ه املدير اع���ام للمديرية العميد 

ف���واز احل�ش���ن، وكل م���ن مدي���ر برنامج “مًع���ا” علي 
اأمين���ي، واملن�ش���ق الأمن���ي باملحافظة امل���الزم اأول 
فهد العلوي، ورئي�س ق�شم العالقات العامة والعالم 

باملحافظة حممد اخلالدي.
وخالل اللقاء بحث رئي����س “مًعا” �شبل التعاون 
امل�ش���رتك مع املدير الع���ام للمديرية؛ لزيادة معدل 
تغطي���ة جمي���ع مدار�س حمافظ���ة املح���رق من خالل 
ال�شتف���ادة م���ن جه���ود �رسط���ة املجتم���ع التابع���ني 
للمديري���ة بنظ���ام ال���دوام اجلزئ���ي يف كل مدر�ش���ة 
باملحافظ���ة، موؤك���ًدا اأن اللجنة عازمة عل���ى موا�شلة 
تبادل املنفعة والتعاون مع جميع املديريات لزيادة 

الع���دد الطلبة امل�شتفيدي���ن واملدار�س التي �شيتم 
تغطيته���ا عرب تكليف كل �رسطي جمتمعي منفذ تابع 
للمديري���ة بتغطية مدر�شتني يف الف�ش���ل الدرا�شي 

الواحد.
كما نوه باأن زيارة مديرية املحرق تعترب الثانية 
بعد مثيلتها العا�شم���ة؛ لل�شري نحو تنفيذ م�شامني 
اخلط���ة التنفيذي���ة، م�شي���ًدا باجلهود الكب���رية التي 
تبذلها املديرية يف حفظ اأمن املواطنني واملقيمني 
وتعزي���ز ع���رى ال�رساك���ة املجتمعية ب���ني الأهايل ملا 
تتميز ب���ه حمافظة املحرق من ا�شال���ة وتقارب بني 
اأهاليها وموروث اجتماعي توارثه الأبناء عن الأجداد.

املنام���ة - هيئ���ة �ش���وؤون الكهرب���اء وامل���اء:  
ا�شتقب���ل وزير �شوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�شني 
مريزا يف مكتبه مببن���ى هيئة الكهرباء واملاء وفًدا 
من م�شوؤويل ومهند�ش���ي اأق�شام م�شاريع وتخطيط 
وت�شمي���م الط���رق ب���وزارة الأ�شغ���ال والبلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين تتقدمه���م الوكيل امل�شاعد 
للطرق ه���دى فخرو، والوكي���ل امل�شاعد للخدمات 
اإبراهي���م احل���واج، وع���دًدا م���ن امل���دراء  الفني���ة 

وامل�شوؤولني.
ويف بداي���ة اللقاء، رحب مريزا باحل�شور وقدم 
ا مرئيًّا حول م�شاريع الطاقة امل�شتدامة  له���م عر�شً
والتع���اون املن�شود م���ن الأجه���زة احلكومية ذات 
العالق���ة وم���ن بينه���ا وزارة الأ�شغ���ال والبلديات 
والتخطي���ط العم���راين، حيث �رسح الوزي���ر اخللفية 
الطاق���ة  وح���دة  لإن�ش���اء  التاريخ���ي  والت�شل�ش���ل 
امل�شتدام���ة الت���ي تعن���ى بت�شجي���ع ال�شتثمار يف 
الت���ي  الوطني���ة  والأه���داف  املتج���ددة،  الطاق���ة 
اأقرتها احلكومة بالن�شبة لكف���اءة الطاقة والطاقة 
املتج���ددة وخطة العم���ل التي يت���م متابعتها من 
اللجن���ة الوطني���ة برئا�ش���ة وزير �ش���وؤون الكهرباء 

وامل���اء والتي ت�شكل اأق�شام الط���رق جزًءا من خطة 
العم���ل ه���ذه، وبالأخ����س فيم���ا يتعل���ق برتكيب 
اأنظم���ة الطاقة املتجددة يف امل�شاريع الكربى مثل 

اجل�شور وم�شارات اخلدمات.
ويف هذا ال�شدد، اأ�شاد م���ريزا بالتعاون البناء 
وامللمو�س من قبل جمي���ع امل�شوؤولني والعاملني 
بوزارة الأ�شغ���ال والبلدي���ات والتخطيط العمراين 
وعل���ى راأ�شه���م الوزي���ر ع�ش���ام خل���ف ومتابعت���ه 
ال���وزارة  دور  بتعزي���ز  واهتمام���ه  ال�شخ�شي���ة 
واإ�شهاماته���ا يف م�شاريع الطاقة املتجددة حتقيًقا 
لالأه���داف الوطني���ة والروؤي���ة القت�شادية ململكة 

البحرين 2030م.
من جانبهم، اأعرب امل�شوؤولون باأق�شام م�شاريع 
وتخطي���ط وت�شميم الطرق عن �شكرهم وتقديرهم 
للوزي���ر وامل�شوؤولني على ه���ذا ال�رسح واملعلومات 
عن م�شاريع الطاقة املتجددة القائمة وامل�شتقبلية 
والتي اأعطتهم ت�ضوًرا وا�ضًحا حول دورهم املنوط 
به���م يف حتقيق ما ت�شعى اإلي���ه مملكة البحرين من 
غاي���ات واأهداف كربى يف هذا اخل�شو�س، موؤكدين 
تعزي���ز التعاون القائم بينهم وب���ني وحدة الطاقة 
امل�شتدام���ة ل���كل م���ا م���ن �شاأن���ه حتقي���ق الرفعة 

والتقدم والزدهار لهذا الوطن العزيز.

الدو�رشي يوؤكد �رشورة زيادة الوعي بـ “التوحد” وتقدمي الت�رشيعات الالزمة

الغتم: لوحات اإر�سادية على �سيارات جمع القمامة 

اأك����د النائب حم����د الدو�����رسي دع����م ال�شلطة 
الت�رسيعي����ة لق�شي����ة “ا�شط����راب التوح����د” التي 
انت�����رست موؤخًرا بقوة، موؤكدا �����رسورة زيادة الوعي 

بهذا ال�شطراب وتقدمي الت�رسيعات الالزمة له.
ول����دى رعايت����ه فعالي����ة الوكاث����ون “مع كل 
خط����وة اأم����ل” ال����ذي نظمت����ه جمعي����ة التوحديني 
الأول  اأم�����س  ع�����رس  البدي����ع  مبم�ش����ى  البحريني����ة 
باحل�ش����ور  “�شع����دت  النائ����ب  ق����ال  )اجلمع����ة(، 
معكم يف ه����ذه الفعالية، ونح����ن ك�شلطة ت�رسيعية 
م�شان����دون لك����م وناأم����ل توا�شلك����م معن����ا لبلورة 
الأف����كار التي ن�شتطيع كمجل�����س نواب اأن نقدمها 
لكم، من ت�رسيعات ومقرتحات ت�شب يف التخفيف 

عن املعانني من هذا ال�شطراب واأ�رسهم”.
وقال����ت رئي�ش����ة املوؤ�ش�ش����ة الوطنية حلقوق 
الإن�شان ماريا خوري “�شك����ًرا لالأطفال امل�شابني 
با�شط����راب التوحد الذين كان����وا �شبًبا يف جتمعنا، 
جئن����ا هن����ا لنت�ش����ارك م����ع بع�����س للو�ش����ول اإلى 
اأف����كار تخدمكم، مند يدنا ليدك����م لن�شد الثغرات 

املوجودة �ش����واًء كانت يف وجود اأم����ور حتتاج اإلى 
ت�رسيع اأو تفعيل الت�رسيعات املوجودة”. واأ�شافت 
“اجتمعت الأ�شبوع املا�شي مع عدد من اأولياء اأمور 
التوحدي����ني، واطلع����ت على مطالبه����م، لن نرتك 
املو�شوع اإلى اأن نحل جزًءا كبرًيا من الهموم التي 
تثقل عن كاه����ل التوحديني واأ�رسهم”. من جهته، 
قال رئي�����س جمعية التوحدي����ني البحرينية زكريا 
ها�ش����م “داأبت اجلمعية على تكثيف فعالياتها يف 
�شهر اأبريل الذي ي�شادف اليوم العاملي للتوحد، 
وته����دف فعالياتنا الى توعية املجتمع با�شطراب 
التوح����د، وامل�شاكل الت����ي يواجهه����ا التوحديون 
واأ�رسه����م، لت�شكيل راأي عام داعم لهذه الق�شية”. 
وقدم ها�شم ال����دروع التذكارية للنائب الدو�رسي 
ولرئي�ش����ة املوؤ�ش�ش����ة الوطني����ة حلق����وق الإن�شان 

خوري، اإ�شافة للجهات الداعمة للفعالية.
بعده����ا ق����ام النائ����ب بق�����س �رسي����ط افتتاح 
الفعالي����ة الت����ي �شه����دت العدي����د م����ن الربام����ج 

التثقيفية والريا�شية وال�شحية والرتفيهية.

اجلنبية – بلدية املنطقة ال�شمالية: اأكد 
مدير ع���ام بلدية املنطق���ة ال�شمالية يو�شف 
الغتم اأهمية ممار�شة الدور التوعوي للحفاظ 

على النظافة العامة والرتقاء بالبيئية«. 
وقال الغتم -خالل لقاء مع �رسكة النظافة 
اوربا �شري التي عر�شت اإحدى ال�شاحنات وقد 
ُطبعت عليها لوحات اإر�شادية باأوقات اإخراج 
النظاف���ة واخلط ال�شاخ���ن- »ن�شعى اأن ن�شل 
مب�شج���ات توعوي���ة للجمهور بو�ش���ع عبارات 
اإر�شادية وتوعوية على �شيارات جمع القمامة، 
اله���دف منها خلق وع���ي باأهمية احلفاظ على 
النظافة، وبتحديد اأوق���ات ا�شتخراج القمامة 
واخل���ط ال�شاخن«.  ودعا الغت���م »اإلى �رسورة 
تع���اون اجلمي���ع يف مو�ش���وع النفاي���ات م���ن 
حيث اللت���زام بوقت اإخ���راج القمامة اإ�شافة 

اإلى تعاونهم يف اللت���زام بالقانون واحلفاظ 
على النظافة العام���ة«. واأ�شاف: على اجلميع 
ممار�ش���ة دوره���م الرقابي، والتبلي���غ عن اأية 
خمالف���ات يف ه���ذا ال�شاأن تع���ود بال�رسر على 
البيئ���ة. وراأى اأن مهم���ة النظاف���ة ل ميكن اأن 
تتحملها جهة دون اأخ���رى، فاجلميع �رسيك يف 
احلفاظ على م�شتوى النظافة، واجلميع �رسيك 
اأ�شا�ش���ي يف احلفاظ على مكت�شب���ات الوطن 
والنهو����س به. وخت���م الغتم قائ���اًل »ت�شعى 
البلدي���ة اإلى حت�شني خدماته���ا على م�شتوى 
النظاف���ة وت�شخري كاف���ة الإمكانيات من اأجل 
احلفاظ على النظاف���ة« م�شرًيا اإلى اأنه �شيتم 
عم���ل اأغطية على حاوي���ات القمامة و�شتعمل 
البلدية على توزيعها ب�شكل جتريبي لدرا�شة 

مدى مالءمتها«. 



األحد 8 أبريل 2018 
22 رجب 1439
8local@albiladpress.comالعدد 3463 بالدنا

معر�ض الكتاب يحتفي بالثقافة من خالل جوائزها الثالث
اخلاجة املحرقية حت�سد “جائزة ل�ؤل�ؤة البحرين” عن كتابها “مر�سى”

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: اختتم 
معر�ض البحرين الدويل 18 للكتاب برناجمه الثقايف 
اأم����ض بتقدمي ج�ائز الثقافة الثالث، بح�س�ر رئي�سة 
هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة مي بنت حممد 
اآل خليفة، واملدير الع���ام للثقافة والفن�ن ال�سيخة 

هال بنت حممد اآل خليفة.
و�رصح���ت ال�سيخة مي بنت حمم���د يف بداية حفل 
ت�زي���ع اجل�ائز “اإنها املرة الأول���ى التي يجيء فيها 
املعر�ض بقلب املح���رق عا�سمة الثقافة الإ�سالمية، 
ونحتفي فيه ب�سخ��ض حمرقية وعربية اأثرت امل�سهد 
الثقايف اأي�ًسا، واأ�سهمت يف منح هذه املدينة ه�يتها 

ومقدرتها على ن�رص الفكر والتن�ير”.
وعلق���ت “جائزة ل�ؤل����ؤة البحرين التي خ�س�ست 
عرب����ن وف���اء وحمبة لل�سيخ���ة ل�ل�ة بن���ت حممد اآل 
خليفة ه���ذا العام متن���ح اأي�ًسا ل�سي���دة من املحرق، 
ترك���ت اأثرها من خالل م�ؤلفها الثقايف، وه� ما ي�ؤكد 
رهاننا على هذه املدينة امل�ستمرة يف املنح الإن�ساين 
والفك���ري”.  وح�سدت الكاتبة اإمي���ان اخلاجة جائزة 
ل�ؤل����ؤة البحرين، وحتديًدا عن كتابها “مر�سى” الذي 
ي�ث���ق مناذج طم�ح���ة ملجم�عة من ق�س����ض النجاح 
لع����رصة من اأبناء البحرين، غ���ري الأمل حياتهم، وغريوه 

بدورهم اإلى الأمل. 
ومن جهتها، اأعربت اخلاج���ة عن �سعادتها بهذا 
التك���رمي، واعتزازه���ا ب���اأن حت�سد جائ���زًة خ�س�ست 
لذك���رى رائ���دة العم���ل الإن�س���اين يف البحري���ن. كما 
هن���اأت رئي�سة الهيئة جميع الفائزين مبختلف ج�ائز 

الثقافة، مثنيًة على �سنيعهم ومنجزاتهم.
ب���دوره، اأك���د �سالح ف�س���ل، ال���ذي يراأ�ض جلنة 
حتكيم جائزة البحرين للكت���اب، الدور الثقايف الذي 
تق�م به هيئة البحرين للثقافة والآثار، مبدًيا اإعجابه 
بالحتف���اء بال�سنيع الثقايف العرب���ي، الذي اختريت 
ل���ه اململكة العربي���ة ال�سع�دية يف ه���ذه الدورة من 
اجلائ���زة بالتزام���ن مع قدومها �سي���ف �رصف معر�ض 
الكت���اب، قائ���اًل “تاأبى مملك���ة البحري���ن يف اأعيادها 

الثقافي���ة اإل اأن ت�ؤث���ر غريها”. كما اأثن���ى يف حديثه 
على الدور الذي يق����م به املعر�ض وامتداد جتربته 
الثقافية لالحتفاء بالأمكنة الذي يذهب اإليها، مبيًنا 
ا للكتاب يحتفي يف كل دورة ببقعة  “ل اأعرف معر�سً

خمتلفة من الأر�ض الغالية اإل معر�ض البحرين”. 
وركزت جائزة البحري���ن للكتاب يف هذه الدورة 
عل���ى حم����ر “الأدب وت�سكي���ل الع���امل”، الذي دعي 
اإليه كتاب وباحث� ال�سع�دي���ة للم�ساركة هذا العام، 
وح�سد عنه اجلائزة الكاتب واملفكر ال�سع�دي �سعد 
البازعي عن كتابه “هم����م العقل: م�سائل، ح�ارات، 

اإ�سكاليات”. 
واأو�سح ف�سل اأن جلنة التحكيم بع�س�ية كل من 
عل���ي حرب واإبراهيم ب� هن���دي وجدت يف الدرا�سات 
املر�سحة عمًقا حقيقًيا وحت�ًل وجديًة يف ك�سفها عن 
اأهمية الأعمال الإبداعية من �سعرية و�رصدية يف تغيري 
�س�رة العامل لدى الثقاف���ات املختلفة، اإ�سافة اإلى 

دور تل���ك الأبح���اث النقدي���ة املنهجي���ة يف جالء تلك 
ال�س����ر ور�س���د اإيجابياته���ا و�سلبياته���ا واأثرها يف 

وجدان اجلماعات وال�سع�ب. 
كم���ا اأو�س���ح الأ�سب���اب الداعية لختي���ار كتاب 
“هم����م العق���ل”، ال���ذي يعر����ض م�س���ارات فكرية 
وتاأمالت فل�سفية وبح�ًثا منهجية يف عدد من ق�سايا 
الأدب والعل�م الإن�سانية والنقد احل�ساري والتجربة 
باعتباره���ا اأداة التثاقف وال�عي الإن�ساين وم�سكالت 
احلرية واملقاوم���ة، اإلى جانب تقدمي���ه جمم�عة من 
املفكري���ن املبدع���ن املعا�رصين م���ن ذوي التاأثري 
الق�ي يف خارطة الكتاب���ة العاملية، طارًحا م�اقفهم 

من الإ�سكالت املت�سلة بالثقافة العربية. 
كما وجدت جلنة التحكيم يف هذا الكتاب م�قًعا 
متقدًم���ا يف الثقاف���ة والفكر وفل�سف���ة الأدب ودوره 
يف ت�سكي���ل �س�رة الع���امل وروؤية الع���امل، لي�ض على 
م�ست����ى ال�سع�دي���ة فح�سب، ب���ل يف ال�طن العربي 

باأكمل���ه.  ومتي���ز الكت���اب بلغت���ه الر�سين���ة ونهجه 
العلم���ي الدقيق وقدرت���ه على الإحاط���ة باملفاهيم 

والت�س�رات الفكرية والأدبية. 
وعلق من ين�ب عن ا�ستالم اجلائزة عن �سعادته 
به���ذا املنجز قائاًل “�سع���داء اأن نك�ن يف هذا املكان 
العري���ق ببل���د احل�س���ارة والثقافة. عمي���ق المتنان 
ململك���ة البحرين لدوره���ا التن�ي���ري والتثقيفي يف 
املنطق���ة، وتغمرنا ال�سع���ادة يف ال�سع�دية اأن نك�ن 
�سيف ����رصف هذا املعر����ض اجلميل، لك�ن���ه فر�سًة 

حقيقية لالمتزاج عميًقا ما بن البلدين”.
اأم���ا على �سعيد جائزة حمم���د البنكي ل�سخ�سية 
الع���ام الثقافية، فقد اأ�سارت ال�سيخة هال بنت حممد 
اإل���ى اأن املعر����ض اأثرى املكان بح�س����ر العديد من 
املثقفن وال�سخ�سيات؛ ك�نه يتجاوز فكرة العر�ض 

اإلى اإيجاد امللتقى. 
واأك���دت اأن ه���ذه اجلائ���زة التي ج���اءت تكرمًيا 

للناقد واملفكر البحريني حممد البنكي ت�ستعيد هذا 
املثقف ال���ذي قدم الكثري للبحري���ن، والذي ي�سكل 
مهرج���ان ت���اء ال�سب���اب اأهمه���ا مببادرات���ه اجلميلة. 
واأردف���ت “جائزة هذا العام تذه���ب ل�سخ�سية كانت 
قريب���ًة م���ن حميط البنك���ي، وه���� امل�ؤل���ف والناقد 
امل��سيقي حممد احلداد، الذي ه� قريب من الثقافة 
من خالل امل��سيقى والإبداع”.  واأعقب الفنان حممد 
احلداد تكرميه بتقدمي ال�سكر للثقافة، قائاًل “�سكًرا 
لحتفاظك���م بذاكرة ه���ذا املثقف، ال���ذي نحن على 

يقن اأن ح�س�ره وثقته بال�سباب ل زالتا هنا”.
واختت���م حفل ت�زيع اجل�ائ���ز بتقدمي اأغنية من 
ت���اء ال�سب���اب بعن�ان “من���ى عمري”، وه���ي ق�سيدة 
مغن���اة من اأ�سع���ار ال�ساع���ر البحريني قا�س���م حداد، 
ال���ذي كان بن احل�س�ر. كما مت ت�زيع دي�ان �ساعر 
البحري���ن الراحل ال�سي���خ خالد بن حمم���د اآل خليفة، 

الذي منح ق�سائده لل�طن ببالغ املحبة.

“املنامة حلقوق االن�صان” ي�صيد بالنقالت ال�صحية يف عهد العاهل
نتابع االلتزام باملعاهدات الدولية لتطوير اخلدمات ال�صحية

حتقيًقا للهدف الثالث من اأهداف التنمية امل�ستدامة... “م�ؤ�س�سة احلق�ق”: 

�ساحية ال�سي���ف - امل�ؤ�س�س���ة ال�طنية حلق�ق 
الإن�سان: اأ�سادت امل�ؤ�س�سة ال�طنية حلق�ق الإن�سان 
يف بي���ان له���ا اأم�ض، مبنا�سب���ة ي�م ال�سح���ة العاملي 
ال���ذي يحتف���ل به يف ال�ساب���ع من اأبريل م���ن كل عام 
اإحياًء لذكرى تاأ�سي�ض منظمة ال�سحة العاملية يف عام 
1948 مبا متتلك���ه مملكة البحرين من ر�سيد حافل 
بالإجن���ازات امل�رصف���ة يف املجال ال�سح���ي، وذلك يف 
ظ���ل امل�رصوع الإ�سالحي لعاهل البالد �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
واأ�سافت اأنها تعمل، مبا لديها من ولية وا�سعة 
اأك���د عليه���ا قان�ن اإن�سائه���ا وفًقا ملب���ادئ باري�ض، 
على متابعة م���دى اللتزام بالتفاقيات واملعاهدات 
الدولية التي �سدقت عليها مملكة البحرين واملعنية 

بحماية احلق يف ال�سحة وتعزيزه، اإ�سافًة اإلى متابعة 
ور�س���د مدى الت���زام مملك���ة البحري���ن بالتفاقيات 
واملعاه���دات الدولية التي �سادق���ت عليها يف هذا 
املج���ال، وذل���ك يف �سبي���ل تط�ي���ر ج����دة اخلدمات 
الطبية وو�سعها �سمن اأهم الأول�يات ل�سالح خدمة 
امل�اطن���ن واملقيم���ن باململكة حتقيًق���ا للهدف 
الثالث من اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة وه� “�سمان 

متّت���ع اجلميع باأمناط عي����ش �صحي���ة وبالرفاهية يف 
جميع الأعمار”.

ي�سار اإلى اأن منظم���ة ال�سحة العاملية كانت قد 
حددت م��س�ع “التغطية ال�سحية ال�ساملة: للجميع 
ويف كل مكان” عن�اًنا حلملتها لي�م ال�سحة العاملي 
لع���ام 2018، وتعني التغطية ال�سحي���ة ال�ساملة ه� 
ح�س�ل جميع النا�ض وجميع املجتمعات املحلية على 
اخلدمات ال�سحية التي يحتاج�ن اإليها دون م�اجهة 
�سع�ب���ات مالي���ة، حي���ث متك���ن التغطي���ة ال�سحية 
ال�سامل���ة جمي���ع النا�ض من احل�س����ل على اخلدمات 
الرامي���ة اإلى معاجلة اأه���م اأ�سباب املر����ض وال�فاة، 
م���ع �سمان متتع هذه اخلدمات باجل�دة العالية التي 

ت�صهم يف حت�ّصن �صحة الأ�صخا�ش الذين يتلقونها.

املنامة - مركز املنامة حلق�ق الن�سان: 
اأ�س���اد مرك���ز املنام���ة حلق����ق الإن�س���ان يف 
بي���ان اأ�س���دره اأم����ض، مبنا�سبة ي����م ال�سحة 
العامل���ي ال���ذي يحتف���ل ب���ه يف ال�ساب���ع من 
اأبري���ل م���ن كل عام اإحي���اًء لذك���رى تاأ�سي�ض 
منظم���ة ال�سحة العاملي���ة يف العام 1948 مبا 
حققت���ه مملكة البحرين من نق���الت ن�عية يف 
اخلدم���ات ال�سحية ت�ساهي الدول املتقدمة، 
من�ه���ا املرك���ز ب���اأن امل�ست�ي���ات املتقدمة 
الت���ي حققتها مملك���ة البحرين عل���ى �سعيد 
اخلدم���ات ال�سحي���ة ج���اءت �سم���ن منظ�م���ة 
تط�يري���ة متكامل���ة ت�سمنته���ا الأ�س�ض التي 
قام عليها امل����رصوع ال�سالحي الكبري لعاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة والذي �سمن للم�اط���ن البحريني 
حق�قه ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 

كما �سمن ل���ه �سمن ه���ذه املنظ�مة حقه يف 
العالج وجتاوزها ب���اأن قدم له العالج املجاين 
وفق اأعل���ى م�ست�ي���ات اجل����دة. واأكد مركز 
املنام���ة حلق�ق الن�سان واأن���ه من خالل دوره 
كاإح���دى م�ؤ�س�س���ات املجتم���اع امل���دين فانه 
يتابع با�ستم���رار مدى اللت���زام باملعاهدات 
والتفاقي���ات التي تعن���ى بال�سح���ة العامة، 
اميانا من���ه ب���اأن التنمية امل�ستدام���ة عتبتها 
الأول���ى الهتمام بال�سحة العام���ة واأن الدول 
التي بنت احل�س���ارات جعلت التنمية الب�رصية 
يف مقدمة اأول�ياته���ا، وهذا ليتاأتى من دون 

اأن تك�ن ال�سحة يف اأعلى �سلم الهتمامات.

“معر�ض البحرين الدويل للكتاب” ي�صتقطب 220 األف زائر
�سهد م�ساركة 400 دار ن�رص عربية وعاملية من 26 دولة

املنام���ة - هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار: من 
عا�سمة الثقافة والتن�ي���ر املحرق “عا�سمة الثقافة 
الإ�سالمي���ة 2018 م”، اأ�سدل ال�ستار م�ساء اأم�ض على 
الن�سخ���ة الثامنة ع����رصة من معر����ض البحرين الدويل 
للكت���اب، ال���ذي انطل���ق ي����م 28 مار����ض املا�سي، 
حت���ت رعاية كرمية من رئي�ض ال�زراء �ساحب ال�سم� 
امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، مكر�ًسا 
م�قع���ه املح���اذي واملت�س���ل بقلعة ع���راد، كف�ساء 
ثق���ايف ومعريف، تتقا�سم فيه ال�سع�ب على اختالفها 
نتاجاته���ا وح�سيلتها الإن�سانية، م���ن خالل اأكرث من 
400 دار ن�رص عربية وعاملية، من 26 دولة، تقاطعت 
يف �سغفه���ا العميق بتق���دمي ما لديه���ا من كتب يف 

�ستى �رصوب املعرفة الإن�سانية.
وا�ستقطب املعر�ض، من���ذ اإقامته وحتى الي�م 
الأخ���ري، ال���ذي قررت الهيئ���ة متديده م���ن التا�سعة 
�سباًحا وحتى العا�رصة م�ساًء، اأكرث من 220 األف زائر، 
اإل���ى جنب ا�ستقطاب 7 اآلف طالب من 181 مدر�سة 

حك�مية واأهلية.
وج���اءت ن�سخة ه���ذا العام با�ست�ساف���ة اململكة 
العربية ال�سع�دية، ك�سيف �رصف للمعر�ض؛ لت�سكل 
ه���ذه ال�ست�ساف���ة امت���داًدا للعالق���ات الأخ�ية بن 
البلدين ال�سقيقن، وتر�سيًخ���ا ملجالتها املتن�عة، 
ومنه���ا التكام���ل الثقايف والفكري، بع���د اأن �سهدت 
العالقة ال�سع�دية البحرينية عمًقا �سيا�سًيا وتاريخًيا 

واجتماعًيا، منذ اأمد بعيد. 
وحر�ست وزارة الثقافة والإعالم ال�سع�دية، على 

امل�سارك���ة يف املعر�ض، ممثلة ال�سع�دية، بفعاليات 
وا�سع���ة ومتن�ع���ة تتخللها ن���دوات ثقافي���ة واأدبية 
وفنية حتدث فيها نخبة من الكتاب والأدباء والنقاد 
والباحث���ن ال�سع�دي���ن بامل�سارك���ة م���ع نظرائهم 
م���ن البحري���ن، كم���ا اأقيم���ت الأم�سي���ات ال�سعري���ة 
ال�سينمائي���ة  والعرو����ض  النقدي���ة،  واملحا����رصات 
والفنية، لتغطية كافة اجل�انب الثقافية والإبداعية.

ركن هيئة الثقافة ه� الآخر، كان حمطة لنطالق 
ثق���ايف، عرب جمم�عة من الكت���ب ال�سادرة حديًثا عن 
الهيئ���ة، والتي ج���اءت كا�سافة للمكتب���ة البحرينية 
والعربي���ة، �س�اء يف الفك���ر، اأو الدرا�سات الإن�سانية، 
اأو الأدب، امل����رصح، الرتاجم، الآث���ار، التاريخ، والنقد 

والأدب، اإذ وق���ع اأكرث من 10 م�ؤلف���ن اإ�سداراتهم 
ال�سادرة ع���ن “م�رصوع الن�رص امل�سرتك”، الذي انطلق 
الع���ام 2000 م بالتع���اون م���ا ب���ن هيئ���ة الثقافة 

وامل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص.
اأما ركن ت�قيع الكتب، فقد كان حمطًة للعديد 
من امل�ؤلف���ن البحريني���ن والعرب، الذي���ن وقع�ا 
اإ�سداراته���م عل���ى م���دى اأي���ام املعر����ض، اإذ �سهد 
ت�قيع العدي���د من الإ�س���دارات: الروائية والفكرية 
وال�سعري���ة، اإ�سافة للدرا�س���ات يف خمتلف املجالت 

املعرفية. 
كما ج���اءت ن�سخة هذا العام غني���ًة بامل�ساركات 
الثقافي���ة، التي قدمتها النخ���ب الفكرية وال�سعرية 

البحريني���ة والعربي���ة، وج���اءت بال�رصاكة ب���ن هيئة 
الثقافة، واجله���ات: مركز ال�سي���خ اإبراهيم للثقافة 
والبح����ث، ت���اء ال�سب���اب، هيئ���ة ال�سارق���ة للكتاب، 
جمعي���ة البيارق البي�س���اء، م�ؤ�س�س���ة بحرين تر�ست، 
الت���ي اأثرت جميعها الربنامج الثق���ايف للمعر�ض مبا 

قدمت من مداخالت وم�ساركات ثقافية عميقة.
ويف ه���ذه الن�سخة، ف���اإن ركن الأطف���ال تقا�سم 
م���ع ال�سغ���ار وعائالته���م اأجم���ل اللحظ���ات مبعي���ة 
الربنام���ج املع���د بالتع���اون م���ا بن هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار ومركز �سلمان الثق���ايف، حيث كان 
الركن زاخًرا بباق���ة متن�عة من الفعاليات والأن�سطة 
امل�جهة لالأطفال من خمتلف الفئات العمرية، مركًزا 

على تلك الفعاليات الت���ي جتعل القراءة فعاًل حمبًبا 
وقريًب���ا من هذه الفئة املجتمعية املهمة، اإلى جانب 
جل�سات القراءة، وور�ض العمل، والكتابات الإبداعية، 

والعرو�ض امل�رصحية، والأن�سطة الثقافية احلرة.
وامت���ازت الن�سخ���ة ال� 18 من معر����ض البحرين 
للكتاب باأنها غادرت امل�اقع املت�قعة لهذا احلدث 
الثق���ايف؛ ك���ي ت�ستق���ر يف قل���ب “عا�سم���ة الثقافة 
الإ�سالمي���ة”، وحتديًدا بالقرب من واح���دة من اأقدم 
م�اقعه���ا الأثري���ة، وعلى مقربة م���ن بحرها ونخيلها 
و�سمائها، مالم�سًة بذلك خمتلف املذاقات، وم�سكلًة 
بهذه الت�ليفة مزيًجا متدفًقا يجمع املتعة الثقافية 

والرتفيهية وال�سياحة الرتاثية والطبيعية يف اآن.



