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اجلل�سة  ���س��ه��دت  وك����االت:   � ع��وا���س��م 
الطارئة ملجل�س االأمن الدويل، اأم�س ال�سبت، 
التي دعت اإليها مو�سكو، لبحث ال�رضبة على 
وال��دول  رو�سيا  بني  ترا�سقاً  االأ�سد،  نظام 

الغربية التي نفذت ال�رضبة الع�سكرية �سد 
النظام ال�سوري.

واأك����دت م��ن��دوب��ة وا���س��ن��ط��ن يف االأم���م 
اأن  اجلل�سة،  يف  ه��اي��ل��ي،  نيكي  امل��ت��ح��دة، 

بل  للعقاب  اأو  لالنتقام  تهدف  مل  الغارات 
الكيمياوي.  لل�سالح  ا�ستخدام  اأي  ل���ردع 

قرار  م�رضوع  االأم��ن  جمل�س  ورف�س 
رو�سي باإدانة ال�رضبة يف �سوريا. 

ترا�سق غربي رو�سي عن ال�سربة �سد نظام الأ�سد

• �سورة من املوقع االإلكرتوين لوكالة االأنباء ال�سورية تظهر انفجارات خالل ال�رضبة الع�سكرية الغربية قرب دم�سق اأم�س	

        زينب العكري من الزالق

ك�س���ف الرئي����س التنفيذي 
ل�رضك���ة جمم���ع دملوني���ا، ال�سيخ 
حممد ب���ن دعي���ج اآل خليفة، اأن 
Fu n  لل�رضك���ة اتفقت مع �رضكة

cape الإدارة املرافق الرتفيهية 
يف املجم���ع عل���ى م�ساح���ة تبل���غ 
5333 مرًتا مربًع���ا من امل�ساحة 
االإجمالي���ة للمجم���ع البالغة 125 

األف مرت مربع. 
 واأو�س���ح  اأن امل����رضوع ي�س���ر وفق املخطط 
ل���ه يف املجمع، اإذ مت تنفيذ م���ا ن�سبته 25 % من 
االأعم���ال االإن�سائية، فيما بلغ���ت ن�سبة احلجوزات 
85 % حت���ى االآن، متوقًعا اأن يتم ت�سليم امل�رضوع 

يف يوني���و 2019 عل���ى اأن يت���م 
اأكتوب���ر  الر�سم���ي يف  االفتت���اح 
ال�سي���خ حممد  واأو�س���ح   .2019
ب���ن دعيج اآل خليف���ة، اأن اإجمايل 
امل�ساح���ة املوؤجرة م���ن امل�رضوع 
و�سلت اإلى ح���وايل 57 األف مرت 
مرب���ع، مبيًن���ا يف الوق���ت نف�سه 
اأن املجم���ع ي�س���م ح���وايل 220 
حم���اًل للتجزئة.  ولف���ت الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رضك���ة جمم���ع دملوني���ا، اأن املجم���ع 
 3000 اإل���ى   2500 �سيوف���ر فر����س عم���ل م���ن 
وظيف���ة يف جمال التجزئة، م�س���ًرا اإلى اأن الكلفة 

االإجمالية تبلغ 52 مليون دينار والقيمة 
10اال�ستثمارية حوايل 21 مليون دينار.

اإلزام اأ�سحاب العمل باإ�سراك الوافدين بال�سمان ال�سحي
ي�سهد جمل�س الن���واب مناق�سة حا�سمة يف 
جل�ست���ه املقبل���ة التي تدور ح���ول اإ�سدار اأول 
قان���ون لل�سم���ان ال�سحي املراف���ق للمر�سوم 
رق���م )87( ل�سنة 2016 املق���دم من احلكومة 
م���ن خ���الل توف���ر منظوم���ة �سحي���ة متكاملة 

وجاذب���ة لال�ستثم���ار. وتنف���رد “الب���الد” بن�رض 
تفا�سي���ل اأجوب���ة احلكومة ع���ن اأ�سئلة جمل�س 
النواب، التي تعترب مبثابة اإجابة عن ت�ساوؤالت 
املواطن���ني واملقيم���ني والزائري���ن يف مملكة 
البحري���ن واملتعلق���ة مبختلف جوان���ب قانون 
ال�سم���ان ال�سح���ي. واأوردت احلكوم���ة يف اأبرز 
اأجوبتها اأن �سن���دوق التاأمني ال�سحي �سيلزم 

�ساحب العمل باإ����رضاك العاملني لديه من غر 
البحريني���ني يف ال�سم���ان ال�سح���ي االإلزام���ي، 
اإ�ساف���ة اإلى من يعوله العام���ل اأو الكفيل من 
اأف���راد اأ�رضت���ه اإذا كان عقد العم���ل ين�س على 
ذل���ك، من خالل اإبرام عقد �سمان �سحي مع اأي 

من مزودي التغطي���ة التاأمينية وذلك 
5وفقا للمادة )29/ب( من امل�رضوع.

البحرين تعمل على اإعداد اإ�سرتاتيجية 
وطنية لتقنية “بلوك ت�سني”

جبهة الأحواز: الثورة م�ستمرة حتى اإعالن 
ال�سيادة املطلقة على اأرا�سينا
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العاهل يرتاأ�س وفد البحرين للقمة اليوم
جاللته يح�سر ختام “درع اخلليج امل�سرتك 1” بال�سرقية

املنام����ة n بن����ا: اأعلن الدي����وان امللكي 
اأن عاهل الب����الد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س����ى اآل خليفة �سيغادر اأر�س الوطن 
اليوم )االأحد( متوجًها اإلى اململكة العربية 
ال�سعودي����ة ال�سقيقة؛ لرتوؤ�����س وفد مملكة 
البحرين امل�س����ارك يف اجتماع جمل�س جامعة 
الدول العربية على م�ستوى القمة يف دورته 
وحل�س����ور  والع�رضي����ن،  التا�سع����ة  العادي����ة 
الع�سكري����ة  والعرو�����س  اخلتام����ي  احلف����ل 
للتمرين امل�س����رتك )درع اخلليج امل�سرتك 
1( باملنطق����ة ال�رضقية وال����ذي ت�سارك فيه 
قوة دف����اع البحري����ن؛ تلبية لدع����وة كرمية 
تلقاه����ا جاللت����ه من اأخي����ه خ����ادم احلرمني 
ال�رضيفني عاهل اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيق����ة امللك �سلمان ب����ن عبدالعزيز اآل 

�سعود.
وتاأت����ي القم����ة العربية املق����رر عقدها 
اليوم باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
عل����ى  تفر�����س  ج�سيم����ة  حتدي����ات  و�س����ط 
قادة وزعم����اء دول العامل العرب����ي التعامل 
معه����ا ومواجهتها بكل ح�س����م، وال�سيما مع 
التط����ورات االأخرة الت����ي ت�سهدها ال�ساحة 

باملنطقة، واملخاوف االإقليمية.
ويوفر احت�س����ان ال�سعودية للقمة بكل 
ملفاتها وم�سكالتها، االآني����ة وامل�ستقبلية، 
زخم����ا كب����را وقوي����ا للتعام����ل م����ع خمتلف 
التهديدات واملخاط����ر الراهنة التي حتاول 
الني����ل م����ن اأم����ن دول املنطق����ة وا�ستقرار 
�سعوبه����ا، خ�سو�س����ا اأن للريا�����س حظ����وة 
ومكانة يف نف�����س كل عربي وم�سلم وت�سكل 

ركن����ا اأ�سا�س����ا يف منظوم����ة العم����ل العربي 
امل�سرتك، وعملت وما زالت تعمل بالتعاون 
مع االأ�سق����اء واالأ�سدقاء من اأجل حا�رض االأمة 
وم�ستقبله����ا، بل وال تدخر جه����دا يف �سبيل 
االرتقاء مبنظومة العم����ل العربي امل�سرتك 
والنهو�����س مبقوماتها، ومبا ي�سب يف دعم 

وتعزيز م�سرة التعاون العربي.

احت�سان ال�سعودية الجتماع يوفر زخمــا 
كبيــرا وقويـــــا للتعامــل مــع التهديـــدات

3

مروة خمي�س

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: رياالن n الكويت: 200 فل�س n االإمارات : درهمان n قطر: رياالن n عمان : 200 بي�سة n م�رض : جنيهان n االأردن : 200 فل�س n لبنان 1000 لرة n اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني n الواليات املتحدة: دوالران n اأوروبا : 2 يورو

تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�سحافة ال�ستق�سائية" 

زيارات حممد بن �سلمان جنــــاح 
للعــــرب وانت�ســـار لل�سعوديــة

تفتح ف�سال جديدا من العالقات الإ�سرتاتيجية... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة n بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة اأن ما 
حققته زيارات ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمر حممد ب���ن �سلمان اآل �سعود هو جناح لدول املجل����س والعرب.   وقال �سموه يف 
برقية تهنئة اإلى �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 
العربية ال�سعودية “كان ب�سدق انت�سارا وتاأييدا دوليا لتوجهات اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

2يف خدمة ق�سايا االإ�سالم وامل�سلمني ودفاعها عن االأمة وتوجهاتها التنموية واالقت�سادية”.

• •�سمو رئي�س الوزراء	 �سمو االأمر حممد بن �سلمان 	

الكبي�سي.. مبتكر البناء 
الذكي املعتمد لدى ال�سعودية

لقاء األحد

21

“دملونيا” لـ  ترفيهية  مرافق  تدير   Funscape

• ال�سيخ حممد بن دعيج	

• جاللة امللك	



الوطني���ة  اللجن���ة  عق���دت  بن���ا:   - املنام���ة 
للمعلوم���ات ور�س���ة عمل ت�ساوري���ة يف مركز عي�سى 
الثقايف اأم����س، بح�سور 220 م�س���اركا من منظمات 
املجتمع امل���دين ذات ال�سلة؛ لأخذ مرئياتها �سمن 
التقري���ر الوطني الطوع���ي الأول ململك���ة البحرين 
ب�س���اأن تنفيذ اأه���داف التنمي���ة امل�ستدامة 2030، 
وال���ذي �سيت���م عر�س���ه ومناق�ست���ه خ���ال الجتماع 
ال���وزاري للمنت���دى ال�سيا�س���ي الرفي���ع امل�ست���وى 
باملجل����س القت�س���ادي والجتماع���ي التاب���ع لاأمم 

املتحدة يف �سهر يوليو 2018 يف نيويورك.
واأ�س���ار وزي���ر �سوؤون جمل����س ال���وزراء، رئي�س 
اللجن���ة الوطني���ة للمعلوم���ات حممد املط���وع خال 
كلم���ة الفتتاح، اإل���ى اأن املناق�س���ات تاأتي يف اإطار 
ا�ستعرا�س جهود اململك���ة لتحقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة، موؤكدا اأن الباد يف العهد الزاهر لعاهل 
الب���اد �ساح���ب اجلالة املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة، ويف اإط���ار جه���ود احلكومة برئا�س���ة رئي�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة، وبدعم وم�ساندة ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر �سلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة، ت�سر وف���ق ا�سرتاتيجي���ة متكاملة للتنمية 
مبختل���ف اأبعاده���ا، وتتبن���ى روؤي���ة وطني���ة ت�سعى 
من خاها اإل���ى ال�ستفادة من الإمكان���ات واملوارد 
املتاح���ة كاف���ة يف حتقي���ق تطلع���ات املواطن���ن، 
وتلبية احتياجاتهم يف خمتلف القطاعات ال�سكانية 
والتعليمية وال�سحية وغره���ا، مع حتقيق التوازن 
بن الأبعاد الثاثة للتنمية امل�ستدامة: القت�سادي، 

الجتماعي، والبيئي.
واأو�س���ح املط���وع اأن الور�س���ة، تاأت���ي �سم���ن 
�سل�سلة اللق���اءات الت�ساورية، والت���ي ت�سمل ور�س 
عمل مماثلة، للقطاع اخلا�س، واجلهات الأكادميية، 
واملهتم���ن؛ تاأكي���دا لاأهمية الت���ي توليها مملكة 
البحري���ن لإ�رشاك منظمات املجتم���ع املدين، والأخذ 
بوجهة نظره���ا ومرئياتها من خال حلقات للع�سف 
الذهني ح���ول اأف�سل ال�سبل لتنفيذ اأهداف التنمية 
امل�ستدام���ة 2030، وتعزي���ًزا ملب���داأ امل�سارك���ة يف 
حتديد الأولوي���ات، وحتقيق التنمية، ورفد التقرير 

الوطني الطوعي بالأفكار واملقرتحات النوعية. 
اململك���ة  اأن  اإل���ى  اللجن���ة،  رئي����س  واأ�س���ار 
وا�سرت�س���ادا بروؤي���ة البحري���ن القت�سادية 2030، 
ت���ويل اأهمي���ة كب���رة لتحقي���ق اأهدافه���ا الإمنائية 
عرب مواءم���ة اخلطط الوطنية والأط���ر ال�سرتاتيجية 

وال�سيا�سات الوطنية مع اأهداف التنمية امل�ستدامة 
2030، مبينا اأنه بتوجيهات كرمية من لدن �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر رئي�س الوزراء، �رشعت احلكومة 
بالفع���ل يف مواءم���ة اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة 

وربطه���ا بربنامج عمل احلكومة احلايل على م�ستوى 
الغايات والإجراءات التنفيذية يف خمتلف املجالت 
املعني���ة مبا يتوافق مع براجمه���ا و�سيا�ساتها ومبا 
يتنا�سب م���ع الأولويات الوطني���ة، اإذ اإن 78 % من 

غاي���ات اأهداف التنمي���ة امل�ستدام���ة 2030 مدرجة 
للتنفيذ يف برنامج عمل احلكومة احلايل.

وب���دوره، ا�ستعر����س وكي���ل وزارة اخلارجي���ة 
لل�سوؤون الدولي���ة ع�سو اللجنة الوطنية للمعلومات 
ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، يف كلمته، 
اجله���ود التي قامت بها البحري���ن يف عملية �سياغة 
اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة وترويجه���ا، والتعريف 
بها عل���ى امل�ستوي���ن الإقليمي وال���دويل، اإ�سافة 
اإل���ى املب���ادرات ال�ساعي���ة للرتوي���ج ودع���م تنفيذ 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، ومن اأهمها جائزة امللك 
حم���د لتمك���ن ال�سب���اب لتحقي���ق اأه���داف التنمية 
امل�ستدام���ة، التي تعترب اجلائ���زة الأولى والفريدة 
م���ن نوعه���ا، كم�ساهمة من اململك���ة ل�سباب العامل، 

وبالتعاون مع الأمم املتحدة. 
كم���ا تطرق نائب الرئي����س التنفيذي لاإح�ساء 
وال�سج���ل ال�س���كاين يف هيئة املعلوم���ات واحلكومة 
الإلكرتوني���ة نبيل بن �سم�س، اإلى �سبل ربط اخلطط 
الوطني���ة التنموية باأهداف التنمية امل�ستدامة، بناء 
عل���ى احتياج���ات واأولويات احلكوم���ة واملواطنن، 
اإذ ق���دم �رشحا وافيا لهيكلي���ة برنامج عمل احلكومة 
احلايل، خ�سو�سا تق�سيم املح���اور الرئي�سة ال�ست، 
والأولويات ال�سرتاتيجية املنبثقة منها مبا يتواءم 
مع املوؤ�رشات والغايات لأهداف التنمية امل�ستدامة.

ون���وه اإل���ى اأن البحرين بنت عل���ى النجاح الذي 
حققت���ه من خال تنفيذ الأه���داف الإمنائية لاألفية 
2015، فت���م ت�سكيل جلنة املعلوم���ات طبًقا لقرار 
جمل����س ال���وزراء رق���م 21 للع���ام 2015، برئا�س���ة 
املط���وع، وكلف���ت هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة 
الإلكرتوني���ة بر�س���د ومتابع���ة اأجن���دة التنمي���ة ملا 
بع���د الع���ام 2015 وربطها بربنام���ج عمل احلكومة 
وال�رشاف على اإن�ساء قاعدة معلومات وطنية �ساملة، 
تهدف اإلى توف���ر وتقدمي املعلوم���ات والبيانات 
الر�سمية ال�سحيحة واملحدثة وذات اجلودة العالية 

التي ت�ستجيب ملتطلبات التنمية امل�ستدامة.
املتح���دة  لاأم���م  املقي���م  املن�س���ق  وتن���اول 
واملمث���ل املقي���م لربنامج الأمم املتح���دة الإمنائي 
اأم���ن ال�رشقاوي جهود املنظم���ة الدولية يف تقدمي 
خربات فنية، وتقنية، وتكنولوجية للقطاعات كافة 
)احلكومية، واخلا�سة، والأهلي���ة(؛ بهدف اطاعهم 
عل���ى كيفية دم���ج اأه���داف التنمي���ة امل�ستدامة يف 
عملي���ة التخطي���ط، واإع���داد ال�سيا�س���ات التنموي���ة 
املختلفة، وال�ستثمار الأمثل للموارد مبا يتاءم مع 

الحتياجات التنموية ململكة البحرين. 

املنام���ة - بن���ا: �سارك���ت مملك���ة البحري���ن يف 
اأعم���ال معر�س دب���ي الدويل لاإجن���ازات احلكومية، 
ال���ذي نظمه برنام���ج دبي ل���اأداء احلكومي املتميز 
التابع لاأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي 
حت���ت رعاي���ة نائب رئي����س دولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم مبركز دبي 
التج���اري العامل���ي يف الفرتة من 8 اإل���ى 11 اأبريل 
2018، حت���ت �سعار »ممار�سات حكومية.. اإجنازات 
عاملية«.  وجاءت م�سارك���ة البحرين ممثلة يف وزارة 
اخلارجية وزارة املوا�سات، املجل�س الأعلى للبيئة، 
جهاز امل�ساح���ة والت�سجيل العقاري، ديوان �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، هيئة الكهرباء واملاء، 
كم���ا �سهد املعر�س م�سارك���ة 85 جهة حكومية من 
21 دول���ة، وا�ست�ساف 24 جهة حكومية من 3 دول 

خليجية، هي البحرين، ال�سعودية، الكويت.
واأكد وزير �سوؤون جمل�س الوزراء حممد املطوع 
اأن مملكة البحرين حتر�س على امل�ساركة �سنوًيا يف 
معر����س دبي ال���دويل لاإجن���ازات احلكومية؛ ملا له 
من اأهمية يف تبادل اخل���ربات والطاع على جتارب 

الدول املختلفة يف جمال تطوير العمل احلكومي.

واأ�س���ار اإل���ى اأن البحري���ن حقق���ت العديد من 
النجاحات يف تطوير وجودة منظومة الأداء احلكومي 
يف العدي���د م���ن ال���وزارات والأجه���زة وم���ن �س���اأن 
امل�سارك���ة يف املعر�س اأن ت�سهم يف التعريف بهذه 
النجاح���ات وم���ا و�سل���ت اإليه اململكة م���ن خطوات 
متقدم���ة عل���ى �سعي���د التمي���ز واجل���ودة يف العمل 

احلكومي.
م���ن جهت���ه، اأك���د ال�سف���ر عل���ي الع���رادي اأن 
املعر�س يعّد فر�س���ة للجهات احلكومية امل�ساركة 

فيه لتبادل اخلربات والتجارب مع اجلهات الدولية 
امل�سارك���ة يف ه���ذا احل���دث املتمي���ز، اإ�ساف���ة اإلى 
التعريف مببادراتها واإجنازاتها وابتكاراتها. واأ�سار 
اإل���ى اأن وزارة اخلارجية قدم���ت يف املعر�س برنامج 
»اخلدمات الدبلوما�سية الإلكرتونية« التي تقدمها 

اإدارة املرا�سم واملوؤمترات للبعثات الدبلوما�سية.
واأو�س���ح مدي���ر اإدارة امل�س���ح البح���ري بجه���از 
امل�ساح���ة والت�سجي���ل العق���اري را�س���د ال�سوي���دي 
اأن م�سارك���ة اجله���از يف املعر����س ج���اءت لعر����س 

م����رشوع »ر�سد وحتدي���د مواقع وا�ستخ���راج الرمال 
البحري���ة« الذي قد فاز اأخ���را بجائزة اأف�سل م�رشوع 
يف جائ���زة البحرين للتميز، موؤك���دا اأهمية امل�ساركة 
يف املعر�س ه���ذا العام، اإذ اإنها تتيح من�سة عاملية 
لعر����س اإمكان���ات الإدارة ومتيزه���ا وقدرتها على 

مناف�سة كربى اجلهات احلكومية واخلا�سة.
واأ�س���ار ح�س���ن مب���ارك م���ن املجل����س الأعل���ى 
للبيئة اإل���ى اأن املجل�س ا�ستعر�س م�رشوع »املكتب 
امل�سرتك لرتخي����س امل���واد الكيميائية« احلا�سل 
على جائزة اأف�سل املمار�سات احلكومية يف امللتقى 
احلكوم���ي 2017، والذي يعت���رب الأول من نوعه يف 
مملكة البحرين وعلى م�ستوى املنطقة والذي يجمع 
4 جه���ات حكومية حتت �سقف واحد؛ من اأجل توفر 
اجلهد والوق���ت الازم لإ�س���دار تراخي�س ا�ستراد 
امل���واد الكيميائي���ة من خ���ال جهة واح���دة ت�ستلم 
الطلب���ات وت�س���در الرتاخي�س يف م���دة ل تتجاوز 3 
اأيام عمل بح���د اأق�سى، موؤكدا اأهمي���ة امل�ساركة يف 
املعر�س مل���ا يوفره م���ن فر�سة لتب���ادل اخلربات 
والط���اع على امل�رشوع���ات التي قدمته���ا اجلهات 
العربية والدولي���ة امل�ساركة يف جمال حماية البيئة، 

م�سيدا مب�ستوى التنظيم الذي متيز به املعر�س.
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• الوزير حممد املطوع يلقي كلمته	

• مملكة البحرين �ساركت يف معر�س دبي الدويل لاإجنازات	

مجلس الرئيس... 
 االعتبار الذهبي

 
املواط���ن  اأن  امل�سكل���ة..  كان���ت 
“امل�ستح���ق” ل يتمك���ن م���ن احل�س���ول 
على قر����س مزاي���ا الإ�س���كاين اإذا جتاوز 
راتب���ه ال�سه���ري األ���ف دين���ار بحرين���ي، 
وكان الرئي����س رغم عج���ز املوازنة بفعل 
الأزم���ات املتاحق���ة التي ا�سط���دم بها 
قطاع النفط، ورغم الظروف القت�سادية 
الت���ي متر لها املنطقة والع���امل، متقدما 
كعهدنا به �سف���وف التلبية، مراعيا اأدق 
حاجات مواطنيه، وم�ستبقا اأنيل غاياتهم 
اإل���ى العي�س بكرامة، وامل�ساهمة يف البناء 
بكل هم���ة ودراي���ة بهم���وم املرحلة. هل 
هن���اك اأه���م م���ن اخلدم���ة الإ�سكانية كي 
ينع���م به���ا املواط���ن؟ هل هن���اك اأ�سمى 
م���ن اأن تك���ون حيات���ه الكرمي���ة مظلل���ة 
ب�سم���اء اخلر، ومباركة من اأر�س اخللود؟ 
بالتاأكي���د كانت الأ�سئل���ة م�سيطرة على 
الإ�سكاني���ة  للوح���دات  الطالب���ن  جب���اه 
الأم���ل، ويف  لوائ���ح  عل���ى  واملنتظري���ن 

م�سامر التمني؟
لق���د كان رئي����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سم���و امللكي الأمر خليف���ة بن �سلمان 
حفظه اهلل ورعاه، قائدا فوق العادة مثلما 
عودنا دائًما، بالتحديد عندما وجه �سموه 
جمل�س الوزراء الثن���ن املا�سي ب�رشورة 
مد خدمة قر�س مزاي���ا الإ�سكاين اإلى كل 
من ي�سل راتبه ال�سهري اإلى 1500 دينار 
بحريني بدل من األف دينار، ليحقق بذلك 
اأح���ام اآلف ال�سب���اب الباحثن عن �سكن 
عائل���ي لئق، وعن حي���اة معي�سية كرمية 
ل تكتم���ل اأركانه���ا بع���د الأم���ن والأمان 
والتعلي���م املتط���ور والرعاي���ة ال�سحي���ة 
املتكامل���ة، اإل بال�سكن الذي يرتجم فيه 

الوطن رعايته للمواطن.
هذا هو دي���دن قائد يدرك متطلبات 
مواطنيه، ويقراأ �سميم م�ساكلهم بقدرة 

حمب، وعبقرية ربان.
ع���ن  كث���ًرا  يتحدث���ون  ال�سب���اب 
اأحامه���م  وع���ن  احلياتي���ة،  م�سكاته���م 
امل�ستقبلية، وعن برجمة اأيامهم ال�سعبة 
بح�سابات اللحظ���ة، ولوغاريتمات الأماين 
الطارئ���ة، من بينه���ا قيمة قر����س مزايا 
الإ�س���كاين ال���ذي يبل���غ 120 األ���ف دينار 
بحريني، بينما ل ي�سل منه اإلى امل�ستحق 
�س���وى 81 األف دينار، يف حن تبلغ قيمة 
الوح���دة ال�سكني���ة )بي���ت( عل���ى �سبيل 
املثال 120 األف دينار على الأقل، لذلك 
م���ازال الأم���ل يف مكرم���ة اإ�سافي���ة برفع 
قيمة القر�س اإل���ى الرقم املذكور اأعاه، 
هن���ا ي�سب���ح الإجن���از اإجنازي���ن، والفرحة 
فرحت���ن، وهن���ا ميك���ن حتقي���ق الأحام 
املتكامل���ة، الت���ي ل اأ�س���ك حلظ���ة يف اأن 
�سموكم عل���ى اأعلى دراية به���ا، بل اإنكم 
تكاب���دون من اأج���ل اأن يتحل���ى املواطن 
بحي���اة كرمي���ة، وحتى يتمك���ن وجنبا اإلى 
جنب مع قيادتنا الر�سيدة يف بناء ح�سارة 

ل تغيب عنها ال�سم�س.
اإن املواطن كان ومازال و�سيظل هو 
العتب���ار الذهب���ي الذي ي�س���ع خليفة بن 
�سلمان روؤيته املمتدة، و�سنوانه الذكي، 
و�سم���وه يف العدي���د من ح���وارات جمل�سه 
العامر اأ�سار، يحفظ���ه اهلل، مرارا وتكرارا 
بخ�سو�س م�ست���وى اخلدمات الإ�سكانية، 
احتياج���ات  م���ع  تناغمه���ا  ����رشورة  اإل���ى 
الوط���ن واملواطن، واإل���ى اأهمية تفهمها 
للتط���ورات القت�سادي���ة املتاحقة، لذا 
اأك���د �سموه يف اأكرث م���ن جمل�س اأن يكون 
امل�سوؤول عن تقدمي اخلدم���ة الإ�سكانية 
واعيا ل�رشورتها، مراعيا لفل�سفة القيادة 
وخططها لإيجاد م�سكات ناجعة مل�سكلة 

قوائم النتظار. 
ج���زاك اهلل خ���را ي���ا اأبا عل���ي؛ لأنك 
ت�سعى بكل ما اأوتيت من قدرة، وبكل ما 
مينحك العلي القدير، وباإح�سا�س اإن�ساين 
اأ�سطوري، اأن ت�ساب���ق الزمن، لكي يلحق 

مواطنيك بقطار احل�سارة، واأي ح�سارة.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

الحتفاء الأمريكي بالأمري حممد بن �سلمان يعك�س مكانة ال�سعودية

مواءمة الأطر ال�سرتاتيجية وال�سيا�سات مع اأهداف التنمية امل�ستدامة

تبادل اخلربات مع الدول لتطوير العمل احلكومي

جناح الزيارة تاأييد دويل لتوجهات اململكة يف خدمة ق�سايا الإ�سام... �سمو رئي�س الوزراء:

افتتح ور�سة ت�ساورية مب�ساركة املجتمع املدين لإعداد التقرير الوطني... املطوع:

البحرين ت�سارك يف اأعمال معر�س دبي الدويل لاإجنازات... املطوع:

املنامة -بنا: بعث رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمر خليفة ب���ن �سلم���ان ال خليفة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى ويل العهد نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
وزي���ر الدفاع باململك���ة العربي���ة ال�سعودية �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمر حمم���د بن �سلم���ان اآل �سعود 
مبنا�سبة جناح زيارات �سم���وه اإلى الوليات املتحدة 

الأمركية وعدد من الدول الأوروبية هذا ن�سها:
�ساحب ال�سمو امللكي الأم���ر حممد بن �سلمان 

اآل �سعود حفظه اهلل

ويل العه���د نائب رئي����س جمل�س ال���وزراء وزير 
الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
لق���د تابعن���ا باهتم���ام واعت���زاز بالغ���ن جن���اح 
زي���ارات �سموك���م املوفقة اإل���ى الولي���ات املتحدة 
الأمركية وعدد من ال���دول الأوروبية، واإننا اإذ نهنئ 
�سموك���م على ه���ذا النجاح و�س���دى ه���ذه الزيارات 
الطي���ب عاملي���ا، فاإننا نوؤك���د اأن ما حظي���ت به هذه 
الزي���ارات م���ن ترحيب واحتف���اء كبر عل���ى م�ستوى 

قادته���ا وتركيز اإعام���ي دويل اإمنا يعك����س املكانة 
الكب���رة للمملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقي���ة 
بقيادة اأخينا خادم احلرمن ال�رشيفن امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود وثقلها ال�سيا�سي ومكانتها 
القت�سادي���ة ودورها املوؤثر اقليمي���ا وعامليا. اإن ما 
حققت���ه زياراتك���م يا �ساح���ب ال�سمو جت���اوز و�سف 
النجاح للمملك���ة فح�سب، فهو جناح ل���دول املجل�س 
والع���رب، فق���د كان ب�سدق انت�س���ارا وتاأييدا دوليا 
لتوجهات اململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة يف 

خدم���ة ق�سايا الإ�سام وامل�سلمن ودفاعها عن الأمة 
وتوجهاتها التنموية والقت�سادية، ف�سا عن كونها 
تفتح لف�س���ل جديد من العاقات الإ�سرتاتيجية بن 
دول جمل�س التعاون وتلك الدول يقوم على الحرتام 
املتبادل، وحتقيق امل�سالح امل�سرتكة.  واهلل ن�ساأل 

اأن يوفقكم ملا فيه خر و�ساح وطنكم واأمتكم
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء مبملكة البحرين



املنامة - بنا: تاأت���ي القمة العربية املقرر عقدها اليوم 
)الأحد( باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة و�سط حتديات 
ج�سيمة تفر�ض على قادة وزعماء دول العامل العربي التعامل 
معه���ا ومواجهتها بكل ح�سم، ول�سيما مع التطورات الأخرية 

التي ت�سهدها ال�ساحة باملنطقة، واملخاوف الإقليمية.
وتكت�سب القم���ة العربية مميزات خا�س���ة من اعتبارات 
ع���دة اأهمها طبيعة املكان الذي تنعقد فيه، ويثبت حمورية 
الدور ال�سعودي، وتوقيت انعقادها يف ظل الظروف احلالية 
وحج���م التحدي���ات والأخط���ار الكبرية الت���ي تواجهها الدول 

العربية، وتعوق خطط وبرامج تنميتها.
ويت�سدر ملفات هذه القم���ة املهمة الأو�ساع يف �سوريا 
وما اآلت اليه حت���ى الآن، خ�سو�سا بعد التطورات امليدانية 
الأخرية، وو�سائل واآليات مكافحة الإرهاب والتعاون العربي 
- العرب���ي يف هذا ال�ساأن، عالوة عل���ى الق�سية الفل�سطينية 
عق���ب الت�سعيد الإ�رسائيلي الأخري، وم�سرية التعاون العربي 