األحد 8 أبريل 2018 
22 رجب 1439

العدد 3463 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

B7747
@hotmail.com

ال�شبابي���ة  الطاق���ات  حت���ارب  مل���اذا 
املبدع���ة يف بلدانن���ا؟ ملاذا تغي���ب �شناعة 
ت�شتب���دل  ومل���اذا  جمتمعاتن���ا؟  يف  النج���م 
ال�شناع���ة باملحاربة والهزمي���ة؟ اأين تكمن 
يف  اأم  الأف���كار  يف  ه���ل  احلقيقي���ة؟  العل���ة 
الأ�شخا����ص؟ ع���دد ل حم���دود م���ن الأ�شئلة 
الت���ي م���ن الواج���ب مناق�شته���ا يف ور����ص 
عمل ون���دوات ملتخ�ش�شني يف ه���ذا ال�شاأن 
لتحدي���د امل�شكل���ة وا�شتخ���راج ط���رق ح���ل 
لها، ووج���ه يل اأح���د احلا�رضين �ش���وؤال بهذا 
اخل�شو����ص بعد اإلقاء ورق���ة عمل خا�شة يف 
منتدى ممار�شي العالق���ات العامة اخلليجي 
احلادي ع����رض، وكنت قد تطرق���ت فيها اإلى 
التحدي���ات التي تواجه ممار�ش���ي العالقات 
العام���ة يف كل مكان، اإل اأن الرتكيز هنا كان 
ح���ول التحديات داخل بيئة العمل بعيدا عن 

اجلمهور اخلارجي.
حقيقة اإن جمموع التحديات وال�شعوبات 
التي تع�شف بالطاقات ال�شبابية ل ح�رض لها 
يف كل م���كان، و�شاأتطرق هنا لبطلة البحرين 
�شيخ���ة ال�شيبه، التي وج���دت يف ورقة عملي 
ترجم���ة حقيقي���ة مل���ا تعاني���ه حوله���ا، هذه 
البطل���ة ال�شاب���ة التي حت���دت حادثة فقدان 
ذراعه���ا اإث���ر خطاأ طب���ي اأدى اإل���ى اإ�شابتها 
مبر����ص ال�رضطان وعلى اإث���ره مت ا�شتئ�شال 
ذراعها، حاربت ملي���ا حتى ت�شتطيع اأن جتد 
م���ن ُيوؤِْمن مبهاراتها ويطل���ق لها العنان يف 
ترجمة الأهداف اإل���ى حقيقة ملمو�شة، وكان 
م���ا �شبت اإلي���ه، لكن م���ا تواجه���ه من ذوي 
الفكر املعاق اأكرب بكثري مما كانت تتخيله، 
تروي �شيخة ق�شتها قائله اإنها حاربت مليا 
لإقن���اع اجلميع بقدرتها على العمل يف جمال 
العالقات العامة، بدل م���ن وظيفة )اأوبريرت 
- خدمات املت�شل���ني( التي توفرها معظم 
املوؤ�ش�ش���ات، وحظيت مبا اأمل���ت فيه، رغم 
الإحباط���ات من قبل مثبط���ي العزمية الذين 
�شكك���وا يف قدرتها على ال�شتم���رار، لكنها 
ا�شتم���رت، والأ�شعب اأنها قررت اأن تخو�ص 
�شب���اق الرتايثل���ون الذي يعتم���د على جمع 
مهارات ال�شباحة والرك�ص وقيادة الدراجات 
الهوائية وهو ما �شبب طامة كربى وم�شيبة 
حقيقية لهادمي النجاحات من حولها الذين 
حاول���وا ملي���ا اإق�شاءه���ا عن حلمه���ا، لكنها 

�شممت على خو�ص املغامرة.
�شيخ���ة كان���ت تق�ش���ي ج���ل يومها يف 
العم���ل والتمرين، وقدمت طلب���ا لتخفي�ص 
ن�ش���اب عملها من ثماين �شاعات اإلى خم�ص، 
واأ�ش���اب طلبه���ا حفيظ���ة البع����ص، وكاأمنا 

اقت�ص من قوت يومهم!
رفع���ت �شيخ���ة عل���م البحري���ن عاليا، 
قابله���ا  م���ن  كل  تبه���ر  اأن  وا�شتطاع���ت 
باإيجابيتها ورقته���ا وذكائها الباهر، لكن 
ال�ش���وؤال الأهم هنا، األ ت�شتحق �شيخة دعما 
حقيقيا على الأقل يف م�شريتها الريا�شية؟ 
خ�شو�ش���ا اأنها تت���درب وت�شرتي املعدات 
وغريه م���ن ماله���ا اخلا����ص، اأي���ن �شناعة 
النج���وم والريا�شي���ني يف بلدن���ا الغ���ايل؟ 
واإل���ى مت���ى ي�شب���ب جن���اح البع����ص غرية 
وقه���ر الكثريي���ن؟ األي�ص الوق���ت منا�شبا 
ووا�شح���ا ملناق�ش���ة هذه الأم���ور والتفاق 
عليها؟ اإجاب���ات لأ�شئلة حقيقة ت�شغل بال 
املبدعني والفنانني والنجوم والريا�شيني 

واملثقفني يف وطننا الغايل. 

“شيخة الشيبه”... أنموذجا

جزي���رة البت�شامة امل�رضق���ة، حافة ديلمون 
و�شفة تايلو����ص وميناء اأوال، دول���ة البحرين، 
واأخ���رياً مملك���ة البحري���ن، ه���ي ق�ش���ة طويلة 
وم�شوق���ة لأ�شط���ورة مزروع���ة يف قل���ب اأخط���ر 
منطق���ة بالعامل حي���ث تت�شارع فيه���ا ق�ش�ص 
النجاحات مع ق�ش�ص اخليانات، جزيرة �شغرية 
متاألق���ة يف ال�شمعة، زاهية من���ذ القدم، �رضاعها 
م���ع الريح رحلة طويلة مع النج���اح واحل�شد، مع 
اخليان���ة وال�رضف، لالأ�ش���ف اأغل���ب النا�ص فيها 
مكانته���ا  يق���درون  ول  قيمته���ا  يعرف���ون  ل 
وي�شتخف���ون بح�شارتها ول يقيم���ون وزناً لها، 
ق�شة مملك���ة كانت جزي���رة البت�شامة امل�رضقة 
ومازال���ت رغم �رضق���ة بع�شهم تل���ك البت�شامة 
منه���ا، تعي����ص يف قل���ب التناق����ص ورغم ذلك 
ي����رضق منه���ا الكت���اب واملفك���رون واملبدعون 
ولكن ي�رضقه���م اأولئك الطفيليون واملنحدرون 
من �شاللة الك�ش���ل والعتماد على اجلاه واملال 
وال�رضق���ة، لك���ن من ي����رضق ح�ش���ارة عمرها من 
عمر الب�رض �ش���وى املغفلني الذي���ن �شي�شحون 
ذات ي���وم ليكت�شفوا اأنهم مزيفون واأن حقائق 
التاريخ فوق كل فقاعات الحتيال الذي ازدهر 

موؤخراً.

بل���دي البحري���ن ق�ش���ة طويل���ة من���ذ عهد 
الغو�ص مروراً بع����رض البرتول وانتهاء بامتحان 
العومل���ة الت���ي اأكلتن���ا معه���ا لأنن���ا مل نك���ن 
م�شتعدي���ن ول بحج���م ي�شمح لن���ا مبناطحتها، 
فق���د عجزت فرن�شا بعظمته���ا عن التغلب على 
العوملة القادمة من وراء املحيط الأمريكي ومن 
غرائب الع����رض اأن بع�شنا �شدق اأنه ركب موجة 
العوملة وانت�رض فيها حتى اأ�شبحت هذه الكذبة 
حقيقة عند اجلميع، فويل لأمة ت�شدق كذبتها 
وحتتفل بخرافتها وترتقي بك�شالى الب�رض فيها 
وت�شف���ق للكذبة وتنفي احلقيق���ة، ويل ملثل 
ه���ذه الأمة الت���ي اإذا مات الإن�ش���ان فيها كمداً 
ُمن���ح اجلوائز لتدفن معه يف القرب، ويل لأمة اإذا 
�شاوت بني النجاح والف�شل وويل لأمة اإذا كذب 

َدق ُكذب. املرء فيها �ُشْدق واإذا �شَ
لكن تبق���ى جزيرة البت�شامة م�رضقة باأهلها 
الطيب���ني، بقادتها راكبي ال�شع���اب وما�شحي 
الأمل ع���ن الإن�ش���ان اأمث���ال خليفة ب���ن �شلمان، 
تظل البحري���ن رغم جراح اخليان���ة واحة لل�رضف 
والأمان���ة، فم���ن قل���ب املحن���ة خرج���ت بف�شل 
اأحرارها للنور، ومن جلة املوج عربت �شفينتها 
اإلى ميناء ال�شالم، و�شتم�شي ابت�شامتها م�رضقة 

مادام فيه���ا الإن�شان م�رضق���ا بالنجاح احلقيقي 
ولي����ص بالحتي���ال وال����رضاخ، �شتبق���ى م�رضقة 
بالأم���ل مادام فيها اخلري قائما، فاملكان الذي 
ُوِلد فيه ال�شالم �شيظل يعي�ص ال�شالم ومكتوب 
للبحري���ن اأن تظل واحة لل�ش���الم رغم من يعبث 
مبجده���ا لك���ن ظل���ت ع�شي���ة عل���ى الدجالني 
والعياري���ن، واإن جنح���وا حيناً يف خ���داع البع�ص 
فال�شم�ص ل يخفيها الغربال وهذه هي البحرين 
مهما غط���ى الغربال وجهه���ا ف�شتظل �شم�شها 

م�رضقة رغم تزايد عدد العيارين.
ق�ش���ة طويل���ة اأخت�رضها يف �شط���ور قليلة 
وملن يفهم �شي���درك املغزى من احلكاية ومن 
راأ�ش���ه فوق ظهره فق���ط �شيبت�شم ومير عليها 
كن�شم���ة الريح لكن يبقى املغ���زى قائما، مهما 
ات�ش���ع ع����رض الك���ذب والعي���ارة، فال�شم����ص ل 
يخفيه���ا الغربال واحلقيقة مهم���ا التف عليها 
الحتي���ال �شيك�ش���ف الزمن حقيقة م���ن اأعطى 

ومن نهب.

تنويرة: 
ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع ال�شوك.

بثينة خليفة قاسم

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اإن اكت�ش���اف اأك���رب حقل نف���ط يف تاريخ 
البحري���ن، بالإ�شاف���ة اإلى اكت�ش���اف كميات 
كبرية م���ن الغاز العمي���ق نعم���ة اأنعمها اهلل 
تعال���ى عل���ى ه���ذا البل���د الطي���ب الداع���ي 
للخ���ري واملحبة وال�شالم، فعل���ى مر الع�شور 
متيز ال�شع���ب البحريني بالإح�ش���ان والرحمة 
والتعاون والوفاء بالعهد وال�شهامة وال�شخاء 
وال�شجاع���ة وال�شتعداد للت�شحي���ة بالنف�ص 
والنفي�ص م���ن اأجل �شالم���ة الأ�شقاء و�شالمة 
الأم���ة والوطن، �شعب كرمي يت�شف بالتزان 
والعت���دال، وكذل���ك �شاحب م�شت���وى عال 
يف الثقاف���ة حتى اأ�شبح املواط���ن البحريني 

م����رضب الأمث���ال وق���دوة ح�شنة يحت���ذى به، 
�شع���ب متي���ز من���ذ الأزل مبقوم���ات الق���وة 
ال�رضورية لبناء حا�رض مزدهر وم�شتقبل م�رضق 
وله دوره ومكانته الب���ارزة يف التاريخ، حتى 
اأن جملة اآخ���ر �شاعة امل�رضي���ة كتبت يف عدد 
6 اأبري���ل عام 1960 حت���ت عنوان “البحرين 
جزيرة البرتول واللوؤل���وؤ والنخيل” )البحرين 
تفت���ح ذراعيها اليوم لت�شتقب���ل العرب من 
كل م���كان، اإنها ترحب به���م يف بالدهم، اإنها 
تدعوه���م ليتعرف���وا على هذا اجل���زء املهم 
من الوطن العربي الكب���ري، ولينقلوا ال�شور 
احلقيقي���ة احلي���ة عن كف���اح ه���ذه اجلزيرة 

ونه�شته���ا، اإن البحري���ن الإم���ارة العريق���ة 
يف العروب���ة، ذات التاريخ التلي���د املجيد... 
البحري���ن تفت���ح الي���وم ذراعيه���ا لت�شتقبل 

العرب من كل مكان ليتعرفوا عليها(.
نياتك���م  “عل���ى  ت�شتاه���ل...  البحري���ن 
ترزقون”، فنحن بلد كنا ول نزال نحب اخلري 
للجميع وم���ن يطلبنا نقول ل���ه “مت” ون�شع 
متطلبات���ه بع���ني العتب���ار ونتح���د ون�شتعد 
وجناهد لن����رضة اأ�شقائنا يف كل مكان ونفرح 
معهم لإجنازاتهم وتقدمهم ورخائهم، ونقف 
معهم اأي�شا يف ال����رضاء، وطيبة اأهل البحرين 
وحكامه���ا الك���رام توج���ت به���ذا الكت�شاف 

العظيم الذي ميث���ل ا�شتمرارا مل�شرية البناء 
والتنمي���ة والتطوير والإجنازات التي اأذهلت 
العامل واجله���د والعطاء يف هذا العهد الزاهر 
ل�شيدي �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة عاه���ل البالد املف���دى حفظه اهلل 
ورعاه، وموؤازرة والد اجلميع وعميد النه�شة 
�شيدي �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �شلمان اآل خليفة رئي����ص الوزراء املوقر 
حفظه اهلل ورع���اه، و�شيدي �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ري �شلم���ان بن حم���د اآل خليفة 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�ص جمل�ص الوزراء.

“البحرين تستاهل... بلد الطيب 
والخير والمحبة”

 اإنن���ا دون اأدن���ى �شك وكما ذك���ر جاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد اأمام انطالقة 
جديدة ململكتن���ا العزيزة يف ه���ذا العهد امليمون 
جلاللت���ه، هكذا ق���ال جاللت���ه يف ب�رضاه الت���ي زفها 
ل�شعب البحري���ن مبنا�شبة �رضح���ت قلوبنا واأعطتنا 
الأمل يف م�شتقبل اأكرث اإ�رضاق���ا واأكرث اأمانا لأبنائنا 
واأجيالن���ا القادم���ة، وه���ي منا�شب���ة اكت�شاف حقل 
نفطي هو الأكرب يف تاريخ البحرين. كانت انطالقتنا 
الأولى يف عهد املغفور ل���ه ال�شيخ حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة عندما ظهر النف���ط يف بالدنا لأول مرة، 

وا�شتطاع الآباء اأن يح�شنوا اإدارة هذه املوارد التي 
حبان���ا به���ا اهلل، على الرغم من اأنه���ا مل تكن بحجم 
كب���ري، لكنه���ا كانت كافي���ة بف�ش���ل اهلل وبح�شن 
التدب���ري لأن تاأخذ البحرين اإلى الأم���ام واإلى �شنع 
التق���دم، وقامت لدينا �شناعات نفطية حققت لنا 
م���ن املوارد ما جعلنا يف م�ش���اف الدول املتقدمة.
يف كلم���ة جاللته الأخرية مل ين�ص ف�شل الأ�شقاء ومل 
ين����ص جهد اأبناء البحري���ن الأوفياء واأعطى كل ذي 
ح���ق حقه وب���ث يف اجلميع احلما����ص، وبحكمة الأب 
وحنوه عل���ى كل اأبناء البحري���ن �شتم�شي البحرين 

اإل���ى الأمام و�شت�شنع هذه النطالقة اجلديدة التي 
د�شنها جاللة امللك املفدى تاريخا جديدا للبحرين 
التي ت�شتحق الكثري. اإننا يف هذه املنا�شبة الغالية، 
واأم���ام هذا اخلري الذي حبان���ا به اهلل تعالى لبد اأن 
ن�شم���ر عن �شواعدن���ا كبحرينيني ولب���د اأن نح�شن 
ا�شتخ���دام عطية اهلل لنا، حتى يع���ود علينا خريها 
بالكامل وحتى ينعم اأبناوؤنا بهذا اخلري، ولن يكون 
لن���ا ذلك اإل بالعم���ل والبعد عن الت���واكل و�رضورة 
تعليم اأبنائنا ثقافة جديدة حول قيمة العمل الذي 

هو اأ�شا�ص تقدم الأمم.

 البحرين... 
انطالقة جديدة

الشمس ال 
 يخفيها الغربال

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

سمر 
األبيوكي

 من جديد 

 

ل تتج���اوز املدة ب���ني لقاء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة رئي�ص ال���وزراء املوقر رعاه 
اهلل مع اأه���ايل قري���ة ال�شاحلية الكرام 
اأبري���ل وب���ني  ي���وم الأح���د الأول م���ن 
الزي���ارة امليدانية املفاجئ���ة التي قام 
بها �شم���وه للقرية �شباح اليوم التايل، 
اأي ي���وم الثن���ني الث���اين م���ن اأبري���ل، 
رغ���م الن�شغ���الت الكب���رية وامللفات 
املتعددة عل���ى طاولة جمل����ص الوزراء 

والتي يتابعها �شموه بكل تفا�شيلها.
�ش���ادف اأن كن���ت يف �شلطنة عمان 
ال�شقيقة ي���وم الزيارة، اإل اأن التوا�شل 
مع الأه���ايل بعد الزي���ارة الكرمية، ويف 

ذات اليوم، هو ما يهمنا.. كيف؟ 
اأه���ايل قري���ة  م���ن  ع���دد  اأبلغن���ي 
الزي���ارة  ه���ذه  اأن  الك���رام  ال�شاحلي���ة 
اأفرح���ت اجلمي���ع؛ لأن فيها خريا وبركة 
بعد انتظار �شن���وات من اأجل اأن حتظى 
القري���ة باخلدم���ات املطلوبة، ومل يكن 
غريًب���ا عل���ى �شم���وه م���ا �شمع���وه خالل 
الزيارة م���ن اعتزاز وتقدي���ر من جانب 
�شم���وه ال���ذي اأفا����ص عليه���م باملحبة 
والفخ���ر والعت���زاز به���م وب���كل اأهايل 
البحري���ن بالطب���ع الذين يراه���م �شموه 

اأ�رضته.
وخ���الل الزيارة، كان �شموه حري�ًشا 
عل���ى اأن ي�شتم���ع اإل���ى اجلمي���ع، حي���ث 
كان اأه���ايل القرية يتواف���دون للت�رضف 
بال�شالم عل���ى �شموه وه���ذا الأمر لي�ص 
بالغري���ب على اأه���ايل ال�شاحلية.. هذه 
القري���ة ال�شغرية التي يت�ش���ف اأهلها 
البحرينية  والأخ���الق  والك���رام  بالطيبة 
كما هي �شم���ات و�شفات اأهل البحرين 

الطيبني.
هن���ا اأود الإ�شارة اإل���ى نقطة مهمة، 
وه���ي اأن روح الأ�رضة الواح���دة بكيانها 
املتكات���ف ل ميكن اأن تغريها الظروف 
والأحداث، فه���ي قد تتاأثر لكنها تعود 
اإل���ى جذورها ال�شارب���ة يف هذه الأر�ص 
الطيبة، فكل لقاء مع القيادة الر�شيدة 
وامل�شوؤول���ني م���ع املواطن���ني يفت���ح 
�رضف���ات جدي���دة فيه���ا خ���ري وم�شلحة 

الوطن واملواطن.
هن���اك جان���ب يق���وم عل���ى ر�ش���د 
احتياج���ات املواطن���ني م���ن اخلدمات 
بحي���ث تتكامل جه���ود اأجه���زة الدولة 
�شم���ن اآلية عمل لي�ش���ت مقت�رضة على 
اإعداد قائمة بتلك الحتياجات فح�شب، 
بل اإيج���اد اخلط���ط والربام���ج الكفيلة 
بتنفيذ امل�شاريع املطلوبة وفق جدول 
زمني، وهذا ما ناأمله من امل�شوؤولني يف 

كل الوزارات.
توجيه���ات �شموه حفظه اهلل يف كل 
املواطنني  م���ع  والزي���ارات  اللق���اءات 
من خمتل���ف املدن والق���رى واملناطق 
والتي �شهدناها خ���الل الأ�شهر القليلة 
املا�شي���ة بوترية �رضيع���ة منحها خليفة 
بن �شلمان اهتمامه، جتعل من امللفات 
اخلدمي���ة واحتياج���ات الأه���ايل مو�شع 
متابعة مكثفة من جانب الدولة، فحني 
يت����رضف املواطن���ون بلق���اء �شم���وه يف 
جمل�شه، ث���م ي�شتقبلون���ه يف مناطقهم 
الحتياج���ات  ب�ش���اأن  التباح���ث  ويت���م 
واملطالب الت���ي �شبقت الزيارة، يوؤكد 
اأن الأولوي���ة للعم���ل عل���ى تلبي���ة تلك 
الحتياج���ات دون تاأخ���ري، وكم���ا يكرر 
�شموه دائًما ف���اإن “التنمية التي ت�شري 
احلكوم���ة بخطاه���ا ب���كل ثق���ة حتر�ص 
اأ�ش���د احلر�ص على اأن يك���ون املواطن 
يف قلبه���ا ويت�شدر املنتفع���ني بها”؛ 
ذلك لأن �شموه اأيده اهلل اأعطى الرتقاء 
بالواقع اخلدمة ملختلف املناطق حموًرا 
على اأعلى قائمة خطة التنمية ال�شاملة، 
فاملواطن البحريني ي�شتحق كل اخلري، 
ومهم���ا كانت التحدي���ات القائمة، فاإن 
حتقي���ق كفاية اخلدم���ات مو�شع قراءة 
ا�شرتاتيجي���ة وطنية ل���دى �شمو رئي�ص 
الوزراء، وبناًء عليها، يتم توجيه الوزراء 
وامل�شوؤولني كل يف موقعه لأن يتحقق 

الهدف، وهو راحة ور�شا املواطن.

    زمن قصير بين لقاء 
وزيارة سمو رئيس 

الوزراء للصالحية

عادل عيسى  
المرزوق



“اأرامكو” تن�صئ م�صنًعا جديًدا 
للبرتوكيماويات يف تك�صا�س

هيو�صتون - رويرتز: قال����ت م�صادر مطلعة اإن �رشكة 
اأرامك����و ال�صعودي����ة م����ن املتوق����ع اأن تك�صف ع����ن خطوات 
اأولية الإن�صاء م�صن����ع للبرتوكيماويات مبليارات الدوالرات 
يف تك�صا�����س. وكان����ت اأرامك����و تدر�س التو�ص����ع يف وحدتها 
االأمريكية موتيف����ا اإنرتبرايزيز يف م�صفاة موتيفا يف بورت 
اآرثر بوالية تك�صا�س، وهي بالفعل امل�صفاة االأكرب من حيث 
طاقتها االإنتاجية يف الواليات املتحدة. وقالت امل�صادر اإن 
موتيفا تري����د اأن تنتقل اأوالً اإلى البرتوكيماويات من خالل 
ا�صتخدام الغاز الطبيعي الوفري من حقول النفط ال�صخري 

االأمريكية ل�صنع ال�صالئف للبال�صتيك.

298 مليار ريال ا�صتثمارات مبا�رشة لل�صعودية باخلارج
دب���ي العربية.ن���ت: بلغت قيم���ة اال�صتثمار املبا�رش لل�صعودي���ة يف اخلارج نح���و 298.49 مليار ريال، 
وذل���ك بنهاي���ة الربع الرابع م���ن العام املا�ص���ي 2017، م�صجال اأعل���ى م�صتوياته الف�صلي���ة خالل فرتات 
املقارن���ة املتواف���رة منذ عام 2012. وارتفعت قيمة اال�صتثمار املبا����رش يف اخلارج يف الربع الرابع من عام 
2017 للرب���ع اخلام����س على التوايل، اإذ بداأت قيمت���ه يف االرتفاع من الربع الرابع م���ن عام 2016 بح�صب 
�صحيف���ة االقت�صادي���ة. وت�صكل قيم���ة اال�صتثمار املبا����رش لل�صعودية يف اخلارج، نح���و 8.6 % من جمموع 
قيم���ة ا�صتثماراتها بنهاية عام 2017. وحققت هذه اال�صتثمارات عوائد قيمتها 14.3 مليار ريال يف عام 

2017، وتبلغ ن�صبة العائد من متو�صط قيمة اال�صتثمارات املبا�رشة يف عام 2017 نحو 5 %.
ويق�ص���د ب���� “اال�صتثمار املبا�رش يف اخلارج” حت���ركات روؤو�س االأموال الدولية الت���ي ت�صعى الإن�صاء اأو 
تطوير اأو احلفاظ اأو تاأ�صي�س على �رشكات اأخرى تابعة اأجنبية. وبلغت قيمة اال�صتثمارات املبا�رشة االأجنبية 
يف داخل االقت�صاد ال�صعودي بنهاية 2017 نحو 870.85 مليار ريال لي�صكل نحو 62.5 % من جمموع قيم 

اال�صتثمارات االأجنبية بنهاية 2017، م�صجالً منوًّا ن�صبته 0.3 % مبا يعادل 2.72 مليار ريال يف 2017

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
ا�ستقرار حركة البيع وال�رشاء  بـ “املنامة املركزي” وانخفا�ض اأ�سعار الأ�سماك

توقعات بزيادة الطلب مع اقرتاب �صهر رم�صان 

اأجم����ع جت����ار وجزاف����ون عل����ى ا�صتق����رار احلركة يف 
�صوق املنام����ة املركزية، وزيادة يف الكميات املطروحة 
بال�ص����وق من االأ�صماك والدواج����ن واللحوم مع انخفا�س 

االأ�صعار عموما.
وق����ال اجل����زاف يف �ص����وق املنام����ة املركزي����ة علي 
�صلم����ان اإن احلرك����ة يف ال�صوق املركزي����ة تعترب عادية 
مقاب����ل كميات االأ�صم����اك املتوفرة، مبيًن����ا اأن االأ�صعار 

انخف�صت مع زيادة الكميات وقلة الطلب عليها.
وعن االأ�صعار قال اإن كيلو ال�صايف يرتاوح من دينار 
واحد وحتى دينار ون�صف الدينار، ال�صعري يرتاوح بني 
دينارين اإلى 2.500 دين����ار، الكنعد البحريني املتوفر 
يف ال�ص����وق حج����م كبري ب����� 5 دنانري، الهام����ور البحريني 
ب�����5  دنانري للحجم الكب����ري، و5.5 دينار للحجم ال�صغري 
ال����ذي يرتاوح وزن����ه بني كيلوين اإل����ى 3 كيلوات، وهو 
النوع الذي يزداد الطلب عليه اأكرث من الكبري، اجلنم ب� 
1.500 دينار، والف�صكر 1.200 دينار، امليد البحريني 
وامل�صت����ورد غري متوفر منذ 3 اأ�صابي����ع تقريبا، العندق 
دين����اران، احلمام العربي 4 دنان����ري، والعادي ديناران، 

وقرقفان بدينار واحد.
وع����ن الروبي����ان اأو�ص����ح اأن املتوفر فق����ط املجمد 
وب�صع����ر ثاب����ت ويبل����غ �صع����ر الكيل����و ديناري����ن للحجم 
ال�صغ����ري، و3 دنانري للمتو�ص����ط، و4 دنانري للكبري، و5 
دنانري دين����ار للحجم اجلامبو، وهناك اأنواع باأحجام اأكرب 

يزيد �صعرها عن 5 دنانري.
ب����دوره، ق����ال تاج����ر الدواج����ن يف �ص����وق املنام����ة 
املركزي����ة �ص����ادق �صلم����ان اإن �رشكة دمل����ون للدواجن 
وزع����ت  ل����كل تاجر نح����و 400 حب����ة ذات اأوزان خمتلفة 

ترتاوح بني 900 غرام وحتى 1400 كيلوغرام.
واأو�ص����ح اأن احلرك����ة ال�رشائي����ة  يف ال�ص����وق تعت����رب 
مرتاجع����ة مقارنة باالأيام ال�صابق����ة التي يتم فيها طرح 
كمي����ات ال تتجاوز 100 حبة، مبيًنا اأن االأ�صعار مل تتغري، 
اذ م����ازال كيلو الدجاج املحل����ي 1.200 دينار والدجاج 
ال�صع����ودي م����ازال متوف����ر يف البحري����ن ول����ه اإقبال من 
الزبائ����ن، واأ�صع����اره مل تتغري، حيث مازال����ت مثل �صعر 

الدجاج املحلي ب� 1.200 دينار للكيلو.
وعن البي�س اأكد اأن البي�س البحريني انخف�س اإلى 
1.700 دين����ار للطبق )ال�صيتة(. اأما البي�س امل�صتورد، 
فق����د و�صل �صعر الطبق ال�صع����ودي، والكويتي 1.300 

دينار، الرتكي 1.200 دينار، االأردين 1.300 دينار.
بدوره، ق����ال الق�صاب يف �ص����وق املنامة املركزية 
حمم����د جا�ص����م اإن احلرك����ة م�صتق����رة يف �ص����وق اللحوم، 
متوقًعا اأن يزداد الطلب نهاية اأبريل اجلاري ا�صتعدادا 

ل�صهر رم�صان.
واأو�صح اأن االأ�صعار مل تتغري، اإذ يرتاوح �صعر كيلو 
حلم الغنم ال�صوداين ال�صاأن اأو املاعز بني 2.600 دينار 
و2.800 دين����ار، واالأ�صرتايل ب����� 2.400 دينار. اأما حلم 
البق����ر، ف�صعره كاملعتاد مل يتغري، اإذ يبلغ �صعر الكيلو 

2.200 دينار للباك�صتاين اأو ال�صوداين اأو االإثيوبي.

"“�سداد” تدرب موظفيها 
“جيبك” ت�سلط ال�سوء على اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة على اأمن املعلومات واملخاطر

الغزاوي يدعو لتبني التمويل الأ�سغر باملوؤ�س�سات اخلريية

يف تقريرها 2017... جواهري: من�صجم مع توّجه ال�رشكة الأف�صل املمار�صات

م�صتقبالً وفد “املجدوعي” ال�صعودية

�ص���رتة - جيب���ك: اأ�صدرت �رشك���ة اخلليج 
“جيب���ك” موؤخ���را  ل�صناع���ة البرتوكيماوي���ات 
�صع���ار  حت���ت   2017 لال�صتدام���ة  تقريره���ا 
“مع���ا ننجز اأف�ص���ل”، وذلك التزام���اً واإن�صجاما 
م���ع مب���ادئ امليث���اق العاملي لالأم���م املتحدة 
“UNGC” ومب���ادئ متكني امل���راأة ومبادئ 

.”FAB“ جتارة الغذاء والزراعة
ومت خالل التقرير، الذي يتم اإ�صداره مرة 
كل �صنت���ني، ت�صليط ال�صوء على اأهداف االأمم 
املتح���دة للتنمي���ة امل�صتدام���ة “SDGs” ال���� 
17، وجاء وفقاً الأط���ر ومبادئ مبادرة التقارير 
اأ�ص���كال  “GRI”، وت�صّم���ن كاّف���ة  العاملي���ة 
التقدم الذي اأحرزته ال�رشكة خالل عامي 2016 
و 2017، اإ�صافة اإلى اأهداف اال�صتدامة طويلة 
املدى التي مت االإعالن عنها يف وقت �صابق من 

هذا العام.
وقدم رئي����س ال�رشكة عبدالرحمن جواهري  
تقري���ر اال�صتدامة اإلى رئي����س واأع�صاء جمل�س 
االإدارة خالل اجتماع املجل�س الذي عقد موؤخرا، 
حي���ث اأع���رب رئي�س املجل����س اأحم���د ال�رشيان، 
عن بال���غ ارتياح���ه باإ�ص���دار ال�رشك���ة تقريرها 
الثال���ث لال�صتدامة يف املوع���د املحدد، �صاكرا 

اجلهود التي بذلها اأع�ص���اء االإدارة التنفيذية 
يف متابعة اإ�صدار التقرير. واأعرب جواهري عن 
بال���غ فخره بالكفاءات البحرينية التي اأ�صهمت 
يف اإع���داد التقري���ر ال���ذي يحم���ل اأهمّية كبرية 
بالن�صبة لل�رشكة؛ كون���ه ُي�صهم اإلى حٍد كبري يف 
تعزيز قدرة ال�رشكة على قيا�س موؤ�رشات االأداء 
االقت�ص���ادي وموؤ����رشات والبيئ���ة وامل�صئولية 
االجتماعية وذلك وفقاً للتوجيهات االإر�صادية 

ملبادرة التقارير العاملية.
وقال جواه���ري “نحن اأع�ص���اء يف امليثاق 
العاملي لالأمم املتح���دة، وهذا التقرير يعك�س 

االت�صال ح���ول التط���ور الذي حققت���ه ال�رشكة 
فيم���ا يتعل���ق باالإلت���زام والتنفي���ذ للمب���ادئ 
الع�رشة امُلتفق عليه���ا دوليا للميثاق العاملي 
املذك���ور”، موؤكدا يف هذا ال�ص���اأن اأن التقرير 
قد متت مراجعته م���ن جانب موؤ�ص�صة املبادرة 
“GRI”؛ للتحق���ق م���ن اإحرازه املرك���ز االأول 
“A” يف م�صتوى التطبيق، حيث يتطلب اإحراز 
ه���ذا املرك���ز املتق���دم م�صادق���ة املوؤ�ص�صة؛ 
للتاأك���د من حتقيق���ه لل�صفافي���ة واملوثوقّية، 
اإ�صاف���ة اإل���ى االإف�ص���اح الكامل ال���ذي يغطي 

نطاق عمليات ال�رشكة كاّفة.

يف  ال�ص���وء  األق���ت  ال�رشك���ة  اأن  واأو�ص���ح 
تقريره���ا عل���ى موؤ����رشات اأداء قط���اع النف���ط 
والغ���از، م�صيف���ا ب���اأن االإ�صتدام���ة ه���ي عامل 
اأ�صا����س يف النجاح���ات التي حققته���ا “جيبك” 
على م���دى �صنواته���ا الطويلة، وه���ي بالن�صبة 
الإدارة ال�رشك���ة لي�س جم���رد رحلة �رشعت ال�رشكة 
يف ارتياده���ا منذ اأكرث من ثالث���ة عقود م�صت 
فح�ص���ب، بل اإنه���ا اليوم اأ�صل���وب حياة وم�صار 
ق���ّوي �ص���واء لل�رشك���ة نف�صه���ا اأو ملوظفيه���ا. 
واأكد جواه���ري اأن اإدارة ال�رشكة تب���دي اإلتزاماً 
كب���ريا وم�صتمرا باملوا�صي���ع املتعلقة برعاية 
البيئ���ة اإلى جانب حر�صه���ا الكبري على �صالمة 
موظفيها وجمتمعها الذي تعمل �صمن اإطاره.

ُي�صار اإل���ى اأن “جيبك” كانت قد اأ�صدرت 
بعن���وان   2012 لال�صتدام���ة  االأول  تقريره���ا 
“قوان���ا العاملة ه���ي م�صتقبلن���ا” للتعبري عن 
منظوره���ا ح���ول م���ا مت اإح���رازه م���ن تقدم يف 
تنفيذ املبادئ الع����رشة لالإتفاق العاملي لالأمم 
املتحدة، حيث متيز التقري���ر حينئذ بالكفاءة 
الث���اين  اأ�ص���درت تقريره���ا  واملهني���ة، كم���ا 
لال�صتدامة 2014 وذلك بعنوان “بناء م�صتقبل 

اأكرث اخ�رشاراً”. 

املنام���ة - بن���ك االإب���داع: ق���ال الرئي����س 
التنفي���ذي لبن���ك االإب���داع - البحري���ن، خال���د 
الغ���زاوي اإن تبن���ي مفه���وم التموي���ل االأ�صغر 
من قب���ل املوؤ�ص�صات اخلريية ي�صمن ا�صتدامة 
عمله���ا وتنمي���ة موارده���ا املالي���ة، ويرفع من 
مقدرتها عل���ى حتقيق اأهدافه���ا يف دعم االأ�رش 
املحتاج���ة وحم���دودي الدخ���ل، خا�ص���ة يف ظل 
�صح التربعات م���ن جهة وارتفاع عدد حمتاجي 

الدعم من جهة اأخرى.
واأكد الغ���زاوي خالل ا�صتقبال���ه وفًدا من 
موؤ�ص�ص���ة املجدوع���ي اخلريي���ة م���ن اململك���ة 
العربي���ة ال�صعودية حاج���ة دول اخلليج العربي 
اإلى التو�صع اأك���رث يف مفهوم التمويل االأ�صغر 
واال�صتف���ادة من اأموال العمل اخلريي يف ذلك، 
ومب���ا ي�صهم يف حتويل املزي���د من املواطنني 

اإلى اأ�صح���اب موؤ�ص�ص���ات متناهي���ة ال�صغر اأو 
�صغ���رية بدالً من االتكال على املنح امل�صتمرة 
وب�ص���كل يخل���ق املزي���د م���ن فر����س العم���ل، 
ويرفع من ق���درة القطاع اخلا�س الوطني على 

تلبي���ة احتياج���ات ال�صوق املحل���ي من خدمات 
ومنتجات.

واأع���رب ع���ن ا�صتع���داد بن���ك االإب���داع – 
البحرين لتوفري اخل���ربات الالزمة للموؤ�ص�صات 

واجلمعي���ات اخلريية م���ن اأجل تطوي���ر عملها، 
الفًت���ا اإل���ى اأن جناح جترب���ة التموي���ل االأ�صغر 
يف البحري���ن تعترب منوذًجا يف جم���ال ما ميكن 
ت�صميته “ماأ�ص�صة” العمل اخلريي واالنتقال به 
اإلى مراحل متقدمة. وطلبت موؤ�ص�صة املجدوعي 
اخلريية من بنك االإب���داع – البحرين امل�صاعدة 
على اإط���الق م�رشوعها الرائ���د “ب�صطة” ب�صكل 
كامل بعد اأن مر مبرحلة اختبار دامت 6 اأ�صهر، 
وذل���ك من خالل ر�ص���م خطة العم���ل لل�صنوات 
ا�صرتاتيجي���ات  وتطوي���ر  املقبل���ة،  اخلم����س 
و�صيا�ص���ات م�صتدامة منا�صب���ة خلدمة الفقراء 
وحم���دودي الدخل، وذلك من خالل م�صاعدتهم 
عل���ى نقل م�صاريعهم املتنقلة واملرخ�صة اإلى 
اأك�ص���اك مرخ�صة وجمهزة بكافة و�صائل االأمان 
ومثبتة يف اأماكن خمتارة يف املنطقة ال�رشقية. 

• جمل�س اإدارة “جيبك”	

• اأثناء لقاء وفد موؤ�ص�صة املجدوعي اخلريية	

املنام����ة - �رشك����ة �ص����داد: نظم����ت �رشك����ة �صداد 
البحرين، ال�رشكة الرائدة يف جمال التكنولوجيا املالية 
“FinTech” يف البحري����ن، دورة تدريبي����ة تناول����ت 
خاللها اأمن املعلومات واملخاطر وذلك الأكرث من 60 
من موظفيها. وه����ذه املبادرة جاءت يف �صياق التزام 
ال�رشك����ة خللق الوع����ي، وتثقيف املوظف����ني، وحماية 
املمتل����كات، وتوف����ري قنوات وخدمات دف����ع مبتكرة 
واآمن����ة بالكام����ل. كما ويعك�����س تنظيم ه����ذه الدورة 
ت�صمي����م �رشكة �ص����داد على تعزيز مكانته����ا الريادية 
يف جمال نظم الدفع، لي�����س فقط يف مملكة البحرين، 
ولك����ن اأي�ًص����ا يف منطق����ة اخللي����ج العرب����ي. وح�صول 
ال�رشك����ة على �صهادة اأحدث املعايري العاملية لتوفري 
اأعلى م�صتوي����ات احلماية وال�رشي����ة للبيانات اخلا�صة 
ببطاقات الدفع االإلكرتوين )PCI-DSS( هو دليل 
�صل����ب عل����ى م�صاعي ال�رشك����ة احلثيث����ة لتحقيق هذا 
اله����دف، مما ي�صعه����ا يف م�صاف ال�����رشكات العاملية 

املوثوق بها يف �صناعة التكنولوجيا املالية. 
وللحفاظ على اأعلى معايري االأمن املمكنة، نظمت 
ال�رشك����ة العدي����د م����ن ال����دورات التدريبي����ة املماثلة 
جلمي����ع املوظف����ني. وال����دورة االأخ����رية عقدت حتت 
عنوان “تنظيم اأمن املعلومات واإدارة املخاطر وفًقا 
للروؤية اال�صرتاتيجي����ة للموؤ�ص�ص����ة واأهدافها”. وهذا 
ي�صل����ط ال�ص����وء عل����ى ت�صمي����م ال�رشكة عل����ى حتقيق 
التطوير املوؤ�ص�ص����ي والذي يرتبط حتًم����ا بالتميز يف 
حماي����ة معامالت الدفع ل����دى امل�صتهل����ك. وت�صتثمر 
�رشكة �صداد يف  تنمي����ة مهارات واإمكانيات موظفيها 
مم����ا ي�صاهم يف تطوي����ر عمليات ال�رشك����ة يف املنطقة 
م����ن خالل تعزي����ز التدابري االأمنية الت����ي ت�صمن راحة 
العم����الء، وحتميه����م م����ن تزوي����ر اأو �ص����وء ا�صتخ����دام 

معلوماتهم ال�صخ�صية.
وق����ال موؤ�ص�س ال�رشك����ة، عبداهلل الغت����م: “يعترب 
الوع����ي االأمن����ي جزء م����ن ثقاف����ة ال�رشك����ة يف �صداد”، 
م�صيًفا “ن�صمن للعمالء باأن التعامل مع �رشكة �صداد 
م�صم����ون ومعتمد. يف �ص����داد، نحن ال ندي����ر فح�صب، 

نحن نقود، ون�صع املعايري، فيتبعنا االآخرون”. 
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“منارة” تنال رخ�سة موؤ�س�سة التطوير العقاري

 ال�سماح لأوبر وكرمي مبوا�سلة ن�ساطهما يف م�رص
 بقرار من حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة

القاهرة – رويرتز: قالت م�سادر ق�سائية اإن 
حمكمة م�رصية ق�س���ت اأم�س ال�س���بت بوقف تنفيذ 
حك���م اأ�س���دره الق�س���اء الإداري يف مار����س بوقف 

ن�شاط �رشكتي اأوبر وكرمي لنقل الركاب.
الأج���رة  �س���يارات  �س���ائقي  م���ن   42 وكان 
التقليدي���ة قد اأقاموا دعوى اأمام حمكمة الق�س���اء 
الإداري يف القاه���رة قبل عام �س���د اأوب���ر، ومقرها 
الولي���ات املتح���دة، ومناف�س���تها ك���رمي، ومقرها 
دب���ي، قائلني اإنهما ت�ش���تخدمان �ش���يارات مالكي 

)خا�شة( يف نقل الركاب باملخالفة للقانون.
وقال ال�س���ائقون اأي�سا اإن اأوبر م�سجلة كمركز 
ات�ش���االت وكرمي ك�رشكة اإنرتن���ت. ويف 20 مار�س 
ق�س���ت حمكمة الق�س���اء الإداري باإل���زام احلكومة 

بوقف ن�شاط ال�رشكتني.
وقالت امل�ش���ادر اإن ال�رشكت���ني اأقامتا دعوى 
اأم���ام حمكم���ة القاه���رة للأم���ور امل�س���تعجلة التي 
ق�ش���ت اأم�س ال�شبت بال�شماح لل�رشكتني مبوا�شلة 
ن�شاطهما اإلى اأن ت�ش���در املحكمة االإدارية العليا، 
وهي اأعلى حماكم الق�شاء االإداري، حكما نهائيا يف 

الق�سية.
وتقول امل�س���ادر الق�س���ائية اإن حكم حمكمة 
واأقام���ت  الآن.  اإل���ى  ينف���ذ  مل  الإداري  الق�س���اء 
احلكومة الطعن عليه اأمام املحكمة الإدارية العليا 
وحذت اأوب���ر حذوها. وتقول كرمي اإنها مل تتلق اأي 
طلب ر�ش���مي بوقف الن�ش���اط واإنها توا�شل عملها 

املعتاد.
واأحالت احلكومة م�رشوع قانون لو�شائل النقل 
املعتم���دة يف عملها على تطبيق���ات االإنرتنت اإلى 

جمل�س النواب، لكن ل يعرف متى ي�سدر.
وتق���ول اأوب���ر اإن م����رص متثل اأكرب �س���وق لها 
يف ال�رشق االأو�ش���ط وبلغ عدد ال�ش���ائقني العاملني 
فيها 157 األف���ا يف 2017 ونقلت 4 ماليني راكب 
من���ذ ب���دء ن�ش���اطها يف 2014. وقال���ت ال�رشكة يف 
العام املا�ش���ي اإنه���ا ملتزمة بالعم���ل يف م�رش رغم 
التحدي���ات الت���ي متثلها اإ�س���لحات اقت�س���ادية 
�ش���املة يف الب���الد واالرتف���اع القيا�ش���ي يف معدل 
الت�ش���خم. ويف اأكتوبر اأعلنت ال�رشكة ا�ش���تثمار 20 

مليون دولر يف مركزها اجلديد يف القاهرة.
وكان عل���ى ال�رشك���ة اأن تعق���د اتفاق���ات م���ع 
اأ�ش���حاب ال�ش���يارات املحليني لتتيح ل�ش���ائقيها 

اأ�س���عار الرك���وب  �س���يارات منا�س���بة واأن تع���دل 
لت�شمن اأال يلحق الت�شخم �رشرا �شديدا بالعاملني 
فيها. ونقلت وكالة اأنباء ال�رشق االأو�شط عن املدير 
العام لأوبر عبداللطي���ف واكد يف القاهرة قوله اإن 

م�رش من اأ�رشع اأ�شواق ال�رشكة منوا.
وواجه���ت ال�رشكة عقب���ات قانوني���ة ونظامية 
حول العامل و�ش���ط اعرتا�ش���ات �ش���ائقي �شيارات 
الأج���رة التقليدي���ة على عملها، وا�س���طرت لوقف 
ن�ش���اطها يف دول مثل الدمنرك واملجر. ويف العام 
املا�س���ي اعتربت لن���دن اأوبر غري �س���احلة للعمل 
ك�رشكة لنقل الركاب و�ش���حبت ترخي�شها. وطعنت 

ال�رشكة على القرار.

•  عاملون ب�رشكة اأوبر يف القاهرة )رويرتز(	

املنامة – منارة للتطوير: ح�س���لت �رصكة 
منارة للتطوير، على رخ�شة مطور عقاري من 
قبل موؤ�س�سة التطوير العقاري، لتكون واحدة 
م���ن اأوائل ال�رشكات التي تنال هذه الرخ�ش���ة 

يف البحرين.
واأعرب الع�ش���و املنتدب لل�رشكة ح�ش���ن 
الب�س���تكي، عن �س���كره لرئي�س جمل����س اإدارة 
موؤ�ش�ش���ة التنظيم العقاري، ال�ش���يخ �شلمان 
بن عبداهلل اآل خليفة، واأع�شاء جمل�س االإدارة، 
واجله���از الإداري بقي���ادة الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري، ال�شيخ حممد بن 
خليفة ب���ن عبداهلل اآل خليف���ة، على املجهود 
الكبري والكفاءة واحلرفي���ة العالية يف العمل 
واالإجناز يف فرتة زمنية قيا�ش���ية، اإذ مّت خالل 
ثالثة اأ�ش���هر فقط اإر�ش���اء االإج���راءات والنظم 
التي �س���هلت عملي���ة تنظيم احل�س���ول على 

الت�ساريح اللزمة.
كما اأعرب الب�س���تكي عن اعتزاز “منارة” 
بهذه الرخ�ش���ة التي ح�ش���لت عليه���ا باكًرا، 
م�ش���ًرا اإلى اأن ذل���ك ياأتي نتيج���ة اللتزامها 
الثاب���ت قائ���ًل “لق���د ا�ش���تحّقت من���ارة هذه 
موؤ�ش�ش���ة  قب���ل  م���ن  ج���دارة  ع���ن  الرخ�ش���ة 
التطوير العقاري، وذلك لعملها املوؤ�ش�ش���ي 
ال���دوؤوب، والتزامها الأكي���د باأعلى املعايري 
يف جمي���ع امل�ش���اريع التي قامت به���ا، وعلى 
جميع الأ�س���عدة”، �ساكًرا موؤ�س�س���ة التطوير 
العقاري ملا لها من دور م�س���تقبلي يف عملية 
تنظي���م التطوي���ر العقاري، وو�س���عه �س���من 
الأطر ال�س���ليمة املتما�س���ي مع روؤية البحرين 
الث���لث:  ركائزه���ا  يف   ،2030 القت�س���ادية 

التنمية واملناف�سة العادلة وال�ستدامة”.
واأ�ش���اف اأن دخ���ول موؤ�ش�ش���ة التطوي���ر 
العقاري على امل�ش���هد العقاري اال�شتثماري 
والتطوي���ري يف البحري���ن، �ش���تكون له نتائج 
اإيجابي���ة عدي���دة، اإذ م���ن املتوق���ع اأن تعيد 
املوؤ�ش�شة تنظيم هذا القطاع احليوي ليكون 
واجهة ا�شتثمارية تتميز باملرونة والقوانني 
الع�رصي���ة الت���ي تتما�س���ى مع روؤي���ة تكاملية 

“و�س���تكون �رصكات التطوي���ر، ويف مقدمتها 
“من���ارة” م���ن اأه���م امل�س���تفيدين م���ن هذه 

املوؤ�س�سة”.
“لقد  وا�ستطرد الع�س���و املنتدب قائلً 
اأخ���ذت “من���ارة” على نف�ش���ها االلت���زام بكل 
املعاي���ري العالية اجلودة يف جمي���ع عملياتها 
ال�ش���وق  يف  ابتكرته���ا  الت���ي  وم�ش���اريعها 
املحلي���ة، وكان���ت ال�ش���باقة يف ع���دد منه���ا، 
���ا يف �رشاكته���ا للحكوم���ة يف برنام���ج  خ�شو�شً
ال�ش���كن االجتماعي الذي اأولته ال�رشكة اأهمية 
كربى منذ م�رشوعها املبك���ر “حدائق توبلي” 
ال���ذي لقي الإقبال الكب���ري من قبل اجلمهور، 
وكان ه���و االختب���ار احلقيقي، والوع���د بيننا 
وبني اأنف�ش���نا يف االأ�شا�س اأن نطبق من خالله 
فل�شفة ال�رشكة القائلة: االعتبار للكل”، وهذا 

ا وهلل احلمد”. ما جنحنا فيه ب�شكل كبر جدًّ
وكان���ت ال�رشكة قد ا�ش���تكملت يف العام 
“حدائ���ق توبل���ي” ال���ذي مت  2015 م����رشوع 
تنفي���ذه عل���ى اأرب���ع مراحل، و�س���م 77 فيل، 
بكلف���ة اإجمالي���ة بلغ���ت 6.5 ملي���ون دين���ار. 
وانطلق���ت من���ه ال�رشك���ة ب�رشاكة م���ع احلكومة 
ممثل���ة يف بن���ك االإ�ش���كان، لتوف���ر ال�ش���كن 
الجتماعي ب�س���فة وا�س���عة، لتب���داأ يف اأعمال 
م����رشوع “واح���ات املح���رق” الذي �س���م 227 
وحدة �س���كنية، �س���كلت منحى جديًدا يف هذا 
النوع من امل�شاريع على اأر�س اململكة، حيث 
اأر�س���ت “من���ارة” مقايي����س جديدة لل�س���كن 
االجتماع���ي رفع���ت م���ن خالله���ا ����رشوط هذا 
النوع من امل�ش���اريع ملا جعلها تتميز باالأناقة 
واجلمال واحللول املتكاملة، مع مراعاة البيئة 
والتقلي���ل من ا�س���تهلك الكهرب���اء، وجودة 

مواد البناء والت�شطيب.
وختم الب�ش���تكي بقوله “�س���تخطو �رصكة 
من���ارة للتطوي���ر به���ذه الرخ�ش���ة اجلدي���دة 
من املوؤ�ش�ش���ة، خط���وات اأو�ش���ع نحو حتقيق 
البحري���ن،  لتطلع���ات  الداعم���ة  م�ش���اريعها 
يف  امل�ش���اهمني  لطموح���ات  واملحقق���ة 

م�شاريعها”.

السياقة أخالق
 تكتظ �ش���وارع البحرين وقت الذروة ب�شتى اأنواع احلافالت واملركبات ال�شغرة والكبرة، 
والكل يرغب يف الو�ش���ول اإلى مقر عمله اأو بيته باأقل وقت ممكن، اإال اأن ذلك ال يجب اأن يكون 
على ح�ش���اب �ش���المة االآخرين اأو ُمدعاٌة لل�رشعة وخمالفة خطوط ال�ش���ر املعتم���دة مروريا وذلك 
بتج���اوز املركب���ات امللتزمة عرب التعدي على م�ش���ارات الطوارئ على ميني و�ش���مال ال�ش���وراع 
ال�رشيعة؛ الأن ذلك قد ي�ش���بب مفاجاآت غر �شارة لبع�س املركبات، وحنق ال�شائقني امللتزمني 

بقواعد وان�شيابية املرور.
واملتجاوزون عرب م�ش���ارات الطوارئ يت�ش���ببون يف اإرباك االآخرين، واإرتباك �شديد اخلطورة 
يف نهاية امل�ش���ارات عند االإ�شارات ال�شوئية يف مربع تقاطعات ال�شوارع، وخ�شو�شا عند تقاطع 
ج�رش ال�ش���يخ خليفة بن �ش���لمان مع �ش���ارع اأ�رشي باإجتاه مدينة احلد؛ الأن امل�ش���ارات القادمة من 
املنامة عند االإ�ش���ارة املرورية حمددة باأربعة م�شارات، امل�ش���ار االأمين يتجه راأ�شا مليناء خليفة 
بن �شلمان، وثالثة م�شارات للدوران ي�شارا باجتاه مدينة احلد، اإال اأنه ويف اأوقات الذورة، يتحرك 
املتجاوزون من امل�ش���ار االأمين باجتاه ميناء ال�ش���يخ خليفة بن �ش���لمان اإلى اجتاه مدينة احلد، 
وهنا تنح�رش ال�ش���يارات من امل�ش���ارات االأربعة مب�ش���ارات ثالثة فقط متجها ملدينة احلد، حمدثًة 
ربكة مرورية و�س���د اأع�س���اب وقلق تت�س���اعد ب�سببها اأبواق بع�س ال�س���يارات يف احتجاج �سديد 
على �شائقي ال�شيارات املتجاوزة يف م�شهد غر ح�شاري، ويتكرر هذا امل�شهد على �شارع اأمواج 
�شمايل مدنية احلد باالجتاهني وج�رش �شرتة وكذلك عند تقاطع اإ�شارة مدينة عي�شى مع �شلماباد 
للقادم���ني م���ن الرفاع، وهو اأمر رمبا يت�ش���بب يف ح���وادث موؤملة اأو مميتة. لذا فعلى م�ش���وؤويل 
اإدارة املرور املوقرين تفعيل املراقبة الدقيقة، برتكيب كامرات مراقبة مل�ش���ارات الطوارئ 
وتقاطعات اإ�ش���ارات املرور، واتخاذ االإجراءات القانوينة الالزم���ة على املخالفني؛ من اأجل ردع 
االآخرين، واإال �شت�ش���تفحل هذه املمار�شات غر احل�شارية وت�شبح قدوة للوافدين اأو الزائرين، 
وهنا اأي�ش���ا يجب معاجلة بع�س الثغرات القانونية التي ال تن�ش���جم و�ش���حيح قانون العقوبات 
وذلك حينما تقوم اإدارة املرور يف بع�س احلاالت بحجز �ش���يارة املخالف - رمبا لي�ش���ت ملكه - 
لع���دة اأيام مع اأن اخلطاأ لي�س من فعل ال�ش���يارة ذاتها اأو ركابه���ا اأو ال�رشكة املالكة لها اإمنا من 
فعل ال�ش���ائق الذي يجب اأن يتحمل جزاءه بنف�ش���ه. وهنا اأي�ش���ا ال يجوز اأن متتن���ع اإدارة املرور 
من جتديد ت�ش���جيل �ش���يارة قادها خمالف؛ الأن ذلك قد ي�ش���ل حركة اأفراد العائالت الب�ش���يطة 
التي حتتاج ال�ش���تعمال هذه ال�ش���يارة فهم ال ذنب لهم يف املخالفة وذلك اأ�شوة ب�رشكات تاأجر 

ال�سيارات التي يتعدد �سواقها. 
ونقرتح يف هذا ال�ش���دد اأن ت�ش���تحدث اإدارة املرور موقعا اإلكرتونيا يتمكن كل غيور على 
ال�شالمة املرورية العامة من ت�شوير اأي �شيارة، وهي يف حال خمالفة بالفيديو، واإر�شال املقاطع 
اإلى املوقع املخ�ش����س لذلك الغر�س  ومن ثم تقوم اإدارة املرور بتحليل املخالفات واتخاذ ما 

يلزم.

3 % النمو املتوقع لالقت�ساد البحريني يف 2018 و2019
ا... �شندوق النقد العربي: اململكة جاءت باملرتبة االأولى خليجيًّ

توق���ع �س���ندوق النق���د العرب���ي اأن ي�س���جل 
ي���دور ح���ول  البحرين���ي مع���دل من���و  القت�س���اد 
و2019،   2018 عام���ي  خ���الل   %  3 م�س���توى 
مدفوًعا با�ش���تثمارات يف م�ش���اريع البنية التحتية 
الرئي�شية التي ت�شاندها االأطر واالأنظمة القانونية 
واملوؤ�س�س���ية الت���ي هي م���ن اأهم دعائ���م النمو يف 
البحري���ن وم�س���در داع���م ل�س���رتاتيجيات تنويع 
الهياكل القت�سادية، والإ�سلحات الهيكلية التي 
يتم تبنيها باجتاه حت�شني بيئة االأعمال مبا ي�شاهم 
يف جذب املزيد من ال�ستثمارات وتعزيز البتكار، 
وم���ن بينها لوائ���ح تنظيمي���ة للتموي���ل اجلماعي 
والبيئة الرقابية التجريبية ل����رشكات التكنولوجيا 
املالي���ة، وم����رشوع خلي���ج البحري���ن للتكنولوجي���ا 

املالية.
ووفًق���ا لأح���دث تقري���ر اأ�س���دره ال�س���ندوق 
بعنوان “اآفاق القت�س���اد العرب���ي”، فاإن البحرين 
�شتت�ش���در ن�ش���ب النم���و االقت�ش���ادي يف الع���ام 
2018 قيا�ًش���ا ب���دول اخلليج االأخ���رى، )قطر عند 
نف�س امل�ش���توى 3 %(، تليها االإمارات و�ش���لطنة 
عم���ان بنمو متوقع بنح���و 2.5 %، ث���م الكويت يف 
املرتبة اخلام�س���ة بن�سبة 2 %، ويف املرتبة االأخرة 

ال�سعودية بواقع 1 %.
وم���ن املتوقع منو اقت�س���اد دول املجل�س بنحو 
1.8 % يف العام اجلاري، وموا�س���لتها النمو بن�س���بة 
2.4 % يف الع���ام املقب���ل، وه���و م���ا يتوق���ف عل���ى 
امل�شارات امل�ش���تقبلية للعمل باتفاق اأوبك لتعديل 
كميات االإنتاج خالل العام 2019، وا�شتمرار االنح�شار 

التدريجي لتاأثر �شيا�شات االن�شباط املايل.

التضخم: 3 % في 2018 و3.5 
% للعام 2019

ووفًق���ا للتقرير، فاإنه من املتوق���ع بلوغ معدل 
الت�شخم يف البحرين خالل 2018 حوايل 3 %، وخالل 
العام 2019 نحو 3.5 %، متاأثًرا بالتغرات املتوقعة 
يف االأ�ش���عار العاملية لكل من النفط والغذاء، اإ�شافة 
اإلى الإج���راءات املتخذة من قبل ال�س���لطات لتعديل 
هي���كل الدعم على الكهرباء واملياه لتغطية م�س���كن 
واح���د للمواطن���ني ورف���ع اأ�ش���عار البنزي���ن والغ���از 
لتخفي����س حج���م الدع���م املق���دم. كما �ش���يتم خالل 
الفرتة ذاتها تطبيق �رشيبة القيمة امل�شافة بن�شبة 5 
%، وكذا ال�رشائب على ال�شجائر وبع�س امل�رشوبات. 
ومن املتوقع اأن تاأتي البحرين يف املرتبة الثالثة من 
حيث معدل الت�س���خم يف العام 2018 بالن�سبة لدول 
جمل����س التعاون اخلليجي بن�س���بة 3 %، اإذ تت�ش���در 

ال�سعودية معدلت الت�سخم بواقع 5.7 %.

  10.5 % عجز الميزانية 2018
وذك���ر التقرير اأن االإي���رادات العامة للبحرين 
يف قان���ون اعتم���اد امليزاني���ة للدول���ة لل�ش���نتني 

املاليتني 2017 و2018 تقدر ب� 4.6 مليار دينار، 
منها 2.2 مليار دينار لل�س���نة املالية 2017، و2.4 
مليار دينار لل�س���نة املالية 2018، ت�س���اهم بينها 
الإي���رادات النفطية بنح���و 1.78 مليار دينار خالل 
2017، و1.842 مليار دينار خالل 2018.وقدرت 
ميزاني���ة االإنفاق اال�ش���تثماري مببل���غ 330 مليون 
دينار لكل من ال�شنتني املاليتني 2017 و2018، 
مت�ش���منة التزامات امل�ش���اريع القائمة وم�ش���اريع 
ال�ش���يانة، م�شًرا اإلى اأن العجز يف قانون امليزانية 
العام���ة للدول���ة ُيقدر مببل���غ 1.316 ملي���ار دينار 
لل�س���نة املالية 2018 بن�س���بة 10.5 % من الناجت 
املحل���ي االإجم���ايل، �ش���يتم متويل ه���ذا العجز عن 
طري���ق القرتا�س من الأ�س���واق الدولية واملحلية 
بوا�شطة �شندات التنمية واأذونات اخلزانة واأدوات 

التمويل االأخرى املتوافقة مع ال�رشيعة االإ�شالمية.