امل�سرتك القت�سادية والجتماعية.
و�ستتعر����ض اأعمال القمة اإ�سافة اإل���ى ما �سبق لطبيعة 
التدخ���الت الإيراني���ة، وكيفية الت�س���دي له���ا ومواجهتها، 
ول�سيم���ا اأن ال�سقيق���ة ال�سعودي���ة ت�رسرت كث���ريا من جراء 
ه���ذه التدخالت عق���ب الك�سف اأخريا عن حقيق���ة ال�سواريخ 
البالي�ستية اإيرانية ال�سنع الت���ي تطلقها ملي�سيات احلوثي 
املتمردة م���ن اليمن باجتاه الأرا�س���ي ال�سعودية املقد�سة، 
ف�ضال عن مدى ارتباط كل تلك امللفات والق�ضايا بالأزمات 
الدائرة ف�سولها يف كل من ليبيا وال�سومال واليمن ال�سقيق 
و�سوري���ا وغريه���ا. وتب���دو ه���ذه القم���ة وكاأنها عل���ى موعد 
تاريخ���ي اآخ���ر للتعاطي مع تداعيات مثل ه���ذا امللف املهم 
وغ���ريه من امللفات التي تلق���ي بظاللها على الإقليم ككل، 
ب���ل وتو�س���ف باعتبارها قم���ة “ذات اأهمية ق�ض���وى”؛ نظرا 
لأن ال�سعودية ت�ست�سيفه���ا وترعاها، ولأن ظروفها تت�سابه 
كث���ريا مع قمت���ي الريا�ض العام���ني 1976 و2007، اللتني 
اُتخ���ذت فيهما ق���رارات م�سريية، كانت���ا ومازالتا تعك�سان 
ثقل ومكان���ة ال�سقيقة ال�سعودية، وقدراته���ا الدبلوما�سية 
عل���ى حلحل���ة الكث���ري من م�س���كالت املنطق���ة. ول �س���ك اأن 
احت�س���ان ال�سعودية لهذه القمة ب���كل ملفاتها وم�سكالتها، 
الآني���ة وامل�ستقبلية، �سيوفر زخم���ا كبريا وقويا للتعامل مع 
خمتلف التهديدات واملخاطر الراهنة التي حتاول النيل من 
اأمن دول املنطقة وا�ستقرار �سعوبها، خا�سة اأن الريا�ض ملا 
لها من حظوة ومكانة يف نف�ض كل عربي وم�سلم ت�سكل ركنا 
اأ�سا�سا يف منظومة العمل العربي امل�سرتك، وعملت وما زالت 
تعم���ل بالتعاون مع الأ�سق���اء والأ�سدقاء من اأجل حا�رس الأمة 
وم�ستقبلها، بل ول تدخر جه���دا يف �سبيل الرتقاء مبنظومة 
العمل العربي امل�س���رتك والنهو�ض مبقوماتها، ومبا ي�سب 

يف دعم وتعزيز م�سرية التعاون العربي - العربي.
وحتظى القم���ة مب�ساركة وا�سعة من قب���ل قادة وزعماء 
ال���دول العربية مما ي�سفي عليها اأهمي���ة اإ�سافية �ستتمثل 
بالتاأكي���د يف الأثر الذي �ستخلف���ه، حيث �رسعة الإجناز وح�سم 
اتخ���اذ القرارات وجدوى فاعليتها، وهو اأمر �ضيكون بال �ضك 
اأح���د اأكرب دعائم قوة قم���ة الدمام، ب���ل و�سُيح�سب للمملكة 
ال�سعودي���ة ال�سقيقة بقيادة خادم احلرمني ال�رسيفني امللك 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود هذا النجاح والقدرة يف ح�سد 
الع���دد الكبري من القادة والزعماء العرب الذين �سارعوا اإلى 
تلبية الدعوة حل�سور القمة، واخلروج بها اإلى بر الأمان، ومبا 

يلبي تطلعات �سعوب دول املنطقة جميعا.
وق���د يكون من املنا�س���ب هنا تاأكيد اأن ع���ددا حمدودا 
م���ن القمم العربي���ة على مدار تاريخها من���ذ قمة “ان�سا�ض” 
املوؤ�ِس�س���ة يف مايو 1946 وحتى قمة الأردن يف مار�ض العام 
2017، �سهد هذا احل�سور من قادة وزعماء الدول العربية، 
وم���ن ثم ف���اإن اجتماعهم على ه���ذا امل�ضتوى وبه���ذا الزخم 
�سي�سفر بالتاأكيد عن تبني املواقف املنا�سبة اإزاء امل�سكالت 
الراهن���ة، واخل���روج بقرارات ونتائ���ج جوهري���ة �ست�سهم يف 
التو�س���ل اإل���ى حلول ملختل���ف التهدي���دات واملخاطر التي 

حتدق بالأمة.
وكان���ت الأنباء الأخ���رية املتداولة قد ك�سفت عن حر�ض 
كام���ل م���ن جانب الزعماء والق���ادة العرب عل���ى ح�سور قمة 

الدمام باأنف�ضهم، اإذ تاأكد ح�ضور اأكرث من 15 زعيما وقائدا، 
وهو م���ا �سيمكن القمة من التعاط���ي بفاعلية مع التحديات 
الراهن���ة، والت�س���دي بقوة لكل م���ا من �ساأن���ه اأن يهدد اأمن 
دول الع���امل العربي وا�ستق���رار �سعوبه���ا، خ�سو�سا يف ظل 
املح���اولت امل�ستميت���ة من جانب اأع���داء الأم���ة ل�ستهداف 
ال�سقيق���ة ال�سعودية م���ن ناحية، وتو�سيع دائ���رة ال�رساع يف 
الإقليم ككل من ناحية اأخرى. ويبدو هذا الأمر مهما اأكرث عند 
النظر اإلى احل�سور الدويل الفاعل وامل�سارك يف قمة الدمام، 
وه���ي ر�ضالة وا�ضحة ل ت�ضتطيع �ض���وى ال�ضقيقة ال�ضعودية 
اإطالقها، ومفاد هذه الر�سالة اأن مكانتها الإقليمية والدولية 
تدفع بدول العامل املتح�رض ومنظماته الكربى لدعم املوقف 
ال�سع���ودي وحتركاته؛ م���ن اأجل ا�ستتباب الأم���ن يف الإقليم 

ون�رس ال�ستقرار يف ربوعه.
ي�سار هنا اإلى ح�سور اأعم���ال القمة كل من الأمني العام 
لالأم���م املتح���دة انطوني���و جوتريي����ض، اإ�سافة اإل���ى رئي�ض 
مفو�سية الحت���اد الإفريقي مو�سى فك���ي، واملمثل الأعلى 
لل�سيا�س���ة اخلارجي���ة والأمنية لالحت���اد الأوروب���ي فيدريكا 
موجريني، اإ�سافة اإلى مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ض ب�سوريا 

�ستيف���ان دي مي�ست���ورا، �سمن جهود ال�سقيق���ة ال�سعودية 
وجامع���ة ال���دول العربية لتحقيق احل�س���د الإقليمي والدويل 

املنا�سب لأعمال القمة واأي قرارات ت�سدر عنها.
وم���ن املهم تاأكيد اأن رعاية ال�سقيقة ال�سعودية لأعمال 
القم���ة ال� 29 تك�سف ع���ن حر�ض خادم احلرم���ني ال�رسيفني 
املل���ك �سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سع���ود عل���ى موا�سل���ة 
اجلامع���ة العربية لدورها املهم ككيان جامع للدول العربية، 
ورغبته يف تطوير اأدواره���ا واآلياتها، يف ظل روؤيتها لإ�سالح 
وتطوي���ر اجلامع���ة املقدمة من���ذ �سنوات، ومب���ا ميكنها من 
اإدارة امل�س���كالت التي تعرت�ض �سبي���ل تطورها وازدهارها، 
خ�سو�س���ا م���ع انخراطه���ا املوؤث���ر يف الكث���ري م���ن امللفات 

الإقليمية العالقة، ول�سيما امللف الليبي.
واملع���روف اأن جامعة ال���دول العربية وبدع���م �سعودي 
موؤثر توا�سل اأدوارها التنظيمية وال�سيا�سية الفاعلة لتاأطري 
م�س���رية العمل العرب���ي امل�سرتك وحماي���ة مقوماته وتدعيم 
اأركان���ه، وي�سهد املجتمع الدويل على جه���ود اجلامعة حاليا 
يف اإدارة وت�سوي���ة بع�ض الأزم���ات بالتع���اون والتن�سيق مع 
اجله���ات الدولية املعني���ة. ول يخفى هنا ال���دور ال�سعودي 

الداعم جلهود مبعوث الأمني العام للجامعة العربية اإلى ليبيا 
�سالح الدين اجلمايل مع الأطراف الليبية بهدف بلورة اأفكار 
للتو�س���ل اإلى تواف���ق ب�ساأن “اتفاق ال�سخ���ريات”، وكذلك 
جه���ود اجلامعة العربية التن�سيقي���ة مع املبعوث الأممي اإلى 
ليبيا غ�سان �سالمة، ف�سال عن جهودها التن�سيقية مع مبعوث 

الأمم املتحدة اخلا�ض ب�سوريا �ستيفان دي مي�ستورا.
اإن اململكة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيقة دائمة احلر�ض 
يف �سيا�سته���ا على تعزي���ز الت�سامن والتكات���ف بني الدول 
العربية وبع�سه���ا، وعملت وما زالت تعم���ل بكل قوة لدعم 
حائ���ط ال�سد العربي يف مواجهة اأي حتدي���ات مت�ض الإن�سان 
العرب���ي؛ انطالقا من اإميانها بوحدة ال�سف العربي، و�رسورة 

تعزيز منعته؛ كي يتمكن من وقف اأي اخرتاقات خارجية.
وميكن الق���ول اإن اململكة العربية ال�سعودية تقف حجر 
عرثة اأم���ام اأي م�رضوعات تو�ضعية تقوم به���ا اأطراف اأو قوى 
معينة بغر�ض الفتئات عل���ى الأمن القومي للدول العربية، 
والنيل م���ن امل�سالح احليوية ل�سع���وب املنطقة، و�ستبقى 
وتظ���ل بقيادة خ���ادم احلرم���ني ال�رسيفني نا����رسة للق�سايا 

العربية والإ�سالمية، وحامية حلدودها و�سيادتها.
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القمة... حتديات تفر�ض التكاتف بني الدول العربية
احت�سان ال�سعودية لالجتماع يوفر زخما كبريا وقويا للتعامل مع التهديدات

البحرين ت�ؤيد العملية الع�سكرية 
الأمريكية �سد م�اقع �س�رية

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأعرب���ت وزارة اخلارجية عن 
تاأييده���ا الكام���ل للعملية الع�سكرية الت���ي �سنتها الوليات 
املتحدة الأمريكية بالتعاون مع اململكة املتحدة واجلمهورية 
الفرن�سي���ة، والت���ي ا�ستهدف���ت برنامج الأ�سلح���ة الكيماوية 
ومواق���ع ع�ضكري���ة يف اجلمهوري���ة العربي���ة ال�ضورية، وذلك 
على اإثر الهج���وم الكيماوي الب�سع ال���ذي تعر�ست له مدينة 
دوم���ا بالغوطة ال�رضقية، واأودى بحي���اة الع�رضات من الأبرياء، 
بينه���م ن�ضاء واأطف���ال. واإذ اأك���دت وزارة اخلارجي���ة اأن هذه 
العملي���ة الع�سكرية كانت �رسورية حلماية املدنيني يف جميع 
الأرا�سي ال�سوري���ة، ومنع ا�ستخ���دام اأي اأ�سلحة حمظورة من 
�ساأنها زيادة وترية العنف وتدهور الأو�ساع الإن�سانية، فاإنها 
دعت جمل�ض الأمن ال���دويل وعن طريق منظمة حظر الأ�سلحة 
الكيماوية اإلى التحقيق يف ا�ستخ���دام الأ�سلحة الكيماوية يف 
الغوطة ال�رسقية، وم�س���ددة على اأهمية ت�سافر كافة اجلهود 
الرامية لإنهاء الأزمة ال�سورية، والتو�سل حلل �سيا�سي يقوم 
على مب���ادئ جنيف 1 وقرار جمل�ض الأمن الدويل 2254 ومبا 

يحفظ   �سيادة �سوريا ووحدة و�سالمة اأرا�سيها.
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وذلك يوم األربعاء املوافق 18 أبريل 2018 الساعة 7 مساء
يف قاعة مجعية املهندسني البحرينية باجلفري

الدعوة عامة

تحت رعاية

سعادة األستاذ نبيل بن يعقوب الحمر
مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم

مجعية وطين البحرين
تدعو اجلمهور الكريم حلضور حفل االنطالقة األوىل للجمعية 

والندوة احلوارية بعنوان
»محاية اهلوية الوطنية وتعزيز الوالء واالنتماء«

 يقدمها:

WATANI AL BAHRAIN SOCIETY

الدكتور راشد نجم
نائب رئيس أرسة األدباء 

والكتاب البحرينية

اإلعالمية األستاذة
استقالل أحمد الزامل

الدكتور منصور سرحان
عضو مجلس الشورى - مدير املكتبة 

الوطنية مبركز عيىس الثقايف

وفد جتاري بحريني يف �رساييفو لبحث فر�ص التعاون
فر�سة للرتويج ملناخ اال�ستثمار املحلي... احلواج:

ق���ال رج���ل االأعم���ال رئي����س جمعي���ة البحري���ن 
- البو�سن���ة لل�سداق���ة واالأعم���ال ج���واد احل���واج اإن 
العالقات بني قطاعات التجارة واالأعمال واال�ستثمار 
البحريني���ة والبو�سني���ة مر�سح���ة للمزي���د م���ن النمو 

والتطور. 
وذك���ر اأن هناك اآف���اق وا�سعة متاح���ة الأ�سحاب 
االأعم���ال يف البلدين يف جماالت عديدة بينها التجارة 

وال�سياحة والعقار واخلدمات املالية وامل�رصفية. 
ج���رت،  ات�س���االت  هن���اك  اأن  احل���واج  واأك���د 
ومتابع���ات جت���رى لتاأ�سي����س ����رصاكات ب���ني بع�س 
اأ�سحاب االأعمال فى البلدين، م�ستذكرا زيارة الوفد 
التج���اري البحريني اإلى البو�سن���ة التي متت يف مايو 
من العام املا�سي، وانعقاد جمل�س االأعمال البحرينى 
البو�سن���ي، ومت خالل ذلك بحث العدي���د من االأفكار 
والت�س���ورات التي تخدم هدف تطوير العالقات بني 

اأ�سحاب االأعمال من اجلانبني.
وق���ال احلواج اإن وف���دا ي�سم اأك���ر من ثالثني 
ع�س���وا من اأ�سح���اب االأعم���ال البحريني���ني ميثلون 
خمتل���ف القطاعات �سي�سارك���ون يف منتدى �رصاييفو 
ال���دويل لالأعمال 2018 الذي �سيعقد يومي 25 و26 
اأبريل اجلاري، وهو اأك���ر موؤمتر ا�ستثماري دويل يف 
جن���وب �رصق اأوروبا، و�سيك���ون فر�سة ثمينة الأع�ساء 
الوف���د البحريني؛ للوقوف عن كثب على ال�سيا�سات 
والتوجه���ات والفر����س اال�ستثماري���ة يف البو�سن���ة، 
وكذلك االآف���اق املتاحة لكل اأوجه التعاون امل�سرتك 
ونظرائه���م  البحريني���ني  االأعم���ال  اأ�سح���اب  ب���ني 

البو�سنيني. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن مرك���ز البو�سن���ة والهر�س���ك - 
البحري���ن، وال�رصكة البحريني���ة البو�سنية وبالتن�سيق 
مع جمعية البحرين - البو�سنة لل�سداقة واالأعمال قد 
اأعدوا رحالت ا�ستطالعي���ة ت�ستمر حتى نهاية ال�سهر 
اجل���اري.  ولفت اإلى اأن اله���دف من ذلك هو متكني 
اأع�ساء الوفد البحرينى من التعرف على بيئة االعمال 
واال�ستثمار فى البو�سن���ة وجماالت اال�ستثمار فيها، 
مو�سح���ا اأن عددا م���ن اأ�سحاب االأعم���ال البحرينيني 
قد ب���داأوا من���ذ �سنوات ع���دة بالتواج���د واال�ستثمار 
العق���اري يف البو�سن���ة، كم���ا اأن البو�سن���ة اأ�سبح���ت 

بالن�سبة للبحرينيني مق�س���دا �سياحيا تتو�سع دائرة 
االهتم���ام ب���ه.  واأب���دى احل���واج االهتم���ام بالرتتيب 
لزيارة وفد م���ن اأ�سحاب االأعم���ال وممثلي ال�رصكات 
يف البو�سن���ة لزي���ارة ا�ستطالعية مماثل���ة اإلى مملكة 
البحرين خ���الل العام اجلاري؛ لتمكينهم من الوقوف 
على مناخ اال�ستثم���ار يف البحرين وما يوفره موقعها 
االإ�سرتاتيجي من مزايا واعدة للم�ستثمرين خ�سو�سا 
يف ظ���ل الت�سهيالت التي تقدمها احلكومة البحرينية 
للم�ستثمري���ن، والتي حتظى باهتم���ام امل�ستثمرين 

االأجانب.
وق���ال ج���واد احل���واج اإن ذلك احل���دث �سيكون 

فر�س���ة للتعري���ف بالتط���ورات يف من���اخ اال�ستثمار 
يف البحري���ن م���ن مقوم���ات وت�سهي���الت و�سيا�سات 
وت�رصيع���ات تلب���ي تطلع���ات امل�ستثمري���ن االأجانب، 
وتع���زز من تناف�سي���ة مملكة البحرين عل���ى ال�سعيد 
االقليم���ى والعاملي، واأك���د احلواج ب���اأن االإعالن عن 
اأك���ر اكت�س���اف يف تاري���خ البحري���ن للنف���ط والغاز 

�سيعطي دفعة قوية ملناخ اال�ستثمار يف اململكة. 
اإل���ى  �ست���وؤدي  االكت�ساف���ات  ه���ذه  اأن  وذك���ر 
حت�س���ني الت�سني���ف االإئتم���اين للبحري���ن ويعزز من 
الثق���ة واجلاذبية ملناخها اال�ستثماري ويفتح �سهية 
امل�ستثمري���ن لدخ���ول ال�س���وق اخلليجي���ة واأ�س���واق 

املنطق���ة عر البحرين، اآمالً ج���ذب كريات ال�رصكات 
البو�سنية واأ�سحاب االأعم���ال البو�سنيني لال�ستثمار 
يف البحرين، وفتح ����رصاكات مع نظرائهم يف البحرين 
خا�س���ة يف �س���وء العديد من االأف���كار والفر�س التي 
ج���رى بحثها يف العام املا�سى عل���ى اإثر زيارة الوفد 
التجاري البحريني للبو�سنة، والتي تنتظر ال�سري بها 

نحو التنفيذ. 
واأ�سار اإل���ى اأن ن�سب���ة اال�ستثم���ارات البحرينية 
يف البو�سن���ة يف تزاي���د م���ن ع���ام الآخ���ر خ�سو�سا يف 
جم���ال العقارات، اآم���ال بذلك يف ج���ذب امل�ستثمرين 

البو�سنيني اإلى البحرين اأي�سا بامل�ستقبل القريب.

13 األـف زائــر ملهرجـــان التــوت فــي �ســـوق املزارعـيــن
بكميات قاربت 100 طن من االأ�سناف املحلية املتنوعة

املنام���ة - وكالة الزراع���ة والروة البحرية: �سه���د اأم�س �سوق 
املزارع���ني القائ���م بحديقة البدي���ع احتفالية كرنفالي���ة تناف�سية 
لفاكهة التوت �سارك فيه 16 مزارًعا بحرينيًّا بكميات قاربت 100 
ط���ن من اأ�سناف التوت املحلي املتنوع���ة، و�سط ح�سور جتاوز 13 
األف زائر واأجواء احتفالية وفقرات متنوعة من الفعاليات امل�ساحبة 

ل�سوق املزارعني.
هدف املهرج���ان اإلى الرتويج الأ�سناف التوت املحلية يف اإطار 
�سيا�س���ة ا�ستثمارية وبيئية مندجم���ة لتعزيز مكانة املنتج الزراعي 
املحل���ي باالأ�سواق من خالل تطوي���ر اأ�ساليب وتقنيات هذه الزراعة 
ف�س���اًل عن ت�سجيع امل���زارع البحريني على العط���اء وتقدمي اأف�سل 
م���ا لديه من منتجات تكون نتاج  اأي���د بحرينية قادرة على مناف�سة 
املنتج���ات امل�ستوردة، وهو االأمر الذي ينعك�س باالإيجاب على دعم 
القطاع الزراعي باململكة وي�سجع املزارعني باحلفاظ على مهنتهم 

وي�سهم يف حتقيق االأمن الغذائي الن�سبي للبالد.
وحظيت مبيعات فاكهة الت���وت داخل �سوق املزارعني بن�سبة 
و�سلت اإلى ما يقرب اإلى 100 %، من اأ�سل املنتجات املعرو�سة، 
وه���و االأم���ر ال���ذي اأدى ب���دوره اإل���ى ارتي���اح كبري ب���ني املزارعني 
العار�سني ملنتجاتهم جراء حجم مبيعاتهم املرتفعة، حيث تهافت 
امل�ستهلك���ون م���ن زوار ال�س���وق علي عملي���ة ال�رصاء من���ذ ال�ساعات 
االأولى من افتتاح فعاليات ال�سوق.  وفى ال�سياق نف�سه، ا�ستطاعت 
الفعاليات امل�ساحبة التي ي�ست�سيفها �سوق املزارعني اإلى جذب 
اأع���داد هائل���ة من اجلماهري وال���زوار من خمتل���ف اجلن�سيات والتي 
كان���ت اأبرزها فعاليات الر�سوم وتطعي���م اأ�سجار التوت والت�سوير 
الفوتوغ���رايف و�سط اأج���واء تناف�سية ودية اأبه���رت اجلميع ووقفت 
اجلماهري تلتقط ال�س���ور الفوتوغرافية والفيديو لهذه الفعاليات 

املبهرة والتي القت ا�ستح�سان اجلميع.

• مهرجان التوت يهدف اإلى الرتويج لالأ�سناف املحلية	

“َوجدة” منوذج حي للغنى والتنوع احل�ساري
ح�رصت حفل اإعالن املدينة عا�سمة للثقافة العربية... مي بنت حممد: 

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
واالآث���ار: �سارك���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحرين 
للثقافة واالآث���ار ال�سيخة مي بنت حممد اآل 
خليفة يف حفل اإعالن َوجدة عا�سمة الثقافة 
العربي���ة م�س���اء اجلمعة املا�س���ي باململكة 
املغربية. وَحول م�ساركتها �رصحت ال�سيخة 
م���ي “ميّث���ل اختي���ار مدينة َوج���دة عا�سمًة 
للثقاف���ة العربي���ة 2018 اإجن���اًزا م�ستحًقا 
تع���د منوذًج���ا  الت���ي  املغربي���ة  للمملك���ة 
حًي���ا للغن���ى والتن���وع احل�س���اري، ومنارًة 
للثقاف���ة والفكر لي�س فقط على امل�ستوى 
االإفريق���ي، بل على امل�ستوي���ني االإقليمي 
بالقيم���ة  “ن�سي���د  واأ�ساف���ت:  وال���دويل، 
التاريخي���ة ملدين���ة َوجدة وم���ا متتلكه من 
مقوم���اٍت اأّهلتها لتكون عا�سم���ًة للثقافة 
العربي���ة، كم���ا نثّم���ن ما تقوم ب���ه املغرب 
عموم���ا م���ن جه���وٍد وا�سح���ة يف النهو����س 

بالبنية التحتية الثقافية”.
من جانبه، اأ�ساد املدير العام للمنظمة 
والعل���وم  والثقاف���ة  للرتبي���ة  العربي���ة 
باالحتفالي���ة، موؤكًدا اأهمية م���ا يحمله لقب 

“عا�سمة الثقافة العربية” من داللة رمزية 
مفاده���ا اإب���راز عم���ق وغن���ى االإرث الثقايف 
العرب���ي، كم���ا اأك���د ع���ن اعت���زاز املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم بال�رصاكة 
والتع���اون م���ع وزارات الثقاف���ة يف خمتلف 
البلدان العربية. بدوره، اأ�سار وزير الثقافة 
واالت�س���ال مبملك���ة املغرب خ���الل كملته 
اإل���ى اأن وج���دة �ستك���ون من�س���ًة لالإ�سعاع 
الثق���ايف العربي طوال �سن���ة كاملة، معتًرا 
تتويج هذا التتويج فر�سة لتقدمي منوذج 
عم���ل ثق���ايف عربي ناج���ح من خ���الل اإعداد 
برنام���ج ثقايف يليق به���ذا احلدث املتميز، 

بالتن�سي���ق مع املنظم���ة العربي���ة للرتبية 
والثقاف���ة والعل���وم. وت�سمن حف���ل اإطالق 
وجدة عا�سمة الثقافة العربية 2018 عدًدا 
من الرام���ج والفق���رات كان اأهمها عر�س 
�رصيط “وجدة االألفية: احل�سارة والتاريخ”، 
تق���دمي درع التك���رمي تقدي���ًرا ملنج���زات 
وم�سرية اأح���د رموز الثقاف���ة العربية ل�سنة 
2018 ال�ساع���ر الراح���ل حمم���ود دروي�س، 
عر����س ُمو�سح غرناط���ي، وت�سلي���م مفتاح 
مدينة وجدة للمدير العام للمنظمة العربية 
للرتبي���ة والثقاف���ة والعل���وم، اإ�سافة اإلى 

تقدمي لوحات فنية تراثية مميزة.

• رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار ت�سارك يف  حفل اإعالن َوجدة عا�سمة الثقافة العربية باملغرب	



 �سي�سه���د جمل�س الن���واب مناق�سة حا�سم���ة يف جل�سته املقبلة 
الت���ي �ستدور حول اإ�س���دار اأول قانون لل�سم���ان ال�سحي املرافق 
للمر�س���وم رق���م )87( ل�سنة 2016 املقدم م���ن احلكومة من خالل 

توفري منظومة �سحية متكاملة وجاذبة لال�ستثمار.
وتنف���رد “البالد” بن����ر تفا�سيل اأجوبة احلكوم���ة على اأ�سئلة 
جمل����س النواب، التي تعترب مبثابة اإجابة على ت�ساوؤالت املواطنني 
واملقيمني والزائرين يف مملكة البحرين واملتعلقة مبختلف جوانب 

قانون ال�سمان ال�سحي.
واأوردت احلكوم���ة يف اأب���رز اأجوبته���ا ب���اأن �سن���دوق التاأم���ني 
ال�سح���ي �سيل���زم �ساح���ب العمل باإ����راك العاملني لدي���ه من غري 
البحريني���ني يف ال�سم���ان ال�سحي االإلزامي، اإ�ساف���ة اإلى من يعوله 
العام���ل اأو الكفيل من اأفراد اأ�رت���ه اإذا كان عقد العمل ين�س على 
ذل���ك، من خالل اإبرام عقد �سمان �سحي مع اأي من مزودي التغطية 

التاأمينية وذلك وفقا للمادة )29/ب( من امل�روع.
اإلى جان���ب اأن املري�س �سيخ�سع اإلى اإج���راء فح�س دوري كل 
3 اأ�سه���ر اأو 4 اأ�سهر، وفًقا لنظام ال�سمان ال�سحي، و�سيتم توقيع 
الك�س���ف الطبي وحتدي���د الفحو�سات والتحالي���ل واالأ�سعة الالزمة 
لكل حالة مبعرف���ة االأطباء املخت�سني يف املراكز ال�سحية وبالتايل 
ميكن للمواطن اإج���راء فح�س دوري اإذا كانت حالته ت�ستدعي ذلك 
وفًق���ا ملا يقرره الطبيب املخت�س. ومن املقرر اأن يهدف القانون، 
ح�س���ب ما ن�ره جمل�س النواب، اإل���ى توفري منظومة �سحية متكاملة 
وجاذبة لال�ستثمار، ذات جودة عالي���ة، تت�سم باملرونة واال�ستدامة 
ًدا  املالي���ة، عن طريق اإن�ساء �سندوق لل�سم���ان ال�سحي، يكون مزوِّ
للتغطي���ة التاأميني���ة م���ع ����ركات التاأم���ني ال�سحي امل����رح بها، 
ويتوّل���ى التعاقد مع مقّدم���ي اخلدمات ال�سحي���ة للم�ستفيدين يف 
اإطار منظومة متكاملة لل�سمان ال�سحي قائمة على اأ�س�س احلوكمة 

وتنظيم املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية.
ما امل�شت�شفيات املفتوحة للرزمة الإلزامية للمواطنني؟

- امل�ست�سفي���ات املفتوحة للرزمة االإلزامي���ة للمواطنني هي 
املوؤ�س�س���ات ال�سحية احلكومي���ة التي ي�س���در بتحديدها قرار من 
املجل����س االأعلى لل�سحة بعد موافق���ة جمل�س الوزراء، والتي ت�سمل 
دون ح����ر امل�ست�سفي���ات وامل�ست�سفي���ات التخ�س�سي���ة ومراك���ز 
الرعاي���ة ال�سحي���ة االأولية واملراك���ز الطبية العالجي���ة واملجمعات 
الطبي���ة والعيادات ومراكز مزاولة اأي م���ن املهن الطبية املعاونة، 

وفًقا للمادة )63( من امل�روع.

هل يحق للمواطن التحّول من املركز ال�شحي الذي اختاره 
اأو طلب حتويله اإلى طبيب اآخر؟

- يك���ون للم�ستفيد احلق يف اختيار اأحد مراكز الرعاية االأولية 
املعتم���دة وفًقا للأحكام وال�رشوط الت���ي ي�صدر بتحديدها قرار من 
املجل����س االأعلى لل�سحة وفًقا للم���ادة )93/اأ( من امل�روع، ويحق 
للمواطن التحويل من طبيب اإلى طبيب اأخر وفًقا للأحكام وال�رشوط 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من املجل�س االأعلى لل�سحة.

اإذا جتاوز املواطن كلفة العالج املحددة له، هل �ش���يقوم 
هو بدفع التكاليف الإ�شافية؟

- يوفر ال�سندوق التغطي���ة التاأمينية للمواطن ومن يف حكمه 
اأي���ا كانت التكلف���ة، وال يوجد ح���د اأق�سى لكلفة الع���الج املحددة 
للمواط���ن البحرين���ي ومن يف حكم���ه، بل يتكفل ال�سن���دوق ب�سائر 

م�ساريف العالج، حتى واإن تطلب االأمر العالج يف اخلارج.

بع�ص املواطنني يقومون باإجراء فح�ص دوري كل 3 اأ�شهر 
اأو 4 اأ�ش���هر، هل �ش���يكون هذا اخليار متوفًرا بعد تطبيق 

ال�شمان ال�شحي؟

- وفًق���ا لنظام ال�سم���ان ال�سحي فاإنه �سيت���م توقيع الك�سف 
الطب���ي وحتديد الفحو�سات والتحالي���ل واالأ�سعة الالزمة لكل حالة 
مبعرف���ة االأطب���اء املخت�س���ني يف املراكز ال�سحي���ة وبالتايل ميكن 
للمواط���ن اإجراء فح�س دوري اإذا كان���ت حالته ت�ستدعي ذلك وفًقا 

ملا يقرره الطبيب املخت�س.

ما ال�شتفادة التي �شتجنيها احلكومة من هذا القانون؟ وكم 
املبلغ الذي �شيتم دفعه لل�شمان على املواطنني؟

- بخ�سو����س اال�ستفادة املالية فاإن م���ن اأهم اأهداف امل�روع 
ه���و اال�ستدامة املالية ورفع اجلودة و�سم���ان ا�ستمرارية اخلدمات 
ال�سحي���ة، والكفاءة والفاعلية يف ا�ستخ���دام املوارد وتقدمي خدمة 
جي���دة بتكلفة منا�سب���ة، اأما بالن�سبة اإلى املبل���غ الذي �سيتم دفعه 
لل�سمان على املواطنني، فاإنه �سيت���م توحيد املعلومات ال�سحية 
التي متكن جه���از املراقبة واحلكومة يف مركز حكمة على ال�سيطرة 
املالية على النظام حتديد قيمة اال�سرتاك للمواطنني البحرينيني 

ح�سب الدرا�سات االكتوارية الدورية.

امل���ادة )37( يقرتح اأ�ش���حاب ال�ش���عادة النواب و�ش���ع بند 
للمنافع ال�ش���حية التي يح�ش���ل عليها املواطن الآن �ش���من 

الرزمة ال�شحية الإلزامية للمواطنني؟

- ن�س���ت امل���ادة )37( فق���رة )اأ( من امل�روع عل���ى جمموعة 
املنافع ال�سحية التي يح�سل عليه���ا يف ال�سمان ال�سحي االإلزامي 
م���ن اخلدمات الوقائية والعالجية والتاأهيلية والفحو�سات الطبية، 
ومت ذك���ر بع�س ه���ذه املنافع عل���ى �سبيل املث���ال ولي�س احل�ر، 
وبالت���ايل فق���د مت حتدي���د املنافع ال�سحي���ة التي يح�س���ل عليها 

املواطن �سمن الرزمة ال�سحية االإلزامية للمواطنني.

هل ميكن حلامل الوثيقة زيادة ح���دود التغطية التاأمينية 
بحيث ت�شمل حالت مر�شية اأخرى؟

- يج���وز للموؤمن عليه احل�سول على خدمات اإ�سافية من خالل 
ال���رزم االختياري���ة، وبكلفة اإ�سافي���ة لت�سمل خدم���ات ت�سخي�سية 
وعالجي���ة اأخ���رى اأكرث مما ن�ست علي���ه الوثيقة املوح���دة، بالنظام 

ال�سمان ال�سحي، باالتفاق مع �ركة التاأمني.