 1.4 مليار دوالر فائض الميزان 
التجاري 2018

وتوقع ال�س���ندوق تزايد الفائ�س يف امليزان 
التج���اري بالبحرين خالل العام 2018 لي�س���ل اإلى 
نح���و 1.4 مليار دوالر مقارنة م���ع حوايل 0.4 مليار 

دوالر م�ش���جلة خ���الل 2017، ويع���زى ذلك اإلى 
ارتفاع ال�شادرات ال�شلعية بنحو 9.2 % لت�سل 
اإلى نح���و 16.6 مليار دوالر خ���الل العام 2018 
مقارن���ة مع نح���و 15.2 ملي���ار دوالر خالل العام 

 .2017
وبالن�س���بة لل���واردات فيتوق���ع اأن ترتف���ع 
بن�س���بة قدرها 2.9 % لت�ش���ل اإل���ى نحو 14.4 

مليار دولر.
 وبخ�ش���و�س مي���زان اخلدم���ات والدخ���ل، 
توقع التقرير اأن يتح�سن الفائ�س بنحو 2.8 % 
لي�ش���ل اإلى نحو 1.9 ملي���ار دوالر خالل 2018 
مقارنة مع حوايل 1.8 مليار دوالر م�ش���جلة خالل 
الع���ام املقبل. بينما يتوقع اأن يت�س���ع العجز يف 
ميزان التحويلت بنحو 1.9 % ليبلغ حوايل 2.7 

مليار دوالر مقارنة مع حوايل 2.65 مليار
دوالر م�ش���جلة خ���الل 2017. اأم���ا بالن�س���بة 
للعام 2019، فيتوقع اأن ي�س���تمر التح�س���ن يف 
فائ����س امليزان اجلاري لي�ش���ل اإل���ى نحو 1.4 
ملي���ار دوالر متث���ل ح���وايل 3.8 % م���ن الناجت 

املحلي االإجمايل.
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 2015( التعاون مجلس دول في االقتصادي النمو اتجاھات 
– 2019(  

2015  2016  2017*  2018**  2019**  
السعودیة  4.1  1.4  0.5-  1.0  2.0  
اإلمارات  3.8  2.6  1.5  2.5  2.7  
قطر  3.6  2.2  2.5  3.0  2.7  

الكویت  1.9  3.0  1.0-  2.0  3.0  
مانعُ   5.7  2.0  0.0  2.5  2.8  

البحرین  2.9  2.9  3.0  3.0  3.1  
دول 

مجلس 
التعاون 
الخلیجي  

3.8  2.0  0.4  1.8  2.4  

 

 العربي قتصادياال التقریر بیانات قاعدة العربي، النقد ندوقص: درصملا
  ودولیة وإقلیمیة وطنیة صادرمو

	 وقعات صندوق النقدت **  تقدیرات* 
	

  16.6 ملي���ار دولر ال�س���ادرات ال�س���لعية للمملك���ة يف 2018  
 اأمل احلامد



مسار املستقبـل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932
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واأ�ض���اف نائ���ب رئي����س الربمل���ان الإي���راين 
اأن الرئي����س ح�ض���ن روح���اين تراجع عن �ض���عاراته 
النتخابية، والوعود التي قطعها لل�ضعب الإيراين 
خا�ض���ة يف ما يتعلق باحلريات والإفراج عن زعماء 
املعار�ضة الداخلية، ورفع احلظر الإعالمي عنهم.

وتاب���ع: “هن���اك انتق���ادات توج���ه حلكوم���ة 
روحاين خا�ضة من جانب قيادات التيار الإ�ضالحي 
واملعتدلني، ب�ضبب عدم قدرتها على حل م�ضاكل 
�لبالد، �لأمر �لذي �أدى �إلى �إحباط يف نفو�ض بع�ض 

موؤيديه”.

كما اأ�ض���ار اإلى وج���ود اختالف���ات يف وجهات 
النظر بني ال�ض���لطات الأمنية والق�ض���ائية ب�ضاأن 
رف���ع الإقامة اجلربية ع���ن زعيمي احلرکة اخل�رضاء 
مری ح�ضني مو�ض���وي ومهدي كروبي، �خلا�ضعني 

لالإقامة �جلربية منذ 7 �ضنوات.
وي�ض���تمر �رضاع الأجنح���ة يف البالد بني حكومة 
روحاين واملت�ضددين من جهة، وبني تيار الرئي�س 
�ل�ض���ابق حممود �أحم���دي جناد، ورئي�ض �ل�ض���لطة 

�لق�ضائية �ضادق �آملي لريجاين، من جهة �أخرى.
ويف �ل�ض���ياق، ح���ذر ح���زب “نه�ض���ة احلرية” 

الإيراين املحظور، مما و�ضفه بخطر انهيار النظام 
وتف���كك الب���الد، داعي���ا اإل���ى ال�ض���تماع ملطالب 

�ل�ضعب بدل قمع �لحتجاجات بالعنف.
وق���ال �حلزب يف بيان �جلمع���ة، �إن عدم �إجر�ء 
�إ�ضالحات �قت�ض���ادية �ضيوؤدي �إلى جتدد موجات 

�لحتجاج ب�ضكل عنيف.
اإل���ى ذلك دع���ت زعيمة املعار�ض���ة الإيرانية 
مرمي رجوي �ملجتمع �لدويل للقيام بو�جباته جتاه 
ما يتعر�س له عرب الأه���واز من قمع وتنكيل من 

قبل �حلر�ض �لثوري.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم ال�ضوؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

مرتزقة رو�ض يف �ضوريا.. و�رشكة طری�ن متورطة
موسكو/كييف - رويترز:

يوفر حلفاء �لأ�ضد �ض���بكة دعم لوج�ضتي لقو�ته، وج�رش جوي يربط مطاري دم�ضق و�لالذقية 
مبطار رو�ضتوف �لرو�ضي، حيث ينطلق �آلف �ملجندين �لرو�ض �ملتقاعدين للقتال دعما للنظام 

�ضمن �ضبكة غری ر�ضمية �أن�ضاأتها �ل�ضلطات �لرو�ضية.
وتت�ض���در �رشكة �أجنحة �ل�ض���ام للطری�ن خطة �لدعم هذه، فالعقوب���ات �لأمریكية عليها عام 
2016 مل متنعها على ما يبدو من �رش�ء طائر�ت جديدة من نوع �إير با�ض �لفرن�ضية، وتوفری ما 
يلزم لإكمال �ملهمة، فهي تقوم ب�ض���كل �أ�ض���بوعي بت�ضيری رحالت من و�إلى رو�ضيا، وهي رحالت 
�رضية ل تدرج على موقع ال�رضكة. ويك�ضف حتقيق اأجرته وكالة “رويرتز” ثغر�ت خطریة يف نظام 
�لعقوبات �لأمریكية �لذي ي�ض���تهدف حرمان �لأ�ض���د و�إير�ن من �لو�ض���ول �إل���ى طائر�ت مدنية، 
فخالل �ل�ض���نو�ت �لأخریة بيع���ت ع�رش�ت �لطائر�ت يف �أوكر�نيا وفق���ا للتقرير، و�نتهى بها �لأمر 

للعمل يف �رشكات طری�ن �إير�نية و�ضورية.
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

ق���ال وزي���ر �لدف���اع �لأمریك���ي جي���م 
�لأمریكي���ني  �لع�ض���كريني  �إن  ماتي����ض 
يتحدث���ون �إلى �رشكائه���م �لأكر�د وغریهم 
يف �ض���وريا لت�ض���وية الق�ض���ايا املتعلق���ة 
بدعم وا�ضنطن لهم بعد ان�ضحاب الوليات 
�ملتح���دة م���ن ه���ذ� �لبل���د. وكان �لرئي�ض 
�لأمریك���ي دونال���د تر�مب �أعلن �لأ�ض���بوع 
املا�ض���ي اأنه يريد �ض���حب قوات بالده من 

�ضوريا “يف وقت قريب جدا”.
وقال �لبيت �لأبي�ض يف بيان �لأربعاء 
اإن “املهم���ة الع�ض���كرية” للق�ض���اء عل���ى 
تنظي���م داع����س يف �ض���وريا �ض���ارفت على 
النتهاء”، لكن من دون �أن ي�ض���ری �إلى �أي 
جدول زمن���ي حمتم���ل لن�ض���حاب �لقو�ت 

�لأمریكية من هذ� �لبلد.
�لمریكي���ة  �لدف���اع  وز�رة  وقال���ت 
�ملهم���ة  �أن  �خلمي����ض  )�لبنتاغ���ون( 
�لع�ض���كرية �لأمریكية يف �ض���وريا مل تتغری 
و�أن �لع�ض���كريني �لأمریكي���ني باق���ون يف 

هذ� �لبلد يف �لوقت �حلا�رش.

 أنقرة – رويترز:

رج���ب  الرتك���ي  الرئي����س  اته���م 
طيب �أردوغان �أم�ض �ل�ض���بت فرن�ض���ا 
بت�ضجيع �لإرهابيني “با�ضت�ضافتهم” 
يف ق����رش �لإليزيه، وذلك و�ض���ط خالف 
دبلوما�ض���ي بني البلدين الع�ض���وين 
يف حلف �ض���مال �لأطل�ض���ي ب�ضاأن دعم 

باري�س لقوات �ضوريا الدميقراطية.
وقال �أردوغان لأن�ض���اره يف �إقليم 
دنيزيل يف جنوب غرب �لبالد “فرن�ض���ا 
ت�ض���جع �لإرهابيني با�ضت�ض���افتهم يف 
�لق�رش �لرئا�ضي... ما دمتم حتت�ضنون 

هوؤلء �لإرهابيني �ضيغرق �لغرب”.
وقال���ت تركيا ال�ض���هر املا�ض���ي 
يف  بامل�ض���اعدة  فرن�ض���ا  تعه���د  اإن 
�إع���ادة �ل�ض���تقر�ر ملنطق���ة ب�ض���مال 
�ضوريا تخ�ض���ع ل�ضيطرة قوات �ضوريا 
الدميقراطي���ة الت���ي يهيم���ن عليه���ا 
�لأكر�د ي�ض���ل �إلى حد دع���م �لإرهاب 
وميك���ن �أن يجعل من فرن�ض���ا “هدفا 

لرتكيا”.

لندن – أ ف ب:

طلب �ضفری رو�ض���يا لدى بريطانيا 
اللتق���اء بوزي���ر اخلارجي���ة الربيط���اين 
بوري����س جون�ض���ون ملناق�ض���ة تبع���ات 
ت�ض���ميم اجلا�ض���و�س الرو�ض���ي ال�ضابق 
يف مدينة �ض���الزبري يف �نكلرت� �ل�ض���هر 
املا�ض���ي، وفق���ا مل���ا اأعلنته ال�ض���فارة 

الرو�ضية اأم�س ال�ضبت.
و����رضح املتحدث با�ض���م ال�ض���فارة 
لوكالة فران�س بر�س “نعتقد ان الوقت 
قد ح���ان لرتتي���ب لق���اء بني �ل�ض���فری 
الك�ض���ندر ياكوفينكو ووزي���ر اخلارجية 
بوري�ض جون�ض���ون ملناق�ض���ة �ملجموعة 
�لكاملة من �لق�ضايا �مل�ضرتكة وكذلك 

�لتحقيق يف حادث �ضالزبري”.
واأ�ضاف “لالأ�ضف فاإن التفاعل بني 
وز�رة �خلارجية و�ل�ضفارة ل يبعث على 

الرتياح”.
وقال �ملتحدث �إن ياكوفينكو بعث 
ب”مذك���رة �ضخ�ض���ية” اإلى جون�ض���ون 
لطل���ب لقائ���ه. واأ�ض���اف “ناأم���ل يف اأن 
يك���ون رد اجلانب الربيط���اين بّناء واأن 

يتم ترتيب مثل هذ� �للقاء قريبا”.
واأعلنت وزارة اخلارجية الربيطانية 
اأنه���ا تلق���ت طلب عق���د اجتم���اع واإنها 
وق���ال  ال���الزم”.  الوق���ت  يف  “�ض���رتد 
متحدث با�ض���م اخلارجية الربيطانية اإن 

“رد فعل رو�ضيا مل يكن مريحا”.

طوكيو – أ ف ب:

اأم����س  الياب���اين  اجلي����س  اأعل���ن 
�ل�ض���بت ت�ض���كيل �أول وحدة من م�ضاة 
البحرية )مارين���ز( مكلفة حماية اجلزر 
�لنف���وذ  تنام���ي  مبو�جه���ة  �لبعي���دة 
�ل�ض���يني �لبحري يف �ملنطقة. وبد�أت 
الوحدات القتالية الربمائية يف قوات 
�لدف���اع �لذ�تي �لياب���اين تدريبات مع 
قو�ت �ملارينز �لأمریكية يف �ضا�ض���يبو 
يف غ���رب �لياب���ان بع���د مر��ض���م ب���دء 
عم���ل الق���وة.  وت�ض���م الكتيبة 2100 
و�أوكلها  عن����رش، ومقره���ا �ضا�ض���يبو، 
اجلي����س بالدف���اع عن اجل���زر البعيدة 

و��ضتعادتها يف حال غزوها.
وقال نائ���ب وزير �لدفاع �لياباين 
توموه���ریو ياماموت���و �أثن���اء مر��ض���م 
ت�ض���كيل القوة اإن “الدف���اع عن اجلزر 
البعي���دة مهم���ة ملح���ة يف ظ���ل �ض���وء 

الأو�ضاع الأمنية املحيطة ببالدنا”.
وتتنازع �ليابان و�ل�ضني �ل�ضيادة 
على بع�ض �جلزر غری �ملاأهولة يف بحر 

�ل�ضني �ل�رشقي.
وتتولى �لياب���ان �إد�رة هذه �جلزر 
التي ت�ض���ميها “�ض���ينكاكو�س”، فيما 
عليه���ا  بال�ض���يادة  �ل�ض���ني  تطال���ب 

وت�ضميها “دياويو�س”.

اسطنبول   - رويترز:

انتقدت تركيا اأم�س ال�ضبت الوليات 
و�ض���فتها  م���ا  �إر�ض���ال  ب�ض���اأن  �ملتح���دة 
بر�ضائل ملتب�ضة ب�ض���اأن �ضوريا وقالت اإن 
و��ض���نطن حتدث �رتباكا باملر�وغة ب�ضاأن 

دورها امل�ضتقبلي يف البالد.
�لرئي����ض  با�ض���م  �ملتح���دث  وق���ال 
�لرتكي رجب طيب �أردوغان لل�ضحافيني 
اإن بالده تتحدث اإلى رو�ض���يا ب�ض���اأن بلدة 
تل رفع���ت �ل�ض���ورية و�إنها ل ت���رى حاجة 
للتدخل يف املنطقة يف ظل تاأكيد مو�ضكو 
على ع���دم وجود وح���دات حماية ال�ض���عب 

الكردية ال�ضورية هناك.
وق���ال �ملتح���دث �إبر�هي���م كالني يف 
�إ�ض���ارة �إل���ى تعليقات �لرئي����ض �لأمریكي 
دونالد تر�مب وم�ضوؤولني �آخرين يف �لآونة 
�لأخریة “رئي����ض �لوليات �ملتحدة يقول: 
�ضنخرج من �ض���وريا قريبا جدا، وبعد ذلك 

يقول �آخرون: ل .. نحن باقون”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

�أ�ض���فرت غار�ت جوية على دوما، �آخر 
جيب للمعار�ض���ة قرب دم�ض���ق، عن مقتل 
8 مدني���ني اأم����س ال�ض���بت، وفق م���ا اأفاد 
�ملر�ض���د �ل�ض���وري حلق���وق �لإن�ض���ان، يف 
وقت ��ض���تاأنفت �لقو�ت �حلكومية هجوما 
ع�ض���كريا د�ميا على �ملدين���ة. ومل يتمكن 
املر�ض���د بعد من تاأكيد اإن كانت طائرات 
�لنظام �ل�ض���وري �حلربية هي �لتي نفذت 
�لغار�ت �أم تلك �لتابعة حلليفتها رو�ضيا. 
وقت���ل 40 مدنيا عل���ى �لأق���ل �جلمعة �إثر 
��ض���تئناف �لغ���ار�ت على دوما فج���اأة بعد 
هدوء ا�ض���تمر لأكرث من اأ�ض���بوع. ويبدو اأن 
�لغار�ت هي حماولة لل�ض���غط على تنظيم 
“جي�س الإ�ض���الم” �لذي ي�ضيطر على دوما 
للمو�فقة عل���ى �رشوط �لنظام لالن�ض���حاب 
م���ن املدينة. م���ن جهتها، اأعلنت و�ض���ائل 
اإعالم �ض���ورية ر�ضمية عن مقتل 6 مدنيني 
و�إ�ض���ابة �لع����رش�ت �ث���ر ق�ض���ف ف�ض���ائل 
املعار�ضة يف دوما العا�ضمة دم�ضق، اأم�س.

أبوظبي – أ ف ب:

والتع���اون  اخلارجي���ة  وزارة  اأعلن���ت 
ال���دويل الإماراتي���ة ال�ض���بت اأم����س انه���ا 
�ض���تقدم 200 ملي���ون دولر دعما للجي�ض 
�للبناين و�لقوى �لأمني���ة. وقال �لبيان �إن 
دع���م الإم���ارات ياأتي “��ض���تمر�ر� للجهود 
�لتي تبذلها يف �ض���بيل ��ض���تقر�ر و�زدهار 
لبنان و�ضعبه”. واأو�ضح اأن الدعم �ضيكون 
“منا�ضفة” بني �جلهتني، حيث �ضيح�ضل 
اجلي����س اللبناين عل���ى 100 مليون دولر 
و�ضتح�ض���ل قوى �لأمن عل���ى 100 مليون 
دولر. واأك���دت ال���وزارة اإن “مناع���ة وقوة 
يف  والأمني���ة  الع�ض���كرية  املوؤ�ض�ض���تني 
لبن���ان �أولوي���ة لدول���ة �لإم���ار�ت يف ه���ذه 
�لظ���روف �لدقيق���ة ملا لذلك م���ن دور يف 
تعمي���ق ا�ض���تقرار لبنان وا�ض���تعادة دوره 
يف حميطه �لإقليمي”. واأعلنت ال�ض���عودية 
جتدي���د قر����س بقيمة ملي���ار دولر كانت 
قدمته للبنان يف ال�ضابق، من دون اأن يتم 
ا�ضتخدامه، بح�ضب م�ضت�ضار رئي�س الوزراء 

�للبناين �ضعد �حلريري.

 وا�ضنطن: م�ضاورات ب�ضاأن 
اإبقاء الدعم لأكراد �ضوريا

تركيا

 بريطانيا

 اليابان

�أردوغان: فرن�ضا ت�ضجع 
الإرهابيني

�ل�ضفری �لرو�ضي يطلب 
لقاء وزير اخلارجية

ت�ضكيل قوة مارينز و�ضط 
تنامي �لنفوذ �ل�ضيني

 تركيا تنتقد ر�ضائل �أمریكا 
امللتب�ضة ب�ضاأن �ضوريا

 مقتل مدنيني بغار�ت 
على دوما

 الإمارات تقدم 200 مليون 
دولر للجي�ض و�لأمن بلبنان
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4 قتلى و30 م�سابا بعملية ده�س يف اأملانيا وانتحار ال�سائق

مقتل 30 حوثياً بنريان اجلي�س اليمني يف جبهة �رصواح

نائب رئي�س برملان اإيران: �سبب الحتجاجات �رصاع الأجنحة

�ضحيفة: مرتكب احلادث يعاين من ا�ضطرابات نف�ضية

طائرات التحالف �ضنت 5 غار�ت على مو�قع �مليلي�ضيات �لنقالبية

م���ن جه���ة �أخ���رى، ق���ال موق���ع �ض���بيغل 
الإلكرتوين اإن �ضيارة �ضدمت ح�ضدا من النا�س 
يف مدينة مون�ض���رت بغرب �أملانيا، �ل�ض���بت، مما 
�أدى �إلى �ضقوط عدد من �لقتلى و�مل�ضابني.

و�أعلن م�ض���در �أمني �أنه ل ميكن ��ضتبعاد 
�أن يكون �حلادث هجوما متعمد�.

وقالت �ض���حيفة زود دويت�ض���ه ت�ضايتوجن 
على موقعها �لإلكرتوين �إن �لرجل �لذي يعتقد 
�أنه قاد �ض���احنة �ضغریة و�قتحم بها مطعما يف 
مون�ض���رت اأم����س اأمل���اين اجلن�ض���ية ويعاين من 

ا�ضطرابات نف�ضية.
و�أ�ض���افت �ل�ض���حيفة �أن �لرجل لي�ضت له 
خلفية �إرهابية م�ض���تندة �إلى معلومات ح�ضلت 
عليها لكنها مل تك�ضف عن م�ضدر حمدد لتلك 

املعلومات.
واأعلن���ت ال�رضطة الأملاني���ة لوكالة فران�س 
بر����س انتح���ار �ض���ائق عرب���ة ده�ض���ت ح�ض���دا 
�ل�ض���بت يف مون�ض���رت )�ض���مال غرب( ما �أ�ضفر 
عن مقتل وجرح عدة �أ�ض���خا�ض. وقال متحدث 
با�ض���م ال�رضطة اإن “�ل�ضائق قتل نف�ضه باإطالق 
ر�ضا�ض���ة” م�ضيفا اأن نحو 30 �ضخ�ضا �أ�ضيبو� 
بجروح، بينه���م 6 يواجهون خطر املوت، فيما 

ت�ضری و�ضائل �لإعالم �إلى وقوع �عتد�ء.
وبح�ض���ب ن�ض���خة جمل���ة “�ض���بيغل” عل���ى 
النرتنت فاإن ال�ض���لطات الأملانية “تفرت�س” 
�أن �حل���ادث كان �عت���د�ء، لك���ن مل ي�ض���در �آي 

تاأكيد ر�ضمي لذلك.
�ض���مال  ريناني���ا  �رشط���ة منطق���ة  ودع���ت 
و�ض���تفاليا حي���ث تق���ع مون�ض���رت �ل���ى جتنب 
“التكهنات” حول �حلادث. وقال جهاز �ل�رشطة 

يف املنطقة على تويرت “�ض���قط قتلى وجرحى. 
الرج���اء جتن���ب املنطق���ة. نح���ن يف املوق���ع”. 
و�أظهرت لقطات بثها �لتلفزيون �لأملاين عدة 
�ضيار�ت لل�رشطة و�لإطفاء متمركزين يف و�ضط 
ه���ذه �ملدين���ة �لتي يزي���د عدد �ض���كانها على 

300 األف ن�ض���مة. ووقف عنا�رض ال�رضطة احدهم 
مدج���ج بال�ض���الح قرب م���كان احلادث ح�ض���ب 

لقطات لقناة:”ان تي يف” التلفزيونية.
يذك���ر �أن برل���ني �ض���هدت عملي���ة ده�ض 
بوا�ض���طة �ض���احنة يف ا�ضتهدفت �ض���وقا لعيد 

املي���الد يف دي�ض���مرب 2016 قت���ل خالل���ه 12 
�ضخ�ضا وتبنى تنظيم د�ع�ض �مل�ضوؤولية عنه.

وق���د قتل���ت ال�رضط���ة اليطالي���ة مرتكب 
�لعتد�ء �لتون�ض���ي �ني�ض �لعامري قرب ميالنو 

بعد 4 اأيام.

واأ�ض���اف “اأ�ض���فرت املعارك عن مقتل ما ل 
يقل ع���ن 30 عن�رش�ً من �مليلي�ض���يات، وعدد من 
�جلرحى. و�أكد م�ضدر ع�ضكري، �أن �جلي�ض �لوطني 
�أحبط هجوما مليلي�ض���يا �حلوثي، على تبة �ملطار، 
ومو�ق���ع �جل���رب، وموق���ع �لزغ���ن يف ميمنة جبهة 
�رشو�ح، م�ض���ری� �إلى �أن عنا�رش �مليلي�ضيا �ملتبقية 
عقب �ض���اعات من املع���ارك لذت بالفرار، تاركة 

ع�رضات القتلى واجلرحى.
اإل���ى ذل���ك، ا�ض���تهدفت مقات���الت التحالف 
لدع���م �ل�رشعي���ة يف �ليم���ن بخم�ض غ���ار�ت مو�قع 
�حلوث���ي  مليلي�ض���يات  وجتمع���ات  وتعزي���ز�ت 
�لنقالبية و�أ�ض���فرت عن �ض���قوط قتل���ى وجرحى 
من �مليلي�ض���يات وتدمری �آليات قتالية يف مو�قع 

متفرقة بجبهة �رشو�ح.
كم���ا �ض���نت مدفعية �جلي����ض ق�ض���فاً مكّثفاً 
��ض���تهدف مو�ق���ع متفرقة مليلي�ض���يات �حلوثي 
ب���ذ�ت �ملنطقة، وكّبدت �مليلي�ض���يات �لنقالبية 

قتل���ى وجرحى. كم���ا لقي قيادي حوث���ي م�رشعه، 
م���ع عدد م���ن مر�فقيه، يف غ���ارة للتحالف، بجبهة 

�ل�ضاحل �لغربي.
و�أك���دت م�ض���ادر �إعالمي���ة، م����رشع �لقيادي 
�حلوثي، �مُلكنى �أبو بدر، مع 4 من مر�فقيه يف غارة 
للتحالف، على جبل ر�أ�ض، مبديرية زبيد، م�ض���ریة 
�إل���ى �أن �لقي���ادي �حلوث���ي، كان يعم���ل كم�رشف 
على مرب���ع “جبل راأ����س، زبيد، حي����س، اجلراحي. 
ويف �جلوف )�ض���مال �ليمن(، لقي عدد من عنا�رش 
ميلي�ض���يا �حلوثي م�رشعهم، خ���الل �ملعارك �لتي 

د�رت يف جبهة حام مبديرية �ملتون.
و�أفاد م�ض���در ميد�ين، ب�ضقوط عدد كبری من 
�لقتلى �حلوثي���ني بينهم �لقي���ادي �مليد�ين �أبو 

عمار �حلمزي، وع�رش�ت �جلرحى.
واأو�ض���ح اأن امليلي�ض���يا حاولت ا�ضتعادة تبة 
قعيطة بجبهة حام، وت�ض���دى لها �جلي�ض �لوطني 

واأجربها على الن�ضحاب.

• متنزهون يف �حلي �لقدمي يف مون�ضرت حيث وده�ضت عربة ح�ضد� من �ملارة �أم�ض )�أ ف ب(	

• �أفر�د من ميلي�ضيات �حلوثي �لإير�نية يف �ليمن )غيتي(	

• مظاهرات �ضعبية يف مدينة طهران	

برلين – وكاالت:

�سيارة  �سدمت  عندما  �آخرين  �سخ�ساً   30 و�أ�سيب  �ل�سبت،  �أم�س  �أ�سخا�س،   4 قتل 

ح�سد�ً من �ملارة و�سط مدينة مون�سرت �لأملانية، بح�سب �ل�سرطة.

واأفادت ال�سرطة اأن �سائق املركبة التي ده�ست املارة قد انتحر.

امل��ارة يف  ده�ست  ال�سيارة  اأن  الأملانية،  الأنباء  وكالة  بينها  اإع��ام،  و�سائل  ذك��رت  كما 

املدينة الواقعة غرب اأملانيا.

واأكدت ال�سرطة �سقوط �سحايا، وقالت اإن نحو 30 �سخ�ساً اأ�سيبوا يف حادث مون�سرت، 

و�سّرحت متحدثة با�سم ال�سرطة ب�سقوط عدد من القتلى.

دبي – العربية.نت:

وجرح  م�سرعهم  النقابية  احلوثي  ميلي�سيا  من  عن�سراً   30 عن  يقل  ل  ما  لقي 

اآخرون، اأم�ش ال�سبت، بنريان اجلي�ش الوطني يف جبهة �سرواح غرب حمافظة ماأرب.

اإن مواجهات عنيفة تدور  وقال م�سدر ع�سكري للمركز الإعامي للقوات امل�سلحة 

رحاها منذ �ساعات ال�سباح الأوىل اإثر حماولة امليلي�سيات الت�سلل اإىل مواقع اجلي�ش، اإل 

اأنها تلقت �سربات موجعة على يد اأبطال اجلي�ش.

دبي - العربية.نت:

عزا نائب رئي�ش الربملان الإيراين، علي مطهري، الحتجاجات ال�سعبية الأخرية يف 

الباد والتي تتوا�سل بني الفينة والأخ��رى باأ�سكال خمتلفة، اإىل �سراع الأجنحة على 

ال�سلطة، اإ�سافة اإىل امل�ساكل القت�سادية والأزمات املعي�سية.

“اإي�سنا” للطلبة  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف  م�ستقل،  ن��ائ��ب  وه��و  مطهري  وق���ال 

بالتيارات  ال�سعب  ثقة  و�سقوط  ال�سلطة  على  ال��ن��زاع  ب���اأن  ال�سبت،  اأم�����ش  الإي��ران��ي��ني، 

ال�سيا�سية، واأجنحة النظام املت�سارعة هي اأهم الأ�سباب الرئي�سية يف اندلع الحتجاجات.

دبي – رويترز:

�لت���������ض����الت  وز�رة  ق����ال����ت 
اأم�س  اإيران  وتكنولوجيا املعلومات يف 
اإل��ك��رتون��ي��ني  مت�ضللني  اإن  ال�ضبت 
�ل��دول  م��ن  ع��دد  يف  �ضبكات  ه��اج��م��و� 
ومنها مراكز للبيانات يف اإيران وتركوا 
�ضا�ضات  على  �لأمریكي  �لعلم  �ضورة 
يقول  حتذير  ومعها  �لكمبيوتر  �أجهزة 

”ل تعبثو� بانتخاباتنا“.
وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان ن�رضت���ه 
وكال���ة اجلمهورية الإ�ض���المية الإيرانية 
لالأنباء “�أثر �لهج���وم على ما يبدو على 
200 �ألف جهاز ر�وتر يف �أنحاء �لعامل يف 
هجوم و��ض���ع �لنطاق مبا ي�ضمل 3500 

جهاز يف بلدنا”.
و�أ�ض���اف �لبي���ان �أن �لهجوم، �لذي 
�أ�ضاب �رشكات تقدمي خدمات �لإنرتنت 
وقطع �ت�ض���ال �مل�ض���رتكني بال�ضبكة، 
وق���ع ب�ض���بب نقط���ة �ض���عف يف اأجهزة 
الراوت���ر املقدمة م���ن �رضكة �ضي�ض���كو 
التي كانت قد اأ�ضدرت يف وقت �ضابق 
حتذي���ر� وقدمت حال لالأم���ر لكن بع�ض 
�ل����رشكات مل حُتّمله ب�ض���بب عطلة �لعام 
�لإي���ر�ين �جلدي���د.ومل جتب بع���د �رشكة 

�ضي�ضكو على طلبات التعليق.

القاهرة – رويترز:

طالب����ت م�رش �إ�رش�ئي����ل �أم�ض 
ال�ض����بت بوقف ا�ض����تخدام القوة 
�حتجاج����ات  �ض����د  �ملفرط����ة 
املتظاهرين الفل�ضطينيني على 

حدودها مع قطاع غزة.
وق����ال بيان �أ�ض����درته وز�رة 
�إن م�����رش تع����رب ع����ن  �خلارجي����ة 
“اإدانته����ا ل�ض����تمرار ا�ض����تخدام 
العن����ف والق����وة املفرط����ة م����ن 
جانب ال�ضلطات الإ�رضائيلية �ضد 
�ملدنيني �لعزل �لذين خرجو� يف 

مظاهرات �ضلمية”.
اأن  عل����ى  البي����ان  و�ض����دد 
“ي�ض����اركون  املتظاهري����ن 
تطال����ب  �ض����لمية  م�ض����ری�ت  يف 
لل�ضعب  بحقوق م�رشوعة وعادلة 

الفل�ضطيني”.
وحث �لبيان �ملجتمع �لدويل 
حق����وق  لإع����ادة  �لعم����ل  عل����ى 
راأ�ض����ها  “وعلى  الفل�ض����طينيني 
حقه يف اإن�ض����اء دولته امل�ضتقلة 

وعا�ضمتها القد�س ال�رضقية”.