هل توجد مبالغ اقتطاع حتمل وكم ن�شبها، وقيمتها، للزيارة 
الواحدة، كما هو معمول به الآن وهل �شيرتتب على املواطن 
يف القان���ون اجلديد بند التحمل، علًم���ا اأن كاًل من احلكومة 
و�ش���احب العمل �ش���يقومان بدفع مبلغ التاأمني والتحمل عند 
احل�ش���ول على اخلدمات ال�شحية، وما احلالت امل�شتثناة من 

ذلك؟

- تلت���زم احلكوم���ة بتحم���ل كاف���ة االأعب���اء املالي���ة الإ����راك 
املواطن���ني يف ال�سم���ان ال�سح���ي االإلزام���ي، فال يتحم���ل املواطن 
البحريني اأي عبء مايل يف هذه الرزمة، اأما بالن�سبة اإلى املقيم فهو 

بح�سب منافع الرزمة.

ما احلد الأق�ش���ى امللزم ل�رشكات التاأمني بالرد على طلبات 
املوؤمن لهم يف قب���ول اأو رف�ص تغطية الطبيب والعالج يف 
امل�شت�ش���فيات، وما دور املجل�ص الأعلى لل�شحة يف املتابعة 

اللحظية للحالت الطارئة؟

- للمجل����س االأعل���ى لل�سح���ة، بالتن�سيق مع م����رف البحرين 
املرك���زي. اإ�س���دار مدونة ال�سل���وك الواجب على م���زودي التغطية 
التاأميني���ة مراعاته���ا مبا يف ذلك قواعد واإج���راءات واآليات البت يف 
طلب���ات املوافقة على حتم���ل تكاليف االإج���راءات الطبية وت�سوية 
املطالب���ات املالي���ة، وفًقا ملا ن�س���ت عليه امل���ادة )49/ب( من 

امل�روع.

كيف يتم التاأمني على ذوي الأمرا�ص املزمنة؟

- م�روع القانون مل يفرق بني ذوي االأمرا�س املزمنة وغريهم، 
و�سيلتزم ال�سندوق بتوفري الرزم ال�سحية االإلزامية للمواطنني اأًيا 

كانت حالتهم املر�سية.

ما نظام احلماية التي ي�شتخدم لربنامج ال�شمان ال�شحي؟

- عل���ى ح�سب ما يحدده املركز الوطن���ي للمعلومات ال�سحية 
واإدارة املعرفة مبا يكفل �رية معلومات امل�ستفيد.

هل هناك التزام من قبل احلكومة اأو �شاحب العمل بالتاأمني 
على زوج���ة اأحد موظفيها واأولده يف حال���ة قدومهم للملكة 

بتاأ�شرية زيارة؟

- ت����ري اأحكام هذا القانون على جميع املواطنني واملقيمني 
وال���زوار وفًق���ا للم���ادة )2/اأ( و)26/اأ( م���ن امل����روع كم���ا يوفر 
ال�سندوق التغطية التاأمينية يف ال�سمان ال�سحي االإلزامي للمواطن 
وم���ن يف حكمه ولغري البحريني ال���ذي ي�سغل وظيفة يف اأي اجلهات 

احلكومية، وفًقا للمادة )27/اأ( من امل�روع.

ه���ل يتم تغطية املولود م���ن اليوم الأول للموؤمن لها التي 
يوجد لديها تغطية حمل وولدة �شواء كانت موظفة اأو معالة؟ 

-  يت���م تغطي���ة املولود من ي���وم ت�سجيله يف �سج���ل املواليد 
طبًقا للقانون.

ه���ل يح���ق للموؤمن عليه )يف ح���ال كان موظف���ا حكوميا اأو 
موظف قطاع خا�ص اأو �شاحب عمل( التاأمني على اأبنائه؟

- �سيوفر ال�سندوق ملوظف احلكومة االأجنبي ال�سمان ال�سحي 
االإلزام���ي، ويلتزم �ساحب العمل باإ����راك عماله غري البحرينيني يف 
ال�سمان ال�سحي االإلزامي، اإ�سافة اإلى من يعوله العامل اأو الكفيل 
م���ن اأف���راد اأ�رت���ه اإذا كان عق���د العمل ين�س على ذل���ك، من خالل 
اإبرام عقد �سمان �سحي مع اأي من مزودي التغطية التاأمينية وفقا 

للمادة )29/ب( من امل�روع.

- هل تغطي وثيقة ال�شمان ال�شحي احلوادث املرورية �شواء 
لديه رخ�شة اأو لي�ص لديه، و�شواء �شارية املفعول اأو منتهية 

ال�شالحية اأو يكون خمالفا لالأنظمة والقوانني املرورية؟

 �سيتم توفري الرزم ال�سحية االإلزامية للمواطنني البحرينيني 
اأيا كان �سبب املر�س اأو االإ�سابة.

هل حددت وثيقة ال�ش���مان ال�شحي حدا معيًنا للعمر احلكومة 
و�شاحب اأو �شاحب العمل للتاأمني على من�شوبيه؟

- ال يوج���د ح���د معين���ا للعم���ر تق���وم ب���ه احلكوم���ة للمواطن 
البحريني، واأما بالن�سبة فيما يخ�س املقيم فهو على ح�سب الرزمة.

ما احلالت التي ميكن ل�ش���احب العمل )قطاع عام اأو قطاع 
خا����ص( من خاللها اإلغ���اء وثيقة التاأمني ال�ش���حي للمواطن 

واملقيمني؟ 

- ال يجوز اإلغاء وثيقة ال�سمان ال�سحي االإلزامي للمواطن، اأما 
بالن�سبة للمقيم فيحدد قرار من املجل�س االأعلى لل�سحة بالتن�سيق 
مع الوزي���ر املعني ب�صوؤون العم���ل، القواعد وال����رشوط والإجراءات 
الت���ي يتع���ني على �ساح���ب العم���ل مراعاته���ا الإ����راك عماله غري 
البحرينيني، واالأح���وال التي تنتفي فيها م�سوؤولية �ساحب العمل، 
واالآثار املرتتبة على االإخ���الل بهذا االلتزام واملعلومات والبيانات 

واالإر�سادات املتعلق���ة بالتغطية التاأمينية ونطاقها والتي يتعني 
اإحاط���ة العامل به���ا وغري ذلك م���ن امل�سائل، وذلك وفًق���ا للمادة 

)29/و( من امل�روع.

هل يغطي التاأمني الإ�ش���ابات الريا�ش���ية لغري الريا�شيني 
ومن يف حكمهم الذين لديهم وثائق خا�شة؟

للمواطن���ني  االإلزامي���ة  ال�سحي���ة  ال���رزم  توف���ري  �سيت���م    -
البحرينيني اأًيا كان �سبب املر�س اأو االإ�سابة.

ه���ل تغطي تكالي���ف اإعادة جثم���ان املوؤمنني اإثر تعر�ش���ه 
حلادث واأ�شفر عن وفاته؟

- نعم، تغطى تكاليف اإعادة جثمان املوؤمنني البحرينيني اإثر 
تعر�سه حلادث واأ�سفر عن وفاته، اأما بالن�سبة للمقيمني فهو على 

ح�سب الرزمة.

ما مدى تغطية وثيقة ال�شمان ال�شحي حلوادث ال�شيارات؟

- �سيتم توف���ري الرزم ال�سحية االإلزامي���ة للمواطنني اأًيا كان 
�سبب املر�س اأو االإ�سابة.

هل يحق ل�شاحب العمل حتديد عمر معني للتغطية التاأمني 
ملنفعة احلمل والولدة؟

- يح���دد بق���رار م���ن املجل�س االأعل���ى لل�سح���ة، بالتن�سيق مع 
الوزير املعني ب�ص���وؤون العمل القواعد وال����رشوط والإجراءات التي 
يتعني على �ساحب العمل مراعاتها الإ�راك عماله غري البحرينيني، 
واالأح���وال الت���ي تنتفي فيه���ا م�سوؤولي���ة �ساحب العم���ل، واالآثار 
املرتتب���ة عل���ى االإخ���الل به���ذا االلت���زام، واملعلوم���ات والبيانات 
واالإر�سادات املتعلق���ة بالتغطية التاأمينية ونطاقها والتي يتعني 
اإحاط���ة العامل بها وغري ذلك من امل�سائ���ل، وفًقا للمادة )29/و( 

من امل�روع.

هل ميكن ل�شاحب العمل طلب ا�شتثناء منفعة احلمل والولدة 
من وثيقة ال�ش���مان ال�ش���حي لع���دم قدرة املوؤم���ن لها على 

الإجناب؟

- ال يج���وز ل�ساحب العم���ل تغيري اأي بند يف الرزم���ة االإلزامية 
للمقيم���ني، وميك���ن له ذل���ك يف الرزمة االختيارية م���ع االأخذ بعني 

االعتب���ار باأن الرزمة ال�سحي���ة االختيارية ت�سمل املنافع املقررة يف 
الرزمة ال�سحية االإلزامية.

ه���ل يح���ق للموؤمن ال�ش���تفادة له م���ن حد املنفعة ال�ش���نة 
التاأمينية املن�رشمة وحتى احل���د الأعلى للتغطية التاأمينية 

خالل ال�شنة التاأمينية التي تليها؟

- ن�س���ت الفق���رة “و” م���ن املادة 29 م���ن امل����روع على اأنه 
“يح���دد بقرار م���ن املجل�س االأعل���ى لل�سحة بالتن�سي���ق مع الوزير 
املعن���ي ب�صوؤون العمل، القواعد وال����رشوط والإجراءات التي يتعني 
على �ساح���ب العمل مراعاته���ا الإ�راك غري البحريني���ني، واالأحوال 
الت���ي تنتفي فيها م�سوؤولية �ساحب العم���ل، واالآثار املرتتبة على 
االإخالل بهذا االلتزام، واملعلومات والبيانات واالإر�سادات املتعلقة 
بالتغطية التاأمينية ونطاقها والتي يتعني اإحاطة العامل بها وغري 

ذلك من امل�سائل.

هل هناك التزام من �شاحب العمل بالتاأمني على روح املوؤمن 
لها واأبنائها اإذا كان زوجها مرافقا لها ولي�ص لديه عمل؟

- يلت���زم �ساح���ب العم���ل باإ����راك عماله غ���ري البحرينيني يف 
ال�سم���ان ال�سحي االإلزامي، اإ�سافة اإلى م���ن يعوله العامل الكفيل 
م���ن اأف���راد اأ�رت���ه اإذا كان عق���د العمل ين�س على ذل���ك، من خالل 
اإبرام عقد �سمان �سحي مع اأي من مزودي التغطية التاأمينية وفقا 

للمادة )29/ب( من امل�روع.

هل تغطي وثيقة التاأمني ال�ش���حي عمليات تركيب مف�ش���ل 
�شناعي؟

- يوفر ال�سندوق التغطي���ة التاأمينية للمواطن ومن يف حكمه 
اأي���ا كانت الكلفة على ح�سب املنافع الواردة يف املادة )37/اأ( من 

امل�روع.

ه���ل تت���م تغطية وال���ولدة الناجتة عن التلقيح ال�ش���ناعي 
لزوجة املوؤمن له، كالتخ�شيب بوا�شطة الأنابيب اأو اأي و�شائل 
اأخرى للتلقيح ال�شناعي وكذلك عالج الأطفال حديثي الولدة 

املولودين نتيجة ذلك اأو اأي م�شاعفات ناجتة عنها؟

- التلقي���ح ال�سناع���ي بالن�سب���ة للمواط���ن البحرين���ي ح�سب 
ال�سواب���ط مكفول املحددة والع���الج مكفول ل���الأم واملولود، واأما 
بالن�سبة ملعاجلة االأطفال غري البحرينيني فيعتمد على عقد العمل 
ما بني �ساحب العمل والعامل وفًقا للمادة )29/ب( من امل�روع.

م���اذا عن تاأمني املوظفني غ���ري التابعني للكفيل والذين 
مازالت اإجراءات نقل كفالتهم حتت التنفيذ؟

- ي�س���در ق���رار م���ن املجل�س االأعل���ى لل�سح���ة، بالتن�سيق مع 
االإدارة العام���ة للهج���رة واجل���وازات وهيئ���ة تنظيم �س���وق العمل، 
باأح���كام وقواعد و�رشوط احل�صول على تراخي����ص الإقامة اأو العمل 
مب���ا يكفل اإ�راك العم���ال اأو املكفولني غ���ري البحرينيني يف نظام 
ال�سم���ان ال�سح���ي، وتل���زم اجله���ات املذك���ورة بتزوي���د املجل�س 
االأعلى لل�سحة باملعلوم���ات وامل�ستندات املتعلقة باإ�راك العمال 
واملكفول���ني غ���ري البحرينيني يف نظ���ام ال�سمان ال�سح���ي، وفًقا 

للمادة )34/ج( من امل�روع.
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النعيمي يرعى اللقاء الأول لرابطة خريجي جامعة اخلليج

120 موظفا بجامعة البحرين يتناف�سون لإنقا�ص اأوزانهم

الورميي تناق�ص الفكر العربي يف مركز ال�سيخ اإبراهيم

“العمل” تنظم معر�ص التوظيف يف القطاع التعليمي

“الأهلية” حتتفل مع خريجيها بت�سدرها يف ت�سنيف اجلامعات العربية

“العلوم التطبيقية” تقيم فعاليات املوؤمتر الطالبي العلمي الأول  

من الإثنني 16 وحتى الثالثاء 17 اأبريل اجلاري

احلواج: كلنا يف قارب واحد خلدمة البحرين 

يناق�ش 28 ورقة بحثية وم�رشوع تخرج من 50 طالبا 

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  تنظ���م  الجتماعي���ة: 
القط���اع  التوظي���ف يف  “معر����ش  الجتماعي���ة 
التعليم���ي الراب���ع” حت���ت رعاي���ة وزي���ر العمل 
والتنمي���ة الجتماعية جمي���ل حميدان يف الفرتة 
م���ن يوم الإثن���ني 16 وحتى الثالث���اء 17 اأبريل 

اجلاري، يف بهو الوزارة مبدينة عي�سى.
حمل���ة  توظي���ف  املعر����ش  وي�سته���دف 
والثانوي���ة  والدبل���وم  اجلامعي���ة  ال�سه���ادات 
العامة م���ن الباحث���ني عن عمل، حي���ث تعر�ش 
اجله���ات امل�سارك���ة م���ن موؤ�س�س���ات تعليمية، 
ت�سم جامعات ومدار����ش، اإلى جانب موؤ�س�سات 
تدريبي���ة خا�س���ة، �سواغرها الوظيفي���ة، والتي 
ت�سمل الوظائ���ف الإدارية، ووظائف املدر�سني 
واملدرب���ني والفنيني وامل�رشف���ني التعليميني 

وغريهم. 

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  تعر����ش  كم���ا 
الجتماعي���ة من خ���الل جناح خا����ش بها، فر�ش 
توظيف موجه���ة للراغبني باللتحاق يف خمتلف 
التعلي���م  قط���اع  يف  الوظيفي���ة  التخ�س�س���ات 

والتدري���ب ال���ذي ي�سه���د تط���ورا ملحوظ���اً يف 
الفرتة املا�سية.

وياأت���ي تنظيم هذا املعر�ش �سمن �سل�سلة 
م���ن معار�ش التوظي���ف التي تنظمه���ا الوزارة 
يف اإط���ار تكثي���ف املب���ادرات؛ لتعزي���ز فر�ش 
التوظي���ف النوعي���ة اأم���ام الباحثني ع���ن عمل، 
واإتاحة تع���دد اخلي���ارات اأمام اأ�سح���اب العمل 
للح�سول عل���ى الكف���اءات والك���وادر الوطنية 
وفق احتياجات من�ساآتهم التعليمية والتدريبية 
والتخ�س�س���ات  الوظائ���ف  ل�سغ���ل  اخلا�س���ة 
املهني���ة ال�ساغرة لدى املوؤ�س�س���ات التعليمية 

والتدريبية اخلا�سة.
ودع���ت وزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية 
املواطن���ني الباحث���ني ع���ن عم���ل اإل���ى زي���ارة 
املعر����ش خ���الل الف���رتة املح���ددة، وذلك من 

ال�ساعة الثامنة �سباحا وحتى الواحدة ظهرا.

املنام����ة - اجلامع����ة الأهلية: اأك����د الرئي�ش 
املوؤ�س�����ش للجامع����ة الأهلي����ة ورئي�����ش جمل�����ش 
اأمنائه����ا عبداهلل احلواج اأن جناح خريجي اجلامعة 
الأهلي����ة وحتقيقه����م مواق����ع متقدم����ة يف �سوق 
العمل كان اأحد الأ�سب����اب امل�ساعدة على ت�سدر 
اجلامع����ة الأهلي����ة للجامع����ات العربي����ة يف قائمة 
اجلامع����ات الأكرث تقدم����ا ال�سادرة ع����ن منظمة 
كي����و اإ�����ش العاملية، وح�س����ول اجلامع����ة الأهلية 
على الرتبة اخلام�س����ة والثالثني بني نحو 1200 
جامعة عربية يف ت�سنيف العام 2018، منوها يف 
الوقت نف�سه بجهود اأ�سات����ذة اجلامعة وطلبتها 
واإجنازاتهم العلمية والأكادميية، والتي كان لها 

ن�سيب من امل�ساركة يف هذا الإجناز.  
جاء ذلك يف كلمته الفتتاحية للقاء ال�سنوي 
للخريج����ني ال����ذي عق����د بقاع����ة الت����اج يف فندق 
�سريات����ون البحري����ن بح�س����ور عدد م����ن اأ�ساتذة 
اجلامعة وممثلي ال�رشكات واملوؤ�س�سات ال�رشيكة 

يف تدريب خريجي اجلامعة وتوظيفهم، وبح�سور 
عدد وا�سع من اخلريجني.

وق����ال الرئي�����ش املوؤ�س�����ش للجامعة خماطبا 
ه����ي  واأحاله����ا  اللحظ����ات  “اأجم����ل  اخلريج����ني: 
اللحظات التي نحتفي بخريجينا، ولذلك، حتتفي 
اجلامعة الأهلي����ة يف كل عام بخريجيها؛ لأن هذه 
ه����ي مملكتنا الواع����دة، وهكذا ن�سه����م جميعا يف 
ر�سم م�ستقب����ل بالدنا بالثقة الت����ي اأولتنا اإياها 

قيادة البالد احلكيمة”.
ا ه����ذه الليلة لأن  واأ�س����اف: “اأنا �سعي����د جًدّ
اأقف اأمامك����م مهنًئا كل من تخ����رج وح�سل على 
عمل، وكل من تزوج واأجن����ب، ف�سعادتنا تكتمل 
بالتوا�س����ل بيننا ونتمناه توا�س����الً دائًما، و�سدد 
على �رشورة اأن يحر�����ش اخلريجون على حتديث 
معلوماتهم وتطوي����ر قدراتهم وخرباتهم ب�سكل 
م�ستم����ر. من جانبه، اأكد رئي�����ش اجلامعة من�سور 
الع����ايل اأهمي����ة تب����ادل اخلربات واملع����ارف بني 

جمتمع اجلامعة وخريجيها، داعيا خريجي اجلامعة 
وخ�سو�سا اأولئك الذي����ن ي�سغلون مواقع حيوية 
اإلى ال�ستفادة من فر�ش ال�رشاكة معه اجلامعة يف 
اإجن����از الأبحاث والدرا�سات الت����ي تنعك�ش اإيجابا 
على الأداء والإنت����اج يف �رشكاتهم وموؤ�س�ساتهم، 
وحتقق اأحد اأه����داف اجلامعة الأ�سا�سية يف خدمة 

املجتمع من خالل اجلهود العلمية والبحثية.
وحتدث خالل اللقاء عدد من خريجي اجلامعة، 
داعني اإلى املزيد من التفعيل لنادي اخلريجني 
ليمث����ل ف�ساء خ�سبا لأع�سائه ملمار�سة الأن�سطة 
والفني����ة،  والريا�سي����ة  والثقافي����ة  التعليمي����ة 
وامل�ساهم����ة الفاعل����ة يف حتقيق اجن����ازات اأكرب 
للجامع����ة الأهلية ومنت�سبيه����ا وململكة البحرين 
عموم����ا، وليحاف����ظ على العالق����ة امل�سرتكة بني 
لهتمام����ات  وخدم����ة  وجامعته����م،  اخلريج����ني 
الأع�ساء ال�سخ�سية واملهني����ة، وت�سجيعا ودعما 

لالنخراط بالأعمال والأن�شطة التطوعية.

اأقام���ت عمادة البحث العلم���ي والدرا�سات 
العليا بجامع���ة العلوم التطبيقي���ة حتت رعاية 
رئي����ش جمل����ش الأمناء وهيب اخلاج���ة، ورئي�ش 
اجلامع���ة غ�سان عواد فعاليات املوؤمتر الطالبي 
 50 الأول )SSC(، حي���ث مت عر����ش  العلم���ي 
طالب���ا وطالبة 28 ورقة بحثية وم�ساريع التخرج 
يف جم���الت متنوع���ة �سمن تخ�س�س���ات الطلبة 

الأكادميية.
يف  متنوع���ة  موا�سي���ع  الطلب���ة  وتن���اول 
اأبحاثه���م تتعلق بتقنية املعلوم���ات، وال�سحة، 
واملجتم���ع، والتعلي���م، والت�سمي���م، والدعاي���ة 
والإع���الن، وتاأث���ري الإعالن���ات الإلكرتونية على 
�سلوك امل�ستهلك، والتاريخ العاملي للعمالت، 
ودور املراأة يف املجتمع، وغريها من املوا�سيع 

املختلفة. 
ويهدف املوؤمتر اإلى ت�سجيع اأبحاث الطالب 
وابتكاراته���م، وتعزي���ز الثقاف���ة البحثية لدى 
الطلبة من خالل اإيج���اد بيئة منا�سبة ت�ساهم يف 
تو�سيع م�ساركتهم يف جمي���ع الكليات وتقدمي 
اأبحاثه���م وابتكاراتهم وعر�سه���ا للمجتمع؛ من 
اأجل ال�ستفادة منها، واإتاحة الفر�ش لتحويلها 
اإل���ى م�ساري���ع تخ���دم املجتم���ع، ون�رشه���ا على 

امل�ستوى املحلي والدويل.
اإل���ى  املوؤمت���ر  عل���ى  القائم���ون  ويتطل���ع 
تعزيز ثقافة البح���ث العلمي والإبداع والبتكار 
وتنميته���ا لدى طلبة اجلامع���ة؛ لإخراج قيادات 
بحثية بارزة م���ن خالل اإبراز مواهبهم و�سقلها، 

وبناء ج�سور التوا�سل العلمي بينهم؛ لالإ�سهام 
يف خدم���ة جمتمعه���م، واإك�سابه���م جمموعة من 
الأكادميي���ة وال�سخ�سي���ة، وتعميق  امله���ارات 
قي���م التع���اون والتناف����ش العلم���ي والأمان���ة 
العلمي���ة لديهم، حي���ث ي�ستم���ل املوؤمتر على 
التخ���رج يف  وم�ساري���ع  والبت���كارات  الأبح���اث 
املج���الت العلمي���ة لطلبة اجلامع���ة يف خمتلف 
التخ�س�س���ات. وع���رب رئي����ش اجلامع���ة غ�س���ان 
عواد ع���ن �سعادته بامل�ست���وى العلمي املتميز 
للطلبة، م�سريا اإل���ى اأن الطلبة اأظهروا م�ستوى 
عاليا من الإبداع واملهارة يف عر�ش م�ساريعهم 
واأبحاثه���م العلمي���ة ومناق�ستها اأم���ام احل�سور 
ما يوؤك���د جودة املخرج���ات التعليمية للجامعة. 
واأو�س���ح رئي�ش اجلامعة اأن املوؤمتر يعد فر�سة 
لت�سلي���ط ال�سوء على مهارات ومواهب الطلبة، 

م�س���ريا اإلى اأن الفكر الرتب���وي املعا�رش يقي�ش 
معيار جناح املوؤ�س�س���ات التعليمية بقدرة هذه 
املوؤ�س�سات على التغي���ري يف �سخ�سية الطالب 
احلياتية والعلمية من خالل تنمية مهاراتهم يف 
خمتلف املج���الت، وبالتايل ِبن���اِء اأَجيال متزنة 
فكري���ا واأكادميي���ا. واأ�سار رئي����ش اجلامعة اإلى 
اأن املوؤمتر ج���اء متا�سيا مع اإ�سرتاتيجية جمل�ش 
التعليم الع���ايل يف التاأكيد عل���ى اأهمية البحث 
العلم���ي للجامعات، وروؤي���ة اجلامعة يف الرتكيز 
على تنمية مهارات الطلبة من الناحية العلمية، 
اجل���ودة  معاي���ري  اأعل���ى  بتطبي���ق  والتزامه���ا 
الأكادميي���ة، عرب تق���دمي تعليم ع���ايل متطور 
ي�سه���م يف تخريج طلبة متميزي���ن قادرين على 
املناف�س���ة يف �سوق العم���ل وخدمة جمتمهاتهم 

واأوطانهم.

• جميل حميدان	

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
رعى وزي���ر الرتبية والتعلي���م رئي�ش جمل�ش 
التعلي���م العايل ماجد النعيم���ي اللقاء الأول 
لرابطة خريجي جامعة اخلليج العربي، وذلك 
بفندق ال�سوفوتي���ل بالزلق، بح�سور رئي�ش 
اجلامع���ة خال���د العوهلي وكب���ار م�سوؤوليها، 
وع���دد كب���ري م���ن خريجيه���ا وخريجاتها منذ 
تاأ�سي�سها يف الع���ام 1979. ويف كلمته بهذه 
املنا�سبة، اأعرب الوزير عن �سعادته بح�سور 
ه���ذا اللق���اء ال���ذي يجمع خريج���ي وخريجات 
جامع���ة اخلليج العربي من خمتل���ف الأجيال، 
وي�سّكل فر�سة ل�ستح�س���ار الإجنازات التي 
حققها هذه اجلامع���ة املتميزة خالل العقود 

املا�سي���ة، موؤك���ًدا ت����رشف مملك���ة البحري���ن 
باحت�س���ان هذا ال����رشح التعليم���ي اخلليجي 
ال���ذي يج�سد وح���دة اأبن���اء جمل����ش التعاون 
لدول اخللي���ج العربية، وحر�سها على توفري 
الت�سهي���الت والإمكان���ات كاف���ة التي تعني 

اجلامعة على حتقيق اأعلى م�ستويات الأداء.
واأ�س���ار الوزير اإل���ى اأن اجلامعة متكنت 
بجهود رئي�سها ومنت�سبيها وبف�سل كادرها 
املتميز اإدارًيا واأكادميًيا من حتقيق العديد 
م���ن املكا�س���ب امل�رشّفة، �س���واَء فيما يتعلق 
بتطوير براجمها الأكادميية، اأو تعزيز بنيتها 
الأ�سا�سي���ة، اأو تطوي���ر خدماته���ا التعليمية 

وجتويد خمرجات التعليم.

ال�سخ���ري – جامع���ة البحري���ن: يتناف�ش 
120 موظًف���ا يف جامع���ة البحرين يف م�سابقة 
لإنقا����ش ال���وزن ي�س���ارك فيه���ا الإداريون 

والأكادمييون يف ن�سختها الرابعة.
ود�ّسنت امل�سابقة املو�سومة ب�� “راقب 
وزنك” دائرة الإعالم والعالقات اجلامعية يف 
اجلامعة يوم اخلمي����ش 12 اأبريل 2018م يف 

فناء الإدارة يف احلرم اجلامعي بال�سخري.
ومن بني اأهداف امل�سابقة التي ت�ستمر 
مدة �سه���ر ن�سف ال�سهر تقريًب���ا تعزيز روح 
التوا�س���ل م���ع املنت�سب���ني اإل���ى اجلامع���ة، 
وحت�ش���ن اأمناط احلياة يف الأبع���اد الغذائية 

وال�سحية وغريها.
و�ساح���ب تد�س���ني امل�سابق���ة معر�ش 
�سارك���ت في���ه: حم���الت تغذي���ة، و����رشكات 
�سحية، ون���واد ريا�سية، وا�ستملت احتفالية 
التد�س���ني اأي�ًس���ا عل���ى فحو�س���ات جمانية 
لقيا����ش )ال�سغط، ال�سكر، الط���ول، الوزن( 
وعرو����ش وجوائ���ز مقدم���ة من ع���دة جهات 

تخت�ش باللياقة وال�سحة البدنية.
حظي���ت  الت���ي  امل�سابق���ة  يف  و�سج���ل 
باهتمام الكثري م���ن املوظفني 120 موظًفا 
اجلامع���ة  كلي���ات  خمتل���ف  م���ن  وموظف���ة 

ودوائرها.

املح���رق - مرك���ز ال�سيخ 
والبحوث:  للثقاف���ة  اإبراهي���م 
ال�سي���خ  مرك���ز  ي�ست�سي���ف 
والبح���وث  للثقاف���ة  اإبراهي���م 
الباحثة والأكادميية التون�سية 
اأم�سي���ة  يف  الورمي���ي  ناجي���ة 
مو�سوم���ة ب���� “الفك���ر العربي 

دور  اأي  التحدي���ث:  واإ�س���كال  الإ�سالم���ي 
لإع���ادة ق���راءة ال���رتاث؟”، اإذ �ستتطرق اإلى 
املناه���ج احلديثة يف ق���راءة الفك���ر العربي 

مبا فيه���ا الن�سو�ش الرتاثية 
كم���ا  الديني���ة،  واخلطاب���ات 
الفك���ر  اأبع���اد  �ستو�س���ح 
وف�ساءاته املعرفية ودوره يف 
حتليل الرتاث، يكون ذلك يف 
اإطار املو�سم الثقايف “قل هو 
الفن”، ملركز ال�سيخ اإبراهيم، 
تزامنا م���ع فعالي���ات ربيع الثقاف���ة الثالث 
ع����رش، ي���وم الإثن���ني 16 اأبري���ل 2018 عند 

ال�ساعة الثامنة م�ساء يف املركز.

• ناجية الورميي	

“يو�سف بن اأحمد كانو” تدعم “الإعاقة الذهنية”

تزامن���اً م���ع الي���وم العامل���ي للتوح���د، 
تربعت �رشكة يو�سف ب���ن اأحمد كانو بالتربع 
ل�سالح اجلمعي���ة البحرينية لالإعاقة الذهنية 

والتوحد.
و�سلم ط���الل فوزي كان���و ال�سيك نيابًة 
ع���ن ال�رشكة ال���ى رئي�سة اجلمعي���ة البحرينية 
لالإعاق���ة الذهني���ة والتوحد فري���دة املوؤيد، 

�سمن زيارة الى مركز الر�ساد للتوحد.
للمبادرات  ا�ستكم���الً  الزي���ارة  وتاأت���ي 
املجتمعية الت���ي داأبت ال�رشك���ة على القيام 
به���ا، اإذ مت التعّرف من خاللها على اخلدمات 
والربام���ج والأن�سطة التي يقّدمه���ا املركز، 
التوّح���د يف املرك���ز  وعل���ى ح���الت ط���الب 
الإن�ساني���ة والجتماعي���ة، وق���د  وظروفه���م 
اأ�س���ادو بالأ�سالي���ب الرتبوي���ة والتاأهيلي���ة 
احلديث���ة يف مركز الر�ساد للتوّحد التي ترفع 

من م�ستوى مر�سى التوّحد 
من جانبه، اأثنى طالل كانو على الرعاية 
الت���ي تقدمها اجلمعي���ة البحريني���ة لالإعاقة 

الذهني���ة والتوحد لهذه الفئ���ة من املجتمع، 
متمني���اً له���ا النج���اح يف اأعماله���ا واأن�سطتها 
التطوعي���ة التي تق���وم بتنفيذه���ا يف خدمة 

املجتمع املحلي.
واأّك���د كان���و حر�ش ال�رشكة عل���ى القيام 
بواجباتها جتاه املجتمع باعتبار �رشكة يو�سف 
بن اأحمد كانو واحدة م���ن كربى املوؤ�س�سات 
الوطني���ة يف اململك���ة، حيث تاأت���ي املبادرة 
�سم���ن عدة مب���ادرات وم�ساهم���ات ملختلف 
الق�ساي���ا الإن�ساني���ة والجتماعي���ة، به���دف 
تعزيز ثقافة ال�رشاكة املجتعمية بني القطاع 
التجاري وخمتل���ف �رشائح املجتم���ع. ورحبت 
املوؤي���د بالزي���ارة وقام���ت بتعريفه���م على 
اأق�س���ام املرك���ز واأن�سطت���ه واحتياجاته، كما 
�سك���رت �رشك���ة يو�سف ب���ن اأحم���د كانو على 
الدع���م املايل ال���ذي ي�ساعد ب�س���كل اإيجابي 
يف تنفيذ الربام���ج والفعالي���ات التي تقوم 
به���ا اجلمعي���ة وت�ساهم يف حتقي���ق الر�سالة 

الإن�سانية للجمعية يف خدمة املنت�سبني لها.
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ا�ضتمرار انخفا�ض الق�ضايا الأمنية يف “اجلنوبية”

اخلياط والغامن يبحثان تطوير طرق “خام�ضة اجلنوبية”

“البلديات” ح�رصت اأرا�ضيها لإقامة م�ضاريع ا�ضتثمارية

التو�ضع يف ا�ضتخدامات الطاقة املتجددة لعقارات “اجلعفرية”

ا�ضتحداث دوريات مرور من ال�رصطة الن�ضائية 

معاجلة م�صكلة الكالب ال�صالة متوا�صلة... اأبو الفتح:

تو�صيل جمموعة جديدة من البيوت بالنظام اجلديد يف عوايل... “الكهرباء”:

بداأت العمل يف �صباق الفورموال 1... عبدالرحمن بن عبدالوهاب:

قال وكيل �صوؤون البلديات بوزارة االأ�صغال 
و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين نبيل 
اأبو الفتح اإن ال���وزارة ويف اإطار جهودها لتنمية 
اإيراداتها، ح�رصت جمي���ع االأرا�صي اال�صتثمارية 
املوج���ودة لديها، وقامت بف���رز االأرا�صي التي 
باالإمكان تطويرها واإقام���ة م�صاريع ا�صتثمارية 

عليها.
ولف���ت يف ت�رصيحات �صحفية اإلى اأن بع�ض 
هذه امل�صاريع التي تعمل الوزارة على اإن�صائها 
تتمثل يف اإقامة �صوق يف مدينة حمد، و�صوق يف 
املنطقة اجلنوبية، وتطوير ع���دد من ال�صواحل 
املحلية، اإلى جانب اإقامة بع�ض امل�صاريع التي 

تتعلق بت�صويق املنتجات املحلية واحلرف.
واأ�ص���ار اإل���ى ع���دم وج���ود ت�ص���ارب ب���ن 
م�صوؤولية هيئة ال�صياحة واملعار�ض عن تطوير 
يف  ك���وزارة  ودوره���ا  اململك���ة،  يف  ال�صواح���ل 
اأعمال التطوير، مبين���ا اأن الهيئة يقت�رص عملها 
عل���ى ال�صواحل االإ�صرتاتيجي���ة، بينما ياأتي دور 

البلديات يف تطوير ال�صواحل املحلية.
واأو�ص���ح بخ�صو����ض تعطل م����رصوع تطوير 
�صاح���ل بارب���ار اأن ال���وزارة و�صع���ت اخلط���ط 
ور�ص���دت املوازن���ات امل�رصوع التطوي���ر، اإال اأن 
ه���ذا امل�رصوع وغ���ره م���ن امل�صاري���ع املماثلة 
ا�صطدمت مب����رصوع تطوير املدين���ة ال�صمالية، 

وخطط اإن�ص���اء مداخلها وخمارجه���ا و�صواحلها، 
وه���و االأمر الذي اأدى اإلى تعط���ل م�رصوع تطوير 
ال�صاح���ل، اإل���ى ح���ن االنته���اء م���ن امل�صاري���ع 

االإ�صرتاتيجية؛ حتى ال يتاأثر ال�صاحل.