 هجوم �إلكرتوين على 
مراكز للبيانات يف اإيران  م�رش تطالب �إ�رش�ئيل بوقف 

ا�ضتخدام القوة املفرطة

“ال�رضعية” ت�ضتعيد جبل م�ضعودة �ل�ضرت�تيجي
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 ا�ض���تعادت قوات ال�رضعي���ة اليمنية، اأم�س 
ال�ض���بت، ال�ض���يطرة عل���ى جبل امل�ض���عودة يف 
منطقة قانيه مبحافظة �لبي�ض���اء �ليمنية، بعد 
معارك مع ميلي�ضيات �حلوثي �لإير�نية، خلفت 

عددا من القتلى واجلرحى.
ويط���ل جب���ل �مل�ض���عودة عل���ى كثری من 

مناطق قانية احلدودية بني ماأرب والبي�ضاء.
وكثفت طائر�ت �لتحالف �لعربي، �ليوم، 
غار�تها �جلوية على مو�قع ميلي�ضيات �حلوثي 
يف �ض���عدة معقل املتمردين، كما ا�ضتهدفت 

مر�كز للحوثيني على �ل�ضاحل �لغربي لليمن.
كما ��ض���تهدف �لغار�ت مو�قع للحوثيني 

يف منطق���ة ح���رف �ض���فيان مبحافظ���ة عم���ر�ن 
�حلدودية مع �ض���عدة. و�أ�ض���فرت �لغار�ت عن 
�ض���قوط ع���دد من �لقتل���ى و�جلرح���ى وتدمری 

�آليات ومعد�ت ع�ضكرية.
وتتز�م���ن �لغ���ار�ت �جلوية، م���ع �ملعارك 
�مل�ض���تمرة يف حم���ور �لبق���ع يف مديري���ة ُكتاف 
ب�ض���عدة. وقد �ضنت طائر�ت �لتحالف �ضل�ضلة 
غار�ت على جتمع���ات �ملتمردين يف �ملنطقة، 
�أ�ض���فرت عن مقتل قائد مي���د�ين حوثي يدعى 

اأحمد ح�ضني معياد.
وعلى جبهة �ل�ضاحل �لغربي لليمن، �ضنت 
طائرات التحالف العربي 3 غار�ت ��ضتهدفت 
جتمع���ات للحوثي���ني يف و�دي زبي���د و�رشق���ي 

�لقطابة يف �خلوخة مبحافظة �حلديدة.

غزة – أ ف ب/رويترز:

�ض���يع �ض���كان قطاع غزة �أم�ض �ل�ضبت �أقارب 
بينهم �ضحايف بعد مقتل 9 فل�ضطينيني بر�ضا�س 
جي����ض �لحتالل �لإ�رش�ئيل���ي يف �ملو�جهات �لأخریة 

قرب �حلدود بني قطاع غزة و�إ�رش�ئيل.
�آلف  ورغ���م �لتحذي���ر�ت �لإ�رش�ئيلي���ة جتم���ع 
الفل�ض���طينيني اجلمعة قرب ال�ضياج الفا�ضل بني 
�إ�رش�ئي���ل و�لقطاع، لثاين يوم جمع���ة على �لتو�يل. 
و�أعلن���ت وز�رة �ل�ض���حة �لتابع���ة حلرك���ة حما����ض 
�لتي ت�ض���يطر عل���ى قطاع غزة وتعتربه���ا �إ�رش�ئيل 
“منظمة اإرهابية”، عن مقتل 9 متظاهرين واإ�ضابة 
نحو 500 فل�ض���طيني بالر�ض���ا�س. وب���ني القتلى 
�ل�ض���حايف يا����رش مرجت���ى �مل�ض���ور يف وكال���ة عني 
ميديا �ملتمركزة يف غزة. وجرح �ل�ض���اب �لثالثيني 
بالر�ضا�ض يف مو�جهات يف �رشق خان يون�ض بجنوب 

�لقطاع، ح�ضب وز�رة �ل�ضحة يف غزة.
وقالت نقابة �ل�ضحافيني �لفل�ضطينيني �إن 5 
�ض���حافيني �آخرين جرحو� �جلمع���ة، موؤكدة �نه كان 
ميك���ن التعرف عليهم ب�ض���هولة ب�ض���بب ارتدائهم 

�ضرتات كتب عليها “بر�س”.
واأك���د اجلي����س الإ�رضائيل���ي يف بي���ان ان���ه “ل 
ي�ض���تهدف عمد� �ل�ضحافيني” م�ض���يفا انه يحقق 
يف ظروف �إطالق �لنار. وقال �إ�ضماعيل هنية رئي�ض 

�ملكت���ب �ل�ضيا�ض���ي حلرك���ة حما�ض �أثناء مر��ض���م 
الت�ض���ييع اأن مرجت���ي “خرج بنف�ض���ه يحمل كامری� 
)...( لينقل �ض���ورة هذ� �ل�ض���عب �ملجاهد �ملحا�رش 
�لذي يعي�ض حتت نری �لحتالل و�حل�ض���ار منذ �أكرث 

من 70 عاما”.
ملنظم���ة  �لع���ام  �لأم���ني  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
“مرا�ضلون بال حدود” كري�ضتوف دولوار “يبدو اأن 

�ل�ضحايف تعر�ض لإطالق نار عمد�”.
واأدان���ت جمموعة تزيد م���ن 70 منظمة دولية 
غ���ری حكومية نا�ض���طة يف �لأر��ض���ي �لفل�ض���طينية 

املحتلة “�لقت���ل غری �مل����رشوع للمدنيني يف غزة” 
داعي���ة اإلى “حتقيق م�ض���تقل و�ض���فاف”. وقدرت 
�إ�رش�ئي���ل ع���دد �لفل�ض���طينيني �لذين �ض���اركو� يف 
جتمع���ات اجلمع���ة بنح���و 20 األف���ا. وكان عدده���م 
�ق���ل من �لذي���ن تظاه���رو� يف 30 مار�ض حيث نزل 
ع����رش�ت �لآلف �إلى �ل�ض���ارع و�قرتبو� من �ل�ض���ياج 
�حل���دودي. ودعا �ملبعوث �خلا����ض لالأمم �ملتحدة 
�إل���ى �ل�رشق �لأو�ض���ط نيكولي مالدين���وف �لقو�ت 
الإ�رضائيلية اإلى “�أق�ضى درجات من �ضبط �لنف�ض” 

والفل�ضطينيني اإلى جتنب “الحتكاكات”.

تشييع فلسطينيين في غزة قتلوا برصاص جيش االحتالل

ن�رضت �ض���حيفة “ديلي تلغ���ر�ف” �لربيطانية تقرير� كتبه، �أمربوز �إفانز-بريت�ض���ارد، يقول فيه �إن �ل�ض���ني 
باإمكانه���ا “مالي���ا” تدمری �لوليات �ملتحدة، ولكنها ل جتر�أ على ذلك. ويقول �لكاتب �إن �ل�ض���ني باإمكانها يف �أي 
وقت “معاقبة �لر�أ�ض���مالية �لأمریكية و�لإطاحة ب�ض���اكن �لبيت �لأبي�ض”، لكن �لقيادة �ل�ضينية ل تريد ��ضتعمال 
“القوة النووية” �لتي بني �أيديها. ويرى �أن �ل�ض���ني ت�ض���تطيع يف �أي وقت �أن ت�رشع يف ت�ض���فية �أذونات �خلز�نة 
�لأمریكي���ة �لتي متلكها بقيمة 1.2 تريليون دولر، وحتويلها �إلى عمالت �أخرى مثل �جلنيه �لإ�ض���رتليني و�لدولر 
�ل�ض���رت�يل، لوقف �رتفاع �ض���عر �رشف �ليو�ن. ويعتقد �لقوميون �ل�ضينيون، ح�ضب �إفانز-بريت�ضارد، �أن �إجر�ء�ت 
ب�ضيطة مثل هذه، من �ضاأنها �أن تزرع �لفزع وت�ضيب �ضوق �ل�ضند�ت �لأمريكي، يف �لوقت �لذي توؤدي فيه �إجر�ء�ت 
تر�م���ب �ملالي���ة �إلى زيادة عجز �مليز�نية �لأمریكية لي�ض���ل �إل���ى تريليون دولر . ويتوقع �ل�ض���ينيون �أن تنتقل 

�لع���دوى �إلى �لرهن �لعق���اري �لأمریكي و�لئتم���ان لتفجر �أزمة 
مالية يف وول�ضرتيت ت�ضمى “اأزمة ترامب”.

ال�سني باإمكانها تدمري اأمريكا “ماليا”

• �ضحافيون يحملون نع�ض مرجتى �لذي قتل خالل تغطيته �ملو�جهات بني �لفل�ضطينيني و�لقو�ت �لإ�رش�ئيلية �أم�ض )اأ ف ب(	
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يف �إجن���از مهم وكبري لها، ح�ص���لت رجن 
روفر في���ار على �جلائزة �لعاملية لأف�ص���ل 
ت�ص���ميم وذلك �ص���من حفل توزيع “جو�ئز 

2018” و�ملقامة  �ل�ص���يار�ت �لعاملية 
يف معر�ض نيوي���ورك لهذ� �لعام. 

�لعام �ملا�صي كانت �صقيقتها 
جاك���و�ر F-Pace �ص���احبة 
وكان���ت  �جلائ���زة،  ه���ذه 
رجن روف���ر �إيف���وك �إح���دى 
�لتي ك�ص���بت  �ل�ص���يار�ت 

�جلائزة نف�صها.
�ملناف�ص���ة  تك���ن  مل 
�صهلة لفيار، حيث كانت 
�أمام مناف�صني مثل فولفو 

 LC ولكز����ض   XC60
500، ولك���ن جلن���ة �حل���كام 

�ملكون���ة من 82 �ص���حفيا متخ�ص�ص���ا 

يف �ل�ص���يار�ت و�لقادمة م���ن 24 دولة حول 
�لعامل �ختارت فيار للفوز بهذه �جلائزة.

يقول  �ملنا�ص���بة،  ئي����ض به���ذه  لر �

�لتنفيذي ملجموعة جاكو�ر لند روفر، ر�لف 
�ص���بي�ض “رجن روف���ر في���ار باخت�ص���ار �إنها 
�ص���يارة تتحدث عن نف�ص���ها”، وحتدث عن 
فخره بهذ� �لفوز وتوجيهه بال�صكر للجنة 
�لتحكيم وفريق تطوير �صيار�ت 

جاكو�ر لند روفر.

نيسان باترول تسطر التاريخ بأداء يفوق التوقعات

مثلها مثل منطقة �ل�رشق �لأو�صط، تتمتع �صيارة 
ني�صان باترول برت�ث عريق ل مثيل له، و�صمعة لها 
والدقة،  والقوة،  الفائقة،  بالقدرات  وثيق  ارتباط 
طر�ز  من  �صيارة  �أول  �إنتاج  تاريخ  يرجع  و�لثبات. 
ني�صان باترول �إلى �لعام 1951، حيث مت �لعتماد يف 
 60-series طر�ز  من  �ل�صيارة  عل  �ل�صتينات  �أو�ئل 
وماءمتها  �لفائق،  لأد�ئها  نظر�  ع�صكرية؛  ك�صيارة 
�ل�صنو�ت  مد�ر  على  �لوعرة.  �ل��دروب  �أن��و�ع  ملختلف 
�ل�65  �لتالية، تطورت �صيارة ني�صان باترول لت�صبح 
و�حدة من �أكرث �صيار�ت �لدفع �لرباعي �ملميزة على 

م�صتوى �لعامل. 
�لأو�صط  �ل�رشق  منطقة  �أ�صو�ق  �صغف  ي��ز�ل  ول 
توفر  حيث  م�صتمر�،  باترول  ني�صان  ب��رت�ث  �لكبري 
لتلبية  �ل�صيارة  فئات  من  متكاملة  جمموعة  ني�صان 
وع�صاق  �ل�صائقني،  من  و��صعة  جمموعة  �حتياجات 
تاأتي �صيارة  باإختافها. على �صبيل �ملثال،  �ل�صيارة 
�لذين  لأولئك  م�صممة خ�صي�صا   V8 باترول  ني�صان 
 ، مدوٍّ �صيارة عماقة، ذ�ت حمرك ب�صوت  يرغبون يف 
تتميز ب�صا�صة يف ت�صميمها �لد�خلي فائق �لفخامة، 
وبت�صميم خارجي لي�ض له نظري. توفر �صيارة ني�صان 

باترول V8 جتربة قيادة مذهلة على، وخارج حمتلف 
�أنو�ع �لطرق، ومع حمرك بقدرة 400 ح�صان، تكون 
منطقة  يف  �لأمثل  �لختيار  باترول  ني�صان  �صيارة 

يف  �لقيادة  ع�صاق  م��ن  لكل  �لأو���ص��ط  �ل�����رشق 
وتاأتي  �صو�ء.  حد  على  و�ملغامرين  �ملدينة، 
V8 بت�صميم د�خلي  باترول  ني�صان  �صيارة 

جتهيز  مت  حيث  �لرفاهية،  يج�صد  فاخر 
من  قيادة  ولوحة  باجللد،  �ل�صيارة  قمرة 
�لكروم  من  �ن�صيابية  ومقاب�ض  �خل�صب، 

�ل�صيارة جناحها  لتو��صل  فائقة،  ر�حة  توفر 
�لأناقة و�لعملية يف ت�صميمات تاقي  يف توفري 

تطلعات، و�لذوق �لرفيع لعمائها.
يف  �لعماء  �حتياجات  ومل��اءم��ة  للتنوع،  دعما 
 V8 ب��ات��رول  ني�صان  �صيارة  ت��اأت��ي  ك��اف��ة،  �ملنطقة 
�لريا�صية  �ل�صيار�ت  �أق��وى  من  كو�حدة  �لأ�صطورية 
م��ت��ع��ددة �ل���ص��ت��خ��د�م��ات يف �ل�����رشق �لأو����ص���ط، جنبا 
و�مل�صممة   ،V6 ب��ات��رول  ني�صان  �صيارة  جنب  �إل��ى 
ني�صان  �صيارة  تتميز  �ملنطقة.  خ�صي�صا مبو��صفات 
لتلبية  خ�صي�صا  م�صممة  بكونها   V6 طر�ز  باترول 
يف  كفاءة  �أك��رث  ط��ر�ز  �إنها  حيث  �ملنطقة،  متطلبات 
��صتهاك �لوقود، وبقدرة تبلغ 275 ح�صانا لتحتفظ 
بها  ت�صتهر  �لتي  �لقوي  �لأد�ء  من  عالية  مب�صتويات 
باترول. ي�صمن �صعر �صيارة ني�صان  �صيار�ت ني�صان 
�لختيار  كونها  تربز  �أن  لها  �ملنخف�ض،   V6 باترول 
�حتياجاتك  تلبي  �لتي  �لعائلية  لل�صيارة  �لأم��ث��ل 
�ليومية، �إ�صافة �إلى قدر�تها �لفائقة على توفري �أد�ء 
وتتمتع  ملغامر�تك.  �ملثايل  �لرفيق  بو�صفها  قوي؛ 
�صيارة ني�صان باترول V6، يقوة �صيارة V8 نف�صها، 

�إ�صافة �إلى م�صاحة و��صعة للركاب، وتخزين �لأمتعة.
وبالن�صبة لع�ّصاق خو�ض جتارب قيادة �ل�صيار�ت 
فاإن  خا�صة،  مبو��صفات  �ت�صاما  و�لأك��رث  �لريا�صية 

�لأف�صل  �خليار  �صتكون  ني�صمو”  باترول  “ني�صان 
�أمهر  من  نخبة  ت�صميمها  تولى  فقد  لهم.  بالن�صبة 
ت�صم  حيث  )�لتاكومي(،  “ني�صان”  �رشكة  مهند�صي 
�ل�صيارة حمركاً قويا بقدرة 428 ح�صانا، فيما يت�صم 
طرز  بها  تتميز  �لتي  باجلاذبية  �خلارجي  ت�صميمها 
“ني�صمو”. �أما �لديكور�ت �لد�خلية ل� “ني�صان باترول 
ني�صمو”، فهي �إ�صافة ر�ئعة ل�صخ�صية �ل�صيارة، و�أهم 
ما مييزها هو �لت�صميم �لريا�صي �ملتمثل يف �لفر�ض 
�جللد �لذي يك�صوه �صعار “ني�صمو”، يف �لوقت �لذي 
�ل�صيارة  مقاعد  و�لأ���ص��ود  �لأبي�ض  �للونان  يك�صو 
و�أبو�بها من �لد�خل، فيما مييز �لطر�ز “ني�صمو” لوحة 
�أما  بالأحمر.  �ل�رشعة  �صا�صة  ولوحة  �ملطّرزة  �لتحكم 
�للم�صات �لإ�صافية يف �ل�صيارة، فهي متوفرة، ولكن 
لي�صت على ح�صاب م�صتوى �لر�حة و�ملوثوقية �لذي 

يت�صم به �لطر�ز “باترول”.
�لقدمي  �أن  مفادها  �لتي  �حلكمة  من  و�نطاقاً 
من ذهب، فاإن �ل�صيارة “باترول �صوبر �صفاري” من 
�لذهبي  باللونني  خارجي  بت�صميم  تت�صم  “ني�صان” 
و�لرمادي �ملختلط. وت�صم �ل�صيارة حمركا بقوة 280 
�أن  ما مييزها  و�أهم  و�ملوثوق،  �لقوي  باأد�ئه  ح�صانا 
ت�صميمها م�صتوحى من �لبيئة و�لثقافة يف 
منطقة �ل�رشق �لأو�صط بحيث يجعل 
منها حتفة فنية ر�ئعة. 

سيارات

إعداد: طارق البحار

�أعلنت �رشكة �إبر�هيم خليل كانو، 
�لوكيل �حل�رشي ل�صيار�ت تويوتا يف 
يار�ض  �إطاقها تويوتا   �ململكة عن 
�لع�رشية  باإطالتها  �ملثرية  �جلديدة 
خال  من  تويوتا  وتقدم  �ملبتكرة. 
ملوديل  جديد�  مفهوما  �لطر�ز  هذ� 
يار�ض يجمع ما بني �لت�صميم �لفريد 
جانب  �إلى  �لر�حة،  م�صتويات  و�أعلى 
على  �لعالية  و�لقدرة  �جل��ودة  مز�يا 

�لتحمل.
ت��ق��دم �ل��ن�����ص��خ��ة �جل���دي���دة من 
�لأد�ء  عالية  يار�ض  تويوتا  �صيارة 
مع  و�صائقة،  ممتعة  ق��ي��ادة  جتربة 
�حلفاظ يف �لوقت ذ�ته على م�صتوى 
��صتهاك  يف  �لكفاءة  من  ��صتثنائي 

�لوقود.

تويوتا يارس سيدان الجديدة

رنج روفر فيالر تحصد الجائزة العالمية للتصميم  “فولفو XC60” تفوز بلقب سيارة العام 2018 
ح�ص���دت “فولفو XC60” لقب “جلنة حتكيم �صيارة 
�لعام” من جانب جلنة �حلكام �مل�رشفة على جو�ئز “�ص���يارة 
�لع���ام يف �ل����رشق �لأ�ص���ط” )MECOTY( خ���ال �حلف���ل 
�ل�ص���نوي للك�صف عن �أ�صماء �لفائزين بها، و�لذي تز�من مع 
“معر�ض �أبوظبي �لدويل لل�ص���يار�ت”. وي�صكل هذ� �لإجناز 
�إ�صافة قّيمة ل�صجل �لأو�ص���مة �ملتنامي �لذي يكلل م�صرية 

“فولفو” �لناجحة.  
�ل�ص���يار�ت  “فئ���ة  جائ���زة  عل���ى   ”XC60“ وح���ازت 
�لريا�ص���ية �ملتع���ددة �ل�ص���تخد�مات �لفخمة �ملتو�ص���طة 
�حلج���م”، يف ح���ني ترّبع���ت “XC40” عل���ى قم���ة “فئ���ة 
�ل�ص���يار�ت �لريا�ص���ية �ملتعددة �ل�ص���تخد�مات �ل�صغرية 

�حلجم”.
وق���ال جي�ص���و�ض فرناندي���ز دي مي�ص���ا، مدي���ر ع���ام 
م�ص���توردي فولفو يف �أوروبا و�إفريقيا و�ل�رشق �لأو�ص���ط يف 
معر����ض تعليقه عل���ى هذ� �لإجناز “نحن فخورون و�ص���عد�ء 
بالف���وز بهذه �جلو�ئز �ملرموقة”. وتابع “�إن جائزة �ص���يارة 
�لع���ام يف �ل�رشق �لأو�ص���ط، و�أي�ص���اً جو�ئز فئتي �ل�ص���يار�ت 
فولف���و  �أن  تثب���ت  �ل�ص���تخد�مات  �ملتع���ددة  �لريا�ص���ية 
لل�ص���يار�ت متتلك �لقدر�ت �لت�ص���ميمية �ملائم���ة و�لأد�ء 
�ملتميز، �إ�ص���افة �إلى �إمكانات �لت�ص���ال ب�صبكة �لإنرتنتت 
وخمتل���ف �لتقنيات �مل�ص���اعدة �لتي ت�ص���تقطب �لعماء يف 
منطقة �ل�رشق �لأو�ص���ط، �لتي تعترب �ص���وقا مهماً بالن�ص���بة 
لنا”. كما ح�ص���دت “XC60” جائزة �صيارة �لعام �ملرموقة 
North American Utility V -“    �أمريكا �ل�صمالية

hicle of the Year” يف وقت �ص���ابق من �ل�ص���نة �جلارية، 
 World Car of the “ إ�ص���افة �إل���ى �جلائ���زة �لعاملي���ة�
Year 2018” عل���ى هام����ض فعاليات معر����ض نيويورك 
لل�ص���يار�ت. ومن جهة �أخرى، فازت “XC40” بلقب �صيارة 
�لع���ام �لأوروبي���ة )European Car of the Year( يف 

معر�ض جنيف �لدويل لل�صيار�ت منذ ب�صعة �أ�صابيع.
وق���د مت تعزي���ز “نظ���ام �لفرمل���ة �لذ�تي���ة يف ح���الت 
City Safety Autonomous Emerge -( ” Çللطو�ر
cy Braking( يف �ص���يارة “XC60” �جلدي���دة م���ن خال 
دعم �لتوجيه عندما ل ي�ص���اعد �لكب���ح �لتلقائي وحده على 
جتنب �ل�صطد�م �ملحتمل. وبالإ�صافة �إلى ذلك، ففد متت 
 Oncoming ”إ�صافة نظام “تخفيف وطاأة �مل�صار �لقادم�
Lane Mitigation، مدعوم���ا بتقني���ة �لدعم بالتوجيه �أو 
خا�صية “م�ص���اعد �لتوجيه” )Steer Assist( �لذي ي�صاعد 
عل���ى تخفي���ف حدة �ل�ص���طد�مات �لت���ي تتدّخ���ل عندما ل 
يكون �لكبح �لأوتوماتيكي كافياً لتجّنب ��ص���طد�م و�صيك، 
وي�ص���اف �لى ذل���ك نظ���ام “�ملعلومات �ملتعلق���ة بالزو�يا 
 Blind Spot Information System( ”غ���ري �ملرئي���ة
BLIS( م���ع خا�ص���ية “م�ص���اعد �لتوجيه”، م���ا يعني توجيه 
�ل�ص���يارة تلقائي���اً للحوؤول دون وقوع ت�ص���ادم و�ص���يك مع 
�ملركب���ات �لآتية من �لزو�يا غ���ري �ملرئية، و�لدخول جمدد� 
يف �مل�ص���ار �لطبيعي لل�ص���يارة، بعيد� من �أي خطر قد ينجم 

عن تغيري �مل�صار.
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ح�ص����لت ط����و�رق �جلديدة كلي����ا على تغيري �ص����امل 
ت�ص����تحقه من �لد�خل و�خلارج، ت�صميمها �جلديد يعطيها 
هوية و��صحة تربز يف �ملقدمة بال�صبك �لأفقي �ملدمج مع 
م�ص����ابيح LED �ملتطورة، وفتح����ات �لتهوية �لأفقية يف 
الأ�س����فل متتد بخطوط اأفقية م����ع اجلانبني، حيث حتتفظ 

ط����و�رق بحجمها �لكبري، عك�ض �لتوجه �ل�ص����ائد بت�ص����غري 
�لأحج����ام �خلارجي����ة ل�ص����يار�ت �ل����� SUV، وينعك�ض هذ� 
على �مل�ص����احة �لد�خلية لل�صيارة، و�لتي �أ�صبحت �أكرب من 
�ص����ابقتها. من �خللف نرى مظهر� عاما م�صابها ل�صقيقتها 

�أرتيون، مع خمرجني للعادم وجناح مدمج.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات

سيارة العالم الفاخرة 
فازت �أودي A8 بلقب �ص���يارة �لعامل �لفاخرة للعام 2018 
خال حفل توزيع �جلو�ئز يف معر�ض نيويورك لل�صيار�ت. موؤكدة 
بذل���ك جناح نهج “�لتقدم ع���رب �لتكنولوجيا” �لذي تتخذه �أودي 

�صعار� لها.
يذك���ر �أن جلن���ة مكون���ة م���ن 82 مر��ص���ا ومتخ�ص�ص���ا يف ع���امل 
�ل�ص���يار�ت، منتم���ني �إلى 24 دولة خمتلفة �ص���اركو� يف �لت�ص���ويت على 
�لطر�ز�ت �لفائزة بجو�ئز �صيارة �لعامل لهذ� �لعام، ور�عو� يف قر�ر�تهم معايري �صمت �لند�ء �لعاطفي، 
وراحة امل�سافرين و�سالمتهم، اإلى جانب اجلوانب البيئية واأداء القيادة وارتباط ال�سعر بالأداء. وبذلك 
متكنت Audi A8 من �لتفوق على مناف�صاتها يف �جلولة �لنهائي، حا�صدة بذلك �لفوز �لتا�صع للعامة 
 HD Matrix يف جو�ئز �صيار�ت �لعامل. ت�صتمل �ملركبة على معد�ت متطورة مثل �مل�صابيح �لأمامية

LED مع �صوء ليزري.

األكثر ربحية 

XT4

حافظت �رشك���ة “بي �إم دبليو” �لأملانية �لعماقة لل�ص���يار�ت 
على مركز �ل�ص���د�رة يف قائمة �أكرث �رشكات �ل�ص���يار�ت ربحا للعام 
2017. فق���د �أظهرت قائمة �رشكة “�آرن�ص���ت �أن���د يونغ” �لعاملية 

لا�صت�ص���ار�ت �ملالي���ة �أن “ب���ي �إم دبليو” ترب���ح 10 يورو عن كل 
100 يورو من �لأرباح �لت�صغيلية.

ويف �لقائم���ة �لت���ي ح�ص���لت وكالة �لأنب���اء �لأملاني���ة )د.ب.�أ( على 
ن�صخة منها �أم�ض، حلت “�صوزوكي” �ليابانية يف �ملرتبة �لثانية حمل “د�ميلر” 

�لأملانية، �لتي تر�جعت �إلى �ملركز �لثالث بربحية بلغت ن�صبتها 9.8 % لاأولى و8.9 % للثانية. 
كما حت�ص���نت ربحية �رشكة “فولك�ص���فاغن” �لأملانية لت�ص���عد �إلى �ملرتبة �لثامنة. وبح�صب �لدر��صة فاإن 
“فولك�ص���فاغن” كان���ت �ل�رشكة �لأك���رث مبيعاً لل�ص���يار�ت �لعام 2017. ووفق���اً للدر��ص���ة، تربعت �رشكة 

“تويوتا” �ليابانية على عر�ض �رشكات �ل�صيار�ت يف �لعامل من حيث �لأرباح و�ملبيعات �صويا.

�أ�صافت كادياك �ص����يارة جديدة من �صمن �أ�صطولها، وهي 
 ،XT5 مودي����ل 2019 و�لتي مبثابة ن�ص����خة م�ص����غرة من XT4
رغم �أنها �أق�رش ب� 21.3 �ص����م و�أقل �رتفاعا بنحو 5 �ص����م، �إل �أنها 
متتلك مامح م�ص����ابهة لها خا�ص����ة يف �لو�جهة �لأمامية بال�صبك 
�لأمامي �لعري�ض وم�ص����ابيح �ل� LED، ولكنها متيزت بت�صميم 

�لو�جهة �خللفية بامل�ص����ابيح �لر�أ�صية �لطويلة، وعلى �صكل حرف 
L، اإ�س����افة اإل����ى اأنها تتوفر بجن����وط بقيا�س 18 �إن�����ض، و20 كخيار 

�إ�صايف.
�أما �ملق�صورة �لد�خلية بدورها، فقد ح�صلت على ت�صميم �أنيق وع�رشي، ب�صا�صة بقيا�ض 8 �إن�ض، 
وخا�ص����ية �ل�ص����حن �لا�ص����لكي للهو�تف �ملحمولة، و4 منافذ USB و3 منافذ 12V، �إ�ص����افة �إلى �أنها 
�ص����تتوفر بكام����ري� 360 درجة، ومر�آة كادي����اك �لإلكرتونية للروؤية �خللفية، و�ص����تتمتع بتحكم ثنائي 

للتكييف.
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8 أبريل
 1893

مولد عامل �لآثار �مل�رشي 
�لدكتور �صليم ح�صن.

 1893
�لأمريكية  �ملمثلة  مولد 
م������اري ب���ي���ك���ف���ورد يف 
ك���ن���د� �أ���ص�����ص��ت ���رشك��ة 
يف  �ملتحدين  �لفنانني 
�صاريل  مع   1919 �لعام 
دبليو  ودي.  ���ص��اب��ل��ن 
ج��ري��ف��ي��ث ودوج���ا����ض 

فريبانك�ض.

1895
�لتي  )ع��ط��ربة(  موقعة 
ه�����زم ف��ي��ه��ا �جل��ي�����ض 
�مل�������رشي حت���ت ق��ي��ادة 
قو�ت  كيت�صرن  �ل��ل��ورد 
�لدر�وي�ض يف �ل�صود�ن. 

 1904
�ل��ودي  �لت��ف��اق  توقيع 
وبريطانيا  فرن�صا  بني 
ب��خ�����ص��و���ض ت��ق�����ص��ي��م 
�ل��وط��ن  يف  ن��ف��وذه��م��ا 

�لعربي.

 1906
مت �لتوقيع على مر�صوم 
و�إ�صبانيا  فرن�صا  مينح 
مر�ك�ض  على  �ل�صيطرة 

)�ملغرب(.

 1913
�إق�����������ر�ر ت����ع����دي����ل يف 
�ل�����ولي�����ات �مل��ت��ح��دة 
على  ين�ض  �لأم��ريك��ي��ة 
�لن��ت��خ��اب��ات �مل��ب��ا���رشة 
لأع�صاء جمل�ض �ل�صيوخ.

أميرة محمد تخاطب جمهورها من محطة التصوير الجديدة 
ك�ص���فت �لفنانة �أمرية حممد عن حمطتها �حلالية يف ت�ص���وير م�صل�ص���لها 
�جلدي���د “ب���دون فلرت” �لذي ت�ص���ارك يف بطولت���ه �إلى جانب �لفن���ان عبد�هلل 
�ل�ص���دحان. وقال���ت �أمرية يف تغري���دة لها عرب ح�ص���ابها �لر�ص���مي على موقع 
�لتو��صل �لجتماعي “تويرت”: “م�صاء �خلري من �لقرنة لت�صوير م�صل�صل بدون 
فلرت”، وتفاعل معها متابعوها ب�ص���كل كبري حتى �أن �أحدهم ت�صاءل عن مكان 

ح�صورها يف مز�رع �لقرنة”.
م�صل�ص���ل “بدون فلرت” بطولة نخب���ة كبرية من جنوم �خلليج منهم: حممد 
�لطويان، �ص���عد خ�رش، علي �إبر�هيم، يو�ص���ف �جلر�ح، �إبر�هيم �حل�صاوي، ح�صن 

�لبام، �أحمد �لعونان، فاطمة �حلو�صني، نريمني حم�صن، ليلى �صلمان.
�لعم���ل من تاأليف جمموعة من �لكتاب، ومنه���م: مفرج �ملجفل، عباد �هلل 
�ملقرن، عنرب �لدو�رشي، حمم���د بحر، و�إخر�ج عدد �ملخرجني منهم: عبد �لعزيز 
�ل�ص���احي، هناء �لعمري، هن���د �لفهاد، عبد �لرحمن عايل. ويناق�ض �مل�صل�ص���ل 
ق�ص���ايا �جتماعية يف قو�لب ع���دة، منها: �لكوميديا �ل�ص���ود�ء، ويقدم حلقات 
مت�ص���لة منف�ص���لة، ومن �ص���من �حللقات: �لتوبة، �حلية �ص���ارت حية، غ�صالة 

جدي، بدون عنو�ن، �لدر�جون، �أخت رجال، مادة 77، �صيفي �صوير، كريك”.

أحداث

ل ت�ص���ع نف�ص���ك على �ملحك، ول تزيد من 
�ملخاطر.

يرت�ج���ع �ل�ص���غط �ل���ذي كان ي�ص���غلك يف 
�لفرتة �لأخرية.

من �ملحتمل �أن تنقلب عليك �لأمور فجاأة.

تعامل مع �لتحديات ب�رشعة وحكمة.

جت���د جتاوبا م���ن �مل�ص���وؤولني بع���د تردد 
وممانعة.

�عمل بجد، ول تكرتث لعمل غريك.

�صي�صعب على �لآخرين مو�جهتك �إذ� �أر�دو� 
�ل�صد�م.

�للتز�مات �ملادية تثقل كاهلك وت�صغلك.

�حلو�ر �ملفيد و�لهادف هو �لأف�صل �ليوم.

تنجح خططك يف و�صع �لأمور يف ن�صابها.

بع����ض �لأ�ص���خا�ض ق���د ي�ص���غطون عليك 
لتغرّي قر�ر�تك.

عليك �لإعد�د جيد� وم�صبقا جلميع �أعمالك.
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طاهرة جعفر 

االختناقات المرورية في البحرين.. هل بلغت الذروة؟
يف �لزم����ن �لر�ه����ن تعاين جمي����ع بلد�ن 
�لعامل م����ن م�ص����كلة �لزدحام����ات �ملرورية 
�لت����ي تخن����ق �ملو�طن����ني، و�حلل����ول لهذه 
�مل�ص����كلة غالب����ا ما تك����ون ُمكلف����ًة للغاية، 
وحتتاج ��صتقطاع �أمو�ل �صخمة من ميز�نية 
�آخ����ر،  �لدول����ة، وللمو�ط����ن �لبحرين����ي ر�أي 
فالبحرين �ص����غرية، ول ي�ص����تغرق �لنتقال 
�إلى �أبعد منطقة �أكرث من �ص����اعة �إذ� و�صعنا 
�ملعقول����ة  �لوقف����ات  بع�����ض  �لعتب����ار  يف 
�لتي تنظم �ص����ري �ل�ص����ارع، ولك����ن من غري 
�ملعقول �أن يتحول م�صو�ر �لربع �صاعة �إلى 
�ص����اعة ون�صف �ل�ص����اعة، �أو م�ص����و�ر �ل�صاعة 
�إل����ى �ص����اعتني و�أك����رث م����ن ذلك، فم����ا �آر�ء 

�ملو�طنني؟ 
“م�ص����افات �لب����اد” بحثت عم����ا يجول 
يف خو�ط����ر �لبحريني����ني عن هذ� �ملو�ص����وع 
يف �ل�ص����تطاع �لآتي، �ص����اركونا عن ر�أيهم 
حول �لزدحام �ملروري يف �لبحرين، �أوقاته، 
و�لبع�ض منهم ذكر موقفا و�جهه مع �صغط 

�ل�صارع يف �لبحرين:

توزيع الوزارات
ن”  �مل�صجَّ “�صلمان  �ل�صاب 

�أن �لزدح����ام �ملروري  ذك����ر 
غالب����ا م����ا يك����ون يف �أوقات 
و�أي����ام  �لر�ص����مية  �ل����دو�م 
�لُعطل، لكن هذ� ل ينفي 
�أن �لأوقات �لأخرى تكون 
�ل�ص����و�رع مزدحمة فيها 
�لأوقات  �أن  �إل  �أي�ص����ا، 
�لت����ي ذكره����ا يك����ون 

�ل�صارع فيها يف قمة 
حي����ث  �لتعط����ل، 

يتوجب �خلروج 

قبل �لعمل باأكرث من �ص����اعة؛ حتى ي�ص����من 
�لو�ص����ول مبكر�، حيث يذكر “�ص����لمان �أنه 
يتاأخر عن عمله ملدة تزيد عن �لربع �ل�صاعه 
�أحياناوذل����ك ب�ص����بب �زدحام حركة �ل�ص����ري 
�ص����باحا، وكذل����ك يف طريق �لع����ودة يعاين 

نف�ض �مل�ص����كلة. ويرى �أن �حلل �لأجنع لهذه 
�مل�ص����كله هو بتوزي����ع �ل����وز�ر�ت و�لدو�ئر 
�حلكومي����ة عل����ى كل حمافظ����ات �ململك����ة؛ 

لتجنب �لزدحام وقت �لذروة. 

سيارات
فق����د  �لع�ص����فور”،  “زين����ب  �ل�ص����ابة 
و�فقت����ه يف م�ص����األة �أن �لزدحام ل����ه �أوقات 
حمددة مثل �أوقات �لدو�م �لر�صمية �أو �أيام 
�لإج����از�ت، لكنه����ا تعتقد �أن �لأي����ام �لأخرى 

و�لأوق����ات �لت����ي ل تدخ����ل �ص����من �أوق����ات 
�لأعم����ال و�ملد�ر�����ض تكون فيها �ل�ص����و�رع 
�صالكة، ول تعاين م�ص����كلة �لزدحام ب�صكل 
مبال����غ كما ي�ص����فه �لبع�ض. وع����ن تفاديها 
لازدحام تقول: “�أحر�ض د�ئما على �خلروج 
مبكرًة �إذ� �أح�ص�ص����ت �أن هذ� �لوقت �صيكون 
�ل�ص����ارع فيه مزدحما، �مل�صكلة تن�صاأ عندما 
يخ����رج �ل�ص����خ�ض لعمله قبل ن�ص����ف �أو ربع 
�ص����اعة فق����ط، ويري����د �لو�ص����ول يف �لوقت 
�ملح����دد، �إنن����ا ل منل����ك �لطري����ق، ول نعلم 

م����ا ق����د يو�جهنا �أثن����اء �ص����رينا، لذلك يجب 
�أن نكون حري�ص����ني ق����در �لإم����كان. “وعن 
�لأ�ص����باب �لت����ي قد ت����وؤدي �إل����ى �لزدحام، 
قال����ت “�إن جي����ل �ل�ص����باب �لي����وم يختل����ف 
عن �ملا�ص����ي، حي����ث كان معظ����م �لأفر�د ل 
ميتلك����ون �ص����يار�تهم �خلا�ص����ة �إلى بع�ض 
�أن يح�ص����لو� عل����ى �لوظيفة، و�أي�ص����اً كانت 
�لأ�رشة تكتفي ب�صيارة و�حدة جلميع �لأفر�د، 
وكانو� يعتمدون على با�ص����ات �لنقل �لعام 
�أو �خلا�����ض لإي�ص����الهم �إل����ى �جلامع����ات �أو 
�لأعم����ال، �أما �لي����وم، فكل ف����رد يف �ملنزل 
ميتل����ك �ص����يارة، وغالبا م����ا ميتلكها بع�ض 
ح�ص����وله عل رخ�ص����ة �لقيادة بفرتة وجيزة، 
ه����ذ� م����ا �أدى �إلى وجود بع�����ض �لختناق يف 

�ل�صارع”.

النقل العام
يعتق����د �ل�ص����اب “حمم����د ج����ال”: “�أن 
�لزدح����ام �مل����روري يك����ون �أك����رث يف فرتة 
�لظهرية، وقت �نته����اء �ملد�ر�ض و�لأعمال 
خا�ص����ًة، وقد حتدث يف �ل�ص����ارع �أمور خارجة 
ع����ن �إر�دتن����ا يف كثري م����ن �لأحي����ان، ومنها 
�حلو�دث �ملرورية �لتي هي �ص����بب �أ�صا�ض 
يف تعطل حركة �ل�صري خ�صو�صا، و�أن �لنا�ض 
حتب م�ص����اهدة تفا�ص����يل �حلادث حتى لو 
كان����ت يف �ل�ص����ارع �لآخر، فتخف����ف �رشعتها 
مما ي�صبب �ختناقا وعدم �ن�صيابية يف حركة 
�ل�صري، فتجد نف�ص����ك قد تاأخرت عن عملك 
ل ل�ص����يء، �إمنا ل�ص����خ�ض قد عّطل �ل�ص����ارع 
لرغبت����ه يف م�ص����اهدة ما ح�ص����ل يف �حلادث 
�ملروري على �لطرف �لآخر، و�أي�صا بالن�صبة 
يل �صخ�صيا يكون �لتعطل ب�صبب �ل�صاحنات 
وكرثته����ا؛ كوين �أعمل يف منطقة �ص����ناعية، 
و�أعتق����د �أن �حلل����ول �لت����ي يج����ب �تخاذها؛ 
للتخل�ض من �أزمة �لزدحام هي �أول حماولة 
�لقيام بتو�ص����عه لل�ص����و�رع، ثم تخ�ص����ي�ض 
م�ص����ار�ت لل�ص����احنات و�حلافات للحيلولة 
دون تعطل �ل�ص����يار�ت �خلا�ص����ة �ل�صغرية، 
وتفعيل وقت حمدد خلروجها �أي�ص����ا، ومن 
�حللول �ملنطقيه يف نظري �أي�صا هو تطوير 
خدمات �لنقل �لعام، وهذ� �صي�صاهم ب�صكل 

كبري جد�ً يف تقليل �لزدحام �ملروري”.

• •حممد جال	 ن	 �صلمان �مل�صجَّ • زينب �لع�صفور	
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اأغنياتنا البحرينية عندما تبهجنا اأورك�سرتاليا

حلم قدمي ا�ستيقظ ليد�سـن م�رشوًعا مو�سيقًيا طموًحا
تب��دو نغم��ات اآل��ة الهارب مثل فرا�س��ات تق��ود امل�س��تمع وهو مغم���ض العينني اىل ب�س��تان مليء 

باملفاجاآت اجلميلة، وهي ت�س��تهل اأوىل قطع البوم “اأحلان بحرينية اورك�س��رالية” للمو�س��يقار 

البحريني الدكتور مبارك جنم الذي مت تد�سينه يف 26 نوفمرب العام 2017. 

نغمات اآلة الهارب الأغنية “تو النهار” و“تبني عيني” يف ن�س��ختهما االورك�سرالية، لي�ست 

مفاج��اأة ه��ذا االألب��وم املتف��رد الوحيدة، ب��ل اال�س��تماع اىل اجلمل والل��وازم املو�س��يقية التي 

األفته��ا اآذان اأجي��ال البحريني��ني و�س��كلت ذائقتهم الفني��ة على مدى عقود، وق��د حتولت اىل 

جمل مو�س��يقية تتداخل فيها اآالت النفخ اخل�س��بية الغربية مثل الفل��وت، االأوبوا ، الكالرنيت 

والفاج��وت م��ع اآالت النف��خ النحا�س��ية مثل الب��وق الفرن�س��ي والرومبيت والرومب��ون والتوبا 

وعائلة الوتريات والبيانو واالآالت االيقاعية االورك�س��رالية مثل التمباين والتمبورين و غريها 

م��ن تل��ك االآالت االيقاعي��ة الغربي��ة تتحاور  بتناغم و�سال�س��ة مع ايق��اع “العا�س��وري” البحريني  

وايقاع “العر�سة” وايقاع “فن ال�سوت” البحريني التقليدي باملراوي�ض.

حممد فا�سل العبيديل

تعي���د قفل���ة اأغني���ة “ت���و النه���ار” ب�س���وت 
الك���ورال امل�سح���وب ب���اآالت النف���خ، تذكرين���ا 
بالقف���الت الغنائي���ة االأوبرالي���ة، اأم���ا اال�ستهالل 
ال�رسي���ع والراق����ص للوتريات يف اغني���ة “مثايل” 
فيذكرنا عل���ى نحو ما بالفال�ص رق���م 2 للرو�سي 
دميي���رتي �سو�ستاكوفيت�ص. وملن يعرف االأغنية 
اال�سلي���ة التي بن���ي حلنها على ايق���اع العر�سة، 
�سيدرك حتما مدى جمال املعاجلات اللحنية التي 
اأدخلت على حلنها االأ�سلي لتحويلها الى القالب 

االورك�سرتايل.
كل اغنياتن���ا الكال�سيكي���ة يف االألبوم، تر�سم 
لنف�سها بقالبها االأورك�سرتايل �سورة مفخمة على 
نحو يجعلنا نعيد اكت�ساف الرثاء الذي تختزنه، الأن 
التنويع املو�سيقي واجلمل واللوازم املو�سيقية 
االأورك�سرتالية التي اأ�سافها مبارك جنم اأظهرت 

مدى الرثاء الذي تختزنه تلك االأحلان.
لق���د اظهرت ابتكارات جن���م اللحنية هنا اأن 
اغني���ة “كوك���و” ال�سهرية للفن���ان الراحل حممد 
زويد مث���اًل، متلك ثراًء حلنياً ق���د يفوق الو�سف 
الأن جن���م كم���ا هو وا�س���ح، اكت�سف ال���رثاء الذي 
تختزن���ه، فاأ�س���اف لها وه���و يحوله���ا الى قالب 
اورك�سرتايل جمالً ولوازم مو�سيقية وهارمونيات 
اأظه���رت هذا الرثاء ب�سكل جل���ي يدفعنا الأق�سى 
حدود التفاعل مع اللحن يجعلنا نردده ال�سعوريا  

ب�سوتنا.
يتكرر االأمر مع �سائر اغنيات االألبوم االأخرى، 
فعل���ى �سبيل املث���ال، فان اإ�سته���الل الوتريات 
ع���ر اآالت الكمان واآالت الت�سللو للحن االأ�سا�سي 
الأغني���ة “كم �سن���ة و�سه���ور”، يكثف م���ن جرعة 
التاأ�س���ي الت���ي تنط���وي عليه���ا كلم���ات االأغنية 
و�س���وت الراح���ل حممد عل���ي عب���داهلل. يف املرة 
االول���ى التي ا�ستمع���ت لها خنقتني ع���رة، الأن 
هذا الن�سيج الهارموين يف هذه الطبقة ال�سوتية 
م���ع  الكونرتبا����ص  واآالت  للت�سلل���و  الغليظ���ة 

امل�ساحب���ة الناعمة ال�سفاف���ة للوتريات، ر�سمت 
يف ذهني �سورة الأم�سية بحرينية �ستوية تتكاثف 
فيه���ا ال�سح���ب املحم���رة ب�سف���ق املغي���ب فيما 
املدين���ة تفق���د دفء �سوت الراح���ل حممد علي 

عبداهلل رحمه اهلل.

الحلم يستيقظ

"يف عمله االورك�سرتايل هذا، اإختار الدكتور 
مبارك جنم قائ����د املو�سيقات الع�سكرية بوزارة 
الداخلي����ة، ع�رس اغنيات م����ن كال�سيكيات االغنية 
البحريني����ة ليحولها الى مو�سيقى  اورك�سرتالية 
يف جتربة هي االأولى من نوعها يف منطقة اخلليج 

العربي. 
يق����ول جن����م ان فك����رة حتوي����ل االغني����ات 
البحرينية الى قال����ب اورك�سرتايل “كانت فكرة 
وحلماً قدميا يراودين منذ كنت طالباً بريطانيا 
اأيقظ����ه طل����ب من �رسكة ط����ريان اخللي����ج عندما 
قال يل الرئي�����ص التنفيذي لل�رسكة  ال�سيد ماهر 
امل�سلم مرة “اننا �رسك����ة وطنية لكن لي�ص لدينا 
مو�سيقى وطنية نبثه����ا على ا�سطول طائراتنا” 
م�سيف����ا “انه����م طلب����وا من����ي ان اق����وم بتاأليف 

مو�سيقى من االغنيات البحرينية”. 
ويو�س����ح “الفكرة مل تك����ن وا�سحة بالن�سبة 
له����م ومل تك����ن ه����ذه النتيج����ة ه����ي م����ا كان����وا 
يتوقعونه، اي ان النتيج����ة كانت ابعد مما كانوا 

يت�سورونه”.
وا�سار جنم ال����ى ان الطلب و�سعه امام حتٍد 
كب����ري حيث ي�سري الى “اأنني ت�ساءلت.. هل اقوم 
باإع����ادة ت�سجيل االغنيات كما ه����ي بالقليل من 
االآالت، اأو باإ�سافة بع�����ص ال�سولوهات ]العزف 
املنفرد[ الآلة عود وناي وايقاع وقانون، اأم انني 
ابادر لتحقيق احللم الدفني والقدمي لدي الذي 

كنت امتنى ان تتاح يل الفر�سة واقدم اغنياتنا 
البحرينية يف قالب اأورك�سرتايل؟”.

وي�سي����ف:  “لق����د قبلت التح����دي اال�سعب 
من غ����ري ان يدرك م�سوؤويل الناقل����ة الوطنية ان 

النتيجة �ستكون بهذه ال�سورة”.
وكان����ت االغنيات البحريني����ة يف ال�ستينيات 
التي �سهدت ظه����ور االغنية البحرينية احلديثة، 
ت����وؤدى بفرقة حم����دودة م����ن االالت املو�سيقية 
ت�سم االت التخ����ت ال�رسقي مثل العود والقانون 
والكم����ان والن����اي وااليقاع، قب����ل ان تدخل اآالت 
ال�سبعيني����ات  االورغ����ن فيه����ا يف  مث����ل  اخ����رى 
والثمانينات. وما عدا اآل����ة الفلوت والكالرنيت، 
ال ت�ستخ����دم اآالت النف����خ غالب����اً يف املو�سيق����ى 
البحريني����ة واخلليجي����ة ب�س����كل عام، له����ذا فان 
حتويل اغنيات بحرينية الى قوالب اورك�سرتالية 

ميثل جتربة غري م�سبوقة. 
وب����دت االآالت االإيقاعي����ة البحرينية املحلية 
واالآالت املو�سيقي����ة ال�رسقي����ة كالع����ود والن����اي 
يف ان�سج����ام ت����ام م����ع اآالت االورك�س����رتا الغربية 
مث����ل اله����ارب والبيان����و واآالت النف����خ اخل�سبية 
والنحا�سية وعائلة الوتريات وهو ما �سكل عن�رسا 
ا�سا�سيا يف اال�ستقبال االيجابي واالحتفاء الكبري 

بهذا االألبوم.
وبدا اختيار االغنيات يف هذا االلبوم مدرو�ساً 
بعناي����ة حي����ث ميتد ال�سي����اق الزمن����ي لالأغنيات 
ما ب����ني ال�ستينيات من الق����رن املا�سي و�سوالً 
ال����ى االلفية الثالثة للميالد. وبهذا النحو، يكون 
االألب����وم موجه����ا الأجيال عديدة م����ن البحرينيني 
م����ن جيل ال�ستينيات وما قبل����ه و�سوال الى جيل 
االألفي����ة الثالث����ة للمي����الد. اأبع����د من ه����ذا، فاإن 
اختيار االأغنيات يركز عل����ى ما يبدو على اختيار 
اغنية او اثنتني متثل اأبرز ما يف حقبتها الزمنية.
يو�س����ح جن����م قائ����ال “ق����ررت اوال ان اختار 
اغنيات متثل مراحل من االغنية البحرينية بداية 

من زمن حممد بن فار�ص و�سوال الى العام 2008 
باأغنية احمد الهرم����ي. اأغاين حممد بن فار�ص يف 
احلقيق����ة حتتاج تن����اوالً خا�ساً ويحت����اج م�رسوعاً 
قائم����اً بذاته ومعاجلة اعماله ب�سكل اأورك�سرتايل 
يحت����اج الى ت����اأن ووقت، فا�ستثني����ت حممد بن 
فار�ص ورفيق����ه �ساحي بن ولي����د وانتقلت الى 

حممد زويد”.
وي�سي����ف “اخرتت لزويد اغني����ة ]“كوكو”[ 
وهي اغنية م�سهورة له. الكل يعرف حممد زويد 
م����ن خاللها لكي متثل جيل حمم����د زويد ورفاقه 
ومرحلتهم، اي يو�سف ف����وين وعبداهلل بو�سيخة 
وعل����ي خال����د وبورقبة وعن����ر وكل الفنانني من 
معا�رسيه. واذا ما ت�ساءلنا ملاذا ]“كوكو”[، فان 
اجلواب ه����و ان ه����ذه االغنية م�سه����ورة وجميلة 
وتعطيني م�ساحة وحرية يف التعامل معها ب�سكل 
اورك�سرتايل وادخ����ال التنويعات اللحنية عليها. 
ا�سافة الى ان هذه االغنية غالبا ما تقدم ب�سكل 
فكاه����ي وهزيل، فاآث����رت ان اعيد له����ا اعتبارها 

و�سيئا من الر�سانة”.
ي�سي����ف جن����م “بع����د زوي����د، تاأت����ي االغنية 
البحرينية احلديثة الت����ي ميثلها ابراهيم حبيب 
واحم����د اجلمريي واملرحوم حمم����د علي عبداهلل، 
فاإخرتت ل����كل واحد منهم اغنية او اثنتني متثل 
مرحل����ة االغني����ة البحريني����ة احلديث����ة. بعد هذه 
املرحل����ة تاأتي مرحلة مبارك جن����م وخالد ال�سيخ. 
مب����ارك موج����ود يف العم����ل ككل واخ����رتت خلالد 
ال�سي����خ اغنيات جميلة احبها رغ����م ان خالد لديه 
الكث����ري من االغنيات اجلميل����ة، لكنني اخرتت له 

االغنيات الثالث املوجودة يف االلبوم”. 
واخ����رياً وف����ق جن����م “انتقلت ال����ى املرحلة 
االخرية وهي التي متثل فنانني مثل نزار عبداهلل 

واحم����د الهرمي فاإخرتت اأغني����ة ]“مثايل”[ لكي 
متثل هذه مرحلة االألفية الثالثة”. 

مشروعات مستقبلية

ويبدو ان جناح ه���ذا االلبوم �سيمثل تد�سينا 
ل�سل�سلة من االأعمال املو�سيقية يف ال�سياق نف�سه 
ح�سب م���ا ي�سري الي���ه الدكتور جنم ال���ذي يقول 
ان “هن���اك م����رسوع مماثل لتق���دمي كال�سيكيات 
بحريني���ة قدم���ت منه���ا مقطوعت���ني يف احتفال 
العيد الوطني االخري” م�سيف���ا “اإن هذا امل�رسوع 
يف حقيق���ة ه���و تناول م���ادة الفلكل���ور البحريني 

وحتويلها الى معاجلة موؤلفات اورك�سرتالية”. 
ويو�س���ح “اغنيات مثل ]توب ت���وب يا بحر[ 
و]يدفوه���ا على ال�سيف[ و ]واترينبو[ �سي�سمعها 
اجلمه���ور مبعاجل���ات اورك�سرتالي���ة ا�سافة الى 
م�رسوع���ات اخ���رى لتقدمي االغني���ات اخلليجية يف 

قوالب اأورك�سرتالية”. 
يخل����ص للقول “اتطلع ال���ى يوم يذهب فيه 
اخلليجيون الى امل�سارح لال�ستمتاع مبو�سيقاهم 
اخلليجية وهي تقدم لهم يف قوالب اأورك�سرتالية 
ي�سع���رون من خاللها مبتعة اأك���ر بكثري من تلك 
املتع���ة الت���ي ي�سع���رون به���ا عندم���ا ي�ستمعون 
ملو�سيقى بيتهوفن وموزارات وت�سايكوفي�سكي 

وغريهم”.
بانتظار نتاجات مبارك جن���م اجلديدة �سمن 
م����رسوع تقدمي الكال�سيكي���ات البحرينية بقوالب 
اأروك�سرتالية، فمن املوؤكد ان هذا العمل �سيفتح 
الب���اب ام���ام اعمال مماثل���ة ال يف منطق���ة اخلليج 

فح�سب بل يف بلدان عربية اأخرى.

ا�سافات حلنية )مبتكرة( تعديالت حلنية )اإن وجدت(
املقام 

االأ�سلي
العام غناء  احلان  كلمات  االغنية

اإ�س��افة مقدمة مو�سيقية ا�ستهالليه م�س��تمدة من اجلملة اللحنية االوىل لالأغنية وكذلك اإ�سافة قفلة مو�سيقية 

يف اخلت��ام اإ�س��افة اىل امل�س��احبة الهارمونية )و�س��ع النغمات معًا ب�س��كل متاآل��ف( وبطريقة الكونربيط )و�س��ع 

االأحلان امل�ساحبة واالأحلان  امل�سادة(

مت اإع��ادة ترتي��ب الفوا�س��ل املو�س��يقية وتغ��ري املي��زان االإيقاع��ي 

للمذهب من ثالثي اىل رباعي كما مت تعديل بع�ض اللزم املو�سيقية
نهاوند 1983 اأحمد اجلمريي اأحمد اجلمريي

حممد عبداهلل 

الفي�سل
تو النهار

اإ�سافة الكثري من التنويعات اللحنية املبتكرة على اجلملة اللحنية االأ�سلية لالأغنية  مت تغري املقام من مقام الرا�ست اىل مقام العجم )ماجري(  را�ست 1961 حممد زويد حممد زويد حممد زويد كوكو

اإ�سافة مقدمة مو�سيقية ا�ستهالليه م�ستمدة من اجلملة اللحنية االوىل لالأغنية 

اإ�س��افات، وقفات قبل كل مقطع من مقاطع االأغنية كعن�سر للت�سويق 

كما مت تغري امليزان االإيقاعي للجملة اللحنية للكوبليه عند االإعادة 

من ثالثي اىل رباعي كما مت تعديل بع�ض اللزم املو�سيقية

كرد 1987 ابراهيم حبيب
عبدالرب 

ادري�ض
بدر بور�سلي تبني عيني

اإ�سافة خطوط حلنية م�ساحبة للجمل اللحنية االأ�سلية كذلك اإ�سافة قفلة مو�سيقية يف اخلتام   ُهزام 1984 خالد ال�سيخ خالد ال�سيخ علي ال�سرقاوي جروح

اإ�سافة الكثري من التنويعات اللحنية املبتكرة م�ستمدة من اجلملة اللحنية االأ�سلية لالأغنية تعديالت على الوزن االيقاعي وعلى �سياق اجلمل اللحنية عجم 1975
حممد علي 

عبداهلل

حممد علي 

عبداهلل

عي�سى بن را�سد اآل 

خليفة

عنوا على 

البال

اإ�سافة خطوط حلنية م�ساحبة للجمل اللحنية االأ�سلية كذلك اإ�سافة قفلة مو�سيقية يف اخلتام  

اإيق��اع  “العر�س��ة” اىل  اإيق��اع  م��ن  االيقاع��ي  ال�س��رب  تعدي��ل  مت 

“الفال�ض” مع تذكري امل�س��تمع يف موا�س��ع معينة م��ن االغنية باإيقاع 
العر�سة

نهاوند 2008
احمد الهرمي/

را�سد املاجد
اأحمد الهرمي

نا�سر بن حمد اآل 

خليفة
مثايل

اإ�س��افة مقدمة مو�س��يقية ا�ستهالليه الآلة الكمان مب�ساحبة اآلة الهارب واالورك�سرا م�ستمدة من اجلملة اللحنية 

االوىل لالأغنية
نهاوند 1996 خالد ال�سيخ خالد ال�سيخ علي ال�سرقاوي يف العايل

اإ�س��افة مقدمة مو�سيقية ا�ستهالليه ملجموعة اآالت الت�سللو  والكنربا�ض مب�ساحبة اآالت االورك�سرا م�ستمدة من 

اجلمل��ة اللحنية االوىل لالأغنية وكذلك ابتكار جمل��ة حلنية لربط اجلملة اللحنية للمذهب مع الكوبليه كذلك 

اإ�سافة قفلة مو�سيقية يف اخلتام  

حجاز 1968
حممد علي 

عبداهلل

حممد علي 

عبداهلل
خالد العياف كم �سنة و�سهور

اإ�سافة مقدمة مو�سيقية ا�ستهالليه م�ستمدة من اجلملة اللحنية االوىل كرد 1969 اأحمد اجلمريي اأحمد اجلمريي
عي�سى بن را�سد اآل 

خليفة

يا الزينة 

ذكريني

اإ�سافة مقدمة مو�سيقية ا�ستهالليه الآلة البيانو مب�ساحبة اآالت االورك�سرا م�ستمدة من اجلملة اللحنية الغنائية 

االأوىل لالأغنية كذلك االإنتقال باجلملة اللحنية اىل درجة �سوتية خمتلفة عن الدرجة ال�سوتية االأ�سلية
نهاوند 1995 خالد ال�سيخ خالد ال�سيخ علي ال�سرقاوي نعم نعم
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أك��د األمني العام للمجلس األعىل 
سلامن  الشيخ  والرياضة  للشباب 
بن إبراهي��م آل خليفة أن إقامة 
املؤمت��ر الع��ريب الري��ايض األول 
“دور الرياضة يف تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة” الذي تحتضنه 
مملكة البحري��ن يومي 10 و11 
ابري��ل الجاري يأيت انس��جاًما مع 
النهج القائم يف اململكة مبنح قطاع 
الش��باب والرياض��ة دورًا رياديًّا، 
منوًها برضورة االس��تثامر يف فئة 
الش��باب والرياضة ملا تشكله من 
مساحة واسعة يف خطط التنمية. 

وبني الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليفة أهمية القطاع الشبايب 
والريايض يف بناء ونهضة املجتمع، 
وم��ا بات ميثل��ه من قوة يش��ار 
إليها يف رس��م السياس��ات العامة 
واالس��راتيجيات الخاص��ة للكثري 
من ال��دول التي تنظ��ر باهتامم 

بالغ لهذا العصب الحيوي. 
كام أش��ار األمني الع��ام للمجلس 
والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
إىل أهمي��ة املؤمت��ر ال��ذي يقام 
تحت ش��عار “الرياض��ة ودورها 
التنمي��ة  أه��داف  تحقي��ق  يف 

املس��تدامة”، معت��رًا أن الحدث 
فرصة لتب��ادل الخرات وتعزيزها 
من خالل بحث ومناقشة العديد 

من امللفات املهمة. 
وقال الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليفة: “ننظ��ر بعني التقدير 
مملك��ة  يف  املؤمت��ر  الس��تضافة 
البحري��ن مبش��اركة نخب��ة م��ن 
أصح��اب الخ��رات يف الجان��ب 
الري��ايض، ونأمل م��ن خالله أن 
تخرج توصيات وحلول من شأنها 
أن تذلل العقبات التي قد تعرض 
مسرية التنمية يف املجتمعات من 

خ��الل اس��تغالل قطاع الش��باب 
والرياضة”. 