الكالب الضالة
ب���ننَّ  ال�صال���ة،  بال���كالب  يتعل���ق  وفيم���ا 
اأب���و الفت���ح اأن البلدي���ات مازال���ت م�صتمرة يف 
معاجلته���ا لهذه امل�صكلة، اإل���ى حن اأن تتولى 
اإدارة ال���روة احليوانية هذا ال���دور، كما ن�صت 

عليه فتوى هيئة الت�رصيع واالإفتاء القانوين.
وذكر اأن���ه مت تخ�صي�ض امللجاأ وتخ�صي�ض 

املوازن���ات الالزمة له، عل���ى اأن يتم يف املرحلة 
املقبلة اإ�رصاك القط���اع اخلا�ض يف هذه العملية 
وذل���ك ع���ن طري���ق االإدارة املخت�ص���ة ب�صوؤون 

الروة احليوانية.
وتابع اأن���ه مت طرح املو�ص���وع على جمل�ض 
املناق�ص���ات واملزايدات، وذلك يف اإطار اإ�رصاك 
العيادات البيطري���ة واملهتمن يف هذا القطاع 

يف عملية املعاجلة.

السكراب
وم���ن جان���ب اآخ���ر، ق���ال بخ�صو����ض موقع 
ال�صك���راب اإن ال���وزارة بانتظار الهيئ���ة العامة 
للتخطيط والتطوي���ر العمراين؛ لتحديد املوقع 
النهائ���ي لنقل ال�صك���راب، وذل���ك يف املنطقة 
اجلنوبية، مبينا اأن���ه ومبجرد تزويد الهيئة لهم 
باملوقع النهائي �صيتم تق�صيم املنطقة ونقل 
ال�صك���راب للمنطق���ة اجلدي���دة بعق���ود جديدة 
و����روط جدي���دة، وم�ؤك���دا اأن ال�سك���راب يبقى 

�سكرابا، ولي�س ملزاولة اأي ن�ساط.
وفيما يخ����ض موؤ�ص�صة التنظي���م العقاري، 
نفى الوكي���ل وجود ت�صارب ب���ن عمل املركز 
البل���دي ال�صام���ل واملوؤ�ص�ص���ة، م�ص���را اإلى اأن 
التغير الذي ح�صل ه���و نقل اأحد اخت�صا�صات 
البل���دي ال�صامل اإل���ى املوؤ�ص�ص���ة، واملتمثل يف 
اخت�صا�ض البيع امل�صبق اأو ما يطلق عليه البيع 

على اخلريطة.

املنامة - �صوؤون الكهرباء واملاء: ا�صتقبل 
وزي���ر �ص���وؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�صن 
مرزا مبكتبه رئي�ض جمل�ض االأوقاف اجلعفرية 
 Gaya حم�ص���ن اآل ع�صف���ور ووف���د من �رصك���ة
Steel Works برئا�ص���ة املدي���ر التنفي���ذي 

لقطاع الطاقة بال�رصكة اإبراهيم ح�صن. 
ي�ص���ار اإل���ى Gaya Steel Works ه���ي 
�رصكة كورية متخ�ص�ص���ة يف عدد من املجاالت 
الهند�صي���ة، ومن �صمنه���ا تطوير ا�صتخدامات 

الطاقة املتجددة.
وخالل اللقاء ا�صتعر�ض الوزير مع احل�صور 
خط���ط وم�صاري���ع الطاق���ة املتج���ددة مبملكة 
البحري���ن ومبادراتها الرامية اإل���ى اال�صتفادة 
من امل���وارد امل�صتدامة بتعاون وتن�صيق مثمر 
بن وح���دة الطاقة امل�صتدام���ة وبرنامج االأمم 
املتحدة االإمنائ���ي UNDP، كما اطلع الوزير 

احل�ص���ور على تط���ورات مب���ادرات اال�صتفادة 
م���ن الطاق���ة ال�صم�صي���ة بتو�صي���ل ع���دد م���ن 
البيوت ال�صكنية يف منطق���ة اإ�صكان جدحف�ض 
التي تنتج الطاق���ة ال�صم�صية ب�صبكة الكهرباء 
احلكومي���ة ع���ن طري���ق نظ���ام الع���داد �صايف 
القيا����ض Net Metering، والعمل جار على 
تو�صيل جمموعة جديدة من البيوت يف منطقة 

عوايل.
وا�صتم���ع الوزير اإلى �رصح ع���ن فكرة اإدارة 
االأوق���اف يف التو�ص���ع يف ا�صتخدام���ات الطاقة 
املتج���ددة للعق���ارات الوقفي���ة اإل���ى جان���ب 
 Gaya Steel Works اأن�صطة وبرامج �رصك���ة
ورغبته���م يف فت���ح جم���ال التع���اون امل�صرتك 
بن ال�رصكة والهيئة ووحدة الطاقة امل�صتدامة 
يف امل�صاري���ع القائم���ة وامل�صتقبلية خ�صو�صا 
العب���ادة  ودور  وامل���اآمت  امل�صاج���د  تزوي���د 

والعق���ارات الوقفي���ة باأنظم���ة تولي���د الطاقة 
ال�صم�صية وربطها بال�صبكة احلكومية.

وم���ن جانب���ه، اأك���د اآل ع�صف���ور اأن اإدارة 
االأوق���اف ما�صي���ة يف تنفي���ذ م�صاري���ع رائ���دة 
يف ه���ذا اجلان���ب ع���ر تفعي���ل ا�صتخدام���ات 
الطاق���ة ال�صم�صية يف دور العب���ادة واملن�صاآت 
اال�صتثمارية يف العق���ارات الوقفية مبا ي�صمل 
الوقفي���ة  والعق���ارات  وامل���اآمت  )امل�صاج���د 
اال�صتثماري���ة(، وتزويد املاآمت به���ذه االأنظمة 
والتقنيات، بالتن�صي���ق والت�صاور مع متوليها 
�صي�صه���م  ال���ذي  االأم���ر  عليه���ا،  والقائم���ن 
يف توف���ر الطاق���ة ورف���د ال�صبك���ة الوطني���ة 
للكهرباء، ف�صال عن م�صاهمته يف توفر م�صدر 
دخل للم�صاجد وللماآمت واحل�صينيات من خالل 
م����رصوع بي���ع الطاق���ة ال�صم�صي���ة الفائ�صة عن 

حاجتها �صبكة الكهرباء الوطنية.

املنامة - وزارة الداخلية: �رصح املدير العام 
لالإدارة العامة للمرور العميد ال�صيخ عبدالرحمن 
بن عبدالوهاب اآل خليفة باأن االإدارة ا�صتحدثت 
دوري���ات مرورية من ال�رصط���ة الن�صائية، بجانب 
الدوري���ات االعتيادية، بع���د اجتيازهن العديد 
م���ن ال���دورات يف جم���االت خمتلف���ة م���ن بينها 
التدخل ال�رصي���ع وحماية ال�صخ�صي���ات وغرها، 
ف�صال عن القي���ام مبهمات اأمني���ة متعددة مما 
�صاعد يف تاأهيله���ن الأداء جميع مهام الدوريات 
االعتيادي���ة، كمبا�رصة احل���وادث وتنظيم حركة 

ال�صر، وغرها من مهمات املرور.
العام���ة  ل���الإدارة  الع���ام  واأو�ص���ح املدي���ر 
للم���رور اأن الدوري���ات با�رصت عمله���ا الأول مرة 
يف �صب���اق جائ���زة البحري���ن الك���رى لط���ران 
اخللي���ج للفورم���وال 1، حيث اأثبت���ت فعالية يف 
تنظي���م احلركة املروري���ة على كاف���ة ال�صوارع 
املوؤدي���ة حللب���ة البحري���ن الدولي���ة وكفاءة يف 

مبا����رصة احل���وادث، م�ص���را اإل���ى اأن الثق���ة يف 
العن����رص الن�صائي جاءت بعد اأن اأثبنت جدارتهن 

ومتيزهن يف جميع املج���االت واملهام املنوطة 
بهن يف املجال االإداري واملايل والقانوين. 

• نبيل اأبو الفتح	

املنامة - وزارة الداخلية: اأكد رئي�ض 
�صعبة العمليات مبديرية �رصطة املحافظة 
اجلنوبي����ة النقي����ب اإبراهي����م الكعبي اأن 
هناك انخفا�صا م�صتمرا يف عدد الق�صايا 
االأمنية الت����ي تبا�رصها املديري����ة؛ نتيجة 
اخلط����ط املو�صوع����ة للت�ص����دي للجرمية 
ودور مكت����ب التوجيه االأمن����ي يف اإر�صاد 
املواطن����ن واملقيم����ن، منوه����ا اإلى اأن 
املديري����ة حتر�����ض على تطوي����ر كادرها 
الب�رصي عن طري����ق اإحلاقهم بالعديد من 
الدورات وور�ض العمل؛ حتى يتمكنوا من 

اأداء واجبهم على اأكمل وجه.

برنام����ج  م����ع  مقابل����ة  يف  واأو�ص����ح 
“االأم����ن” االإذاع����ي الذي تع����ده وتقدمه 
االإدارة العام����ة لالإع����الم والثقافة االأمنية 
بالتعاون مع اإذاعة البحرين اأن املحافظة 
اجلنوبي����ة ت�صت�صي����ف كل ع����ام العدي����د 
املهم����ة  واملنا�صب����ات  الفعالي����ات  م����ن 
ك�صب����اق الفورم����وال1، و�ص����وق الب�صطة، 
ومو�ص����م ال����ر، وغره����ا وهن����اك تعاون 
وتن�صي����ق دائم بن املديرية واملحافظة 
الإجناح هذه الفعالي����ات، اإ�صافة لدرا�صة 
خمتلف امل�صكالت االأمنية التي تواجهها 

املحافظة، واإيجاد احللول لها.

املنام���ة – وزارة االأ�صغ���ال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين: اجتمع 
وكيل �صوؤون االأ�صغ���ال بوزارة االأ�صغال 
و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
اأحمد اخلياط م���ع نائب الدائرة اخلام�سة 
الغ���امن  اجلنوبي���ة خليف���ة  باملحافظ���ة 
بح�صور رئي����ض ق�ص���م ت�صاميم الطرق 
مها حمادة، ومهند����ض املنطقة باالإنابة 
ر�ص���ا �صلمان، حيث مت التباحث يف عدد 
م���ن املقرتح���ات والطلب���ات املتعلق���ة 

مبناطق الدائرة.
وخالل اللق���اء، تقدم الغ���امن بعدد 
من الطلبات من �صمنه���ا: تطوير �صارع 
احلنيني���ة، اإع���ادة اإحياء ع���ن احلنينية، 
تو�صع���ة املتن���زه، بجان���ب العم���ل على 
ا�صتكم���ال مقرتح ربط �ص���ارع املع�صكر 
ب�ص���ارع احلنيني���ة مل���ا له م���ن تاأثرات 
اإيجابي���ة م���ن حي���ث امت�صا����ض احلركة 
املرورية املتجه���ة على �صارع املع�صكر 
اأه���ايل  يخ���دم  مب���ا  منه���ا  والتخفي���ف 
املنطق���ة ومرتاديه���ا خا�صة م���ع قرب 

افتت���اح مرك���ز غ�صي���ل الكل���ى وبع�ض 
املدار�ض وامل�رصوع اال�صكاين باحلنينية.

كم���ا تط���رق النائ���ب اأي�ًص���ا خ���الل 
اجتم���اع مع اخلياط اإل���ى مقرتح البدء يف 
اأعم���ال �صيان���ة وتطوير �ص���ارع ال�صيخ 
حم���ود اآل �صب���اح املوؤدي اإل���ى املتحف 
الع�صكري واق���رتاح درا�صة تغير حركة 
امل���رور عليه اإل���ى اجتاه واح���د، كما مت 
ا�صتعرا����ض امل�صاريع التي مت تنفيذها 
يف الدائرة اخلام�ص���ة منها ر�صف طريق 

111 من �صارع الرفاع.
االتف���اق  مت  االجتم���اع،  خت���ام  ويف 
عل���ى حتديد موعد جلولة ميدانية قريبة 
يقوم به���ا وكيل �صوؤون اال�صغال برفقة 
مهند�صي ال���وزارة اإلى جممعات الدائرة 
طبيع���ة  يف  ���ا  ميدانيًّ للنظ���ر  اخلام�ص���ة 
ال�ص���كاوى واملقرتح���ات، وتقدم الغامن 
بخال����س ال�سك���ر اإل���ى اخلي���اط وفريق 
املهند�ص���ن بال���وزارة ل�صع���ة �صدرهم 
ملقرتح���ات  امل�صتم���رة  ومتابعاته���م 

االأهايل.

نداء لوزير الكهرباء
تلقي���ت ات�صاالت عدي���دة لعدد من االإخوة مبدينة املح���رق، ي�صكون بها �صعوبة 
الو�ص���ول الإدارة املراجعن بهيئة الكهرباء وامل���اء بعد اإغالق املوقف القريب منها؛ 

اإجنازا لالأعمال االإن�صائية اخلا�صة ببناء ال�صوق املركزية اجلديدة.
وقال���وا اإن االختناقات املرورية بال�صوارع املحيط���ة، والتي ت�صببها هذا االإغالق، 
تزاحم اأهل املنطقة بال�صيارات، وتوؤرقهم بال�صو�صاء، خ�صو�صا بالفرتة ال�صباحية.

وذك���ر اأحدهم باأنه �صهد يوميا خناقا داميا بن اأح���د ال�صاكنن، و�صاحب �صيارة 
)من املراجعن(، بعد اأن ركن �صيارته بالقرب من منزل االأول، ما اأف�صى لل�صجار بعد 

عودته ل�صيارته.
واأق���رتح ل�صعادة الوزير عبداحل�صن مرزا ب���اأن تتجه هيئة الكهرباء واملاء لفتح 
املزي���د من الفروع الإدارة املراجعن يف املجمع���ات التجارية، باملحرق، واحلد، وبقية 
املناط���ق االأخرى باململكة، وفق خطة وا�صحة املعامل، تقوم على البعد املنا�صب بن 

الفروع، وعدد ال�صكان باملنطقة.
ويل���زم التو�ص���ع ال�ص���كاين الكب���ر الذي �صهدت���ه البحري���ن بال�صن���وات االأخرة، 
ال���وزارات واجلهات اخلدمي���ة احلكومية، اتخ���اذ م�صار مدرو�ض؛ لفت���ح عدد وافر من 

الفروع اخلدمية لها �صواء باملجمعات التجارية، اأو بغرها.
تخفيف���اً لوط���اأة �صغط املراجع���ن، وت�صهي���ال الأمورهم، وللحد م���ن االختناقات 

املرورية التي تعطل حياة النا�ض، وتفتعل اخلناقات وال�صجارات.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

�ضيد علي املحافظة
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البحرين ت�ست�سيف امل�ؤمتر الأول للطب الباطني وال�سمنة
3 مايو مب�صاركة 40 خبريا وخمت�صا من خمتلف دول العامل

ت�صت�صي���ف مملك���ة البحري���ن، برعاي���ة 
رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�صح���ة الفريق 
طبي���ب ال�صيخ حممد بن عب���داهلل اآل خليفة، 
خ���ال الف���رة 3 - 5 مايو املقب���ل املوؤمتر 
التدريب���ي الأول يف الطب الباطني وال�صمنة 
ومر�س ال�صكري بح�ص���ور خرباء وخمت�صني 
من البحرين ودول جمل�س التعاون، واأمريكا 

وبريطانيا وكندا وجنوب �رشق اآ�صيا.
واأو�صح رئي�س املوؤمت���ر ا�صت�صاري اأول 
اجلراح���ة العام���ة وجراحة اجله���از اله�صمي 
واملناظري، وزميل كلية اجلراحني الأمريكية 
وكلية اجلراحني امللكية عبدالوهاب حممد، 
اأن املوؤمت���ر ياأت���ي يف ظل الهتم���ام الدويل 
بتبادل الأفكار واخل���ربات يف جمال ت�صاعد 
الإ�صاب���ة بال�صك���ري وال�صمن���ة يف البحري���ن 
واخلليج، م�ص���ددا عل���ى اأن الإ�صابة مبر�س 
ال�صكري واأمرا����س ال�صمنة باتت ت�صكل اأحد 
اأبرز التحديات التي تواجه الرعاية ال�صحية، 
لي����س فق���ط يف مملك���ة البحري���ن ومنطق���ة 

اخلليج العربي، بل على م�صتوى العامل.

ل����  واأ�ص���ار ال�صت�ص���اري يف ت�رشيح���ات 
“الب���اد” اإل���ى اأن اأك���ر م���ن 400 خمت�س 
وخبري �صي�صارك���ون يف املوؤمتر الذي يهدف 
اإل���ى التدري���ب والتعلي���م الطب���ي امل�صتمر 
للم�صارك���ني كافة يف جل�صاته التي يخاطبها 
40 متحدث���ا وخمت�ص���ا عاملي���ا، منه���م 20 
م���ن البحري���ن، موؤك���دا اأن املوؤمت���ر يه���دف 
اأي�ًص���ا اإلى تب���ادل اخل���ربات، والتعرف على 
والتعري���ف  احلديث���ة،  الطبي���ة  التقني���ات 
بنوعي���ة العملي���ات التي جت���رى حاليا حول 
العامل يف جم���ال ال�صمنة، واإب���راز امل�صكات 
التي تواج���ه الأطب���اء اأثناء اإج���راء العمليات 
وكيفي���ة التغلب عليه���ا، مو�صحا اأن انت�صار 
ن�صب���ة البدان���ة وال�صمن���ة يف البحرين ودول 
اخللي���ج تعت���رب موؤ�رشًا خطرًيا يدع���و لل�صعي 
للح���د من انت�صار اأمرا����س ال�صمنة التي تعد 
�صبًب���ا اأ�صا�صًيا لاإ�صاب���ة بالأمرا�س املزمنة 
غري املعدية، كاأمرا�س ال�صكري، وال�صغط، 
وت�صل���ب ال�رشاي���ني، والقل���ب، والتهاب���ات 

املفا�صل. 
وذكر حممد اأن ه���دف املوؤمتر الأول هو 
النطاق���ًة نح���و ال�صتدام���ة يف تعزيز كفاءة 

الأداء يف القط���اع الطب���ي، م���ن خ���ال اإر�صاء 
اآلي���ات التدريب املهمة للم�صاركني، والذي 
ي�ص���كل قاع���دة مهم���ة لط���اع املنت�صبني 
له���ذا القط���اع واملعني���ني واملهتمني على 
اآخر امل�صتجدات العلمي���ة والعملية، وتبادل 
التجارب واخل���ربات وتعزيز اأوا�رش التوا�صل 
بني املنت�صبني للقطاع داخل مملكة البحرين 
وخارجها، مبا يخدم التط���ور يف اآخر البحاث 

وامل�صتج���دات  والإح�ص���اءات  والدرا�ص���ات 
والعاج���ات يف اخلدم���ات املقدم���ة ملر�صى 
ال�صكر والط���ب الباطني وال�صمن���ة حتديًدا، 
واآخر اآليات الرعاية الطبية املتطورة يف هذا 
املجال، م�ص���ددا على اأهمية ال�صق التدريبي 
للم�صارك���ني باملوؤمتر من الك���وادر الطبية 
والفنية، مبينا اأن التدريب �صيتوا�صل خال 
كل يوم م���ن اأيام املوؤمت���ر الثاثة، وي�صمل 

عل���ى عر����س لأوراق عمل يعده���ا ويقدمها 
باحث���ون خمت�صون خال الف���رة ال�صباحية 

للموؤمتر.
وقال اإن الفرة امل�صائية خال املوؤمتر 
�صيتم تخ�ص�صيه���ا لور�س التدريب العملي 
والنظري على خمتلف املهارات والتقنيات 
والكفاي���ات املهني���ة املتعلق���ة مبو�ص���وع 
املوؤمت���ر، مردف���ا اأن اليوم الأخ���ري �صيكون 
“الي���وم املفت���وح” وينظ���م بالتع���اون مع 
مدي���رة اإدارة ال�صحة العامة ب���وزارة ال�صحة 
مرمي الهاجري، وجمعية ال�صكري البحرينية، 
و�صي�صمل، يوما للتوعية املجتمعية ملر�صى 
ال�صك���ر وال�صمنة، من خ���ال برنامج توعوي 
واإعام���ي حافل مت اإع���داده خ�صي�صا جلميع 
مر�ص���ى ال�صك���ري وال�صمن���ة بالبحري���ن، اإذ 
�صتك���ون امل�صارك���ة مفتوح���ة اأم���ام جمي���ع 
املعني���ني م���ن موؤ�ص�ص���ات واأف���راد داخ���ل 

البحرين وخارجها.
وقال حمم���د اإن اإقامة املوؤمتر وانطاقه 
يف ن�صخته الأول���ى بالبحرين ياأتي حر�صا من 
املنظمني على اأن تكون البحرين مقرا دائما 

للموؤمتر يف �صنواته املقبلة.

• عبدالوهاب حممد	 • رئي�س املجل�س العلى لل�صحة	

بدور املالكي

  

ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

عيد الوالدين وليس عيد األم فقط

مواطن من الصالحية يطالب 
بتعجيل طلبه اإلسكاني

لي����س ا�صتنقا�ص���ا من ق���در الأم 
ومكانته���ا وثقله���ا يف مي���زان احل���ب 
والتوق���ري والعدال���ة الإلهي���ة، وه���ي 
املكم���ل اأو بالأح���رى الن�ص���ف الثاين 
للب�رشي���ة عل���ى هذه املعم���ورة، ولو ل 

حواء ملا كنا وبالعك�س وكذلك اآدم! 
ثمة اآيات كثرية اأنزلها البارئ جل 
�صاأنه يف حمكم كتاب���ه العظيم، حتثنا 
وتو�صين���ا وتاأمرنا اأي�ص���ا باحرامهما 
وتوقريهم���ا لدرج���ة حت���ى ل���و دعونا 
لل����رشك والعي���اذ ب���اهلل مل يتغري ذلك 
احلب والتوقري لهم���ا، و�صاحبهما يف 
الدني���ا معروف���ا كم���ا ج���اء يف التعبري 

القراآين. 
وم���ن املاح���ظ اأن اهلل ج���ل وعا 
جم���ع ب���ني الأبوين يف مي���زان الوجود 
ومل يف���رق بينهم���ا يف اآية م���ن اآياته، 
وكل الآي���ات الت���ي نزل���ت يف حقهما 
مثن���ى كقوله عز وج���ل “َواإِْن َجاَهَداَك 
َِك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم  َعَلى اأَْن ُت����رشْ
ُهَما اأٍُفّ َوَل  َفَا ُتِطْعُهَما”، “َف���َا َتُقل َلّ
لَّ َتْعبُُدواْ  ���َك اأَ َتْنَهْرُهَم���ا”، “َوَق�َصى َرُبّ
ْح�َصاًنا”، وغريها  ���اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِ اإِلَّ اإَِيّ
لذكره���ا  املق���ام  يت�ص���ع  ل  كث���رية 

وح�رشها.
ويف وقتنا احلا�رش جند اأن املجتمع 
الأنث���وي جع���ل كف���ة مي���زان العدالة 
الإلهي���ة ل�صال���ح الأم فق���ط! وكف���ة 
الوالد �صارت ن�صيا من�صيا، متنا�صني 
الكدح و�صهر اللي���ايل والعمل ال�صاق 
امل�صن���ي ط���وال عم���ره، وتغرب���ه عن 
وطن���ه اإذا عز عليه العي����س ول يدري 
ذل���ك ال�صعيف املن���دق يف اأي منكبة 
م���ن مناكب الأر�س يج���د رزقه وقوت 
عيال���ه ويف اأي مكان يف ال���رب اأو البحر، 
اأرزاء  م���ن  احلي���اة  �صن���ك  ويكاب���د 
الدي���ون والقرو����س املرتب���ة عل���ى 
عاتقه يف اأحلك الظ���روف لأجل توفري 
لقم���ة العي�س لأبنائ���ه واأف���راد اأ�رشته 
وحماولت���ه ال�صعبة احلنون���ة ملواكبة 
الزمن واإظهار الب�صمة وال�صعادة على 

وجوههم.
م���ن ه���ذا املنطل���ق ندع���و بناتنا 
واأخواتن���ا والإخوة الك���رام اأن يجعلوه 
“عي���د الوالدي���ن” ولي����س فقط عيد 

الأم...

مصطفى الخوخي

قضيـــــــــــــة اختـــــــــالس
باآيات الرحمن خال���ق الأكوان اأبداأ )َوِمْن 
َم���اَواِت َواْلأَْر����سِ َواْخِت���َاُف  اآَياِت���ِه َخْل���ُق ال�َصّ
َلآَي���اٍت  َذِل���َك  يِف  َنّ  اإِ َواأَْلَواِنُك���ْم  اأَْل�ِصَنِتُك���ْم 

نَي(..  ْلَعامِلِ ِلّ
َخل���دُت يف احلياة َبحرين���ة الَهوى، وُكلما 
ِقي���ل َبحرين نغ���م الفخر ُيناغ���ي َن�صبي، نغم 
الفخ���ر ُيطوقن���ي ك���وين ُول���دت عل���ى ه���ذه 
الأر����س، واإمنا اعتلي���ت اأعلى �ص���امل الفخر 
لَتنف����س نف�صي َهواء ذل���ك الأرخبيل، ومنهج 
الفخر تول���د مع ولدتي من ب���ني اأح�صاء اأُمي 
لأرخبي���ل يتوح���د �صعب���ه يف ظ���ل الطائف���ة 

الإن�صانية رغم اختاف مذاهبه واأعراقه..
اإمن���ا الُهراء الأَدبي ل يط���راأ على �صطور 
كلمات���ي، واإمنا كلماتي متجان�ص���ة مع ترياق 
الواقع الذي اأُعا�رشه.. اأُعا�رش حلنا �صداه ُيدمي 
َنا  م�صامعي، حلن عزفه اإبلي����س بقوله )َقاَل اأَ
���اٍر َوَخَلْقَتهُ ِمن ِطنٍي(  ْنهُ َخَلْقَتِني ِمن َنّ َخ���رْيٌ ِمّ
وتوارثت���ه اأجي���ال اجلاهلية حتى اأن���ه اأ�صبح 
حلنا حمب���ب �صماعه.. العن�رشي���ة حلن عرفته 
الب�رشية مذ مايني العقود، ُيعزف ذلك اللحن 
الدامي من قيثارات عدة  وما هدفها جميعها 
اإل اختا����س الإن�صانية م���ن تلك الأ�صياء التي 
تنب�س ي�صارك���م..  بني اأوت���ار الدين تند�س 
تتح���دث  )الطائفي���ة(،  الديني���ة  العن�رشي���ة 
با�ص���م الدين ُم�صعل���ة الكراهية بني �صفوف 
طوائفه، وتن�رش �صظايا �ُصمه���ا بينهم؛ �َصعًيا 
لتفرقته���م وتنهي���ج ُعقولهم عل���ى البُغ�س 
والكراهي���ة، وبتلك الأحلان التي ُتراق�س بها 

الطوائف امل�صلم���ة ت�صبع �صهوتها الإبلي�صة، 
وم���ا الإ�صام اإل ُطه���ر مطهر يف قد�س املحبة 
والتعاي����س، وب���ريء م���ن الطائفي���ة كرباءة 

الذئب من دم يو�صف )ع(.. 
ي���زف لن���ا دينن���ا احلني���ف جمموعة من 
الأحادي���ث ال�رشيف���ة الت���ي ُتربه���ن على نبذ 
العن�رشي���ة وتوؤك���د اأننا جميًع���ا منحدرون من 
ذات الأ�صل ومت�صاوون اأمام الإله واأنه ل فرق 
بيننا وكما ق���ال النبي حممد )�س(: “ل فرق 
ب���ني عربي ول اأعجمي ول اأبي�س ول اأ�صود اإل 
بالتقوى”، وكم���ا يتلو علين���ا كتابنا املجيد 
َها  اآي���ات حُتق���ر من �ص���اأن العن�رشي���ة )َي���ا اأَُيّ
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ا َخَلْقَناُكم ِمّ الَنّا�ُس اإَِنّ
 ِ ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلَلّ َنّ اأَ �ُصُعوًب���ا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِ
َ َعِليٌم َخِب���رٌي(، ورغم الربهان  اأَْتَقاُك���ْم اإَِنّ اهلَلّ
الديني املقدم بني اأيدينا اإل اأننا ل زلنا نهب 

اأنف�صنا اأحلان العن�رشية ونراق�س عليها.. 
ذلك اللحن الذي يتخلل عقولنا وي�صيبها 
بوب���اء معد، يجعلن���ا لأفع���ال اإبلي�س فاعلني 
وكقطي���ع وراء العن�رشي���ة �صائري���ن، كما اأن 
ذلك اللحن ُيقنع عقولنا باأن العن�رشية مر�س 
ي�صيب لون الب�رشة ولكن يف الواقع العن�رشية 
مر�س ي�صيب العقل الب�رشي، فلونك الأبي�س 
لن يكون جوازك لدخول اجلنة ولونك الأ�صود 
لن يزج���ك يف الدرك الأ�صفل م���ن النار، فقد 
كان بال ب���ن رباح اأ�صود حب�صيا �صمع ر�صول 
اهلل )����س( خ�صخ�صة نعله يف اجلنة، واأبو لهب 
ها�صمي م���ن اأ�رشاف مك���ة و�صيد م���ن اأ�صياد 

َل���ى َن���اًرا َذاَت َلَه���ٍب(، فكما  قري����س )�َصَي�صْ
ن�ص���اأت العبودي���ة والعن�رشي���ة وهيمنت على 
عامل العرق الأ�صود �صفكها الإ�صام بعد ذلك 
واأراقه���ا..  تزجن���ا احلياة من بط���ون اأُمهاتنا 
ب���ني اأح�ص���ان قبيلة معين���ة ل نختارها نحن، 
اإل قيثارة العن�رشية ُتعزف حلنا َقبلّيا م�صوقا 
ُيراق����س النا�س باأ�صم���اء قبائلهم، وقد قال 
ر�صول اهلل )�س( يف حديثه ال�رشيف: “اأَْرَبٌع يِف 
: اْلَفْخرُ يِف  ِة ل َيْرُُكوُهَنّ اِهِلَيّ ِتي ِمْن اأَْمِر اجْلَ اأَُمّ
ْعُن يِف الأَْن�َصاِب، َوال�ْصِت�ْصَقاءُ  الأَْح�َصاِب، َوالَطّ
ِبالنُُّج���وِم، َوالَنِّياَحةُ”.  فعندم���ا ندير عقارب 
الزمن للخلف ونتفقه يف قول ر�صولنا الأمني 
)����س(، ن���راه واقعن���ا الي���وم، فالتفاخر بني 
القبائل جعلن���ا نتح���ارب ونتخا�صم على من 
الأعظ���م، ون�صين���ا اأننا جمعينا م���ن ُتراب واأنا 
ل عظمة يف الُراب اإمن���ا العظمة للعظيم َجل 
�ُصبحان���ه و تعال���ى، فاأ�صاألكم ب���اهلل يا مع�رش 
قوم���ي اأن تقف���وا بجان���ب الإن�ص���ان قبل اأن 
تفت�صوا يف بياناته عن ا�صم قبيلته، ل جتعلوا 

الَقَبلية تقتل اأجمل ما فيكم.. الإن�صانية.. 
تعلمنا م���ذ ُكنا يف ح�رشة ال���رَباءة اأن اهلل 
خلقنا جميعنا من اأ�صل واحد األ وهو الُراب، 
ودر�صن���ا يف املدر�صة اأن الإن�صان واإن اختلف 
�صكل���ه اأو لونه يبقى، كبقي���ة الرعية له روح 
وقل���ب ينب�س، وتعلمن���ا من دينن���ا احلنيف 
اأنن���ا جميعنا من ذات الأ�ص���ل )الُراب(، واأنه 
ل ف���رق بينن���ا واإن اختلفن���ا، فل���م نراق�س 
لقياثري العن�رشية ون�صتمع لأحلانها الدامية؟ 

مل���اذا ل ن�ص���م م�صامعن���ا ع���ن تل���ك الأحلان 
الدامية، ون�صم���د اأنف�صنا عن الراق�س لها؟ 
فما العن�رشية اإل ق�صية اختا�س لإن�صانيتنا..