مضيًفا: “إقام��ة املؤمتر بالتعاون 
م��ع األم��م املتح��دة ل��ه م��ن 
االعتب��ارات املهمة نظ��رًا ألهمية 
دور املنظم��ة العاملي��ة يف دع��م 
وتحقيق أوجه التنمية يف املنطقة 
العربي��ة، ك��ام أنه يعت��ر املظلة 
املقرح��ات  لتطبي��ق  الرس��مية 
الخاصة التي من املؤمل الخروج 
به��ا وترجمتها عمليًّ��ا عىل أرض 
الواقع واملس��اهمة بشكل مبارش 

يف ذلك”. 

الع��ام للمجلس  وأش��اد األم��ني 
األعىل للش��باب والرياضة بالدور 
الحي��وي ال��ذي ميثل��ه املجل��س 
ال��دويل للصحة والربي��ة البدنية 
والرياضة والرويح الذي س��يعزز 
من فرص نجاح املؤمتر، مقدرًا يف 
االتجاه نفس��ه حرص الدول التي 
أكدت الرغبة بالحضور واملشاركة 
الفاعل��ة يف الح��دث، وأعرب عن 
ثقته التامة بنجاح اللجان العاملة 
يف عك��س الص��ورة املمي��زة عن 
مملك��ة البحري��ن يف تنظيم أهم 

األحداث الرياضية والشبابية.

سلمان بن إبراهيم: الرياضة تعّزز فرص التنمية المستدامة 
مشيرًا إلى أهمية انعقاد المؤتمر العربي الرياضي األول

وزارة شؤون الشباب والرياضة                        اللجنة اإلعالمية

اعتمدت اللجنة املنظمة العليا 
للمؤمتر العريب األول “دور 
الرياضة يف تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة” الذي تنظمه 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 

بالتعاون مع مكتب األمم 
املتحدة يف البحرين واملجلس 

الدويل للصحة والربية البدنية 
والرياضة والرويح يومي 10 

و11 ابريل الجاري، قامئة 
املتحدثني يف املؤمتر والتي تضم 
نخبة من الرياضيني واألكادمييني 

املعروفني.
ويعتر املدرب اإليطايل العاملي 
الشهري “مارتشيلو ليبي” مدرب 
منتخب الصني لكرة القدم حاليًّا 

املتحدث الرئييس يف املؤمتر، حيث 
ميتلك املدرب اإليطايل واحًدا من 

أشهر املدربني عىل ساحة كرة 
القدم العاملية فقد نجح يف قيادة 

منتخب إيطالياً للفوز مبونديال 
كأس العامل 2006 كام أرشف عىل 
تدريب نادي يوفنتوس اإليطايل 

منذ عام 1994 وقد قاده إىل 
الفوز بلقب الدوري اإليطايل 

ثالث مرات وكأس إيطاليا مرة 
واحدة، وكأس السوبر اإليطايل 
أربع مرات ولقب دوري أبطال 
أوروبا وكأس السوبر األوروبية 

وكأس اإلنركونتيننتال مرة واحدة.
وتضم قامئة املتحدثني اآلخرين 

يف املؤمتر كال من بطلة السباحة 
املرصية رانيا العلواين عضو 

مجلس النواب املرصي وعضو 
اللجنة األوملبية الدولية.

كام سيتحدث يف املؤمتر عمر 
العبيديل من مملكة البحرين 

مدير برنامج الدراسات الدولية 
والجيو - سياسية يف مركز 

البحرين للدراسات االسراتيجية 
والدولية والطاقة، وأستاذ 

مشارك منتسب يف االقتصاد 
يف جامعة جيورج ميسون، 

باإلضافة إىل املتحدث اآلخر من 

مملكة البحرين هاشم حسني 
رئيس منظمة األمم املتحدة 

للتنمية الصناعية - مكتب 
ترويج االستثامر والتكنولوجيا 

)UNIDO-ITPO( ومدير 
املركز العريب الدويل للتدريب 
عىل ريادة األعامل واالستثامر 

)AICEI(، بجانب أرشف صبحي 
من جمهورية مرص العربية وهو 

أستاذ إدارة األعامل الرياضية 

بجامعة حلوان و مساعد وزير 

الشباب والرياضة سابقا.

كام تضم قامئة املتحدثني السيد 

“دان باويل” من بريطانيا وهو 

محارض يف رياضة الجودو، والعب 

سابق فيها من ذوي االحتياجات 

الخاصة )اإلعاقة البرصية(، 

 ”Melanie Hutchinson“و

مسؤول تنسيق التنمية اإلقليمية 

، مكتب األمم املتحدة للبيئة ، 

مكتب غرب آسيا، وبندر السعد 

من اململكة العربية السعودية 

مهندس مستشار عامرة وتخطيط 

– ومدير عام املشاريع والصيانة 

بالهيئة العامة للرياضة، وأخريًا 

الدكتور مؤيد الوحشه من 

اململكة األردنية الهاشمية أستاذ 

مساعد يف قسم التأهيل الريايض  

بالجامعة الهاشمية.

المصرية علواني ونخبة من األكاديميين ضمن المتحدثين

المدرب العالمي “مارتشيلو ليبي” متحدًثا رئيسا في المؤتمر
العربي: نسعى لتنظيم مميز 

يليق بالحدث
أكد مدير إدارة شؤون األندية بوزارة 

شؤون الشباب والرياضة طارق العريب أن 
استضافة مملكة البحرين للمؤمتر العريب 
الريايض األول “دور الرياضة يف تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة” يأيت يف إطار 

املكانة املميزة التي باتت تحتلها اململكة يف 
املنطقة والدور الريادي التي متثله يف دعم 
الجانب الشبايب والرياضة واإلميان بأهميته 

يف دفع عجلة التنمية يف العديد من املجاالت الحيوية ذات العالقة. 
وبني العريب أهمية الحدث الذي يقام خالل يومي العارش والحادي 

عرش من شهر أبريل الحايل، مؤكًدا الحرص التام عىل إخراجه 
بالصورة التي تليق به انطالًقا من التوجيهات املبارشة من وزير 
شؤون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر لكافة اللجان 

العاملة من أجل تحقيق النجاح عىل كافة املستويات سواء 
التنظيمية كانت أم عىل صعيد املخرجات التي من املؤمل أن يخرج 

بها املشاركون. 
ويناقش املؤمتر العديد من امللفات الخاصة مثل أثر الرياضة 
ودورها يف تنفيذ الرامج واألهداف االقتصادية للمجتمعات، 

ودورها أيًضا يف رفد قطاعات رئيسية أخرى واملساهمة يف التنمية 
االجتامعية والبيئية وغريها الكثري من الخطط التي باتت الرياضة 

عنرًصا رئيسيًّا يعّزز من تقدمها وتطورها. 
وأشار العريب إىل أن وجود خرات دولية وعربية لها الباع الطويل يف 
مجال الشباب والرياضة يعد بيئة الكتساب املزيد من التجارب التي 

تعود بالفائدة الكبرية عىل املشاركني، معترًا أيًضا أن إقامة املؤمتر 
يعد جرًسا للتواصل بني دول املنطقة ملناقشة الهموم التحديات 

املشركة وتفعيل دور الرياضة وزيادة رقعة االهتامم بها من خالل 
السياسات العامة والخطط االسراتيجية. 

وقال مدير شئون األندية:” نتطلع لحدث كبري يقام عىل أرض 
اململكة مبشاركة عربية ودولية واسعة، ونسعى ألن يكون املؤمتر 

الريايض العريب األول نواة رئيسية ملرحلة من التعاون املشرك بني 
الدول املشاركة وقاعدة صلبة تنطلق من مملكة البحرين لتأطري 

أوارص العالقات األخوية املتينة”. 
مضيفاً:” كام نرحب بالتعاون الكبري مع األمم املتحدة الواجهة 

الرئيسية ملثل هذه امللتقيات الرياضية، حيث تعتر رشيكاً 
اسراتيجياً له مكانته الكبرية يف تنفيذ الرامج والتوصيات املتوقع أن 
يخرج بها املشاركون، وال ننىس الدور املميز للمجلس الدويل للصحة 

والربية البدنية والرياضة والرويح يف هذا التجمع املميز”. 

 طارق العربي

قال رئيس قسم األندية بوزارة 
شؤون الشباب والرياضة 
وعضو اللجنة التنفيذية 

للمؤمتر، فراس الحلواجي، 
إن مؤمتر “دور الرياضة 

يف تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة” يأيت مواكبا 

لتطلعات األهداف اإلمنائية 
لألمم املتحدة الذي يحوي 

17 هدفا إنسانيا عامليا. وقال 
فراس الحلواجي إن مسؤولية 

التنمية املستدامة تستلزم 
تضافر كافة الجهود الرسمية 

واألهلية، حيث إن ما يتم 
وضعه من خطط وبرامج 
وتوجيهات عليا، ستحقق 
أهدافه من خالل رشاكة 
اجتامعية فاعلة ومؤثرة 

من قبل األفراد ومنظامت 
املجتمع املدين وغريها، 

لرجمتها إىل إجراءات وبرامج 

وفعاليات ملموسة عىل أرض 
الواقع.

وأضاف الحلواجي أن انطالًقا 
من اميان وزارة شؤون 

الشباب والرياضة بأهمية 
تعظيم دور الرياضة وتنفيذا 
لتوجيهات الوزير هشام بن 
محمد الجودر تم التحضري 
واإلعداد لهذا املؤمتر قبل 

حوايل 4 أشهر، وتم تشكيل 
لجان متخصصة للمؤمتر، 

إىل جانب لجان استشارية 
وتحضريية وتنظيمية بهدف 
التحضري املبكر للوقوف عىل 
أبرز املتطلبات واالحتياجات، 
خاصة وأن املؤمتر سيحتضن 

العديد من الكفاءات 
والخرات من عدد من الدول 

من كافة أنحاء العامل.
وأكد الحلواجي أن الرياضة 

متثل قوة جذب فريدة 

من نوعها بوصفها محفز 

لالندماج االجتامعي والتنمية 

االقتصادية، وبالتايل فالرياضة 

هي أداة قوية لتعزيز الروابط 

كام أنها متثل لغة عاملية ميكن 

لها أن تكون أداة قوية لتعزيز 

السالم والتسامح والتفاهم 

من خالل الجمع بني الناس 
وتجاوز حدود والثقافات 

واألديان، الفًتا إىل أنها تحظى 

بالقيم الرياضية الجوهرية 
من مثل العمل الجامعي 

واإلنصاف واالنضباط واحرام 

الخصم وقواعد اللعبة 
وميكن تسخريها يف تعزيز 

التضامن والتامسك االجتامعي 
والتعايش السلمي.

وأضاف الحلواجي أن الرياضة 
أثبتت أنها أداة فعالة من 

حيث التكلفة واملرونة 
يف تعزيز أهداف السالم 

والتنمية، وهي تضطلع بدور 
حيويي يف تعزيز كل هدف 

من األهداف الثامنية للتنمية 
املستدامة. وهو ما يشكل 
اعراف بدور الرياضة يف 

التقدم االجتامعي، وتحقيق 
التنمية والسالم بالنظر إىل 
دورها يف تشجيع التسامح 

واالحرام ومساهمتها يف 
متكني املرأة والشباب واألفراد 

واملجتمعات ويف بلوغ 
األهداف املنشودة يف تحقيق 

التنمية املستدامة.

دور كبير للرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 فراس الحلواجي

والتنمي��ة الس��الم  لتعزي��ز  ركي��زة  الرياض��ة  الحلواج��ي: 

الشيخ سلمان بن إبراهيم

المدرب اإليطالي مارتشيلو ليبي

عمر العبيدلي

البطلة المصرية رانيا علواني

هاشم حسين

بندر السعد



البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س  أعرب��ت 
لإلس��كواش والريش��ة الطائرة سوس��ن 
تقوي عن اعتزازها الكبري بالفوز برئاسة 
االتحاد العريب للريش��ة الطائرة بالتزكية 
بعدم��ا نالت ثق��ة الجمعي��ة العمومية 

باإلجامع.
وأكدت تقوي أن فوزها برئاس��ة االتحاد 
العريب للريش��ة الطائرة هو مثرة للدعم 
ال��ذي تحظ��ى ب��ه الك��وادر الرياضية 
الوطني��ة م��ن لدن عاه��ل البالد حرضة 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الس��مو 
املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، 
وويل العهد نائب القائ��د األعىل النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري سلامن بن حمد آل 
خليف��ة، ونتيجة لدعم واهت��امم قرينة 
عاهل البالد رئيسة املجلس األعىل للمرأة 
صاحبة السمو املليك األمرية سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة، بامل��رأة البحرينية 

ومتكينها لتبوء أرفع املناصب.
كام أك��دت تقوي أن فوزه��ا يعترب مثرة 
لدع��م ومس��اندة ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 

ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، للكفاءات 
الوطني��ة الرياضية وما يقوم به س��موه 
من دور بارز أس��هم يف االرتقاء بالحركة 
الرياضية من كافة النواحي وس��اهم يف 
وصول العديد من الشخصيات الرياضية 

لتقلد أكرب املناصب الخارجية.
وأكدت تقوي أن ثقة الجمعية العمومية 
لالتحاد العريب للريشة الطائرة تعد وسام 
فخ��ر واعتزاز عىل صدره��ا، وهو مبثابة 
تكلي��ف يدفعه��ا نحو العم��ل بكل جد 
واجتهاد من أجل تقديم كل ما من شأنه 
أن يس��هم يف االرتقاء باللعبة وتطويرها 
ع��ىل كافة الصعد، مش��رية إىل أن فوزها 

مبنصب الرئاس��ة يعد داللة واضحة عىل 
م��ا تزخر به اململكة م��ن كفاءات بارزة 
ع��ىل املس��توى الري��ايض وم��ن بينهن 
الكوادر النس��ائية الل��وايت أثبنت قدرات 
فائق��ة ليتقلدن أرف��ع املناصب، متمنية 
ب��أن توف��ق يف تحقي��ق ما تصب��و إليه 
االتحادات العربية لرفعة وتطوير اللعبة 

لتدخل مرحلة جديدة من التميز.
ب��دوره، هن��أ األم��ن الع��ام املس��اعد 
للمجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة، 
األم��ن العام للجنة األوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحم��ن عس��كر رئي��س االتح��اد 
البحريني لإلس��كواش والريش��ة الطائرة 

سوس��ن تقوي مبناس��بة فوزها مبنصب 
رئيس االتح��اد العريب للريش��ة الطائرة 
بالتزكية يف اجت��امع الجمعية العمومية 

العادي الذي استضافته اململكة مؤخرًا.
وأك��د عس��كر أن فوز تق��وي باإلجامع 
يعكس ما تتمتع به من س��معة وكفاءة 
عالية عىل صعيد العمل اإلداري الريايض 
باعتبارها إحدى القيادات النسائية التي 
فرضت نفس��ها بقوة عىل ساحة العمل 
الري��ايض، بعدما تدرج��ت يف املناصب 
الرياضية وأصبحت واحدة من القيادات 
النس��ائية الالمعة، مش��ريًا إىل أن اختيار 
تق��وي مل ي��أت من ف��راغ وإمن��ا نتيجة 
لبصامته��ا الواضح��ة وعطائها املتميز يف 
الحقل الريايض بشكل عام ولعبة الريشة 
الطائرة بش��كل خاص وملا تتمتع به من 
سرية حافلة بالنشاط يف العمل الريايض.

كام أكد عسكر أن فوزها يعكس ما تزخر 
ب��ه اململكة من كف��اءات وطنية تحظى 
بتقدي��ر واحرتام جميع ال��دول العربية، 
مش��ريًا إىل أن فوز تقوي يعترب مكس��ًبا 
للرياضة البحرينية وتأكيد جديد عىل ما 
متتاز به الساحة الرياضية البحرينية من 
ك��وادر قادرة عىل تبوء أرفع املناصب ملا 
متتلكه من خربة ومعرفة ومؤهالت عىل 

أعىل املستويات.
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ف��رض فريق ن��ادي أم الحصم التعادل 
ع��ىل فريق نادي ب��وري بهدف مقابل 
هدف، يوم أم��س األول، ضمن الجولة 
الثاني��ة ملباري��ات املجموع��ة الرابعة 
ب��دوري املراكز الش��بابية الث��اين لكرة 
الق��دم ال��ذي تنظم��ه وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة، انس��جاًما مع رؤية 
ممث��ل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربام��ج املوجهة إىل الش��باب 
البحرين��ي وتنفيذها بصورة مس��تمرة 
ط��وال العام، وهو األم��ر الذي يتوافق 
مع سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة يف إرشاك الش��باب يف برامج 
متنوعة مبختلف املجاالت واسرتاتيجية 
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة 
هش��ام بن محمد الج��ودر يف تعظيم 
دور املراكز الش��بابية واألندية الوطنية 

يف احتضان الشباب.
س��جل لبوري محمد فيص��ل )3(، ومل 
يتأخ��ر رد أم الحصم، إذ تعادل له عيل 

املال )10(.
أدار املباراة الحكم عيل س��عد وعاونه 
الدي��ري  ومحم��ود  حس��ن  جاس��م 

وإبراهيم املاليك.

ا  وحقق فريق نادي باربار فوزًا مستحقًّ
عىل فريق ن��ادي العكر بثالثة أهداف 
مقاب��ل واح��د، يف اللقاء ال��ذي جمع 
الطرفن، مس��اء أمس األول، عىل استاد 
اتحاد الريف، ضمن منافس��ات الجولة 

الثانية للمجموعة الرابعة.
وكان بارب��ار الط��رف األفضل يف أغلب 
أوقات املباراة، وذلك من خالل تشكيل 
الخط��ورة عىل املرم��ى العكراوي، عرب 
الفرص السانحة للتهديف، والتي أضاع 

العديد منها.
أفضلية باربار ترجمها مبكرًا عرب هدف 
لالعب أحمد عبدالجليل بعد ميض عرش 
دقائق من صاف��رة البداية، لكن العكر 
تحس��ن أداؤه قليال يف الربع األخري من 
الش��وط، واس��تطع عرب كرة رأسية من 

ركلة ركنية أن يس��جل هدف التعادل 
عرب الالعب محمود عبداللطيف وصوال 
للدقيقة )32(؛ لينتهي الشوط فيام بعد 

التعادل اإليجايب بهدف مقابل هدف.
ويف الش��وط الثاين، أظهر باربار نجاعة 
ورغبة كبريتن يف الظفر باملباراة، وشكل 
ضغًط��ا عىل مرمى منافس��ه؛ ليتحصل 
عىل ركلة جزاء ترجمها املدافع الس��يد 
فاض��ل املحافظ��ة بنجاح عىل يس��ار 

الحارس )65(.
حاف��ظ باربار ع��ىل تقدم��ه، قبل أن 
يستثمر تقدم العكر بحثا عن التعادل؛ 
ليضيف اله��دف الثالث مؤمنا النتيجة 

عرب توقيع الالعب عيل مريزا )85(.
أدار اللقاء الحكم عيل جاس��م، وعاونه 

مجدي النجار وبدر عبدالباري.

مباراتا اليوم

تفتتح الي��وم مباريات الجول��ة الثالثة 
م��ن دورينا مبباراتن ضمن منافس��ات 
املجموع��ة األوىل مبباراة مركز ش��باب 
صدد ومركز ش��باب كرزكان يف الساعة 
الخامسة والربع عىل استاد نادي اتحاد 
الري��ف، وميتلك صدد س��ت نقاط من 
فوزي��ن متتالي��ن يف الجولت��ن األوىل 
والثانية عىل داركلي��ب بهدفن مقابل 
هدف واحد ثم عىل الس��هلة الجنوبية 
بهدف دون مقابل، وميتلك مركز شباب 
ك��رزكان الرصي��د ذات��ه بفوزين عىل 
الس��هلة الجنوبية بهدفن دون مقابل 

ثم عىل مقابة بهدف دون مقابل.
ويف الس��اعة الس��ابعة والرب��ع يلتقي 

مركز ش��باب أبوقوة ض��د نادي مقابة، 
ولدى أبوقوة أربع نقاط من تعادل مع 
السهلة الشاملية بهدفن ملثلهام ثم فاز 
عىل مركز ش��باب سافرة بثالثة أهداف 
دون مقابل، بين��ام يدخل نادي مقابة 
املب��اراة بدون رصيد من خس��ارتن يف 
الجولة األوىل من سافرة بأربعة أهداف 
دون مقابل، ويف الجول��ة الثانية خرس 
من مركز ش��باب ك��رزكان بهدف دون 

مقابل.

 قّدمنا مباراة جميلة 

أك��د العب خط وس��ط فريق نادي أم 
الحصم يوس��ف أحم��د أن فريقه كان 
يس��عى إىل الف��وز ومل يلعب من أجل 
التعادل، منوه��اً إىل أن الفريق يلعب 

حس��بام يتوفر له من إمكانات برشية 
وأنه حاول اللعب يف األطراف ومن ثم 
اخرتاق دفاع بوري الصلب وخصوًصا يف 

العمق.
وقال أحم��د: اعتمدنا ع��ىل الهجامت 
املرت��دة ألن فري��ق ب��وري متكامل يف 
جميع الخط��وط وقدمنا مع��ه مباراة 
جميل��ة عىل مدار الش��وطن، وش��هد 
الشوط األول خطأين لكل فريق ُسّجل 
منها هدفان، والتع��ادل مرٍض لفريقنا 
وأعتق��د أنه مرٍض أيًض��ا لفريق بوري، 
فق��د أضعنا بع��ض الفرص الس��انحة 

للتسجيل.
وأش��ار أحم��د إىل أن فريقه لعب بنية 
الف��وز حت��ى اللحظ��ات األخ��رية من 
املب��اراة رغم أنه يواجه فريًقا مرش��ًحا 
لنيل اللقب ومل نس��َع إىل التعادل، ويف 
املب��اراة املقبلة أمام فري��ق باربار قال 
أحم��د: مهام كان الفري��ق املقابل فإن 
نيتنا ال تختلف، ننظر إىل الفوز زنسعى 
إىل التأه��ل إىل الدور رب��ع النهايئ من 
منافس��ات الدوري ونتطلع إىل اللعب 
يف مس��ابقة ال��كأس، ون��درك صعوبة 
املنافسة يف املجموعة وحتى يف األدوار 
النهائية يف ح��ال تأهلنا، لكننا عازمون 
عىل مقارعة الفرق القوية وباستطاعتنا 
ذل��ك، فنح��ن فري��ق مؤه��ل ومنتلك 

عنارص تعيننا عىل التأهل.

أم الحصم يتعادل مع بوري.. وباربار  يفوز  على العكر
 في دوري المراكز الشبابية

من لقاء باربار والعكر يوسف أحمد

سوسن تقوي عبدالرحمن عسكر

من لقاء أم الحصم وبوري

وزارة شؤون الشباب والرياضة

البحرين��ي  ال��دويل  الحك��م  يش��ارك 
للتايكون��دو محمد ب��ن جامل يف إدارة 
مباري��ات بطول��ة التأهي��ل األوملب��ي 
وبطولة العامل للشباب التي تستضيفها 
حاليًّ��ا تونس خالل الف��رتة من 3 حتى 
13 أبريل الحايل مبش��اركة واس��عة من 

مختلف دول العامل.
وتأيت مش��اركة الحكم البحريني محمد 
بن جامل تأكيًدا للمكانة املرموقة التي 
متتاز بها اململكة يف الجانب التحكيمي، 
حيث يع��د تواج��ده مكس��ًبا للطاقم 
البحرين��ي، حيث جاء اختي��ار محمد 
بن ج��امل بصفته حك��اًم دوليًّا وكلفه 
االتحاد الدويل للتايكوندو للمشاركة يف 

إدارة املباريات.

وش��ارك محم��د بن ج��امل يف اجتامع 
لجن��ة الحكام الذي عق��د يومي 4 و5 

ابريل الحايل.

وأدار محم��د ب��ن ج��امل العديد من 
املواجهات يف تصفيات التأهيل األوملبي 
الت��ي أقيمت يومي 6 و7 ابريل الحايل، 

وسيش��ارك يف إدارة مواجه��ات بطولة 
العامل خالل الفرتة من 9 حتى 14 ابريل 

الحايل.
وتلقى محمد بن جامل إش��ادة واسعة 
من لجنة الحكام باملس��توى التحكيمي 

الذي ظهر عليه يف إدارة املواجهات.
وأش��اد محم��د ب��ن ج��امل بالدع��م 
املتواصل الذي يحظ��ى به من مجلس 
إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن النفس 
برئاس��ة أحمد الخياط وأعضاء مجلس 
اإلدارة، مقًدم��ا له��م جزي��ل الش��كر 
والتقدير، ومؤكًدا أنه س��يبذل قصارى 
جهده إلبراز قدراته التحكيمية وعكس 
الصورة املرشق��ة التي متتاز بها اململكة 

بالكوادر التحكيمية والفنية.

عسكر: تأكيد جدارة الكوادر الوطنية

تقوي: الفوز برئاسة “عربي الريشة” وسام فخر

الحكم بن جمال يشارك في إدارة بطولة العالم للتايكوندو

ضاحية السيف                    اللجنة األولمبية

أم الحصم                   اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

محمد بن جمال خالل إدارته المباريات

عبدالخالق يقيم حكما كويتيا دوليا

منتخب الفتيات يخسر أمام فلسطين 

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: 
أرشف مقيِّم ومكتشف 

الحكام اآلسيوي وعضو لجنة 
الحكام اآلسيوية عبدالرحمن 
عبدالخالق عىل عملية تقييم 

واكتشاف الحكم الكويتي 
الدويل أحمد العيل، وذلك 
خالل لقاء فريقي الكويت 
والعريب الذي جمعهام يوم 

أمس ضمن منافسات الدوري 
الكويتي. وجاء التكليف من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، ضمن إطار تقييم أداء الحكام اآلسيوين خالل 

العام الجاري وبحث إمكانية انضاممهم لقامئة النخبة عىل 
مستوى القارة اآلسيوية.

ويأيت التكليف اآلسيوي ملقيم الحكام عبدالرحمن 
عبدالخالق تأكيًدا عىل املكانة املتميزة للكفاءات البحرينية 

عىل مستوى التحكيم يف تواجدهم يف مختلف املهام.
ويعد عبدالرحمن عبدالخالق من مقيمي الحكام اآلسيوين 
املعتمدين من قبل االتحاد اآلسيوي وسبق له اإلرشاف عىل 

عديد من الحكام يف مختلف البطوالت الكربى.

اتحاد الكرة - 
املركز اإلعالمي: 

خرس منتخبنا 
الوطني لكرة 

القدم للفتيات 
تحت 15 عاًما 

أمام نظريه 
منتخب فلسطن 

بثالثة أهداف 
مقابل اثنن، 

يف اللقاء الذي 
جمع الطرفن، 

مساء أمس عىل 
ملعب ذياب عوانة مبقر االتحاد اإلمارايت لكرة القدم، ضمن 
منافسات الجولة األوىل للمجموعة األوىل لبطولة غرب آسيا 

التي تستمر حتى 15 أبريل الجاري.
ورغم الخسارة، إال أن منتخبنا قدم أداًء جيًدا يف املباراة، 

وكان متقدما يف النتيجة بهدف منذ الشوط األول عرب 
الالعبة دانة رشف الدين، قبل أن يعادل منتخب فلسطن 

النتيجة يف الدقيقة 49، وعاد منتخبنا للتقدم مرة أخرى 
يف الدقيقة 71 عرب الالعبة دانة رشف الدين أيًضا، قبل أن 
يتمكن منتخب فلسطن من تسجيل هدفن يف الدقيقتن 

76 و83.
وسيخضع منتخبنا للراحة، عىل أن يخوض لقاءه الثاين 
واألخري يف املجموعة األوىل أمام املنتخب املستضيف 

منتخب اإلمارات يوم 11 أبريل املقبل عىل ذات امللعب.

عبدالرحمن عبدالخالق

من لقاء منتخبنا وفلسطين
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المنامة - بنا:

عيل  اإلعللام  شؤون  وزير  أشاد    
البحرين  باحتضان حلبة  الرميحي 
السيارات  رياضة  “موطن  الدولية 
لسباق  األوسللللط”  اللللرق  يف 
عر،  الرابع  للعام   1 الفورموال 
وسط توافر منظومة متقدمة من 
واللوجستية  التنظيمية  الخدمات 

واألمنية واإلعامية.
زيارته  لللدى  الرميحي،  وأعللرب 
ومتابعته  الدولية  البحرين  حلبة 
اإلعامي  املركز  يف  العمل  سري 
اعتزازه  عن  اإلذاعي،  واألستوديو 
االتصال  ومركز  الللوزارة  بتعاون 
الوطني مع حلبة البحرين الدولية 
املختصة  الحكومية  واألجللهللزة 
والتسهيات  الخدمات  توفري  يف 
اإلعامية والفنية والتقنية ملراسيل 
وسائل اإلعام املحلية واألجنبية، مبا 
يربز هذا الحدث الريايض العاملي، 
وينقل األجواء االحتفالية املصاحبة 

له وسط حضور جامهريي كبري.
شللؤون  وزارة  حللرص  إىل  ونللوه 
اإلعام عىل تقديم تغطية إعامية 
ثقافة  تنر  ومتميزة  شاملة 
رياضة السيارات، وتربز الفعاليات 
وسط  الحلبة،  داخللل  املصاحبة 
والتواصل  السعادة  من  أجللواء 
اململكة  وزوار  املللواطللنللن  بللن 
والشعوب  الللدول  مختلف  من 
والثقافات، من خال عقد لقاءات 
املسؤولن  مع  مبارشة  إذاعلليللة 
الحدث،  قلب  مللن  والجامهري 
وبث  الحضور  انطباعات  ونقل 
رسائل وتقارير إخبارية عرب شاشة 
الثاين  للعام  البحرين  تلفزيون 

الحلبة،  داخللل  من  التوايل  عىل 
فضااً عن التغطية املصورة لوكالة 
اإلعام  وشبكات  البحرين  أنباء 

االجتامعي.
وعللرب وزيللر شللؤون اإلعللام عن 
اإلعامية  الكوادر  جهود  تقديره 
متابعة  يف  الوطنية  والفنية 
سباقات  ونتائج  مجريات  وتحليل 

الفورموال 1 يف القنوات اإلذاعية 
ثقافة  ونر  والتليفزيونية، 

العاملية  الرياضة  هذه 
وثائقية  برامج  عرب 

إخبارية  وملفات 
مصورة  وتقارير 

وتغطيات  ورسائل 
ساحة  مللن  مللبللارشة 

البحرين  لحلبة  الفعاليات 
السباق  أيللام  طيلة  الدولية 

خدمات  من  تقدمه  وما  الثاثة، 
وتللسللهلليللات لللوسللائللل اإلعلللام 

األجنبية.
البحرين  جائزة  نجاح  إىل  وأشار 
للفورموال  الخليج  لطريان  الكربى 
املاضية  السنوات  مللدى  عىل   1
محط  البحرين  مملكة  جعل  يف 
أنظار العامل، وعززت من مكاسبها 
عىل  البارز  وحضورها  املتنوعة 
خارطة العامل الرياضية والسياحية 
يف  جدارتها  وأثبتت  واإلعامية، 
منافسة الحلبات الدولية يف حسن 
التنظيم والضيافة، وسبق لها الفوز 
بجائزة أفضل سباق منظم من قبل 

االتحاد الدويل للسيارات.
وأكد الرميحي أن مملكة البحرين 
تواصللل جني مثار هللذا املروع 
الرائللد الذي انطلللق العام 2004 
بدعم ومتابعة من ويل العهد نائب 

القائد 
ألعللىل  ا

ئللب  لنا ا
لرئيللس  األول 

الللوزراء  مجلللس 
املليك  السمو  صاحب 

األمري سلامن بن حمد آل 
بانعكاسللاته  ا  منوهاً خليفة، 

حركة  انتعللاش  عللىل  اإليجابيللة 
والسللياحة  واملواصات  الطللريان 
الكبللري  االقتصللادي  واملللردود 
مسللرية  تدعيللم  يف  وإسللهاماته 
اإلنجازات التنمويللة خال العهد 
الزاهللر لعاهللل البللاد صاحللب 
الجالة امللللك حمد بن عيىس آل 

خليفة.