رغ���م الكت���ب الثقيل���ة الت���ي در�صناها، 
ورغ���م الآي���ات القراآني���ة الت���ي ُتتل���ى عل���ى 
م�صامعنا، ورغم اأ�ص���وات الندوات املتعالية 
�صد العن�رشية، ورغم املوؤمترات واملظاهرات 
الدولي���ة التي تنب���ذ العن�رشي���ة اإل اأننا لزلنا 
واقف���ني عاجزين اأمام العن�رشية ولزلنا نهب 

اأنف�صنا لها وتراق�س على اأحلانها.. 
لنكن طائف���ة واحدة متوح���دة يف الروح 
الأ�ص���ل  ع���ن  الع���ني  م�صم���دة  الإن�صاني���ة، 
مة عن اأحل���ان العن�رشية، فبذلك  والع���رق، �صَ

جن�صد وطنا يعلو على الُعا ِبُعاه.. 
يف اأرخبيلن���ا �َصاٌم جميل مات يف كل بقع 
الأر����س، عازف متنح يف زاوي���ة مهجورة يتلو 
على املدينة اآيات حتارب اأحلان الُعن�رشية يف 
كل �صب���اح وم�صاء، جميعن���ا نفر�س الُراب، 
�ُصن���ة، �صيع���ة، بي�ص���ا و�ص���ودا، والَتعاي����س 
رم���ز جمعتنا، اأكمل حلن اآيات���ك و�صُتغني لك 
حمبتنا، اأاأن���ت ُهنا اأيها الع���ازف اأم اأنك ُطهر 
ي�صتوطن ُعقولنا؟ حلظة واحدة اإنَك التعاي�س 

الذي ُيجمل اأَرخبيلنا.. 
اإمنا تبداأ الآي���ات وُتتلى، وتتولد احلياة 
وُتفن���ى، ويبقى اأرخبي���ل اأُوال �صامخ يف الُعا 

َيتعلى.. 

فاطمة علي

اأنا مواطن من قرية ال�صاحلية ا�صتب�رشت بعد زيارة 
رئي�س ال����وزراء �صاح����ب ال�صمو امللك����ي الأمري خليفة 
ب����ن �صلمان اآل خليفة اأدام����ه اهلل للوطن، بتلبية طلبي 

الإ�صكاين. 
اأنا�ص����د �صموكم الكرمي ب����كل فخر وحب من القلب 
اأن يت����م النظ����ر يف طلبي الإ�ص����كاين، اإذ اإنني اأ�صكن يف 
مكان �صيق يتكون م����ن حجرة وحمام ومطبخ، ومتزوج 
ولدي طف����ان وراتبي �صعيف جدا، كوين متقاعدا ومر 

على طلبي الإ�صكاين 7 �صنوات. 
و�صبق اأن راجعنا وزارة الإ�صكان واأعلنوا اأن الوزارة 

�صتغطي الطلبات حتى العام 2002.

االسم والعنوان لدى المحرر

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

readers@albiladpress.com
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من اأكرث الأ�سئلة التي باتت حتا�رصين يف 
كل م���كان، وترتدد عل���ى م�سامعي “ما هو �رص 
درا�ستك برنام���ج الدكتوراه يف اإدارة البتكار 
بع���د 14 عاما من التخ�س�ص يف الإعالم ما بني 
�سح���ف واإذاعة وتلفزيون وعالق���ات عامة؟”، 
ورغ���م �رصاحت���ي املعه���ودة وع���دم تلوين يف 
الإجاب���ة، اإل اأنن���ي وجدت فيها م���ا هو �سادم 
للكثريي���ن، “نعم اأدر����ص البت���كار لأن كلي 
اإمي���ان ب���اأن الإعالم ال���ذي در�ست���ه ومار�سته 
�سينقر����ص ويتال�س���ى اإلى برجمي���ات وذكاء 
ا�سطناع���ي غري حمدود �سيقل���ل فر�ص عمل 
اإل���ى  م���ن املنتم���ني  الكثريي���ن، خ�سو�س���ا 

املدر�سة الكال�سيكية”.
ورغ���م عدم تقبل من ح���ويل غالبا ما اأراه 
يف الأف���ق، اإل اأن���ه ويف كل م���رة تثب���ت �سحة 
م���ا ا�ستنتج���ه اأو حللت���ه من خ���الل املعطيات 
املختلفة واملوؤ�رصات، وكان بالفعل اأن اأطلت 
علينا مت���ارا، بجمالها غ���ري املعهود وذكائها 
املدرو����ص وحوارها املتقن، ومل���ن ل يعرف 
مت���ارا، ه���ي مذيع���ة “برجمية” جتم���ع الأخبار 
وحتلله���ا وحترره���ا، خرج���ت يف ح���وار طويل 
من���ذ اأ�سبوع على قناة العربية و�ستقوم قريبا 
باإذاعة الأخبار، و�ستعلن وداعية جلميع الدمى 
الفارغة التي تتمايل اأمام امليكرفون بال عقل 
واع اأو ثقاف���ة معه���ودة معتمدة عل���ى اأطنان 

املكياج وعمليات التجميل املو�سمية.
حقيقة، كن���ت اأنتظر متارا بفارغ ال�سرب، 
كن���ت اأمل����ص ق���رب و�سوله���ا يف اأي���ة حلظة، 
وكالع���ادة و�سفني البع����ص باملبالغة، لكن 
كي���ف يل اأن اأبالغ وق���د �سهدت بع�ص املهن 
من حويل تتال�س���ى مع قوة البت���كار والذكاء 
ال�سطناعي م���ن حولنا، فاأغلب ن�رصات الأخبار 
الت���ي كانت حتتاج ما بني 3 اإلى 4 م�سورين، 
باتت تخ���رج عل���ى ال�سا�سة من خ���الل م�سور 
واح���د يجل�ص يف غرفة التحك���م ويحرك الأزرة 

ميينا وي�سارا ل�سبط امل�سهد.
املع�سل���ة هنا ل تتعلق بتمارا اأو �سوفيا 
ج���دا  قري���ب  �سع���ودي  رب���ورت  - �سوفي���ا 
لالإن�سان ويتح���دث عددا من اللغ���ات، ولديه 
القدرة على التعبري عن م�ساعر احلزن والفرح 
والقل���ق وغريه – بل ت���دور يف فلك الكثريين 
ممن مل يعدوا الع���دة لالنفتاح على متغريات 
كثرية �ستع�سف بالكون باأ�رصه يف غ�سون 25 

عاما من الآن.

تمارا... إلى أين؟!

اأ�سعن���ا الكثري من الوقت خ���الل ال�سنوات 
املا�سية يف ال�سيا�سة، واأهدرنا لالأ�سف طاقاتنا 
املالي���ة والفكري���ة بالإ�ساف���ة اإل���ى خ�سارتن���ا 
الهائلة لأمنن���ا وا�ستقرارن���ا، كل ذلك من اأجل 
فك���رة جمنونة تريد اأن نك���ون اأمام العامل دولة 
دميقراطية وكاأننا يف الواقع دكتاتورية ككوريا 
ال�سمالية اأو ثيوقراطية كاإيران الظالمية، وكان 
ه���ذا الهدر املايل والفكري واخل�سارة التنموية 
كلها بال داع ول مربر، لكن هذا ما جرى وما كان 
عليه الو�سع ال�سيا�سي الدمر الذي ل نتمنى اأن 

يعود ول حتى جمرد ذكرى �سوداء قامتة.
الي���وم وبعد كل ما ذكرت نحن اأمام مملكة 
حباه���ا اهلل باخلري ومعه ال�ستقرار، وبني اخلري 
وال�ستق���رار عالقة جدلي���ة وثيقة، فحتى يدوم 
ه���ذا اخلري وينت�رص وي�ستفي���د منه اأهل البحرين 
جميع���اً دون متييز لبد اأن يرافق���ه ال�ستقرار 
املطل���وب، ل نفع���ل مث���ل قطر الت���ي اأهدرت 
ثروتها على دعم الإره���اب ول نعود لل�سيا�سة 
العرجاء التي انتهجناه���ا قبل �سنوات ودمرتنا 
وحلت بن���ا الفو�سى واخلراب، لق���د ولت تلك 

الأيام التي راأينا فيها الوفاق ووعد تت�سدران 
التنظيم���ات  ه���ذه  ق���ادة  وراأين���ا  امل�سه���د 
وغريه���ا يعتلون املنابر وم���ن حولهم حر�سهم 
وميل�سياته���م، كم���ا راأين���ا احل���رق والتخري���ب 
والتدم���ري ومازلن���ا نذك���ر ال�س���وارع املغلق���ة 
بنريان الإطارات اأينما توجهت يف البحرين حتى 
بل���غ الأمر حما�رصة �س���وارع العا�سمة ودوائرها، 
بل بل���غ الأم���ر بتل���ك الأي���ام ال�س���وداء احتالل 
ال�سلمانية والتوج���ه ملبنى احلكومة ملحا�رصته، 
كل ذل���ك مل يك���ن ميكن تخيل���ه ولكنها وقائع 
حى  ْ جرت على الأر�ص موثق���ة وع�سناها ولن متمُ
من ذاكرتن���ا، لهذا كله اأقول الي���وم والبحرين 
اأمامه���ا خري كث���ري وموارد من حي���ث ل نتوقع، 
علين���ا به���ذا الجت���اه اأن نذكر ما ج���رى حتى ل 
يتك���رر، واأول م���ا يج���ب اأن نتعلم���ه األ نع���ود 
باملطل���ق لل�سيا�سة الدمرة ومهما حاول الغرب 
اأو ال�رصق اأو ال�سيطان خداعنا وترويج ما ي�سمى 
بالدميقراطي���ة وال�سفافي���ة وحق���وق الإن�سان 
وغريها من هذه املف���ردات التي يكمن وراءها 
ف���خ ا�سطي���اد ال�سع���وب، علين���ا اأن نرف�سه���ا 

وننبذه���ا ول ن���رتك فر�س���ة ل�سحاف���ة حملي���ة 
خمرتقة تد����ص ال�سم يف مق���الت بع�سهم، ول 
ن���رتك لبع�ص الوجوه القدمي���ة املعروفة التي 
اخرتق���ت بور�س���ة ال�سيا�س���ة اأن تع���ود حت���ت 
يافطة امل�ساحل���ة والوحدة والن�سجام وال�سف 
الوطني وال�سفافية وغريها من هذه املفردات 
الت���ي ما عادت تنطلي علين���ا مهما جرى تلميع 
مروجيه���ا لها، فقد اكت�سفنا اأن كل ما تعر�سنا 
له يف املا�سي من خ���راب وفو�سى جاء من هذا 
الب���اب الذي ت���وله لالأ�سف فيم���ا م�سى بع�ص 
امل�سوؤول���ني الذي���ن بلغ���ت منا�س���ب بع�سهم 
وزراء يف احلكوم���ة واأع�س���اء يف ال�س���ورى، ع���اد 
بع�سه���م لالأ�س���ف الي���وم يف منا�س���ب اأعلى يف 
الخ���رتاق، وه���ذا لن يقب���ل به �سع���ب البحرين 
بع���د اأن خرجنا م���ن دائ���رة النار، علين���ا اليوم 
ال�ستفادة من اخلري وترفي���ه �سعبنا وحت�سني 

م�ستواه كالآخرين وبال �سيا�سة دمرة.

تنويرة: 
النوم بني قوم ميتني يقظة.

وال�����رصور  وال��ف��رح  البهجة  تبعث 
النا�ص  تناقلها  التي  الكلمات  تلك 
اإذاع��ي لإذاع��ة  الأث��ري من حديث  عرب 
ال�سمو  �ساحب  فيه  حت��دث  البحرين 
�سلمان  ب��ن  خليفة  الأم����ري  امل��ل��ك��ي 
امل��وق��ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  خليفة  اآل 
العبارات  وتوالت  ورع��اه،  اهلل  حفظه 
كالبل�سم  ���س��م��وه  م���ن  وال��ك��ل��م��ات 
وجمالها  واأل��ق��ه��ا  ب�ساطتها  ب��ك��ل 
وال���روح. القلب  اأع��م��اق  يدخل   ال��ذي 
مفاجًئا  ل��الإذاع��ة  �سموه  حديث  ك��ان 
�سموه  اأحاديث  كعادة  وطيًبا  وعميًقا 
اأن  اهلل  ���س��اء  اإن  “اأمتنى  ق��ال  ح��ني 
اأ�ستمر يف خدمتكم وخدمة هذا الوطن 
وهذا ال�سعب الويف الذي اأعتربه درعا 
التي  الأخطار  لكل  عاليا  و�سدا  واقيا 
واجهتنا، واإن �ساء اهلل لن نقول �سوف 
وم�ستقبل  حلا�رص  درع  لكنه  تواجهنا، 
 هذا البلد و�سالمته على اأر�سه وبلده”.
ب�سيء  اأق����م  “مل  ���س��م��وه:  وي�����س��ي��ف 
يف  انغر�ص  ال�سعب  ه��ذا  حب  لأن  اإل 
املحبة،  ال�سعب  ه��ذا  وبادلني  قلبي 
لهذا  �سكًرا  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  ل  واأنا 
ما  اهلل  يعلم  لكن  بكلمات،  ال�سعب 
وتفاين  واإخال�ص  وود  حمبة  من  نكنه 
يف  به  �سعرت  ما  وهذا  ال�سعب،  لهذا 
تفاين ال�سعب يف حب هذا البلد”، هذه 
امل��ع��اين اأع��ادت��ن��ي م��ع ال��ق��راء الكرام 
يوم  الزاوية  هذه  يف  ن�رصته  مقال  اإلى 
2018 حتت عنوان:  11 فرباير  الأحد 
�سمو  بجهود  اخل��ري  ب�سائر  “تلوح 
وتناولت  �سلمان”،  بن  خليفة  الأم��ري 
)اهتمام  بالن�ص  الفقرة  ه��ذه  فيه 
�سمو  اإلى  ي�ستمعون  وهم  املواطنني 
وحر�سه  دع��وات��ه  يف  ال����وزراء  رئي�ص 
اإلى  الرامية  التوجهات  كل  وت�سجيعه 
احلفاظ على الن�سيج الوطني وتعزيز 
البحرين �ستبقى  وحدتنا الوطنية، ان 
اجتماع  يف  تاريخها  مر  على  هي  كما 
الوطن  لتكون كلمة  الكلمة واملوقف 
القائمة،  اأعلى  يف  العليا  وم�سلحته 
الكثري  فمجل�ص �سموه وزياراته فيها 
ت�سب  اأن  تلزم  التي  ال�سواهد  م��ن 
ك���ل امل����ب����ادرات يف ح�����س��ن ال��وط��ن 
الداعمني  اأول  و�سموه  واأخ���ريا  اأول 
وامل�������س���ان���دي���ن، وح��ي��ن��م��ا ي��ت��ح��دث 
مب��ب��ادرة  ت��ف��اوؤل��ه��م  ع��ن  املخل�سون 
الغريفي  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��د  ال��ع��الم��ة 
وعمق معانيها ودللتها، فتلك اأي�ًسا 
�سورة تبعث على الأمل الكرمي يف اأن 
اهلل  يكتب  اأن  لبد  املخل�سة  اجلهود 
النجاح(. )انتهى  �سبحانه وتعالى لها 

القتبا�ص(.
وم���ن ح�����س��ن ال��ط��ال��ع اأن���ن���ي من 
املوؤمنني بالعمل الوطني القائم على 
امل�ساركة من جانب اجلميع لكي تنجح 
اجلميع  يكون  واأن  اخل��رية،  امل�ساعي 
وموؤ�س�سات  ومواطنون  م�سوؤولون   -
جمتمع  ومنظمات  واأه��ل��ي��ة  حكومية 
ومثقفون  �سيا�سية  وجمعيات  مدين 
على  جممعني   - وق��ل��م  ف��ك��ر  واأه����ل 
ودع��م  مل��ب��ارك��ة  ت��ام��ة  بقناعة  الأم����ر 
العمل  ب���ل  امل����ب����ادرات،  ه���ذه  م��ث��ل 
ويقدم  اإطارها،  يف  رئي�سية  كاأطراف 
وا�ستعداده  ومقرتحاته  اأفكاره  الكل 
عليه  ي��وؤك��د  جهد  ك��ل  لبذل  املطلق 
�سمو رئي�ص الوزراء اأيده اهلل، وهذا ما 
وافق ح�سن الطالع يف ا�ستقبال �سموه 
وهنا  “البالد”  �سحيفة  حترير  اأ���رصة 
م�سوؤوليات  على  التاأكيد  �سموه  اأعاد 
وطنهم. خ��دم��ة  يف  ال�سحافة   رج���ال 

كل ذلك ميالأنا بالتفاوؤل وال�ستب�سار 
التي  املخل�سة  الوطنية  ب��اجل��ه��ود 
خليفة  الأم���ري  �سمو  باهتمام  حتظى 
بن �سلمان ومباركة �سموه كل مبادرة 
وال�سالم  اخل��ري  حتقيق  اإل���ى  ت��ه��دف 
هذا  على  واحلفاظ  واملحبة  والتاآلف 
الغايل وفتح �سفحات جديدة  الوطن 
ب��امل��زي��د  ي��ن��ب��ئ  مب�ستقبل  م�����رصق��ة 
التي  واملكت�سبات  الإجن�����ازات  م��ن 

ت�ستحقها البحرين و�سعبها.

سندنا “وسدنا العالي”... 
 خليفة بن سلمان

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�سحافتن���ا  لتوجه���ات  م�ساندي���ن  )اإنن���ا 
الوطنية، وداعمني حلرياتها، ومقدرين ر�سدها 
ق�ساي���ا املواطن���ني وا�ستق�ساءها املعلومات 
القيم���ة يف اأهدافها وم�سمونه���ا ومنها جريدة 
“الب���الد” الت���ي ت�سطلع بدور وطن���ي كبري(... 
ذل���ك ما قاله لنا �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء 
املوق���ر حفظه اهلل ورعاه يوم الأربعاء املا�سي 
خالل ا�ستقبال �سم���وه “البالد” مبنا�سبة الفوز 
بجائ���زة ال�سحاف���ة العربية عن فئ���ة ال�سحافة 
ال�ستق�سائي���ة، وحقيق���ة اإن توجيهات �سموه 
اأيده اهلل كانت ال�سبب الأول والرئي�ص يف متيز 

“الب���الد” ون�ساطها بكل الأبع���اد والتفا�سيل 
وعطائه���ا الالحم���دود يف هذا املحي���ط الكبري، 
حمي���ط الإعالم حيث تواج���د املعرفة الإن�سانية 
والغاي���ات املختلفة واملتباين���ة، ف�سمو رئي�ص 
ال���وزراء حفظ���ه اهلل ورع���اه يعت���رب ال�سحاف���ة 
مركزا لدفع املجتمع اإلى الأمام ولها خا�سيتها 
يف تنوي���ر النا����ص والهتم���ام بالق�سايا العامة 
وال�سمولي���ة، ودائما يقول لنا ككتاب اأعمدة يف 
ال�سحافة املحلية “اكتب���وا بال قيد ول تردد”، 
وه���ذا النهج هو ما اأعط���ى ال�سحافة البحرينية 
قوته���ا ومكت�سباتها لي�ص عل���ى م�ستوى دول 

اخلليج فح�سب، اإمنا يف الوطن العربي.

تعلمنا كاأهل �سحاف���ة من �سموه اأيده اهلل 
اأن لل�سحاف���ة دورا مهم���ا يف حت�س���ني ال�سياج 
الداخل���ي للمواط���ن ولها م�سوؤولي���ة مبا�رصة يف 
حت�سينه من خالل تعمي���ق الأفكار امل�ستنرية، 
الوط���ن  ع���ن  للدف���اع  كذل���ك  جماعي���ة  واأداة 
واإجنازات���ه يف �ست���ى املجالت، وكلم���ا يلتقي 
�سم���وه بال�سحاف���ة يتناق�ص معه���م ويعزز من 
عزميته���م يف الدفاع عن الوط���ن وي�ستمع اإلى 
كل الأف���كار والآراء ب�س���كل خا����ص ويحث على 
توحي���د اجلهود والن�ساط نح���و الهدف الأ�سمى 
وهو الوط���ن ول �سيء غري ذلك، و�سخ�سيا منذ 
اأن دخلت ميدان ال�سحافة قبل 23 عاما تعلمت 

م���ن توجيهات���ه اأي���ده اهلل كي���ف اأك���ون كاتبا 
ج�س���ورا �سجاعا متفاني���ا يف الدفاع عن الوطن، 
واأن تك���ون الزاوية التي اأكتبها �سورة �سادقة 
ب���كل املع���اين يف ت�سلي���ط ال�سوء عل���ى نب�ص 
ال�س���ارع وهم���وم النا�ص، باعتب���ار اأن ال�سحافة 
جزء ل يتجزاأ من ج�سد الوطن، كثرية هي احلكم 
واملواع���ظ والقدرات الإبداعي���ة التي تعلمتها 
من مفردات �سموه حفظه اهلل، فهو لنا القدوة 
واملعلم ومدر�سته ت�س���ع باملعرفة احلقة لبناء 
الوطن م���ن الط���راز الأول، فهنيئ���ا لل�سحافة 
البحرينية ه���ذه الرعاي���ة ال�ستثنائية من لدن 

�سموه حفظه اهلل.

هنيئا للصحافة الرعاية االستثنائية 
من سيدي سمو رئيس الوزراء

يف ظ���ل ما ن���راه من �رصاع���ات وا�سطرابات 
ت����رصب الكثري من ال���دول واملناط���ق، انت�رصت 
التحليالت والأبحاث والتوقعات باإمكانية اندلع 
ح���رب عاملية ثالث���ة لأ�سباب كث���رية وخمتلفة، 
اإك�سرب����ص”  “ديل���ي  اأعلن���ت �سحيف���ة  حي���ث 
الربيطاني���ة عل���ى �سبي���ل املث���ال وجود قنبلة 
نع���ت للجيل اخلام�ص  جديدة بح���وزة رو�سيا �سمُ
م���ن املقات���الت تزيد اخل���وف من احتم���ال بدء 
احلرب العاملية الثالثة، كما حتدثت ال�سحيفة 
ذاتها يف تقرير اآخر ع���ن مواجهة نووية و�سيكة 
ب���ني اأمريكا وكوري���ا ال�سمالية بع���د تهديدات 

زعيم الأخرية كيم جونغ اأون، باأن زر ال�سواريخ 
النووية موجود على مكتبه.

ه���ي  الربيطاني���ة  مي���ل  ديل���ي  �سحيف���ة 
الأخ���رى ن����رصت تقاري���ر تزع���م اأن الأر�ص على 
و�س���ك الدم���ار، وحتديدا ي���وم 23 اأبريل، حيث 
�ست�سطف ال�سم�ص والقمر وامل�سرتي يف كوكبة 
ب���رج الع���ذراء، واأن الكوك���ب الغام����ص نيبريو 
�سيظه���ر يف ال�سماء، ثم بداي���ة احلرب العاملية 
الثالثة و�سعود امل�سيح الدجال و�سبع �سنوات 

من املحنة.
اأما عن الواقع ال���ذي نعي�سه بعيًدا عن هذه 

التخمينات وال�سطحات، فه���و لي�ص اأقل �سوًءا، 
اأو لنق���ل اإن���ه نهاي���ة لالأر�ص اأي�ًس���ا واإن ب�سكل 
خمتلف، فهو نهاية للطبيعة الهادئة امل�ستقرة 
كم���ا خل�س���ت الدرا�س���ات ال�ستق�سائية التي 
التابع���ة  �سوليو�سن���ز”  ري�س���ك  “اأون  اأجرته���ا 
ملوؤ�س�س���ة “اأون بي اإل �س���ي” الربيطانية وهي 
�رصكة ا�ست�سارية عاملية رائ���دة تقدم درا�سات 
عن املخاطر، حيث ن�رصت على موقعها الر�سمى 
خارطة عاملية حول املخاطر ال�سيا�سية والعنف 
ال�سيا�سي والتهدي���دات الإرهابية، م�سرية اإلى 
اأن 40 %  م���ن ال���دول معر�سة خلط���ر الإرهاب 

والتخريب، و60 % م���ن البلدان معر�سة خلطر 
ال�سطراب���ات املدني���ة، و33 % م���ن البل���دان 
معر�سة خلطر ال�سطرابات واحلرب اأو النقالب.

واأو�سح���ت الدرا�س���ات اأن الكثري من دول 
الع���امل الثال���ث تق���ع �سم���ن ال���دول مرتفع���ة 
اخلط���ورة، بينم���ا تواجه ال���دول الك���ربى خطر 
انتخاب احلكومات ال�سعبوية، وكذلك العمليات 
الإرهابية يف الدول الغربية حيث ت�ساعفت هذه 
العمليات خالل ع���ام 2017 وو�سلت اإلى 204 
عملي���ات، بعد اأن كانت 96 خ���الل عام 2016م 
وزاد عدد ال�سحايا عن األف �سخ�ص يف كل عام.

نهاية األرض

عادل عيسى  
المرزوق

أهال بالخير ووداعا 
للسياسة والخونة

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

سمر 
األبيوكي

 من جديد 

 

Ata2928
@gmail.com عطا الشعراوي



ال�سعودية تخف�ض �رضيبة 
الدخل لال�ستثمار يف الغاز 

الريا����ض – اأرقام : وافق جمل�ض الوزراء على 
خف����ض �رضيبة الدخل عل���ى امل�ستثمرين يف اإنتاج 
الغ���از الطبيعي اإل���ى 20 % بدالً من 30 %.  واأقر 
جمل����ض ال���وزراء ت�سكي���ل جلن���ة يف وزارة املالية 
مب�سارك���ة ممثلني م���ن وزارة الطاق���ة وال�سناعة 
لل���زكاة  العام���ة  والهيئ���ة  املعدني���ة  وال���روة 
والدخ���ل و�رضك���ة اأرامك���و ال�سعودي���ة، ومن ترى 
اللجن���ة اال�ستعانة به من اجله���ات االأخرى، لو�سع 
اآلي���ة تنفيذ التعدي���الت اخلا�س���ة ب�رضيبة الدخل 

واملتعلقة باال�ستثمار يف الغاز الطبيعي. 

اأزمة يف كندا ب�سبب اأنبوب للنفط

اوت���اوا - اأف ب: ا�سطر رئي�ض الوزراء الكندي جا�س���ن ترودو، يف الدقيقة االأخرية، اإلى 
تعديل جدول زمن���ي يت�سمن مواعيد دولية مكثفة، لالن�رضاف اإلى حل اأزمة �سيا�سية مت�سلة 
بالنف���ط الذي تعترب ب���الده اأحد كبار منتجيه. و�سي�سطر للعودة الي���وم االأحد اإلى اوتاوا بني 

قمة االأمريكتني التي تنتهي ال�سبت يف بريو وجولة يف فرن�سا وبريطانيا تبداأ االثنني.
وقد جنمت هذه االأزمة عن زيادة الطاقة اال�ستيعابية ثالث مرات الأنبوب نفطي ميتد من 

والية الرمال النفطية يف والية الربتا اإلى مرفا فانكوفر على املحيط الهادئ.
اإال اأن املتعه���د االمريك���ي للم�رضوع يهدد باالن�سحاب ب�سب���ب املعار�سة احلادة ملقاطعة 

كولومبيا الربيطانية، كربى مدنها فانكوفر.
وهذه �رضبة موجعة لرئي�ض الوزراء املتم�سك باأنبوب “تران�ض ماونن” الذي من املتوقع 

اأن ينقل 890 األف برميل يوميًّا بدالً من 300 األف حاليًّا.
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اقتصاد
“دملونيا” تعهد  لـ “funscape” اإدارة 4 مرافق ترفيهية

25 % ن�سبة االإجناز و85 % احلجوزات ... واالفتتاح اأكتوبر 2019

زينب العكري من الزالق

ك�س���ف الرئي����ض التنفي���ذي ل�رضك���ة جممع 
دملوني���ا، ال�سيخ حمم���د بن دعي���ج اآل خليفة، 
 ”funcape“ اأن ال�رضك���ة اتفق���ت م���ع �رضك���ة
يف  الرتفيهي���ة  املراف���ق  الإدارة  الرتفيهي���ة 
املجم���ع على م�ساح���ة تبلغ 5333 م���رًتا مربًعا 
م���ن امل�ساح���ة االإجمالية للمجم���ع البالغة 125 
األ���ف مرت مربع. واأو�سح  خ���الل موؤمتر �سحايف، 
اأن امل����رضوع ي�سري وف���ق املخطط له يف املجمع 
اذ مت تنفي���ذ م���ا ن�سبت���ه 25 % م���ن االأعم���ال 
االإن�سائية، فيم���ا بلغت ن�سبة احلجوزات 85 % 
حت���ى االآن، متوقًعا اأن يت���م ت�سليم امل�رضوع يف 
يونيو 2019 على اأن يتم االفتتاح الر�سمي يف 

اأكتوبر 2019.
واأو�س���ح ال�سيخ حممد بن دعيج اآل خليفة، 
اأن اإجم���ايل امل�ساح���ة املوؤج���رة م���ن امل����رضوع 
و�سلت اإل���ى حوايل 57 األف مرت مربع، مبيًنا يف 
الوقت نف�سه اأن املجمع ي�سم حوايل 220 حمالً 

للتجزئة.
ولف���ت الرئي����ض التنفي���ذي ل�رضكة جممع 
دملوني���ا، اأن املجم���ع �سيوفر فر����ض عمل من 
2500 اإل���ى 3000 وظيف���ة يف جم���ال التجزئة، 
م�سرًيا اإلى اأن الكلفة االإجمالية تبلغ 52 مليون 
دين���ار والقيمة اال�ستثماري���ة حوايل 21 مليون 

دينار.
واأك���د اأن ال�رضك���ة ت�سعى اإل���ى ا�ستقطاب 
لل�س���وق  للدخ���ول  جدي���دة  جتاري���ة  عالم���ات 
البحرين���ي الأول م���رة م���ن الوالي���ات املتح���دة 

االأمريكية واأملاني���ا، الفًتا اإلى اأن اإدارة املجمع 
ت�سعى اإلى ت�سليم امل�رضوع يف موعده املحدد.

واأ�س���اف الرئي�ض التنفي���ذي ل�”دملونيا” 
اأن املجمع �سي�س���م 4 مرافق ترفيهية يحتوي 
االأول عل���ى مرك���ز ترفي���ه عائل���ي يق���ام على 
م�ساح���ة 2200 مرت مربع، فيم���ا ي�سم املرفق 
الث���اين ق�سماً لت�سلق اجلب���ال والذي يقام على 
م�ساح���ة تبلغ ح���وايل 530 م���رًتا مربًع���ا، فيما 
يحتوي الثالث على �سالة تزلج مفتوحة و�سط 

املجمع على م�ساحة 750 مرًتا مربًعا.
اأما الق�سم االأخ���ري من املرافق الرتفيهية، 
في�س���م منطقة ترفي���ه ريا�سية عل���ى م�ساحة 
1840 م���رًتا مربًعا وي�س���م ملعبني متو�سطي 
احلجم لكرة القدم، م�سرًيا اإلى اأن تلك املرافق 

�ست�ساهم يف ا�ستقطاب الزوار.
واأ�س���ار ال�سي���خ حمم���د ب���ن دعيج اإل���ى اأن 
“دملوني���ا” تعاق���دت مع �رضك���ة “اأي�ض وورد” 
الهولندي���ة الإن�س���اء �سالة للتزل���ج، مو�سًحا اأن 
ا، اإل���ى جانب  امل����رضوع يف ط���ور التنفي���ذ حاليًّ
توقي���ع اتفاقية م���ع �رضكة “كالت����ض اإيطاليا” 
الإن�ساء حو�ض اأ�سماك ا�سطواين ال�سكل بارتفاع 
16 مرًتا وباإمكان الزوار م�ساهدته على مدى 3 
اأدوار من املجمع، ويعد ذلك اإ�سافة نوعية اإلى 

مرافق الرتفيه.
وم���ن جان���ب اآخ���ر، اأك���د ال�سي���خ حممد بن 
دعي���ج اأن �رضك���ة دملوني���ا يف ط���ور االن�سمام 
ملوؤ�س�س���ة التنظي���م العق���اري اأ�س���وة ببع����ض 
�رضكات التطوير العقاري التي ان�سمت موؤخًرا، 

مو�سًح���ا اأن القط���اع العق���اري �سيحق���ق نقلة 
���ا اأن املوؤ�س�س���ة ت�سمن حقوق  نوعية خ�سو�سً

املطورين العقاريني.
ولفت اإل���ى اأن موؤ�س�سة التنظيم العقاري، 
�ست�ساهم يف تعزيز ثق���ة امل�ستثمرين بال�سوق 
العقاري املحلي، وبالت���ايل ا�ستقطاب املزيد 
من امل�رضوع���ات اال�ستثمارية الت���ي ت�ساهم يف 

حتقيق االزدهار. 
م���ن جانبه، اأك���د مدير العملي���ات يف �رضكة 
“Funscape”، ه�سام احلداد، اأنه مت التوقيع 
على عق���د تاأجري للمرافق الرتفيهية، مبيًنا اأنه 
مت الب���دء بالت�ساميم لبدء اأعم���ال البناء، حيث 
تقوم بها �رضكات اإيطالي���ة واأ�سبانية واأملانية، 
ملمًح���ا اإل���ى تاأ�سي����ض اأكادميي���ة ريا�سي���ة يف 

امل�رضوع.
واأو�س���ح اأن املرافق الرتفيهية يف املجمع 
األع���اب  منه���ا  رئي�سي���ة،  مراف���ق   4 �ست�س���م 
 ،zip-line �املغامرات مثل ت�سلق احلبال، وال
وال���روك الين، والتزلق عل���ى اجلليد، يف �سالة 
م�ساحته���ا 750 مرًتا مربًعا، حتتوي على اأحدث 
م���ا تو�سل له العمل يف ه���ذا املجال، وملعبني 

لكرة القدم، مب�ساحة 1840 مرًتا مربًعا.
واأ�سار اإلى اأن املجم���ع يتميز بكونه مزيًجا 
متوازًن���ا ما بني العمارة احلديثة وامل�ستقبلية، 
ويع���زز االأج���واء العائلي���ة املمي���زة، و�سي�سمل 
حمالت متنوعة تفت���ح اأبوابها يف البحرين الأول 
م���رة ليكون وجه���ة للرتفية والت�سلي���ة والبيع 
الق�س���وى   اال�ستف���ادة  لتحقي���ق  بالتجزئ���ة، 

للم�ستاأجرين والزوار.
وتاأت���ي روؤي���ة املجمع خللق وجه���ة عائلية 
�ساملة جلميع اأف���راد العائلة باختالف اأعمارهم 
واأن�سط���ة  خدم���ات  بتوف���ري  واهتماماته���م، 
ترفيهية وتعليمية لالأطفال وال�سباب والعديد 
من املقاهي التي �سيتم اإن�ساوؤها على ال�سطح 
ومطاعم وقاعتني كبريتني لتنظيم الفعاليات 

املختلفة.
ويط���ل املجم���ع عل���ى قن���اة مائي���ة جميلة 
ومناظر طبيعية خ����رضاء تتكامل مع امل�ساحات 
اخل�رضاء بالداخ���ل، وتتميز حمتوي���ات الرتفيه 
العائلي بوجود حو����ض اأ�سماك كبري اأ�سطواين 
ال�س���كل بارتف���اع 16 م���رًتا با�ستطاع���ة الزوار 
م�ساهدت���ه م���ن جمي���ع االأدوار، حي���ث يعت���رب 

االأطول من نوعه يف املنطقة.

•  جانب من املوؤمتر ال�سحايف	

“جي كي الفجرية” ت�شارك يف “اإنرتيرز” بالبحرين

“ال�شالم”: اأميال م�شاعفة مكافاأة حلاملي “االئتمانية”

”Paramount Residences Bahrain“ بن فقيه” تك�شف عن“
بكلفة اإجمالية ت�سل 25 اإلى مليون دينار 

فقي���ه  ب���ن  اإدارة  جمل����ض  رئي����ض  ����رضح 
لال�ستثمار العقاري، في�س���ل فقيه باأن م�رضوع  
 Paramount Residences Bahrain،
Waterbay ال���ذي يقع يف ال���ربج الغربي من 
م����رضوع واترباي بخليج البحري���ن ي�سابق الزمن 
ليكون ه���و االأول باخلليج العربي، حيث �سيتم 
افتتاحه يف الرب���ع االأول من عام 2019 لي�سمل 
كل م�ساحات ال�سقق بامل����رضوع بكلفة اإجمالية 

ت�سل 25 مليون دينار.
واأ�س���اف بن فقي���ه اأن الت�سمي���م اجلديد 
�سيزي���د من كلفة املب���اين بن�سبة 10 % فقط، 
حيث اإن الهدف من وراء تطبيق هذا الت�سميم 
ه���و جناحه وت�سويق���ه بن�سبة اأك���رب من حتقيق 

العوائد عليه.
وبالن�سبة ل�سكل واأ�سعار الوحدات، قال بن 
فقيه �سنقدم للمملكة اأول م�رضوع عقاري يحمل 
مل�سات واأج���واء هولي���وود الفاخ���رة واملميزة 
و�ستب���داأ االأ�سعار من 80 األ���ف دينار للوحدات 

ال�سغرية. 
وق���د اأزاح���ت �رضكة ب���ن فقي���ه لال�ستثمار 
الرائ���دة يف البحري���ن ال�ست���ار ع���ن  العق���اري 
Paramount Residences Ba -  �����رضوع

rain Waterbay ال���ذي �سيق���ام بالتع���اون 
 Paramount مع �سل�سلة فن���ادق ومنتجعات
ال�سهرية. ويقع هذا امل����رضوع يف الربج الغربي 
م���ن م�رضوع واترب���اي الواقع يف خلي���ج البحرين 
ونظم���ت ال�رضكة بهذه املنا�سب���ة حفالً مميًزا يف 
فندق الفور�سيزونز بخليج البحرين لالإعالن عن 
ه���ذا امل�رضوع، اإذ �سهد احلفل ح�سوًرا الفًتا من 
قب���ل عدد كبري من كبار ال�سخ�سيات وال�سفراء 
وامل�سوؤولني ورج���ال االأعمال واأ�سحاب القرار. 
كما ا�ست�ساف���ت ال�رضكة جنم هوليوود ال�سهري 

�ستيفن �سيغال.
وقال فقيه: “بداأت دبي واململكة العربية 
ال�سعودية يف تنفيذ نف�ض الفكرة ولكننا نطمع 
اأن يكون افتتاح واترباي هو االأول من نوعه يف 

منطقة اخلليج لذلك نحن ن�سابق الزمن”.
وتابع فقيه “�سيلعب هذا امل�رضوع اجلديد 
دوًرا كب���رًيا يف جع���ل البحري���ن وجه���ة جدي���دة 

االأف���الم،  وع�س���اق  امل�سه���ورة،  لل�سخ�سي���ات 
وال�سي���اح م���ن خمتل���ف اأرج���اء الع���امل، ال�سيما 
اأن ه���ذا امل����رضوع �سيحتوي عل���ى �سالة �سينما 
مت ت�سميمه���ا م���ن قبل اأب���رز ����رضكات االأفالم 
االأمريكية. و�ست�ساهم ه���ذه املبادرة يف تعزيز 
دور البحري���ن كوجه���ة �سياحي���ة رئي�سي���ة يف 
املنطق���ة ع���رب توفري نط���اق ممي���ز وجديد من 

الرفاهية التي يتطلع اإليها اجلميع”.

واختت���م فقي���ه حديث���ه بالق���ول “حتر�ض 
�رضك���ة بن فقيه لال�ستثم���ار العقاري دوًما على 
االبت���كار واالإب���داع من خ���الل تق���دمي م�ساريع 
عقاري���ة ممي���زة ت�ساه���م يف دع���م االقت�س���اد 
الوطني للمملكة، والقيام بدور حموري يف ر�سم 
م�ستقبل م����رضق للقطاع العق���اري يف اململكة، 
ف�س���اًل عن تقدميها م�ساريع ذات عوائد مغرية 

للم�ستثمرين”.

• جانب من حفل االإعالن عن امل�رضوع	

املنامة - ن����ورث �ست����ارت ا�سو�سيت: 
االأ�سمن����ت  الأعم����ال  ك����ي”  “ج����ي  ت�ستع����د 
بالفجرية، ال�رضك����ة الرائدة يف جمال ت�سنيع 
اال�سمن����ت االأبي�ض، مل�ساركته����ا االأولى يف 

فعاليات معر�ض اإنرتيرز ال�سهر اجلاري.
وقال رئي�ض ق�سم الت�سويق واملبيعات 
يف �رضك����ة جي ك����ي الأعمال االأ�سمن����ت، اأجاي 
ماث����ور “نعتق����د اإن ه����ذا املعر�����ض ميث����ل 
البحري����ن،  يف  نوع����ه  م����ن  االأك����رب  احل����دث 
و�سيوف����ر لنا نقطة دخ����ول مهمة يف ال�سوق 
لاللتق����اء بالالعبني الرئي�سي����ني يف �سناعة 
البناء واالإن�ساء يف املنطقة وعر�ض منتجاتنا 
يف �س����وق منطق����ة اخللي����ج ال�سمالي����ة”. مت 
اإن�س����اء م�سنع اإنت����اج االأ�سمن����ت االأبي�ض يف 
الفجرية بدول����ة االإم����ارات العربية املتحدة 
يف اإط����ار ا�ستثمار بقيمة 150 مليون دوالر. 
ومن����ذ بدء االإنت����اج يف �سبتمرب 2014، تورد 
ال�رضكة الكلنكر االأبي�ض واالأ�سمنت االأبي�ض 
الأكر م����ن 20 دولة يف العامل. وتبلغ القدرة 
االإنتاجي����ة لهذا امل�سن����ع املركب املزدوج 

����ا م����ن  لالأ�سمن����ت 0.6 ملي����ون ط����ن �سنويًّ
ا من  االأ�سمن����ت االأبي�ض اأو مليون طن �سنويًّ

االأ�سمنت الرمادي.
وتعت����زم ج����ي ك����ي الأعم����ال االأ�سمنت 
عر�����ض اأحدث منتجاتها، جي كي وول بوتي 
)JK Wall Putty( خالل معر�ض اإنرتيرز.

من جهته، قال املدير التنفيذي ل�رضكة 
اجله����ة  واملعار�����ض،  للموؤمت����رات  اله����الل 
املنظم����ة للمعر�ض، جربان عبدالرحمن، “يف 
غ�سون اأربعة اأعوام اأ�سبحت جي كي الأعمال 
االأ�سمن����ت )الفج����رية( ث����اين اأعل����ى عالم����ة 
جتارية من حيث مبيعات االأ�سمنت االأبي�ض 
يف دول جمل�����ض التع����اون اخلليج����ي. وق����د 
زودت ال�رضكة منتجاتها لعدد من امل�ساريع 
العربي����ة  االإم����ارات  دول����ة  يف  املرموق����ة 
املتح����دة، ومنها متحف اللوف����ر اأبوظبي وال 
مري دب����ي وذلك على �سبيل الذكر ال احل�رض. 
ا اختيار جي كي الأعمال االأ�سمنت  وي�رضنا جدًّ
معر�����ض اإنرتيرز لت�سجيل اأول ظهور لها يف 

اململكة”.

م����رضف   - املنام���ة   
م����رضف  اأعل���ن  ال�س���الم: 
ال�سالم-البحرين، عن عر�ض 
حامل���ي  ملكاف���اأة  خا����ض 
بطاق���ات في���زا االئتماني���ة 
ولفرتة حم���دودة من تاريخ 
15 اأبري���ل حت���ى 14 ماي���و 
�سيح�س���ل  حي���ث   ،2018
 4 البطاق���ات عل���ى  حامل���و 

اأ�سع���اف االأميال م���ع كل دينار يت���م اإنفاقه 
با�ستخدام بطاق���ات االئتمانية اخلا�سة بهم 

عند ال�سفر اأو الت�سوق عامليًّا. 
وبهذه املنا�سبة، ق���ال رئي�ض اخلدمات 
امل�رضفي���ة لالأفراد، حممد بوحج���ي “يف اإطار 
التزامنا املتوا�سل يف تقدمي مكافاآت ومزايا 
ح�رضي���ة ذات قيم���ة م�سافة ت�ساع���د عمالئنا 
يف حتقي���ق تطلعاته���م وتلبي���ة احتياجاتهم 
املالية، فاإنه م���ن خالل هذه الفرتة احل�رضية 
�سيتمكن العمالء من احل�س���ول على مكافاآة 

فوري���ة  م�ساعف���ة  اأمي���ال 
م���ن  اأ�سع���اف   4 ت�س���ل 
مقاب���ل  املعت���ادة  االأمي���ال 
كل دين���ار يت���م اإنفاق���ه يف 
���ا  ال�سف���ر اأو الت�س���وق عامليًّ
م���ن  اأي  ا�ستخ���دام  عن���د 
بطاقات م�رضف ال�سالم فيزا 
االئتماني���ة التي ت�سمل على 
البطاق���ة الذهبي���ة، البطاقة 

البالتينية وبطاقة اإنفينيت االئتمانية”.
واأ�س���اف حممد “هذه االأمي���ال ميكنهم 
ا�ستبداله���ا مبا����رضة يف اإط���ار برنام���ج الوالء 
ل�رضك���ة ط���ريان اخللي���ج “فالك���ون فالي���ر” 
بع���دد من املزايا والتي ت�سمل على الرحالت 
املجانية، ترقية درج���ة ال�سفر، دخول �سالة 
ال�سقر الذهبي التابعة ل�رضكة طريان اخلليج 
يف املط���ارات واال�ستف���ادة م���ن مزايا الوزن 
االإ�س���ايف وكذل���ك حتديث فئ���ات الع�سوية 

واأكر من ذلك”.

 ت�شوير: خليل اإبراهيم

هبة حم�شن

• حممد بوحجي	
 ت�شوير: خليل اإبراهيم
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تركيب اأكرب معّدة يف وحدة اإنتاج “الفورمالدهايد”

واثقون من التعاطي الإيجابي لـ “الغرفة” مع تطوير “املنامة القدمي”

�شمن عمليات ال�شيانة الدورية ال�شاملة 2018... “جيبك”:

“جتار” اختارت باب البحرين الإطالق برناجمها االنتخابي.. النامليتي:

�ش���رة -جيبك: ا�شتلم���ت �رشكة اخللي���ج ل�شناعة 
البروكيماوي���ات “جيب���ك” اأول واأ�شخم معدة مل�رشوع 
 ”Absorber Column“ اليوريا فورمالدهايد، وهو
والذي مت ت�شميمه وت�شنيعه حمليًّا يف �رشكة رم�شي�س 
الهند�شي���ة البحرينية، وذلك �شم���ن ال�شيانة الدورية 
الت���ي تنفذه���ا ال�رشك���ة مل�شانعها خ���الل الفرة من 1 

لغاّية 23 اأبريل اجلاري.
واأعرب رئي�س ال�رشكة عبدالرحمن جواهري عن بالغ 
فخره واعتزازه بالقدرة الكبرية التي تتمّيز بها �رشكات 
ت�شنيع املعدات يف البحرين، حيث باتت هذه ال�رشكات 
تتمّتع ب�شمعة جيّدة نتيجة اجلوّدة الكبرية والتناف�شّية 
الت���ي تتمّيز به���ا املعدات التي تتول���ى هذه ال�رشكات 

ت�شنيعها بكل حرفّية وموثوقّية.
واأ�شاف اأن ال�رشك���ة حر�شت على اال�شتعانة ب�رشكة 
وطنّية لت�شنيع هذه املع���ّدة ت�شجيًعا للمنتج الوطني 
حيث تعم���ل ال�رشكة على ا�شتبدال كاّفة املعدات التي 
كانت حتت���اج اإليها وتلجاأ يف ال�شاب���ق ال�شتريادها من 
اخل���ارج، اإلى �رشائه���ا من ال�ش���وق املحلّي���ة خا�شة مع 
تواف���ر املنتج الوطّني الذي يت���م ت�شنيعه وفق اأعلى 
املوا�شف���ات واملقايي����س العاملّي���ة املطلوب���ة مب���ا 

يتوافق مع اأنظمة ال�رشكة. 
Absorber Co -“ اأن ط���ول  ذذك���ر جواه���ري 
umn” يبل���غ 31 مًرا، ويزن اأكرث م���ن 58 طنًّا، وقد 
ا�شتغ���رق العمل على ت�شنيعه ما يق���رب من 8 اأ�شهر، 
حي���ث مت ي���وم االأح���د 2 اأبريل اجل���اري نقل���ه كقطعة 
واح���دة، وجرت عملية النقل ب���كل �شال�شة مع املراعاة 
التاّمة لكافة اإج���راءات ال�شالمة املتبعة يف هذا ال�شاأن، 
علًما ب���اأن املعدة م�شنوعة بالكامل م���ن مادة الفوالذ 
املقاومة لل�شداأ، مو�شًحا اأن االأعمال االإن�شائية مل�رشوع 

يوريا الفورمالدهي���د وفق اجلدول الزمني املحدد له، 
حي���ث من املتوق���ع االنتهاء من ت�شيي���د الوحدة قريًبا 
و�شيك���ون جاهًزا للعمل واالإنتاج بحل���ول الربع الثالث 

من هذا العام.
Absorber Co -“  ااأ�ش���ار رئي����س ال�رشك���ة اأن
ا �شم���ن املعدات  umn” ُيعت���ر قطع���ة مهم���ة ج���دًّ
الرئي�شّي���ة مل����رشوع اليوري���ا فورمالدهي���د، واالأك���رث 
اأهمي���ة اأنه يتم ت�شنيع���ه يف البحرين، االأمر الذي يوؤّكد 
دع���م ال�رشكة لل�شناع���ة املحلّية والتي غالًب���ا ما تتمّيز 
بالكفاءة العالّية عالوة على التزامها باملعايري الدولّية 

يف ت�شنيع مثل هذه املعدات.
وفيما يتعل���ق بعملي���ات ال�شيان���ة ال�شاملة التي 
جتريه���ا ال�رشكة ب�ش���ورة دورّية، اأو�ش���ح جواهري باأن 
���ا قرابة 10 مالي���ن دوالر يف  ال�رشك���ة ت�شتثم���ر �شنويًّ
اأعم���ال ال�شيان���ة الروتينية وح���وايل 22 مليون دوالر 
اأخرى يف عملي���ة ال�شيانة ال�شاملة للم�شانع والتي يتم 

تنفيذها يف العادة مرة واحدة كل ثالثة اأعوام، م�شيًفا 
اأن مثل هذا اال�شتثمار املدرو�س نابع من حر�س اإدارة 
ال�رشك���ة على انتق���اء اأف�شل العرو����س املتاحة يف هذا 
املج���ال، والتي يتم خاللها ا�شتخ���دام اأحدث ما اأنتجته 
التكنولوجيا العاملية يف جم���ال ال�شيانة وذلك بهدف 
�شم���ان �شالمة العامل���ن من جهة ومواكب���ة ت�رشيعات 
ال�شالم���ة والبيئ���ة م���ن جهة اأخ���رى، باالإ�شاف���ة اإلى ما 
ميثله هذا اال�شتثمار م���ن زيادة يف اعتمادية املعدات 

واالأجهزة، وبالتايل �شالمة واعتمادية امل�شانع. 
ودل���ل جواهري عل���ى ذلك مبا حققت���ه ال�رشكة من 
اأرقام عاملية قيا�شي���ة يف الت�شغيل املتوا�شل واالآمن 
وال���ذي اأ�شفر عن ف���وز ال�رشك���ة بالعديد م���ن اجلوائز 
املرموق���ة يف الت�شغي���ل وال�شيانة وال�شالم���ة والبيئة، 
واأ�ش���ار يف ه���ذا ال�شدد اإل���ى مقّومات جن���اح ال�شيانة 
ال�شامل���ة الت���ي م���ن اأهمه���ا التخطيط طوي���ل املدى 

واالنتباه الأدق التفا�شيل. 

اأعرب رجل االأعم���ال يف �شوق املنامة القدمي، حممود 
النامليتي، عن ثقته باأن جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
البحري���ن �شيتعاط���ى باإيجابية م���ع م����رشوع تطوير �شوق 
املنام���ة القدمي الذي ج���رت و�شع الدرا�ش���ات له بتكلفة 
160 األف دين���ار وينتظر االآن ال����رشوع بالتنفيذ. واأ�شاف 
اأن جت���ار ال�شوق ياأملون باأال توؤدي اأي���ة عوائق قانونية اأو 
�شخ�شية اإلى عرقلة التزام “الغرفة” بتقدمي مبلغ الثالثة 
مالي���ن دينار التي تعهد بها جمل����س االإدارة ال�شابق من 

اأجل م�رشوع تطوير ال�شوق.
واأ�ش���ار النامليتي اإلى اأهمية النظر اإلى م�رشوع تطوير 

�ش���وق املنامة القدمي كم�رشوع اقت�شادي وطني من �شاأنه 
حتوي���ل ال�شوق اإلى معلم �شياحي بارز يحقق عوائد كبرية 
لالقت�ش���اد الوطني، الفًتا اإلى دول اأخرى يف املنطقة مثل 
دول���ة الكويت متكنت من اال�شتثم���ار يف حتويل اأ�شواقها 
القدمي���ة اإلى وجهة اأول���ى لل�شي���اح وال���زوار، منّوًها اإلى 
اأن �ش���وق املنام���ة القدمي ميل���ك الكثري م���ن املقومات 
ال�شياحي���ة والراثية والتاريخية كواحد من اأقدم االأ�شواق 

التجارية يف اخلليج العربي.
واأك���د دعم جتار �شوق املنامة الق���دمي للجهود التي 
يقوم بها جمل�س اإدارة الغرف���ة من اأجل تطوير االقت�شاد 

الوطني، �ش���واء من خالل برنامج املئة ي���وم الذي و�شعه 
املجل�س، اأو من خالل املجال�س اال�شت�شارية التي �شكلها، 
م�ش���رًيا اإل���ى اأهمي���ة رف���ع متثيل �ش���وق املنام���ة يف تلك 
املجال�س، خا�شة واأن ال�شوق ي�شم قرابة �شبعة اآالف تاجر، 
ويعت���ر منطلًقا للعائ���الت التجارية البحريني���ة العريقة، 
وفي���ه اأ�ش���واق فرعي���ة تاريخية مث���ل �ش���وق الطواوي�س 

واالأقم�شة والذهب وغريها.
واأ�ش���ار النامليتي اإلى اأن جت���ار �شوق املنامة القدمي 
ا�شتب����رشوا خ���رًيا من���ذ اإط���الق كتل���ة “جت���ار” لرناجمها 
االنتخابي م���ن منطقة باب البحرين، موؤك���ًدا اأن ذلك كان 

بادرة طيبة ت���دل على اهتمام اأع�شاء ه���ذه الكتلة الذين 
ي�شكل���ون االآن غالبية اأع�شاء جمل����س اإدارة الغرفة ب�شوق 
املنامة القدمي. واأعرب عن اال�شتعداد الدائم لتقدمي كل 
الدعم واخلرة وامل�ش���ورة اخلا�شة ب�شوق املنامة القدمي 
ملجل����س اإدارة الغرفة، وقال النامليت���ي “نحن متطوعون 
يف م�رشوع تطوير �ش���وق املنامة القدمي منذ نحو 18 عاًما، 
ولدينا قائم���ة باحتياجات االأخوة التجار هنا، ولدينا اأي�ًشا 
ت�ش���ورات وا�شح���ة ح���ول كيفي���ة تلبيتها، وم���ن دواعي 
�رشورن���ا اأن نتعاون مع اجلميع من اأج���ل تطوير ال�شوق ملا 

فيه امل�شلحة الوطنية اأوالً واأخرًيا”.

املنامة - الب���الد العقارية: قالت 
�رشك���ة الب���الد العقاري���ة لال�شتثمار اإن 
زوار معر����س اخللي���ج للعق���ار 2018 
�شيحظ���ون بفر�شة االط���الع عن كثب 
عل���ى م����رشوع اأيقوين لل�رشك���ة يف وقت 

الحق من هذا ال�شهر.
وذكر بيان عن ال�رشكة اأم�س “اأنها 
�شتق���وم بعر�س العديد م���ن الفر�س 
م�رشوعه���ا  يف  الواع���دة  اال�شتثماري���ة 

التطوي���ري املتميز واملتع���دد اال�شتخدام���ات “الواتر ج���اردن �شيتي” 
والواقع على الواجهة البحرية ل�شاحية ال�شيف خالل فعاليات املعر�س. 
وتعاق���دت �رشكة البالد مع �رشكة الهند�ش���ة املعمارية العاملية هوك من 
اأجل اإن�ش���اء مدينة م�شمم���ة خ�شي�ًشا لتوفري جمي���ع املرافق واخلدمات 
لل�ش���كان وامل�شتاأجري���ن ب�ش���كل رئي�شي، وخلل���ق بيئة مثالي���ة منا�شبة 
للم�شتثمري���ن وال�ش���واح واملرتادي���ن ب�شكل ع���ام. وقال املدي���ر العام 
لل�رشك���ة زياد جناحي “يعد معر�س اخلليج للعقار احلدث العقاري الرائد 
يف البحري���ن، ووجودنا يف هذا احلدث الب���ارز ي�شلط ال�شوء على التطوير 
امل�شتمر للم�رشوع حيث ن�شعى لتعزيز وعي امل�شتهلك وثقته بامل�رشوع”. 
واأ�شاف “خالل م�شاركتنا هذا الع���ام �شنقوم بعر�س املرحلة االأولى من 
م�رشوع واتر جاردن �شيتي ال���ذي يت�شمن مكونن اأحدهما جتاري واالآخر 
�شكن���ي. وتتمحور فك���رة امل�رشوع حول تقدمي مدين���ة ذات اأ�شلوب حياة 
ع����رشي خمطط���ة وم�شتدامة وحيوي���ة، حيث ميك���ن للقاطنن املحلين 
وال�شياح والزوار العي�س والعمل واال�شرخاء يف مكان واحد، لي�شبح هذا 

امل�رشوع املدينة ال�شديقة للعائلة واالأمثل للمعي�شة”.
تتاأل���ف املرحل���ة االأولى من وح���دات �شكنية فاخ���رة ) فلل معلقة( 
مطل���ة عل���ى الواجهة البحري���ة ل�شاحية ال�شي���ف ومدين���ة املنامة، حيث 
تتكون كل وحدة من ثالثة طوابق وت�شل م�شاحة كل وحدة اإلى 400 مر 
مربع. وتوفر هذه الوحدات ال�شكنية اخليار االأمثل للباحثن عن اأ�شلوب 
معي�ش���ة ع�رشي ومميز يف بيئ���ة جمتمعية وباإطالل���ة بانورامية على البحر 

واحلدائق اخل�رشاء.

“البالد العقارية” ت�شارك معر�ض اخلليج  

• حممود النامليتي	

البحرين تعمل على اإعداد ا�شرتاتيجية وطنية لتقنية “بلوك ت�شني”
متتلك البيئة املنا�شبة لتطبيقها... خالد �شعد:

اأمل احلامد من �شاحية ال�شيف

ك�شف الرئي�س التنفيذي ملركز “خليج البحرين 
للتكنولوجي���ا املالي���ة” خالد �شعد ع���ن اأن البحرين 
تعمل عل���ى اإعداد ا�شراتيجية وطنية لتقنية “بلوك 
ت�شن”؛ بهدف و�شع روؤية وا�شحة لتطبيق التقنية، 
املنا�شب���ة  البيئ���ة  اململك���ة متتل���ك  اأن  ���ا  خ�شو�شً

لتطبيقها.
هام����س  عل���ى  لل�شحافي���ن،  �شع���د  واأو�ش���ح 
املعتمدي���ن  املالي���ن  املحلل���ن  جمعي���ة  موؤمت���ر 
املالي���ة  للتكنولوجي���ا   ”CFA“ البحري���ن  يف 
اأم����س  ي���وم  التنظيمي���ة  “فينت���ك” والتكنولوجي���ا 
يف فن���دق الريتزكارلت���ون، اأن ال�رشي���ك الرئي����س يف 
اإع���داد اال�شراتيجي���ة الوطني���ة هو جمل����س التنمية 
االقت�شادية وبال�رشاك���ة مع م�رشف البحرين املركزي 
وهيئ���ات اأخ���رى، م�شت���دركا اأن العم���ل ال ي���زال يف 
املرحل���ة االأولية، ويف مرحلة التطوي���ر، اإال اأنه مل يتم 

حتديد موعد الإطالقها.
ولف���ت اإلى اأنه من اأجل ا�شتغ���الل تقنية “بلوك 
ت�ش���ن” واال�شتف���ادة منه���ا الب���د اأن يك���ون هنالك 
ه���دف وا�شح، مع وج���ود نطاق اأو�ش���ع لتطبيق هذه 
التقني���ة، ففي ح���ال مت تطبيقه عل���ى نطاق حمدود 
ف���اإن الفائدة من���ه �شتكون �شئيلة، مبين���ا اأن و�شع 
ا�شراتيجي���ة وا�شحة �شيوؤدي ملعرف���ة اأوجه تطبيق 
تقني���ة “بلوك ت�ش���ن” ومن هم ال����رشكاء الرئي�شن 
الذي���ن �شي�شاهم���ون يف تطبيقها �ش���واء من هيئات 
وطني���ة اأو ����رشكات مالي���ة اأو غريه���ا )...( ويف ذات 
الوقت باالإمكان ا�شتقط���اب �رشكات وموؤ�ش�شات من 
داخ���ل البحرين اأو خارجه���ا للم�شاهمة وامل�شاعدة يف 
تطبي���ق اال�شراتيجي���ة، موؤك���ًدا �رشورة وج���ود روؤية 

وا�شحة لتطبيق تقنية “بلوك ت�شن”.
ولف���ت �شع���د اإل���ى اأن البحري���ن متتل���ك البيئة 
املنا�شب���ة لتطبيق التقنية، موؤك���دا اأن هذه التقنية 
ت�ش���م ممي���زات كث���رية منه���ا ال�شفافي���ة وال�رشع���ة 

والتكلفة، وهذه عنا�رش مهمة جًدا، مع زيادة ا�شتخدام 
التكنولوجي���ا من االأف���راد واحلكوم���ة يف ظل تقدمي 
اخلدم���ات االإلكرونية عر من�ش���ة هيئة املعلومات 
واحلكوم���ة االإلكروني���ة اإال اأن هن���اك خدم���ات تنجز 
ورقًي���ا، و�شت�شاهم تقنية “بل���وك ت�شن” يف ت�رشيع 
وترية تقدمي اخلدمات الوطنية للمواطنن ويف ذات 
الوقت تك���ون اململكة مركزا رائ���دا للتكنولوجيا يف 
املنطقة اأو عاملًيا. واأ�شاف �شعد اأن البحرين متتلك 
ك���وادر با�شتطاعتها تطوير تقنية “بلوك ت�شن” اإال 

اأن اأعدادها ال يزال حمدوًدا.
ي�شار اإلى اأن مركز “خليج البحرين للتكنولوجيا 
املالي���ة” يعد من اأك���ر مراكز تطوي���ر التكنولوجيا 
يف املنطق���ة التي �شتعمل م���ع موؤ�ش�شات قيادية يف 
القطاع وال����رشكات النا�شئة حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا، 
لدفع عجل���ة النمو نحو االبت���كار وخلق فر�س تطوير 

جديدة، حيث د�شن يف 21 فراير املا�شي.
وذك���ر �شع���د اأن املركز يحت�ش���ن حالًيا نحو 15 
�رشك���ة اإحداها �رشك���ة فرن�شية تتابع وتعم���ل بتقنية 
“بلوك ت�شن”، منها 12 �رشكة نا�شئة “�شتارت اب” 

لتبداأ اأعمالها، و�رشكات اأخرى هي اأمريكان اك�شر�س 
وبنك البحرين والكويت و�رشكة بنفت.