تابع التغطية اإلعالمية في حلبة البحرين الدولية
الرميحي: الفورموال عززت مكانة البحرين على الخارطة الدولية

علي الرميحي

200 هدية 
ستنطلق حملة السحوبات “10 هدايا 
كل 10 دقائللق” عللىل هامش انطاق 
السللباق اليوم االحد املوافق 8 أبريل 
عىل املنصة الرئيسية فقط، وللجامهري 
املتواجللدة فقللط عللىل مقاعدها يف 
املنصة الرئيسية، حيث تنطلق الحملة 
من السللاعة 5:30 مسللاء حتى انتهاء 
السللباق. ال تفوتللك هللذه الفرصللة 
الذهبيللة للحصول عىل هللذه الهدايا 

القيمة.
وتعتللرب حملللة السللحوبات املميللزة 
التللي انطلقللت للعللام الخامس عىل 
التوايل التي القت إقباالاً كبرياًا، وسلليتم 
توزيع هدايا عددها 200 هدية قيمة 
أبرزها هواتللف ذكية وهي عباره عن 
ايفون أكس، هواتف سامسللونج أس 
9، سللاعات أبل باي ستيشن، آيبادز، 
هواوي، آيفون 8، فا تفوتوا ربح هذه 

الهدايا القيمة. 

سابق النجوم
أبريـل

قال مرف قسم اإلنتاج بتلفزيون 
البحريللن بللدر محمللد، إن قنللاة 
باقة  تقللدم  الرياضيللة  البحريللن 
متنوعللة ومتجللددة مللن الربامج 
الرياضية التي تواكب سباق جائزة 
البحريللن الكربى لطللريان الخليج 

الفورموال 1.
وذكللر بدر محمد يف ترصيح خاص 
لل “الباد سبورت” أن قناة البحرين 
أن أنهت الرتتيبات السللتقبال هذا 
الحللدث العاملي الكبللري قبل فرتة 
كافية من انطاق فعاليات السباق، 
بإقامللة سللتوديو خارجللي بقرية 
“غرافيتللي” مبنطقة الزالق، إضافة 
إىل االسللتوديو الرئيس داخل هيئة 
وإذاعللة تلفزيون البحرين املتمثل 
بربنامج امللعب؛ تنفيذا لتوجيهات 
وزير شللؤون اإلعام عيل الرميحي 

للمسللاهمة يف إبللراز التظاهرات 
الرياضية التي تستضيفها اململكة.

وأوضللح بللدر محمللد أن عللدد 
سللاعات البث يصل لل4 سللاعات 
يوميا أليام السللباق الثاثة، ابتداءاً 
من السللاعة الرابعة مسللاءاً وحتى 
الثامنة مساءاً بن االستوديو الرئيس 
وستوديو التغطية الخارجي بقرية 

“غرافيتي”.
وأضللاف أن عدد موظفللي القناة 
املخصصن لتغطية فعاليات سباق 
جائزة البحرين الكربى يبلغ حوايل 
90 موظفللا بن مديرين ومخرجن 
ومقدمللن  وفنيللن  ومعديللن 
ومصوريللن ومراسلللن ومنتجللن 
ومهندسللن لنقل فعاليات السباق 
وإخراجه بالصورة الائقة واملرفة.
الرياضيللة  القنللاة  أن  وأوضللح 

البحريللن تحرص عىل  بتلفزيللون 
دعم اسللتضافة مملكللة البحرين 
متمثلللة بحلبتهللا الدوليللة لهللذا 
الللذي  الكبللري  العاملللي  السللباق 
تسللتضيفه سللنويا، والللذي عللزز 
مللن مكانة اململكة عللىل الخارطة 

العاملية.
وقال إن القناة الرياضية تستضيف 
العديد من الشخصيات الرياضية يف 
مجال رياضة املحركات ومسللؤويل 
للسلليارات  البحرينللي  االتحللاد 
التنظيم  الدولية وفللرق  والحلبللة 
وعددا من املتسللابقن البحرينين، 
كللام تتناول تحليا فنيا لسللباقات 
الجديد  للموسللم  واحد  الفورموال 
مللع شللخصيات عللدة متخصصة 
يف هللذا املجللال الريللايض الخاص 

باملحركات.

محمد الدرازي

وزير اإلعالم يتفقد االستوديو الخارجي

جالل: سباق جائزة البحرين له أبعاد كثيرةالمحرق تحتضن زوار الفورمال 1
باسللتضافة  املحرق  احتفلللت محافظللة 
البحريللن للحللدث العاملللي املتمثللل يف 
سللباقات الفورمللا 1، من خللال تنظيم 
االحتفاالت الشللعبية التللي أقامتها خال 
عطلة نهاية األسبوع بوسط سوق املحرق 
وسط أجواء تراثية وأهلية، حيث هدفت 
املحافظة إىل الرتحيللب بزوار اململكة من 
مختلف دول العامل وإطاع الزوار والسياح 
عىل أسواق البحرين الشعبية ذات الطابع 
الللرتايث ومعايشللة األجللواء القدميللة من 
خال املقاهي والفرق الشعبية يف منطقة 
السللوق، والتي تحللايك مللايض البحرين 

الجميل ملا تحتويه من معامل قدمية.
وأكد محافظ املحرق سلللامن بن هندي 
املناعللي أن هذا االحتفللال الذي تحرص 
املحافظة عىل إقامته سللنويًّا نسعى من 
خاله إىل اسللتغال هذا الحدث العاملي 
يف الرتويللج السللياحي للمحللرق الللذي 
يعترب سللوقها وبيوتاتهللا ومراكزها معلم 

من املعللامل الرتاثيللة والسللياحية املهمة 
يف البحريللن وميزج بن املللايض الجميل 
والحللارض املعللارص، وخاصللة يف غمللرة 
االحتفللاالت باختيللار املحللرق عاصمللة 
للثقافة اإلسللامية، مشللرياًا إىل أن املحرق 
ا  وأهاليهللا الكرام يعتربون أنفسللهم جزءاً

من هذا الحدث العاملي املهم ويحرصون 
عللىل إنجاحه بكافللة الوسللائل، مرحبن 
بكافة الجنسلليات من جميع دول العامل 
يف البحرين واملحرق ليطلعوا عىل العراقة 
واألصالللة واملعامل القدميللة التي متتد إىل 

مئات السنن.

بنللا: أكللد نائللب رئيللس االتحاد 
البحرينللي أللعللاب القوى محمد 
جال أن سللباق جائللزة البحرين 
هو حللدث للله أبعللاد اجتامعية 
وثقافيللة وال ميكللن  واقتصاديللة 
حرصه يف الجانللب الريايض فقط، 
مشللرياًا إىل أن الفعاليات املصاحبة 
التللي تنظمهللا حلبللة البحريللن 
الدوليللة مثل العللروض الرتفيهية 
وألعللاب  الشللعبية  واألسللواق 
األطفال تحول الحدث إىل مهرجان 
عائيل ترفيهي يجتذب جميع أفراد 
ا أن السللباق يشكل  األرسة، موضحاً
متنفسللا لللأرس التللي تبحث عن 

برامج ترفيهية جديدة ممتعة.
وقللال جللال إن الحلبللة نجحت 
خال األربعة عللر عاما املاضية 
يف إقامللة عللدد مللن الفعاليللات 
املصاحبللة التللي نالللت إعجللاب 

ا كذلللك رضورة  الجميللع، مؤكللداً
لثقافة  الحدث للرتويج  اسللتغال 
اظهللار الوجه الحضللاري املرق 
عن اململكة، وأضاف أن السللباق 
يشللكل فرصللة مثاليللة لتعريف 
السياح من مختلف شعوب العامل 
بحضارة وثقافللة البحرين، وينقل 
لهم تاريخهللا وعاداتها وتقاليدها، 
املجتمللع  يف  يندمجللون  عندمللا 

مختلللف  ويللزورون  البحرينللي 
األماكن السياحية والرتاثية.

وأضللاف نائللب رئيللس االتحللاد 
أن  القللوى  أللعللاب  البحرينللي 
البحريللن دخلللت التاريللخ مللن 
أوسللع أبوابلله عندما اسللتضافت 
سللباق الفورموال 1 العللام 2004، 
النظري  ا منقطللع  وأظهللرت نجاحاً
يف احتضان السللباق الذي شللهد 
حضللوراًا جامهريياًللا كبللرياًا، معرباًا 
عن ثقته الكبللرية يف قدرة الحلبة 
يف تنظيم سللباق متميز من جميع 
النواحللي يف ظللل وجللود كوكبة 
من الكوادر الوطنيللة التي متتلك 
القللدرة والكفللاءة، مطالباًا جميع 
املواطنن بحضور فعاليات السباق 
واالسللتمتاع باالجللواء الرياضيللة 
التي  الجميلة  والعائلية والرتفيهية 

يتميز بها السباق.

4 ساعات بث يوميا و90 موظفا لـ “البحرين الرياضية”

محمد جالل



تش��هد حلبة البحرين الدولية اليوم 
األح��د الس��باق الرس��مي لجائ��زة 
الخليج  الك��رى لط��ران  البحري��ن 
للفورموال 1 يف املوسم التاسع والستني 
من بطولة العامل لسباقات السيارات 
من الفئة األوىل التي ينظمها االتحاد 

الدويل للسيارات.
هدير املحركات يف البحرين س��يضج 
اليوم للمرة ال� 14 يف تاريخ استضافة 
البحري��ن ألكر س��باقات العامل إثارة 
وتش��ويًقا، ويرتق��ب املالي��ني ع��ا 
ستسفر عنه نتائج الجولة الثانية بعد 

سباق أسرتاليا يف الجولة األوىل.
البحرين اس��تضافت السباق 13 مرة 
س��ابقة منذ انطالق الس��باق األول 
الع��ام 2004، وألغ��ي الس��باق مرة 
واحدة عىل مدار الس��نوات السابقة 

كان يف العام 2011.
تاريخ حافل بالعطاء لحلبة البحرين 
منذ العام 2004 حتى اآلن، إذ دّشن 
الس��باق األول الذي ش��هد تسجيل 
بطل العامل الس��ابق مايكل شوماخر 
اسمه كأول سائق يحصل عىل جائزة 
البحرين الك��رى للفورموال 1 وذلك 
يف الع��ام 2004 بعد منافس��ة قوية، 
إذ كان س��ائق الفراري الس��ابق هو 
املرش��ح األول لني��ل اللق��ب 
واس��تطاع م��ن 

تحقيق ذلك.
re� “اائق 

 ”n a u l t
ف���رن���ان���دو 
حفر  ألونسو 
أس�����م�����ه يف 
عامني  البحرين 
توج  إذ  متتاليني، 
عامي  باللقب 
و2006   2005
م���ع ف��ري��ق��ه، 

وسيطر عىل السباق منذ انطالقته.
س��ائق الف��راري فيلب ماس��ا أعاد 
الس��يطرة لفريقه بع��د انجاز عامي 
2007 و2008، إذ ت��وج بلقب جائزة 
البحري��ن عام��ني متتاليني ليس��جل 
انجاز ألونس��و بحصوله عىل الجائزة 

مرتني.
املرس��يدس كان لها بصم��ة يف العام 
2009، إذ كتب الس��ائق جونس��ون 
باتون اس��مه بحصوله ع��ىل اللقب 

ليكرس صحوة الفراري والرينود.
الس��ائق  انتق��ل  الع��ام 2010،  ويف 
املخرضم فرناندو ألونسو من الرينود 
إىل الفراري، ومل يكن يتوقع أن يكون 

اسمه مكتوًبا بطاًل لجائزة البحرين يف 
هذا العام، إذ متكن من الحصول عىل 
الجائزة بكل جدارة واس��تحقاق عىل 
رغم املنافس��ة الرشس��ة التي كانت 
بني الس��ائقني خصوًصا من جونسون 
باتون لكن ألونس��و متكن من حسم 

السباق لصالحه.
وغاب س��باق الفورموال 1 عن حلبة 

البحرين الدولية يف العام 2011.
وع��ادت حلب��ة البحري��ن الدولي��ة 
الستضافة سباق الفورموال 1 يف العام 
2012 الذي شهد تسجيل فريق “ريد 
بول” اس��مه عامني متتاليني، إذ تألق 
السائق سبيس��تيان فيتيل يف العامني 

املذكورين ومتك��ن من حصد اللقب 
بكل جدارة واستحقاق.

لوي��س هاميلت��ون حف��ر اس��مه يف 
البحرين، إذ حصل عىل جائزة سباق 
الفورموال 1 البحرين مرتني متتاليتني 
عامي 2014 و2015، وهو مع فريق 
املرسيدس الذي يعتر أبرز املرشحني 
لنيل لقب جائزة البحرين هذا العام.
ومتكن األملاين نيكو روزبرغ متسابق 
فري��ق مرس��يدس آي��ه ام ج��ي من 

التتويج بلقب موسم 2016.
أما العام املايض 2017، متكن األملاين 
سباستيان فيتيل من التتويج باللقب.
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تدفق 
الجماهير

رحلة باكو

اس��تمتع الجاه��ر يوم أم��س بيوم 
حافل ومميز يف انطالقة سباق جائزة 
البحري��ن الك��رى لط��ران الخلي��ج 
للفورم��وال 1 2018، وش��هدت “قرية 
الفورموال 1” يف منطقة الرتفيه حضورا 
جاهريا كبرا ملعايشة أجواء الحدث 
الري��ايض األك��ر يف منطق��ة ال��رشق 
األوس��ط واالستمتاع بكافة الفعاليات 

املمتعة املوجهة لألفراد والعائالت.
وش��هدت حلب��ة البحري��ن الدولي��ة 
من��ذ الصباح الباك��ر تدفق الجاهر 
وبأع��داد فاقت الحض��ور يف اليومني 
املاضي��ني، ك��ا اس��تمتع الجاه��ر 
بالعديد من الفعاليات واالستعراضات 
وعىل رأس��ها الفرق التي بدأت بعزف 
ألحانه��ا ع��ىل امل��رسح الرئييس من 

الصباح وحتى املساء.

أعلن��ت الحلبة ع��ن تخصيص مفاجأة 
كرى عبارة ع��ن رحلة لحضور الجولة 
الرابع��ة م��ن بطولة الع��امل للفورموال 
1، ممثل��ة يف س��باق الجائ��زة الكرى 
ألذربيجان بالعاصمة باكو خالل الفرتة 
من 27 وحتى 29 ابريل الجاري. وتتاح 
الفرص��ة ألربع��ة من س��عيدي الحظ 
للفوز أصحاب تذاكر املنصة الرئيس��ية 
واللف��ة األوىل بأرب��ع رح��الت لباك��و 
ش��املة تذاكر الس��باق والسكن طوال 

فرتة السباق.
وللحص��ول عىل فرصة الف��وز بإحدى 
رح��الت باكو م��ا عليكم س��وى اقتناء 
احدى تذكريت املنصة الرئيسية أو اللفة 
األوىل، فيا تم إدراج الذين س��بق لهم 
رشاء التذاك��ر تلقائيًّا يف الس��حب، كا 
ميكن للراغبني باالس��تفادة من العرض 
وس��بق له��م رشاء تذاك��ر املنص��ات 
األخ��رى االس��تفادة من ه��ذا العرض 
برتقية تذاكرهم من خالل نقاط البيع.

تاريخ حافل لجائزة البحرين الكبرى

املنامة � بنا:  شهد ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمر سلان بن حمد 
آل خليفة انطالق مرحلة التجارب التأهيلية من جائزة البحرين الكرى لطران الخليج الفورموال 1، والتي تستضيفها حلبة البحرين 
الدولية يف نسختها الرابعة عرش يف الفرتة من 6 إىل 8 أبريل، وكأول سباق لييل لهذا املوسم وثاين جولة من جوالت بطولة العامل 

لسباقات الفورموال 1 لهذا العام. 
ونوه سموه لدى لقائه اليوم بالفرق املشاركة والجاهر مبا ملسه من استعدادات كبرة لسباق جائزة البحرين الكرى، مبديا سموه 

ارتياحه لألجواء الطيبة واملتميزة التي يرز بها التنظيم للسباق والفعاليات املصاحبة له.

ولي العهد يشهد التجارب التأهيلية 
منوها سموه بالفرق المشاركة والجماهير

أبريـلأبريـل

جدول فعاليات اليوم
الصخير - األحد 8 أبريل 2018

أش��اد نجوم منتخبن��ا الوطني 
لكرة السلة املشاركني بفعاليات 
اتح��اد اللعبة بحلب��ة البحرين 
الدولية ضم��ن فعاليات القرية 
الرتفيهية لسباق جائزة البحرين 
الكرى لطران الخليج “فورموال 
1”، بجهود رئيس االتحاد سمو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليف��ة، م��ن خ��الل تهيئة 
األج��واء إلقامة فعالي��ات كرة 
الس��لة الثالثية بحلبة البحرين 

الدولية.
وأكد نجوم منتخبنا الوطني أن 
وجود لعبة كرة السلة ألول مرة 
يف حلبات سباقات الفورموال 1 
يعكس  اآلسيوي،  املستوى  عىل 
التوج��ه الذي انتهج��ه االتحاد 
برئاسة س��مو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة باالهتام بهذه 
من  املتناغم؛  والعمل  الرياضة، 
أج��ل تنفيذ الخطط الرامية إىل 

نرش اللعبة واالرتقاء بها.
وقال نجوم منتخبنا املش��اركني 
بالفعالي��ات إن اللعب��ة أخذت 
بص��ورة واضحة يف  باالنتش��ار 
مجتمع��ات املنطق��ة خصوصا 
مجتمعن��ا البحرين��ي وتحديدا 
لدى الش��باب والصغار؛ بفضل 
الجهود الكبرة لس��مو الش��يخ 
عي��ىس ب��ن ع��يل آل خليف��ة، 
موضح��ني يف الوق��ت ذاته أن 
إقامة هذا الح��دث تهدف إىل 

نرش ثقافة لعبة كرة السلة.
ومث��ن الالعب��ون جهود س��مو 
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
وتوجيهاته نحو تطوير منظومة 
العمل من أجل مواصلة تحقيق 
النق��الت النوعي��ة يف لعبة كرة 
لس��لة وإنجاح خط��ط وبرامج 

ن��رش اللعبة عىل نطاق واس��ع 
بني يف املجتمع وتوسيع قاعدة 

ماريس اللعبة.
وأضاف نجوم الس��لة أن وجود 

اللعب��ة ي��أيت يف س��بيل إنجاح 
وإث��راء   1 الفورم��وال  س��باق 
الفعاليات واألنش��طة الرتفيهية 
الت��ي دامئ��ا م��ا متي��ز س��باق 

الفورموال 1 يف مملكة البحرين 
ال��ذي يقام وس��ط أج��وء من 
الحاس واإلثارة واملتعة لجميع 

أفراد العائلة.

خالل مشاركتهم بفعالية كرة السلة بحلبة البحرين

محمد الدرازي

محمد الدرازي

12:25
الفورموال 12:452

ا�ستعرا�ض 

ال�سائقني على 

احللبة - احللبة

*14:15
الفورموال 15:05²2

السباق الثاين )23 لفة أو 
45 دقيقة( � الحلبة

15:00
16:00

الفورموال 1
جلسة تواقيع السائقني 

– منطقة الجمهور

15:15
الفورموال 15:452

املؤمتر الصحفي�غرفة 
املؤمترات

*15:30
16:00²

بورشه جي يت 3
السباق الثاين )10 لفات 
أو 25 دقيقة( � الحلبة

15:40
17:25

نادي البادوك
جولة يف ممرات الصيانة 

ألعضاء نادي البادوك

16:10
30 :16

الفورموال 1
لفة بريليل الرسيعة يف 

الفورموال وان 

16:30
17:00

نادي البادوك
جولة يف حافلة خاصة 

عىل مضار الحلبة

16:40
17:10

الفورموال 1
 استعراض السائقني عىل 

الحلبة

 16:55
17:25

الفورموال 1
استعراض الفرق عند 
خط االنطالق � الحلبة

17:40
17:58

النشيد املليك � الحلبةالفورموال 1

17:58
17:59

فعاليات ترويجية
استعراض طران الخليج 

– عرض جوي

*18:10
20:10²

الفورموال 1
الجائزة الكرى )57 لفة 
أو 120 دقيقة( – الحلبة

سباستيان فيتيل متوجا  باللقب العام 2017

“نجوم األحمر” يشيدون بجـــــــــــــهود سمو الشيخ عيسى بن علي
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سابق النجوم إرجاع هاميلتون 
فيتيل ينطلق أواًل5 مراكز

نوريس أواًل 
للفورموال 2

األحد 8 أبريل 2018 
22 رجب 1439

العدد 3463

املنامة - بن��ا: اكد االتحاد الدويل للس��يارات 
“في��ا” فرض عقوبة تجاه بطل العامل الربيطاين 
لويس هاميلتون بإرجاع��ه 5 مراكز من مركز 
تأهله يف سباق جائزة البحرين الكربى لطريان 
الخلي��ج 2018 للفورم��وال 1. وي��أيت إرج��اع 

هاميلتون بع��د إجرائه تغيريا لعلبة الرتوس 
الخاصة بسيارته التابعة لفريق مكالرين 
مرس��يدس قبل إكامل 6 سباقات متتالية 
يف بطول��ة العامل 2018. وم��ن املؤكد أن 

مناف��س هاميلتون املبارش، س��ائق فرياري 
سيباستيان فيتيل متصدر الرتتيب العام وبطل 
الجول��ة االوىل من بطولة الع��امل التي أقيمت 

يف ملبورن االس��رتالية س��يحاول اس��تغالل 
األم��ر لصالحه؛ من أجل توس��يع صدارته 
يف ترتي��ب بطولة الس��ائقني من خالل 

الفوز يف سباق البحرين، الذي سيقام 
مس��اء غد األحد عىل حلبة الصخري 
“موطن رياضة السيارات يف الرشق 

االوسط”.

الصخ��ري - حلب��ة البحرين الدولية: رقم قيايس جديد يس��جل عىل 
حلبة البحرين الدولية، حققه سائق فريق فرياري األملاين سابيستيان 
فيتيل يف لفته للفرتة الثالثة من التجارب التأهيلية لسباق الفورموال 
1، جائ��زة البحري��ن الكربى لط��ريان الخلي��ج 2018 عىل مضامر 

الصخري اليوم.
وس��جل فيتيل زمن دقيق��ة و27.958 ثانية، هو األفضل 
يف حص��ص التأهيل عىل أرض حلب��ة البحرين منذ 
افتتاحه��ا يف العام 2004، متفوًق��ا عىل الرقم 
الس��ابق للس��ائق فالتاري بوت��اس بزمن 

دقيقة و28.769. 
وجاء الس��ائق الفنلندي كيمي 
رايكون��ن يف املرك��ز الثاين 
بزمن دقيقة و28.101 
ثانية رغم التفوق 

الذي أظهره يف حصتي التجارب التأهيلية الثانية والثالثة.
وبهذه األزمنة يبدو أن س��باق اليوم ع��ىل موعد مع تحطيم الزمن 
القيايس الرسمي األرسع يف السباق املسجل باسم السائق بيدرو دي 

ال روسا بواقع دقيقة و31.447 والصامد منذ العام 2005.
وحقق س��ائقا فريق مرسيدس املركزين الثالث والرابع عىل التوايل، 
إذ ينطلق فالت��اري بوتاس من صف االنطالق الثاين خلف رايكونن 
في��ام ينطلق هاميلتون من املركز التاس��ع بس��بب عقوبة الخمس 

مراكز لتغيريه علبة الرتوس.
واحتل س��ائق فريق ريدبول دانييل ري��كاردو املركز الخامس أمام 
املفاجأة بيري جاسيل الذي جاء سادًسا أمام السائقني ماجنسسن من 

فريق هاس وهالنكربغ من رينو وزميله يف الفريق كارلوس ساينز.
وتصدر حصة التجارب األوىل الس��ائق كيمي رايكونن الذي استطاع 
تس��جيل زمن رسيع مع لفت��ه الصاروخية األوىل متقدًما عىل زميله 

سابيستاين فيتيل الذي حسم أموره باكرًا ايًضا.

مرة أخ��رى أثبت الس��ائق األمل��اين الندو 
نوريس علو كعبه يف منافسات بطولة 
الفورموال 2 بعد أن حقق فوزًا ساحًقا 
يف السباق األول الذي أقيم بعد ظهر اليوم 
عىل حلبة البحرين الدولية ضمن منافس��ات 
الجائزة الكربى لطريان الخليج 2018. وبسط سائق 
فريق كارلني كامل س��يطرته عىل الس��باق الذي انطلق 
في��ه أوالً لينهي الحصة بزمن 57:46.206 متفوًقا عىل زميله 
يف الفريق الس��ائق الربازييل سريجي س��يتي كامارا بفارق 8.321 
ثانية. وجاءت األحداث الدراماتيكية باكرًا يف الس��باق قبل انطالقته، 
حني عِلق س��ائق فريق راش��يان تايم، الرويس ارتي��م ماركلوف عىل خط 

االنطالق عند لفة التحمية لريسل بعدها للبدء من منطقة الصيانة.
وساعدت االنطالقة الرائعة لس��ائق كارلني عىل الهروب باكرًا عن بقية منافسيه 
ليوس��ع الفارق ألكرث من 9 ث��وان، بعد اللفات التس��ع األوىل فقط األمر الذي 
جنبه التأثر بوقفة الصيانة البطيئة نس��بيًّا والتي جاءت بسبب تقطع اشتغال 
محركه قبل ان يواصل مسريته دون مشاكل تذكر حتى نهاية مشواره الرائع 
يف مشاركته األوىل بالبطولة. وتضاءلت أي فرصه بوجود معركة عىل املركز 
األول حني عاىن أقرب السائقني إليه برايت جورج راسيل من انزالق عجالته 

عند االنطالق تاركاً نوريس وحيًدا يف الصدارة.

توقيع فريقك 
المفضل

900 منظم 

سيتمكن جامهري وعشاق 
س��باق الفورموال 1 من 

الحص��ول ع��ىل تواقي��ع 
وجميع  املفضل��ني  س��ائقيهم 

الفرق املش��اركة خالل هذا املوسم 
تش��ارك ضمن هذه الفعالية، فال تفوتك 

فرصة الحصول عىل توقيع سائقك املفضل 
اليوم األحد، من الس��اعة 2 مس��اء وحتى 

4 مساء، يف منطقة الفورموال 1 الرتفيهية.
وش��هدت حلب��ة البحري��ن الدولية منذ 
الصب��اح الباكر تدف��ق الجامهري وبأعداد 
فاق��ت الحض��ور يف يوم الجمع��ة األول، 
إذ ش��هدت منطقة الرتفي��ه األمس حصة 
تواقيع سائقي فريق املرسيدس للفورموال 

1، والتق��ى الجامه��ري 
الفري��ق  بس��ائقي 
هاملت��ون  لوي��س 
بوت��اس  وفالت��اري 
ع��ىل  وحصل��وا 

تواقيعهم.

محمد الدرازي

يش��ارك أكرث م��ن 900 منظ��م لتنظيم 
س��باق جائزة البحرين الكربى لطريان الخليج للفورموال 
1 ال��ذي يق��ام يف الفرتة م��ن 6 إىل 8 أبري��ل، عىل حلبة 
البحري��ن الدولي��ة “موط��ن رياضة الس��يارات بالرشق 
األوسط”، ضمن الجولة الثانية من بطولة العامل لسباقات 

الفورموال 1.
وتعم��ل الك��وادر البحريني��ة التابع��ة لطاق��م فري��ق 
“املارشالز” ليال نهارا عىل تنظيم السباق بالشكل الالئق، 
إذ يحمل��ون عىل عاتقه��م مختلف امله��ام إلنجاح هذا 
الحدث العاملي، حملة األع��الم وطاقم التواصل الحارض 
بغرفة التحكم، والطاق��م الطبي وطقم اإلطفاء والطاقم 

امليكاني��ي والكهرب��ايئ ومجموع��ة 
كبرية أخرى من األعضاء الذي يقومون 

بأدوار تنظيمية ولوجستية متعددة.
ومتتلك طواق��م عمل “املارش��الز” كفاءة 
ومه��ارة عالية وعمق التجرب��ة يف التعامل مع 
مختلف الظروف جراء الخ��ربات الكثرية والعديدة التي 
مر بها الفريق عىل مدار األعوام املاضية، إذ سبق لفريق 
إنقاذ السيارات التابع لنادي املارشالز أن شارك يف تنظيم 
سباق جائزة أبوظبي 2011، كام شارك يف العام نفسه أكرث 
من 150 فرًدا من أعضاء الفريق يف تنظيم س��باق الهند، 
إضاف��ة إىل مس��ابقات إقليمية أخ��رى. ويعكس النجاح 
يف تنظيم س��باقات الفورموال التزايد املس��تمر للجامهري 
الحريصة عىل حضور الحلبة ومتابعة الس��باقات مبارشة 
من عام آلخر، وه��و تأكيد ملكانة البحرين عىل الخارطة 
العاملية يف تنظيم س��باقات الرسعة التي ش��هدت نجاحا 

الفتا منذ 2004 حتى اآلن.

أبريـل

الزبير بطل »بورش جي تي 3«
توج السائق العامين الفيصل الزبري 
تألق��ه يف الجولة األخرية من كأس 
تح��دي ب��ورش ج��ي يت 3 الرشق 
األوس��ط، بالفوز يف السباق األول 
الذي أقيم صباح اليوم عىل حلبة 
البحرين الدولي��ة ضمن فعاليات 
الك��ربى لطريان  البحرين  جائ��زة 

الخليج 2018.
وأنه��ى الزبري اللف��ات العرش من 
الس��باق القصري مس��جاًل زمن 22 
ثاني��ة. واحتل  دقيق��ة و14.613 
س��ائق فريق بحرين ايس س��مو 
الش��يخ عي��ى ب��ن عبدالله آل 
خليف��ة وصاف��ة الرتتي��ب بفارق 
5.024 ثاني��ة ع��ن املرك��ز األول. 
وأكمل السائق الصيني دانييل لو 
عقد منصة التتويج باحتالله املركز 
الثالث بف��ارق 5.972 عن الفائز 

بالسباق.

لفريق  الواع��د  الس��ائق  ونج��ح 
بحري��ن اي��س الش��يخ عيى بن 
سلامن آل خليفة يف احتالل املركز 
الرابع بعد ان كان عىل مقربة من 
صعود منصة التتويج لو اس��تطاع 
تعزي��ز مركزه مبرتبة واحدة فقط، 
غري انه أنهى السباق بفارق 9.861 
ثوان ع��ن املتص��در. وجاء ضمن 
املراك��ز الس��تة األوىل الس��ائقني 

والهولندي  الربيطاين جلني جيدي 
تشاريل فرينز عىل التوايل. وانطلق 
يف السباق 15 س��ائًقا من الشبكة 
س��جل فيها الزب��ري اللفة األرسع 
بزم��ن دقيقت��ني و03.637 ثانية. 
ومن املقرر أن يقام السباق الثاين 
يوم غد األحد عند الساعة الثالثة 
ونصف مساًء عىل أن يعاود الزبري 

االنطالق من املركز األول.

 عدسة 
البالد سبورت

تصوير : رسول الحجيري
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