وب�شوؤال���ه عن احت�ش���ان املركز ل����رشكات تعمل 
بالعم���الت الرقمية، اأو�ش���ح �شعد اأنه �شم���ن البيئة 
 )Regulatory Sandbox( التجريبي���ة  الرقابي���ة 
مل����رشف البحري���ن املرك���زي ال���ذي واف���ق عل���ى 3 
����رشكات لتجرب���ة العمل بتب���ادل العم���الت الرقمية، 
لكنه���ا تندرج حت���ت رقاب���ة “املركزي”، اأم���ا مركز 
“خلي���ج البحري���ن للتكنولوجيا املالي���ة” فلي�س له 
اأي عالق���ة به���ذه العم���الت وغريه���ا، )...( ال�رشكات 
تعم���ل يف املركز �شم���ن البيئة الرقابي���ة التجريبية 
)Regulatory Sandbox( اإال اأن املرك���ز لي�س له 
اأي عالق���ة بالقوانن والت�رشيع���ات املح�شورة حتت 
مظلة “املركزي” وتداول العمالت لي�س له اأي عالقة 

مبركز خليج البحرين للتكنولوجيا املالية.
وكان “املرك���زي” ق���د اأعل���ن مب���ادرة جدي���دة 
 Regulatory( توؤ�ش����س لبيئ���ة رقابي���ة جتريبي���ة
Sandbox( �شتمك���ن امل�رشوعات النا�شئة و�رشكات 
التكنولوجي���ا املالية من اختبار وجترب���ة م�شاريعها 

البتكار حلول للقطاع املايل يف 14 يونيو 2017.
املحلل���ن  موؤمت���ر جمعي���ة  وب���داأت فعالي���ات 
 )CFA( البحري���ن  يف  املعتمدي���ن  املالي���ن 
والتكنولوجي���ا  “فينت���ك”  املالي���ة  للتكنولوجي���ا 
التنظيمي���ة بكلم���ة ترحيبية لنائب رئي����س اجلمعية 
علي امل���والين حت���دث فيها ع���ن اجلمعي���ة ودورها 
واأن�شطته���ا، تلتها كلمات ع���ن التكنولوجيا املالية 
“فينتك”، واالبتكار و�شكل م�شتقبل النظام املايل.

وتطرقت اجلل�شة االأولى اإلى احلديث عن تاأثري 
تقني���ة ال� “بلوك ت�شن” عل���ى املوؤ�ش�شات املالية: 
م���ن ه���م الرابح���ن واخلا�رشي���ن. واأدار اجلل�شة مدير 
الت�شوي���ق يف بنك البحرين الوطني ه�شام اأبو الفتح، 
وحتدث فيه���ا كل من الرئي�س التنفي���ذي ل� “خليج 
البحري���ن للتكنولوجي���ا املالية” خال���د �شعد، ومدير 
العمليات ب�رشك���ة “Sofitto” الن فيليبيك، واملدير 
االأول يف �رشكة اخلدمات املالية العربية حممد ح�شن.

وق���ال �شع���د “عل���ى الرغم م���ن اأننا م���ا زلنا يف 
املراحل االأولى لفه���م اأف�شل ال�شبل لتطبيق ’بلوك 
ت�شن‘ يف اخلدمات املالية، اإال اأنه بال�شك �شي�شاهم 

ذلك يف تغي���ري �شناعة اخلدمات املالية كما نعرفها 
مب���رور الوق���ت”، م�ش���رًيا اإل���ى اأن البحري���ن ب���داأت 
ا�شتك�ش���اف �شبل ا�شتخ���دام تقنية “بل���وك ت�شن” 

بالفعل.
وذك���ر املدي���ر االأول يف �رشكة اخلدم���ات املالية 
العربي���ة حمم���د ح�ش���ن، اأن تقني���ة “بل���وك ت�شن” 
رمبا تك���ون موجة ت�شتهلكنا. وكما ه���و احلال يف اأي 
جم���ال، فاإن اأولئ���ك الذين ال يتاأقلم���ون مع التغيري 
وال ي�شاهمون يف االإبداع، �شوف يتال�شون وين�شمون 
اإل���ى الفئ���ة اخلا�رشة يف تاري���خ التكنولوجي���ا املالية 
“فينتك”. اأما اجلل�شة الثانية فتطرقت اإلى مو�شوع 
التكنولوجي���ا التنظيمية واالأمن ال�شيراين وتاأثريها 

على الثورة التكنولوجية.
ي�شار اإل���ى اأن جمعية CFA البحرين هي جمعية 
ملمتهن���ي اال�شتثم���ار املحلين، تتاأل���ف من مديري 
اال�شتثم���ار  وا�شت�شاري���ي  اال�شتثماري���ة  املحاف���ظ 
واملعلم���ن وغريه���م من اخل���راء يف القطاع املايل، 
وتعد اإحدى اجلمعيات االأكر من حيث عدد االأع�شاء 

يف منطقة اخلليج العربي.

• •اأثناء اجلل�شة االأولى للموؤمتر	  �شعد متحدًثا لل�شحافة	

• زياد جناحي	



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

 بناء على قرار الشركاء في شركة مد مانهاتن للتنظيفات والصيانة ذ.م.م 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 113101، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / 

امين عبدالقادر صالح تقي مصفيا للشركة
   

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : امين عبدالقادر صالح تقي

الهاتف :35555889 )973+( 
midtown.bh@gmail.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة مد مانهاتن للتنظيفات والصيانة ذ.م.م

سجل جتاري رقم 113101

تقدمت إلينا السيد / امين عبدالقادر صالح تقي بطلب حتويل احملل التجاري التالي : سي 
بريز أنترناشيونال للمقاوالت واخلدمات

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

  التاريخ :12/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 

CR2018- 61462  إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

01-97575

سي بريز 
أنترناشيونال 

للمقاوالت واخلدمات

تشييد املباني

العنوان

محل 915أ
بناية 0 

طريق 1523
مجمع 215 احملرق
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اأك����د الأم����ن الع����ام للجبه����ة العربية 
لتحرير الأحواز �ش����مري يا�ش����ن اأن ال�شعب 
الأح����وازي �شي�ش����تمر بثورته �ش����د النظام 
الإي����راين مطالب����ا ب�ش����قوطه للتمك����ن من 
حترير الأرا�شي الأحوازية واإعالن ال�شيادة 

املطلقة عليها.
وقال يا�ش����ن، يف ت�رصيح ل� “البالد”، 
اإن اجللو�����س عل����ى مائ����دة املفاو�ش����ات 
م����ع اإيران �ش����يكون فق����ط من اأجل ر�ش����م 
احلدود الدولية من جديد بن الدوليتن 

الأحوازية والإيرانية.
وعن الو�شع احلايل الذي متر به اإيران، 
قال الأمن الع����ام للجبهة العربية لتحرير 
الأحواز “الو�ش����ع مرتد، وهناك انفالت يف 
ال�شلطة وتخبط يف اإدارة الأزمة، حيث بات 
هذا النظام العن�رصي قاب قو�شن اأو اأدنى 
من ال�ض����قوط احلتمي يف الهاوية، بف�ض����ل 
ن�شال ال�ش����عوب غري الفار�شية الذين مت 
احتالل اأرا�شيها من قبل الدولة الفار�شية 
وتعي�س اليوم يف جغرافيا ما ت�شمى اإيران 

وعلى راأ�شهم ال�شعب العربي الأحوازي”.
واأ�ش����اف: “اأن النظ����ام يف طهران فقد 
هيبته، وانهيار القت�ش����اد الإيراين يجعله 
ي�ش����در اأزمت����ه الداخلية اإل����ى دول اجلوار 
من اأجل افتعال عدو خارجي حتى ي�ش����لل 

النا�����س يف اي����ران ويحرفهم عن م�ش����ارهم 
ال�شحيح ومطالبهم امل�رصوعة، ويربر بذلك 
اأي�شا هدر الرثوات والأموال الطائلة التي 
ي�رصقها من الأح����واز العربي ويبذرها حتت 
�ش����عار )الدف����اع املقد�����س ع����ن جمهورية 

اإيران الإ�شالمية(”.
الأح����واز  جبه����ة  اإن  يا�ش����ن  وق����ال 
م����ن  الأحوازي����ن  �ش����مل  مل  ا�ش����تطاعت 
خ����الل روؤيتها ال�شيا�ش����ية مبوؤمترها العام 
املا�شي التي تن�س على الإتفاق مع جميع 

“املجل�س  الأط����راف الأحوازي����ة لت�ش����كيل 
الوطن����ي لقوى الث����ورة الأحوازي����ة”، وهو 
املجل�����س الذي ميثل املظلة التي ت�ش����مل 
التنظيم����ات والف�ش����ائل لتحقي����ق هدف 

واحد.
كم����ا اأك����د الأمن العام للجبهة �ش����عي 
الأحوازين الدائم من اأجل اأن يكونوا جزًءا 
من ن�شيج العمل العربي امل�شرتك، م�شريا 
اإل����ى اأن اجلبه����ة ل تريد ع�ش����وية �رصف اأو 
ع�ش����وية فخرية، بل اأن تكون الأحواز جزءا 

م����ن هيكلية اجلامع����ة العربي����ة، وهذا حق 
�رصعي من حقوق ال�شعب العربي الأحوازي، 
متمني����ا اأن تك����ون اجلامع����ة العربية بوابة 
عاملية للق�شية واأن تلعب اجلامعة العربية 
دوراً اإقليمي����اً وعاملي����اً مل�ش����اندة وط����رح 
الق�شية الأحوازية كق�شية عربية مركزية 

متثل �شمام الأمن القومي العربي.
وو�شف يا�شن و�شع الأحواز الداخلي 
قائال: “نواجه حمتال يوؤمن بعقيدة التفوق 
العرقي، اأي حكم عن�رصي وفا�شي، وجتلى 
طغيان املحتل الفار�ش����ي باإحراق جثامن 
ال�ش����هداء مط����ل اأبري����ل اجلاري، اإ�ش����افة 
اإل����ى �شيا�ش����اته التهجريي����ة لالأحوازي����ن 
وجلب م�ش����توطنن فر�س من اأجل التغيري 
الدميغرايف يف الأحواز العربي، و�رصقة مياه 
الأحواز، وال����رثوات الطبيعية الأخرى التي 
ت�ش����كل ما يق����ارب 90 % من القت�ش����اد 
الإيراين” .واأ�ش����اف “اأن ال�شعب الأحوازي 
يواجه املحتل ب�ش����دور عاري����ة ول ميتلك 
اأي و�ش����يلة للدفاع عن النف�����س والعر�س 
والأر�����س �ش����وء الإرادة يف ظ����ل الغي����اب 
العرب����ي التام الذي كان يعول عليه عندما 
انطلقت �����رصارة الثورة، ورغم كل هذا ومع 
هذا �ش����عبنا بداأ يغ����ريرّ املعادلة على اأر�س 
الواق����ع م����ن خ����الل �ش����بل يبتكره����ا ذاتيا 

تنا�شب اإمكاناته الذاتية”.

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

م�رص... تاأييد املوؤبد على “مر�شد الإخوان”
القاهرة – وكاالت:

اأي���دت حمكمة النق�س امل�رصية، اأم�س ال�ش���بت، حكما بال�ش���جن املوؤب���د على حممد بديع، 
املر�شد العام لتنظيم الإخوان امل�شنف اإرهابيا، لي�شبح ثالث حكم نهائي باملوؤبد عليه.

وذكرت م�ش���ادر ق�ش���ائية، اأن املحكمة رف�ش���ت طعن بديع واآخرين على اأحكام ال�شجن 
املختلفة ال�ش���ادرة عليه���م من حمكمة للجنايات، يف مايو املا�ش���ي، يف الق�ش���ية املعروفة 

اإعالميا با�شم “غرفة عمليات رابعة”.
وكان���ت املحكمة ق���د دانت بديع واثن���ن اآخرين من قي���ادات تنظيم الإخوان بال�ش���جن 
املوؤبد، و15 متهما بال�ش���جن امل�ش���دد خلم�س �ش���نوات، وبراأت 21 اآخرين بينهم اأع�ش���اء يف 

مكتب اإر�شاد التنظيم.
وقالت امل�ش���ادر اإن حمكمة النق�س رف�شت اأي�شا طعن النيابة العامة على الرباءة التي 

نالها 21 متهما يف الق�شية لت�شبح براءتهم نهائية.
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غزة – رويترز:

قت���ل 4 فل�ش���طينين يف انفج���ار 
بالقرب من احلدود بن غزة واإ�رصائيل، 
اليوم ال�شبت، بح�شب م�شادر طبية يف 

القطاع.
ونقلت “رويرتز” عن م�شعفن يف 
املنطقة، باأن النفجار وقع �رصق مدينة 

رفح، و�شببه قذيفة دبابة اإ�رصائيلية.
وتعليقا عل���ى اخلرب، اأكد متحدث 
با�شم اجلي�س الإ�رصائيلي باأن ل علم له 
باأي �رصبات �شنتها اإ�رصائيل يف املوقع 

املذكور.
وكانت احلدود بن غزة واإ�رصائيل 
قد �شهدت احتجاجات منذ 30 مار�س 
املا�شي، بعد اأن اأطلق الفل�شطينيون 
“م�ش���رية الع���ودة الك���ربى”، والت���ي 
الفل�ش���طينين  بع���ودة  تطال���ب 

ملنازلهم الواقعة حاليا يف اإ�رصائيل.

اندينا – أ ف ب:

دع���ا نائ���ب الرئي����س الأمريكي مايك 
بن����س اجلمعة اإلى تكثي���ف العقوبات على 
فنزويال لعزل رئي�ش���ها نيكول�س مادورو 
واإدارته يف ت�رصيح���ات خيمت على افتتاح 

قمة قادة اأمريكا الالتينية يف البريو.
ودع���ا بن����س اإلى اإج���راءات اإ�ش���افية 
ل���دى لقائ���ه �شخ�ش���يات من املعار�ش���ة 
الفنزويلي���ة يف ليم���ا دع���وا كذل���ك اإل���ى 
ت�ش���ديد العقوب���ات و”التدخل” يف بلدهم 

الذي ي�شهد اأزمة طاحنة.
ومل توجه دعوة الى مادورو للم�شاركة 
يف القمة التي بداأت اجلمعة وطغت عليها 
مطل���ب بن�س بفر�س مزيد م���ن العقوبات 
قب���ل اأن تدفع���ه ال�رصب���ات عل���ى �ش���وريا 
بقي���ادة وا�ش���نطن ال���ى مغ���ادرة احلف���ل 
الفتتاحي ب�ش���كل مفاج���ئ. وتوؤيد معظم 
ال���دول امل�ش���اركة يف القمة حت���ركا قويا 
�ش���د كراكا�س رغم قلقها حي���ال اأي اإجراء 
من �شاأنه اأن يدفع مزيدا من الفنزويلين 
اإل���ى مغ���ادرة بلدهم الفقري. وق���ال بن�س 
اإن الوف���د الأمريك���ي برئا�ش���ته الى القمة 
“يحمل ر�ش���الة تدعو اإل���ى فر�س عقوبات 
اإ�ش���افية وعزل )كراكا�س( اأك���رث وزيادة 
ال�ضغوط الدبلوما�ضية - يف العامل باأ�رسه - 

لالعرتاف باأن فنزويال دولة دكتاتورية”.

جنيف – رويترز:

بالغ����ا  �ش����وي�رصية  ام����راأة  قدم����ت 
لل�ش����لطات يف جني����ف قال����ت في����ه اإنه����ا 
الأكادمي����ي  م����ن  تعر�ش����ت لالغت�ش����اب 
الإ�شالمي طارق رم�شان املحتجز بالفعل 
يف فرن�ش����ا بته����م مماثل����ة وذل����ك وفق����ا 
مل����ا اأعلن����ه حماميها ي����وم اجلمعة.وقالت 
�ش����حيفة )تريبيون دي جني����ف( اليومية 
نقال عن وثيقة موؤلفة من 13 �ش����فحة اإن 
التهام، الذي وجهته �شوي�رصية مل يك�شف 
ع����ن ا�ش����مها اعتنق����ت الإ�ش����الم، يتعلق 
بحادث وقع يف جني����ف يف اكتوبر 2008. 
وكانت املراأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما 
يف ذل����ك الوق����ت. وق����ال حماميها رومن 
ج����وردان للتلفزي����ون ال�ش����وي�رصي م�ش����اء 
اجلمع����ة “يف هذه املرحلة م����ن الإجراءات، 
ميكنن����ي اأن اأوؤك����د اأنن����ا قدمن����ا �ش����كوى 
جنائية. وتت�ش����من ال�ش����كوى حقائق رمبا 
ت�ش����ل اإلى الغت�شاب مع ظروف م�شددة 
للعقوب����ة”. ورف�����س تق����دمي املزيد من 
التفا�ش����يل.وامتنعت يائي����ل حياة اإحدى 
اأع�ش����اء فريق حمامي رم�ش����ان يف جنيف 
عن التعليق قائلة اإنها لي�ش����ت على علم 
بالبالغ املقدم للمدع����ي العام يف جنيف. 
ومل ي����رد املتحدث با�ش����م املدعي العام 

على الفور على ا�شتف�شار.

نيودلهي – رويترز:

اأنح���اء  ن�ش���طاء لحتجاج���ات يف  دع���ا 
الهن���د مطلع الأ�ش���بوع املقب���ل مطالبن 
بالعدال���ة لطفل���ة م�ش���لمة يف الثامن���ة من 
عمره���ا تعر�ش���ت لغت�ش���اب جماعي قبل 
قتلها يف ولية ك�ش���مري بالإ�شافة لواقعة 
اغت�ش���اب اأخرى ملراهقة اتهم فيها م�رصع 
م���ن احلزب احلاك���م. وقالت ال�رصط���ة اإنها 
اعتقل���ت امل�رصع من ح���زب بهارتيا جاناتا 
احلاكم فيما يت�ش���ل باغت�شاب املراهقة 
يف يوني���و م���ن الع���ام املا�ش���ي. وقال���ت 
رامي���ا فار�ش���ني وهي ع�ش���و مبنظمة اأواز 
التطوعية التي تقدم امل�ش���ورة القانونية 
ل�شحايا الغت�شاب “ندعو كل املجموعات 
احلقوقية لأن ت�ش���عى للح�شول على دعم 
اجلماه���ري واخلروج اإلى ال�ش���وارع يف جميع 
اأنح���اء البالد. ينبغ���ي اأن ُيعاقب املذنبون 
باأ�رصع وقت ممكن”. ون���دد رئي�س الوزراء 
نارين���درا مودي، الذي يتعر�ض ل�ض���غوط 
متزايدة لب���ذل مزيد من اجله���د ملواجهة 
العنف اجلن�شي، بالهجمات قائال “اجلرائم 
�ش���د الن�شاء ت�شعر الأمة باخلزي... اأريد اأن 
اأطمئ���ن اجلميع باأنه لن يك���ون هناك عفو 

عن املجرمن. العدالة �شتتحقق”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

قت���ل 14 من العنا�رص املت�ش���ددة 
خالل اإحباط هجوم اإرهابي كبري، اأم�ض 
ال�شبت، على مع�شكر للجي�س امل�رصي 
بو�شط �ش���يناء، يف عملية اأ�شفرت عن 
مقتل 8 ع�شكرين واإ�شابة 15 اآخرين.
وذك���ر بي���ان اجلي�س امل����رصي اأن 
جمموعة من امل�شلحن حاولت اقتحام 
الق���وات امل�ش���لحة  اأح���د مع�ش���كرات 
مبنطقة و�شط �شيناء م�شتغلة الظالم.

املع�ش���كر  حرا����س  ومتك���ن 
م���ن اإحب���اط الهج���وم وا�ض���تبكوا م���ع 
امل�شلحن مبختلف الأ�شلحة وو�شائل 
الن���ريان املتاحة، مم���ا اأدى اإلى مقتل 
جميع املهاجمن الذين قام بع�ش���هم 
بتفج���ري اأحزم���ة نا�ش���فة، مما اأ�ش���فر 
عن مقتل 8 ع�ش���كرين، واإ�ش���ابة 15 

اآخرين نتيجة لتطاير ال�شظايا.
واأعلن اجلي����س امل�رصي عن مقتل 
27 م���ن العنا�رص التكفريية �ش���ديدة 
اخلطورة �شمايل �شيناء، يف البيان رقم 
19 للعملية ال�شاملة “�شيناء 2018”.

دبي – رويترز:

قالت اخلطوط اجلوي���ة الكويتية 
اأم����س ال�ش���بت اإنه���ا �شت�ش���تاأنف كل 
رحالته���ا اإلى بريوت اعتبارا من اليوم 
الأحد بع���د توقف لثالثة اأيام ب�ش���بب 
حتذي���رات من التحليق ق���رب املجال 
اجلوي اللبناين. ويف بيان ن�رصته وكالة 
الأنب���اء الكويتي���ة قال���ت ال�رصك���ة اإن 
قرارها جاء “بعد زوال اأ�ش���باب توقف 
الت�شغيل”. وقالت اخلطوط الكويتية 
اإن ق���رار تعليق الرح���الت اتخذ “بناء 
على حتذي���رات اأمنية جدية وردت من 

ال�شلطات القرب�شية” يوم اخلمي�س.
كانت املنظمة الأوروبية لل�شالمة 
اجلوي���ة ق���د اأطلقت قب���ل يومن من 
حتذي���ر ال�ش���لطات القرب�ش���ية دعوة 
تطل���ب فيه���ا م���ن ����رصكات الطريان 
توخي احلذر عند التحليق فوق منطقة 
�رصق البحر املتو�ش���ط ب�ش���بب �رصبات 

جوية حمتملة على �شوريا.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية 

ق���ال رئي����س ال���وزراء اجلزائري، 
اإن  ال�ش���بت،  اأم����س  اأويحي���ى،  اأحم���د 
ظهور الرئي�س عب���د العزيز بوتفليقة 
الأخري اأثبت اأنه “لي�س دمية خمفية”، 
واأو�شح اأويحيى اأنه �شيكون “�شعيدا” 

اإذا ا�شتمر بوتفليقة يف احلكم.
وقام بوتفليق���ة املري�س والبالغ 
من العمر 81 �ش���نة، الثالثاء، بتد�شن 
م�ش���جد وحمطة مرتو بو�شط العا�شمة 
اجلزائري���ة، وهو م���ا اأثار عدة اأ�ش���ئلة 

حول اأ�شباب اخلروج.
ورد اأويحي���ى، يف موؤمتر �ش���حايف 
عق���ده لتق���دمي ح�ش���يلة م���ا حقق���ه 
بوتفليق���ة يف 2017، على ت�ش���اوؤلت 
يظه���ر  مل  “اإذا  بالق���ول  ال�ش���حف 
الرئي�س، الكل ي�ش���األ عن���ه واإذا ظهر 
تف����رصون ذل���ك باأن���ه تودي���ع اأو طلب 
للولي���ة اخلام�ش���ة. م���ا يهمنا ه���و اأن 

ال�شعب �شاهد الرئي�س وفرح به”.

 مقتل 4 فل�شطينين 
يف انفجار بغزة

 البيرو

 سويسرا

الهند

اأمريكا تدعو لتكثيف 
العقوبات على فنزويال

اتهام حفيد موؤ�ش�س 
“الإخوان” بالغت�شاب

دعوات لالحتجاج على 
اغت�شاب طفلة م�شلمة وقتلها

 مقتل 8 ع�شكرين 
و14 اإرهابيا يف �شيناء

 اخلطوط اجلوية الكويتية 
ت�شتاأنف رحالتها لبريوت

 رئي�س وزراء اجلزائر: ال�شعب 
�شاهد بوتفليقة وفرح به
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“اأمن�ستي”: 51 % من الإعدام�ت يف الع�مل نفذت ب�إيران

ترا�سق غربي رو�سي حول ال�رضبة �سد نظ�م الأ�سد

الثورة م�ستمرة حتى اإعالن ال�سي�دة املطلقة على اأرا�سين�

    اأعدمت ما ل يقل عن 507 اأ�شخا�س يف 2017

يف جل�شة طارئة ملجل�س الأمن

الن�شمام للجامعة العربية حق �رصعي ل�شعبنا... جبهة الأحواز:

وُعلم ع���ن قيام 23 بل���دا بتنفيذ عمليات 
اإعدام يف 2017 منه���ا اإيران التي اأعدمت ما ل 
يقل عن 507 اأ�شخا�س، بينهم ما ل يقل عن 5 
كانوا دون �شن 18 عاما وقت ارتكاب اجلرائم.
ون���ددت العف���و الدولي���ة بتنفي���ذ اأحكام 
الإعدام �ش���د مئ���ات الأ�ش���خا�س يف اإيران بعد 

حماكم���ات غري عادلة، وكان���ت غالبية عمليات 
الإعدام تتعلق بجرائم غري القتل.

كما ا�ش���تنكرت تنفيذ عقوبة الإعدام �شد 
النا�ش���طن ال�شيا�ش���ين بتهمت���ي “حمارب���ة 
اهلل” و”الإف�ش���اد يف الأر����س” وذكرت اأن هذه 
احل���الت ل ترتق���ي اإل���ى الإعدام ويج���ب اأن ل 

ت�شدر اأحكام بالإعدام عليها.
وذكر التقرير املحاكمات التي ت�شدر بناء 
عليها اأحكام الإعدام “غري عادلة” وتتم “خلف 
الأب���واب” واأخ���ذ العرتاف���ات حت���ت التعذيب 
و�ش���وء املعاملة، ويتم ب���ث بع�س العرتافات 

عرب التلفزيون احلكومي.

كما حذرت م���ن 92 من اجلانحن الأحداث 
الذين ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم ونوهت 
اإل���ى اأن الأرق���ام احلقيقية عل���ى الأرجح اأعلى 
بكثري، وه���ذا خرق للقانون ال���دويل واتفاقية 

حق الطفل، بح�شب العفو الدولية.

رفض مشروع قرار روسي 
ورف����س جمل�س الأمن م�رصوع قرار رو�ش���ي 
باإدان���ة ال�رصب���ة يف �ش���وريا. وق���ال املن���دوب 
الرو�شي اإلى الأمم املتحدة، فا�شيلي نيبينزيا، 
اإن العمل الع�ش���كري للدول الغربية يف �شوريا 
ج���اء دون تفوي����س اأمم���ي و�ش���كل انته���اكاً 

للقانون الدويل.
من جهته���ا قال���ت املندوب���ة الربيطانية 
يف الأم���م املتح���دة، كارين بري����س، اإن العمل 

الع�ش���كري �شد النظام ال�ش���وري كان �رصوريا 
ومتنا�ش���با، واإن العملي���ات الع�ش���كرية كانت 
حم���دودة وناجعة، معت���ربة اأن العمل اجلماعي 
�ش���يقو�س ق���درة �ش���وريا عل���ى اإنت���اج ون����رص 
الكيمي���اوي، كما اأك���دت اأن تاري���خ ال�رصاع يف 
�ش���وريا هو تك���رار لنتهاك القان���ون الدويل، 
واأن منا�رصي النظام ال�ش���وري ا�شتهدفوا عمدا 
اأهداف���ا مدنية. وقالت امل�ش���وؤولة الربيطانية 
“�شنوا�ش���ل م���ع �رصكائنا ال�ش���عي حل���ل اأزمة 
�ش���وريا �شيا�شياً، لن نقبل بدرو�س يف القانون 

الدويل من رو�ش���يا”. وبدوره ك�ش���ف املندوب 
الفرن�ش���ي الدائم يف الأمم املتحدة، فران�ش���وا 
ديالتر، اأن باري�س ووا�ش���نطن ولندن �شتتقدم 
مب�رصوع قانون ب�ش���اأن �ش���وريا، موؤكدا على اأن 
الفيتو الرو�ش���ي خيانة لتعهد مو�شكو بتدمري 

تر�شانة النظام الكيمياوية.
اأما الأمن العام لالأم���م املتحدة، اأنطونيو 
غوتريي����س، فق���د دعا اأع�ش���اء جمل����س الأمن 
اإلى �ش���بط النف�س وجتنب الت�ش���عيد يف هذه 
اأن  واأ�ش���اف غوتريي����س  ال�ش���عبة.  الظ���روف 

هنالك عدة ميلي�شيات وجيو�شا تخو�س حروبا 
بالوكالة يف �شوريا.

واجتمع جمل�س الأمن الدويل اأم�س ال�ش���بت 
بناء على طلب رو�ش���يا، بعد اأن وجهت القوات 
الأمريكي���ة والربيطاني���ة والفرن�ش���ية �رصبات 

جوية ل�شوريا واأطلقت اأكرث من مئة �شاروخ.
ب���دوره، قال الرئي�س الرو�ش���ي، فالدميري 
بوت���ن، اإن الغ���ارات الت���ي �ش���نتها الوليات 
املتح���دة وحلفاوؤه���ا يف �ش���وريا �ش���توؤدي اإلى 

تفاقم الكارثة الإن�شانية يف �شوريا.

• ركام مركز لالأبحاث �شمال دم�شق بعد ال�رصبات الغربية على �شوريا اأم�س )اأ ف ب(	

• �شمري يا�شن	

•  اإعدامات يف اإيران )اأر�شيفية(	

دبي - العربية.نت:

الإع��دام��ات يف  ال�سنوي حول  “اأمن�ستي” يف تقريرها  الدولية  العفو  اأك��دت منظمة 

العامل اأن اإيران اأعدمت ما ل يقل عن 507 اأ�سخا�ص، اأي ما ي�سكل 51 % من الإعدامات 

يف العامل و60 % من جمموع عمليات الإعدام املوؤكد تنفيذها يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

وذكر التقرير اأنه بنهاية عام 2017، و�سل عدد البلدان التي قامت باإلغاء العقوبة يف 

القانون بالن�سبة جلميع اجلرائم اإىل 106 بلدان )اأي غالبية دول العامل(، بينما و�سل 

عدد البلدان التي األغت العقوبة يف القانون اأو مل تنفذها يف الواقع الفعلي اإىل 142 بلداً 

)اأي اأكرث من ثلثي عدد دول العامل(.

عواصم ـ وكاالت:

اإليها مو�سكو، لبحث  اأم�ص ال�سبت، التي دعت  �سهدت اجلل�سة الطارئة ملجل�ص الأمن الدويل، 

الع�سكرية  ال�سربة  نفذت  التي  الغربية  وال���دول  رو�سيا  بني  ترا�سقاً  الأ���س��د،  نظام  على  ال�سربة 

اأن  �سد النظام ال�سوري. واأك��دت مندوبة وا�سنطن يف الأمم املتحدة، نيكي هايلي، خالل اجلل�سة، 

الغارات مل تهدف لالنتقام اأو للعقاب بل لردع اأي ا�ستخدام لل�سالح الكيمياوي. واأ�سافت هايلي اأن 

اأهداف الغارات كانت يف �سميم برنامج النظام غري القانوين لل�سالح الكيمياوي، مردفة “منحنا 

الدبلوما�سية اأكرث من فر�سة ورو�سيا ا�ستخدمت الفيتو 6 مرات لعرقلتنا”.

دبي - قناة العربية:

�ش���دد الأمن العام لالأمم املتحدة انطونيو 
غوتريي����س على اإيج���اد حل �شيا�ش���ي يف اليمن 
ي�ش���مل نزع ال�ش���الح من القوى غ���ري القانونية 
اأي احلوثين، لفتاً اإلى �رصورة اأن ي�ش���مل احلل 

اأي�شاً �شمان اأمن اململكة العربية ال�شعودية.
واأ�ش���اف خالل مقابلة مع قن���اة “العربية”: 
“اأفه���م القل���ق الأمني لدى ال�ش���عودية ويجب 
اأن جند حالً �شيا�ش���ياً يف اليمن على اأن ي�ش���من 
املخ���اوف الأمنية لل�ش���عودية، واأل يكون هناك 
تدخ���ل خارجي يف م�ش���تقبل اليمن، واأن ي�ش���مل 
احلل نزع �ش���الح القوى غري القانونية ول�شيما 
اأ�شلحة احلوثين الثقيلة. اأي تزويد لالأ�شلحة يف 
الوقت الراهن هو �ش���لوك غ���ري قانوين مبوجب 
قرار جمل�س الأمن الدويل. ويف الوقت نف�شه اأي 
�شاروخ يطلق �ش���د اململكة يعر�س املدنين 
للخط���ر”. وكان���ت البعث���ة ال�ش���عودية يف الأمم 
املتحدة قد اأدانت ا�ش���تمرار ق�شف ميلي�شيات 
بال�ش���واريخ  املدني���ة  املناط���ق  احلوث���ي 
البالي�شتية. وطالبت يف ر�شالة اإلى جمل�س الأمن 
بتحميل اإيران م�ش���وؤولية اإطالق هذه ال�شواريخ 
نظراً لأنها تقوم بتزويد ميلي�ش���يات احلوثين 

بالتقنية الع�شكرية واملعدات.

 غوتريي�س: نفهم قلق ال�شعودية 
ويجب نزع �شالح احلوثي

املر�شد: املواقع امل�شتهدفة ب�شوريا كانت “فارغة”ال�شعودية: نوؤيد بالكامل ال�رصبات الغربية 
العربية.نت

عربرّ م�ش����در م�ش����وؤول بوزارة اخلارجية 
ال�شعودية اأم�س ال�شبت، عن تاأييد اململكة 
الكام����ل للعمليات الع�ش����كرية التي قامت 
به����ا كل م����ن الوليات املتح����دة واململكة 
املتحدة وفرن�ش����ا على اأهداف ع�شكرية يف 
�شوريا. وبح�ش����ب ما جاء على وكالة الأنباء 
ال�ش����عودية “وا�س”، اأ�ش����اف امل�ش����در اأن 
عل����ى  رداً  ج����اءت  الع�ش����كرية  العملي����ات 

ا�ش���تمرار النظام ال�ش���وري يف ا�ش���تخدام 
الأ�ش���لحة الكيمياوية املحرمة دولياً �شد 
املدني���ن الأبري���اء مبن فيه���م الأطفال 
الب�ش���عة  جلرائم���ه  ا�ش���تمراراً  والن�ش���اء، 
التي يرتكبها منذ �ش���نوات �ش���د ال�شعب 
ل امل�شدر النظام  ال�شوري ال�ش���قيق. وحمرّ
ال�ش���وري م�ش���وؤولية تعر�س �شوريا لهذه 
العملي���ات الع�ش���كرية، يف ظ���ل تقاع����س 
املجتم���ع ال���دويل عن اتخ���اذ الإج���راءات 

ال�شارمة �شد النظام ال�شوري.

بيروت – أ ف ب:

اأكد املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان 
اأن مراك���ز الأبحاث واملقرات الع�ش���كرية 
الت���ي طالته���ا ال�رصب���ات الغربي���ة فج���ر 
ال�ش���بت كانت خالي���ة متاماً اإل من ب�ش���ع 
عنا����رص حرا�ش���ة، ج���راء تداب���ري احرتازي���ة 

اتخذها اجلي�س ال�شوري م�شبقاً.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن 
لوكالة فران����س بر����س اإن “كافة املراكز 

التي ا�ش���تهدفت بالق�ش���ف فجر ال�شبت 
كان���ت فارغ���ة متام���اً بعدم���ا مت �ش���حب 
العنا�رص الت���ي كانت موج���ودة فيها قبل 

اأكرث من3 اأيام”.
اأن  الأربع���اء،  اأف���اد،  املر�ش���د  وكان 
اجلي�س ال�ش���وري اأخلى مط���ارات وقواعد 
ع�شكرية عدة بينها قيادة الأركان ومبنى 
خلفي���ة  عل���ى  دم�ش���ق  الدف���اع يف  وزارة 

تهديدات وا�شنطن ب�شن �رصبة يف البالد.

دبي – العربية.نت:

قال����ت احلكوم����ة اليمني����ة اأم�س 
ميلي�ش����يا  ت�ش����عيد  اإن  ال�ش����بت، 
اإط����الق  بتكثي����ف  الأخ����ري  احلوث����ي 
والطائرات  البالي�ش����تية  ال�شواريخ 
امل�ش����رية الإيرانية باجتاه الأرا�شي 
ال�ش����عودية، “قرار اإيراين وا�ش����ح”، 
م����ن  ت�ش����عى  اإي����ران  اأن  واأك����دت 
ال�ض����غوط  “تخفي����ف  اإل����ى  خالل����ه 
عل����ى م����ا تواجهه م����ن عزل����ة دولية 
وجه����ود اإقليمي����ة ودولي����ة لو�ش����ع 
العبثي����ة وتدخالتها  لت�رصفاتها  حد 
والت�ش����دي لنفوذه����ا يف اأك����رث من 

دولة عربية”.
ج����اء ذل����ك يف بي����ان �ش����ادر عن 
اليمن����ي  ال����وزراء  جمل�����س  اجتم����اع 
برئا�ش����ة احمد بن دغر يف العا�ش����مة 
املوؤقت����ة ع����دن، حيث اأعرب اأي�ش����ا 
ع����ن ثقته اأن “وكالء اإيران واأدواتها 
العربي����ة  املنطق����ة  يف  التخريبي����ة 
قد اقرتب����ت نهايته����م”، لفتا اإلى 
انك�ش����اف م�رصوعها التدم����ريي اأمام 

الع����امل واملجتم����ع ال����دويل. وحملت 
اجتماعه����ا،  يف  اليمني����ة  احلكوم����ة 
النظ����ام الإيراين، كامل امل�ش����وؤولية 
ال�ش����اروخية احلوثية  الهجمات  عن 
عل����ى اأهداف مدني����ة داخل اململكة، 
وقالت اإن “ال�ش����واريخ والطائرات 
يف  ت�ش����تخدم  الت����ي  امل�ش����رية 
اإيراني����ة  ال�ش����عودية،  ا�ش����تهداف 
ال�شنع ومل متتلكها اليمن وجي�شها 
النظام����ي يوم����ا، وم����ن ال�ش����تحالة 

�شناعتها حمليا”.
اليمني����ة،  احلكوم����ة  وطالب����ت 
ب�����رصورة  ال����دويل،  الأم����ن  جمل�����س 
حما�شبة اإيران لتمردها على قرارات 
ال�رصعي����ة الدولي����ة وا�ش����تمرارها يف 
تزويد ميلي�شيا احلوثي بال�شواريخ 
البالي�ش����تية، و�ش����ددت عل����ى عدم 
ال�ش����ماح بالإفالت من العقاب لكل 
م����ن ينتهك ق����رارات جمل�����س الأمن 

�شواء “كانت دول اأو ميلي�شيات”.

حكومة اليمن: هجمات الحوثي على السعودية قرار إيراني

ن�رصت �شحيفة “الغارديان” الربيطانية مقال لل�شحايف جوناثان فريدلند بعنوان “ل خيار جيد يف �شوريا لكن هناك 
طريقة ملعاقبة الأ�ش���د”. يقول فريدلند اإننا عالقون بن �ش���خرة �ش���ماء وهي الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وزاوية 
�ش���عبة ت�شكلها ق�شوة نظام ب�ش���ار الأ�ش���د وهذان هما اخليارات املتاحان حاليا للمواطنن يف كل من الوليات املتحدة 
وبريطانيا وفرن�شا. ويقول فريدلند اإن من يقف يف وجه اأي عملية ع�شكرية يف �شوريا “لن يكون الأ�شد فقط ولكن اأي�شا 
القدرات الع�شكرية لقوة نووية كربى وهو ما يعقد هذه العمليات لأنها يجب اأن تتم بحيث ل توؤدي اإلى مواجهة ع�شكرية 
مع رو�ش���يا التي لديها قوات منت�رصة يف عدة مواقع داخل الأرا�ش���ي ال�ش���ورية”. ويقرتح فريدلند اأن يتعامل الغرب مع 
م�شاألة عقاب الأ�شد بال�شكل الذي اقرتحته املعار�شة املدنية وهي بو�شع بنك من الأهداف بحيث يتم يف كرة يقدم فيها 
الأ�شد على قتل مدنين ق�شف اأو تدمري جانب من هذه الأهداف مثل منع طائراته من ا�شتخدام املجال اجلوي اأو ق�شف 

مركز ات�ش���الت ع�ش���كري ي�ش���تخدمه وهو الأمر الذي يعتربه فريدلند 
كافيا ملعاقبة الأ�شد يف اأي مرة يقتل فيها املدنين.

كيف نع�قب الأ�سد؟

•  اجتماع جمل�س الوزراء اليمني يف عدن	

ال���ن���ظ���ام ف��ق��د ه��ي��ب��ت��ه وان���ه���ي���ار ال��ع��م��ل��ة ي��ج��ع��ل��ه ي�����ش��در اأزم����ت����ه ل�����دول اجل����وار
اأم�ين الأن�س�ري



البالد سبورت

تح��ت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األعىل  املجل��س  رئي��س 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، نظم��ت وزارة 
شؤون الشباب والرياضة وبالتعاون 
م��ع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ – 
البحرين ومنظمة الرياضة والسالم، 
ومبناس��بة االحتفال بالي��وم الدويل 
للرياضة من أجل التنمية والس��الم 
فعالية 1000 خطوة للسالم وجري 
األلوان، وذلك بحضور وزير شؤون 
الش��باب والرياضة هش��ام الجودر 
وع��دد كبري م��ن كبار املس��ؤولني 
والسفراء واملواطنني واملقيمني عىل 

أرض اململكة. 
وأعط��ى وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياضة شارة االنطالقة للفعاليات 
والتي أقيم��ت مبنطقة افنيوز بارك 
واش��تملت عىل امليش التي ش��ارك 
فيه��ا ع��دد كبري م��ن املش��اركني، 
باإلضاف��ة إىل فعالية ج��ري األلوان 
والتي تعترب من الفعاليات الجاذبة 
ملختل��ف الفئ��ات العمري��ة، األمر 
الذي مّكن وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة من إيصال رس��الة اليوم 
ال��دويل للرياضة من أج��ل التنمية 
تس��خري  يف  واملتمثل��ة  والس��الم 
املختلف��ة  الرياضي��ة  الفعالي��ات 

واأللعاب الرياضية ألغراض التنمية 
والسالم. 

وبهذه املناس��بة، أكد وزير ش��ؤون 
الش��باب والرياضة هش��ام الجودر 
يف ترصي��ح له به��ذه املناس��بة أن 
الرياض��ة يف يومنا الحايل باتت أداة 
فعالة وقوية وقادرة بكل ما متتلكه 
م��ن مقوم��ات مثالية ع��ىل تعزيز 
املستدامة  والتنمية  السالم  أهداف 
وق��ال “نح��ن يف مملك��ة البحرين 
نفتخ��ر باملش��اركة م��ع بقية دول 
الع��امل باليوم ال��دويل للرياضة من 
أجل التنمية والسالم إليصال رسالة 
اململكة الرامي��ة إىل إحالل التنمية 
املس��تدامة والس��الم يف العامل وهو 
ما يتواف��ق مع رؤي��ة عاهل البالد 
حرضة صاح��ب الجاللة امللك حمد 
بن عيىس آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري خليفة 
بن س��لامن آل خليف��ة وويل العهد 
األم��ني نائب القائ��د األعىل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلامن بن حمد 
آل خليفة والرامي��ة إىل تأكيد دور 
املس��تدامة  التنمي��ة  يف  الرياض��ة 
والتعريف بدورها يف تحقيق السالم 
ونرش مبادئ التسامح والتعايش”. 

وتاب��ع هش��ام الج��ودر “إن رعاية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
س��موه  ومتابعة  للفعالية  خليف��ة 

للتحض��ريات له��ا بص��ورة مبارشة 
وحرص س��موه عىل تدش��ينها عرب 
إطالق حامئم السالم األمر ساهم يف 
الوصول إىل األهداف التي وضعتها 
الوزارة لالحتفال بهذا اليوم العاملي 
الهام وتتوافق مع رؤية سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة وإميان 
سموه بأن الرياضة باتت لغة عاملية 
وتعمل عىل توحد األمم والشعوب 
وتسهم يف متكني الش��باب وترسيخ 
القيم املث��ىل يف االح��رام املتبادل 
وإحالل الس��الم والتنمية والتنافس 

الرشيف”.
وأض��اف وزي��ر ش��ؤون الش��باب 

والرياضة “متتل��ك البحرين العديد 
من املبادرات الش��بابية والرياضية 
الب��ارزة والت��ي تحمل ب��ني طياتها 
جملة كبرية م��ن األهداف املتميزة 
التي تعظم دور الرياضة يف تحقيق 
التنمية والس��الم باإلضافة إىل إلهام 
الش��باب العاملي يف س��بيل تقديم 
املبادرات الرائدة التي تس��اهم يف 
باعتبارها  الرياض��ة  نرش مفاهي��م 
فرص��ة ميكن أن تس��هم يف تحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية، وما ميكن 
أن تق��وم به تلك األلعاب الرياضية 
من تعزيز الس��الم والتنمية وتهيئة 
أج��واء مثالي��ة للتس��امح واألم��ن 

والتكاتف لبناء عامل يسوده السالم”.  
“ميك��ن  الج��ودر  هش��ام  وأش��ار 
للرياض��ة بوصفه��ا وس��يلة مهمة 
تحظ��ى مبتابعة كب��رية ورائدة عىل 
املس��توى العاملي أن تعزز التعاون 
والتضام��ن ونرش رس��ائل الس��الم 
والدف��ع باتجاه بن��اء عالقات قوية 
ومثالية بني جميع منتسبي الرياضة 
من أج��ل الوصول إىل صيغة مثالية 
ميكن م��ن خاللها إعط��اء الرياضة 
فرصة كافية لتكون رشيًكا أساس��يًّا 
يف التنمي��ة والس��الم العامليني، كام 
أن جمي��ع دول العامل تس��عى إىل 
الرياضة كمحفز للسالم  اس��تخدام 

والتنمية”. 
الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وأع��رب 
والرياض��ة عن ش��كره وتقديره إىل 
ال��رشكاء االس��راتيجيني يف تنظي��م 
الفعالية وهم برنامج األمم املتحدة 
والس��الم  الرياضة  ومنظمة  اإلمنايئ 
الجه��ات  جمي��ع  إىل  باإلضاف��ة 
الحكومية التي ساهمت يف التنظيم 
منوها باملش��اركة الكبرية والواسعة 
من قبل مختل��ف أطياف املجتمع 
أرض  ع��ىل  واملقيم��ني  البحرين��ي 

اململكة.
والقت مبادرة وزارة شؤون الشباب 
والرياضة إش��ادة واس��عة من قبل 
املش��اركني الذي��ن أك��دوا أهميتها 
يف التفاع��ل م��ع األي��ام واألحداث 
الدولي��ة مبختل��ف عناوينها خاصة 
تل��ك الت��ي ترتب��ط ب��ني الرياضة 
والس��الم والتنمية ومنحهم الفرصة 
للمش��اركة مع بقية بلدان العامل يف 
فعاليات هذا اليوم املهم، مش��ريين 
إىل أن مش��اركتهم يف هذه الفعالية 
جاءت إلرس��ال رس��الة البحرين يف 
الس��الم والتنمي��ة املس��تدامة عن 
طري��ق الرياض��ة التي تعت��رب أداة 
قوي��ة لتعزيز الس��الم والتس��امح 
والتفاه��م والحث ع��ىل بناء العامل 
وتحفيز الدول عىل تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.  

الجودر: البحرين تمتلك مبادرات رائدة هدفها تسخر الرياضة للسالم والتنمية
أشاد برعاية ناصر بن حمد ونّوه بالمشاركة في 1000 خطوة 

جانب من فعاليات 1000 خطوة للسالم وجري األلوان 

ضاحية السيف         وزارة شؤون الشباب والرياضة

السنة العاشرة - العدد 3470 
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ضمن الش��باب بق��اءه رس��مياً بدوري 
بنك البحرين الوطن��ي لكرة القدم بعد 
أن تع��ادل مع األه��ي 2/2 يف املواجهة 
التي جمعت الفريقني يف الجولة 17 من 
املس��ابقة عىل س��تاد البحرين الوطني 
مساء أمس، كام حافظ األهي عىل آماله 
يف البقاء بدوري )NBB(  لتحسم هوية 

الهابط الثاين حتى الجولة األخرية.
الشباب افتتح التسجيل عن طريق عي 
حسن )د 37 ركلة جزاء( بالشوط األول، 
قب��ل أن يدرك األهي التع��ادل بإمضاء 
عي العصفور يف الش��وط الثاين )د51(، 
فيام أحرز الش��باب هدف التقدم الثاين 
بتوقيع س��يد أحمد كرميي )د86(، قبل 
أن يس��جل األهي هدف التعادل الثاين 
ع��ن طريق مهدي حمي��دان يف الوقت 

بدل الضائع )د95(. 
وبتلك النتيجة رفع الش��باب رصيده إىل 
21 نقطة يف املرك��ز الخامس، فيام رفع 
األه��ي رصي��ده إىل 16 نقطة ليبقى يف 
املركز التاسع ليكون مصريه معلقا حتى 
الجول��ة األخ��رية املقبلة حي��ث يحتاج 
األه��ي إىل الف��وز ع��ىل املح��رق بطل 
ال��دوري مقابل خس��ارة الرفاع الرشقي 
)17 نقط��ة( ام��ام االتح��اد ليك يضمن 
البقاء وخوض مب��اراة امللحق مع ثالث 

دوري الدرجة الثانية البسيتني.
اس��تحق الش��باب الفوز بالشوط األول 
بعدما كان األفض��ل تنظيام من الناحية 
الفني��ة من حيث التحكم يف رتم اللعب 
واالس��تحواذ عىل الكرة واالنتشار الجيد 

م��ع اس��تفادة امل��اروين م��ن املهارات 
الفردية لالعبيه واس��تغالل املس��احات 
املتاح��ة، بين��ام لع��ب األه��ي بصورة 

عشوائية وبرتم بطيء.
يف ال� 19 دقيقة األوىل من زمن الش��وط 
األول غاب��ت الفرص الخطرية باس��تثناء 
لالعب حس��ني  الصاروخية  التس��ديدة 
جميل يف د 19 والتي مرت فوق العارضة 

وكادت أن تعانق الشباك.
وكاد األه��ي أن يفتتح التس��جيل بعد 
الحص��ول ع��ىل ركلة مب��ارشة من خطأ 
كس��به مهدي حمي��دان، حيث تصدى 
حسني سلامن للركلة وسدد كرة يسارية 
ذكي��ة عىل مي��ني الح��ارس أبعدها عي 

عيىس برباعة يف د 26.
ونش��ط الش��باب فيام بعد وحاول بناء 
العديد م��ن املح��اوالت الهجومية لهّز 
شباك األهي، وصوب عي مدن تسديدة 
قوية من خارج منطقة الجزاء أمس��كها 

محمود العجيمي برباعة يف د 35.
وبع��د نحو دقيقة توغل قائد الش��باب 
س��يد أحمد كرميي داخل منطقة جزاء 
األهي وأخذ يراوغ مدافع األهي مبهارة 
رائع��ة ليتعرض إىل اإلعاق��ة وينال ركلة 
جزاء صحيحة بنس��بة مئة باملئة نفذها 
الالعب عي حسن بنجاح معلنا تسجيل 

الهدف األول عرب ركلة جزاء يف د 37.
ورغ��م التقدم الش��بايب إال أن��ه واصل 
اندفاعه الهجومي ومل يكتف بتس��جيل 
هدف التق��دم كام حاول األهي التقدم 
لكن��ه مل يفلح يف تعديل النتيجة لينتهي 

الشوط األول 1/0.
الشوط الثاين ش��هد أحداثا دراماتيكية، 
فاأله��ي دخل بنزع��ة هجومي��ة منذ 
البداية باحث��اً عن تعديل النتيجة فكان 
له ما أراد عندم��ا نجح يف إحراز هدف 
التع��ادل عن طريق عي العصفور الذي 
تسلم متريرة عرضية من مهدي حميدان 
من جهة اليمني أودعها الشباك يف د 51 

.

ومل يقف الشبابيون مكتويف األيدي أمام 
صحوة النسور فقد أنقذ الحارس محمود 
العجيم��ي فريقه م��ن هدف محقق يف 
مرماه بعد أن توغ��ل امين عبداألمري يف 
منطقة الجزاء وسدد كرة باتجاه املرمى 
تص��دى لها العجيمي ليبعدها فيام بعد 

الدفاع يف د60.
وحصل األهي عىل ركلة ثابتة من خطأ 
نفذه حسني سلامن وسدد الكرة بنفس 

الطريقة واألس��لوب عىل غرار الش��وط 
األول يسارية ولكن هذه املرة عىل يسار 
الحارس ال��ذي أبعدها لينقذ مرماه من 

هدف محقق يف د 84.
الرد ج��اء رسيعا م��ن الش��باب عندما 
مرر البديل الناجح حس��ني عي “بيليه” 
متري��رة بيني��ة للمتوغل داخ��ل منطقة 
جزاء األهي كرميي والذي اس��تطاع أن 
ي��راوغ ح��وايل 3 مدافعني وس��دد كرة 
ارضية زاحفة م��ن بينهم أهدت فريقه 

التقدم د86.
وس��عى األهي جاه��دا إلدراك التعادل 
وم��ن هجم��ة مرت��دة وانف��راد ملهدي 
حميدان تعرض للعرقلة من عزيز شهيد 
عىل مش��ارف الج��زاء ليحص��ل األهي 

ع��ىل خطأ وركل��ة ثابتة نفذها حس��ني 
س��لامن، ولكنه��ا ه��ذه امل��رة مل تنجح 
بعد أن ارتطم��ت بأحد املدافعني د92، 
فيام حصل ش��هيد عىل البطاقة الحمراء 
والط��رد لحصوله قبل ذلك عىل البطاقة 

الصفراء.
ونج��ح األه��ي يف تعدي��ل النتيجة عن 
طريق مهدي حميدان الذي تس��لم كرة 
طولية س��ددها رأسية يف مرمى الشباب 
د 95 ليح��رز هدف التعادل الثاين، وكاد 
كرميي الش��باب أن يحرز هدف التقدم 
الثال��ث عندما انفرد مبرمى األهي لكنه 
س��ددها فوق العارضة لتنته��ي املباراة 

بالتعادل اإليجايب 2/2.
الحد يضمن

وعىل اس��تاد مدينة خليف��ة الرياضية، 
ضم��ن الحد البق��اء يف الدرج��ة األوىل 
بفوزه عىل الرفاع الرشقي بهدفني مقابل 

واحد.
سجل للحد عيىس غالب ومحمد الطيب، 

فيام سجل للرشقي سامي الحسيني.
أدار اللقاء الحكم وليد محمود، وعاونه 
عبدالله صالح وجاس��م حسن، والحكم 

الرابع إسامعيل حبيب.
الرفاع يتفوق

وعىل اس��تاد النادي األهي، ظفر الرفاع 
بفوز مثني ومهم عىل املالكية بهدف عرب 

الالعب محمد مرهون.
أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمري، 
وعاون��ه نواف ش��اهني وصالح جناحي، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

)NBB( الشباب يتعادل مع األهلي ويضمن البقاء بدوري
األخيرة  الجولة  حتى  معلق  الهبوط  على  النسور  مصير 

والمالكية ال��ش��رق��ي  ال���رف���اع  ع��ل��ى  وال���رف���اع  ل��ل��ح��د  م��ه��م  ف���وز 
حسن علي وأحمد مهدي
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من لقاء الحد والرفاع الشرقي من لقاء األهلي والشباب )تصوير: خليل إبراهيم(

من لقاء الرفاع والمالكية

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، تقيم الجامعة الخليجية بطولة جامعات 
مملكة البحرين الثانية لكرة الطاولة بالتعاون مع اللجنة األوملبية البحرينية يوم السبت املوافق 21 أبريل الجاري، يف مقر اإلتحاد 

البحريني لكرة الطاولة يف مدينة عيىس.
وتأيت هذه البطولة بعد نجاح النسخة األوىل التي نظمتها الجامعة الخليجية يف شهر مايو من العام املايض، والتي شاركت فيها كافة 

الجامعات الحكومية والخاصة يف مملكة البحرين، ومن املتوقع أن تشهد بطولة هذا العام منافسًة أقوى من العام املايض، حيث تقام 
املباريات بالتعاون بني الجامعة الخليجية واالتحاد البحريني لكرة الطاولة.

وتأيت هذه البطولة كإحدى مثار اتفاقية التعاون املجتمعي التي وقعتها الجامعة الخليجية مع اللجنة األوملبية البحرينية لتفعيل الرشاكة 
املجتمعية وخدمة الحركة الرياضية يف مملكة البحرين، باإلضافة إىل تقديم املنح الدراسية يف تخصصات اإلعالم وهندسة التصميم الداخي 

وإدارة املوارد البرشية واملحاسبة والنظم املالية.

“الخليجية” تقيم النسخة الثانية لبطولة كرة الطاولة للجامعات

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

البالد سبورت

ينظم مركز شباب أبوصيبع الثقايف 
والريايض وعرب لجنته الرياضية 

وبرعاية شاملة من )ممتاز للدراجات( 
سباق الدراجات الهوائية األول 

للعموم يوم الجمعة املقبل املوافق 
20 أبريل 2018.

وقد كلف رئيس املركز صادق سلامن 
رئيس اللجنة الرياضية عزيز السادة 

مبهمة رئاسة اللجنة التنظيمية 

للسباق، إذ بدأت بوضع املهام حيث 
أسندت مهمة اإلرشاف العام للسباق 

لالعب الدويل السابق يارس سعيد.
وخصصت اللجنة موقًعا إلكرونيًّا 

إضافة إىل مواقع التواصل االجتامعي 
الخاصة باملركز ملن يود املشاركة يف 

السباق، حيث وصل عدد املتسابقني 
حتى اآلن 26 مشارًكا ميثلون أكرث من 

خمس جنسيات مختلفة.

ويعد هذا السباق باكورة النشاط 
يف فصل الربيع، ضمن مجموعة من 

األنشطة التي يقيمها املركز خالل 
فرات العام.

وقال رئيس اللجنة الرياضية عزيز 
السادة إن السباق يأيت من أجل 

إبراز األنشطة املتنوعة التي يقيمها 
املركز بني فرة وأخرى، ال سيام 

الرياضية منها والتي تساهم يف إبراز 

روح املنافسة الرشيفة بني مختلف 
الرياضيني، خصوًصا وأن هناك عدًدا 

من األبطال الخليجيني والعرب 
سيشاركون يف منافسات هذا السباق 

إضافة إىل عدد من الجاليات األجنبية 
املقيمة يف البحرين.

من جهته، أكد املرشف العام عىل 
السباق يارس سعيد أن مركز شباب 

أبوصيبع وضع للسباق جميع 

اإلمكانيات املتاحة من أجل أن يظهر 
السباق األول للدراجات الهوائية 
والتي ينظمه املركز بأفضل صورة 

ممكنة، خصوًصا وأننا نسعى دامئًا 
للنهوض والتشجيع ملامرسة رياضة 

الدراجات الهوائية ونرشها عىل 
مستوى القرية من أجل إظهار 

املواهب التي بإمكانها أن تخدم 
مملكتنا الغالية يف األعوام القادمة.

“شباب أبوصيبع” ينظم سباق الدراجات الهوائية األول للعموم

الي��وم  واأله��ي  املح��رق  يج��د 
تعترب  أم��ام مواجه��ة  نفس��يهام 
الفرص��ة األخ��رية ل��كال الفريقني 
بعد أن ف��از كلٌّ منهام عىل اآلخر 
يف منافس��ات الدور نصف النهايئ 
“املرب��ع الذهب��ي” ل��دوري زين 
الدرجة األوىل لكرة السلة، عندما 
يلتقيان يف الس��اعة 7:15 مس��اًء، 
عىل صالة مدينة خليفة الرياضية 
مبدينة عيىس، ضمن الجولة الثالثة 

واألخرية من هذه املرحلة.
وكان األهي قد أجرب املحرق عىل 
خوض مب��اراة فاصلة، بعد أن فاز 
علي��ه بفارق 16 نقط��ة وبنتيجة 
)62/78( يف اللق��اء الثاين بينهام، 
في��ام حقق املح��رق نتيجة الفوز 
يف اللق��اء األول بف��ارق 3 نق��اط 

)71/74(، لتذه��ب املنافس��ة إىل 
ا  مب��اراة فاصلة اليوم س��تضع حدًّ
ملش��وار أحد الفريقني وسيذهب 
اآلخر ملالق��اة املنامة الذي ضمن 
بطاق��ة الدور النه��ايئ األوىل بعد 
فوزه عىل الرفاع بنتيجة )2/0( يف 
مجموع لق��اءات الفريقني بالدور 

نفسه.

طموح مشتركة

الي��وم  املب��اراة  ويدخ��ل طرف��ا 
بطموح مش��ركة وهدف متشابه 
نح��و القتال للظفر بتذكرة العبور 
الثاني��ة للدور النهايئ، إذ يس��عى 
األهي ل��رد اعتباره من منافس��ه 
ال��ذي أقصاه م��ن بطول��ة كأس 
خليف��ة ب��ن س��لامن، والع��ودة 

واعت��الء  النهائي��ات  للمباري��ات 
منصات التتويج بعد أن غاب عنها 
يف املوس��م املايض، يف مقابل رغبة 
جامحة من املح��رق الذي يفتش 
ع��ن التأه��ل للنهايئ الث��اين عىل 
التوايل للبطولة، وتعويض خسارته 
نهايئ املوس��م املايض أمام املنامة، 
وتعويض خسارته كأس خليفة بن 

سلامن هذا العام.
يف الجانب اآلخر، لن يكون حامل 
اللق��ب فريق املنام��ة يف املرحلة 
األخرية لقمة سهلة يف فم املتأهل 
من مباراة اليوم، السيام وأنه أمام 
فرصة مهمة لتحقيق الثالثية بعد 
أن أخف��ق يف تحقيقه��ا املوس��م 

الفائت.

مفاتيح اللعب

اللقاء بقيادة فنية  يدخل املحرق 
متميزة متمثلة يف املدرب الرصيب 
تورمان، معتمًدا عىل نجوم الفريق 
بتواجد بدر جاس��م، عي عباس، 
عي ش��كرالله، أحمد س��لامن، يف 
حني ي��ربز األم��رييك آرنيت تحت 
الس��لة، كام ميتل��ك الفريق بدالء 
أكفاء ع��ىل ش��اكلة محمد نارص 
ومحمد بوع��الي وجواد عبدالله، 
الذين ساهموا كثريًا يف تعزيز فوز 

الفريق يف أكرث من مناسبة.
يف املقاب��ل، يعتمد مدرب األهي 
الق��ربيص غافريي��ل ع��ىل أوراقه 
املعروف��ة الق��ادرة ع��ىل تحقيق 
الفوز بتواجد العديد من الالعبني 

القادري��ن ع��ىل ترجي��ح كفت��ه 
وصانع  الفري��ق  قائد  يتقدمه��م 
اللعب حس��ني ش��اكر إىل جانب 
هش��ام رسح��ان وكاظ��م ماج��د 
ومحمد ال��درازي واألمرييك وودز 
تح��ت الس��لة، وه��ذه التوليفة 
تجع��ل من مهمة الفريق أس��هل 

خاصة إذا كانت يف يومها.

إثارة متوقعة

وتحم��ل مواجه��ة الي��وم عنوان 
اإلث��ارة والندية خاصة مع تقارب 
املس��توى الع��ام للفريقني ورغبة 
وطم��وح كل منه��ام يف تحقي��ق 
الف��وز وخط��ف ورق��ة التأه��ل 
الثانية، إذ بحسب املعطيات التي 
تس��بق املباراة ف��إن هناك إرصارًا 

كبريًا من العبي الفريقني يف إثبات 
وجودهم وس��ط الح��امس الذي 
يلف الجميع، وكل املؤرشات تنذر 

مبواجهة يف غاية القوة.

مساندة قوية

وم��ن املتوق��ع أن تش��هد مباراة 
الي��وم حض��ورًا جامهرييًّ��ا كبريًا 
السيام وأنها بالغة األهمية وسوف 
يتحدد من خالله��ا هوية الفريق 
النهائية  الذي سيلعب يف املرحلة 
م��ع املنامة الذي نج��ح قبل أيام 
قليلة يف إقصاء الرف��اع وإخراجه 
من املنافسة ليكون رسميًّا الطرف 
األول يف نه��ايئ ال��دوري، وينتظر 
الي��وم العب��وه وجمه��وره هوية 
الطرف اآلخر من خالل لقاء اليوم.

فريق المحرق لكرة السلة فريق األهلي لكرة السلة

المحرق واألهلي.. قمة مثيرة بشعار “الفرصة األخيرة”
من يلحق بالمنامة إلى نهائي “سالوي زين”؟

محمد الدرازي

جدول الترتيب
)42 نقطة(1.المحرق
)29(2.النجمة

)27(3.المالكية
)26(4.المنامة
)21(5.الشباب

)21(6.الحد
)19(7.الرفاع
8.الرفاع 
الشرقي

)17(

)16(9.األهلي
)11(10.االتحاد

أس��ند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
مهم��ة إدارة لقاء فريقي جوانجزو 
إيفرجراند الصيني وسرييزو أوساكا 
الياباين ضمن الجولة 6 للمجموعة 
7 ب��دوري أبطال آس��يا إىل طاقم 

تحكيم دويل بحريني.
وس��يقام اللقاء املهم ي��وم الثالثاء 
القادم املواف��ق 17 أبريل الجاري 

يف الصني.
وس��يدير اللق��اء الحك��م ن��واف 
شكرالله، ويعاونه املساعدان يارس 
تلف��ت وعبدالله صال��ح، والحكم 

الرابع إسامعيل حبيب.

وي��أيت تواجد حكامن��ا يف البطولة 
اآلسيوية تأكيًدا عىل املكانة املميزة 
البحريني��ة، خصوصا عرب  للصافرة 

التألق الالفت يف جميع املحافل.
ويعد الحكام الثالثة نواف شكرالله، 
يارس تلفت وعبدالله صالح ضمن 
قامئة النخبة اآلسيوية للعام الجاري 
)2018(، كام أن إس��امعيل حبيب 
يتواجد ضمن قامئة النخبة كحكم 
رابع، ك��ام اختري الحك��امن نواف 
شكرالله ويارس تلفت للمشاركة يف 
إدارة مباري��ات كأس العامل 2018 

التي ستقام يف روسيا.

طاقم بحريني لمباراة جوانجزو الصيني وسيريزو الياباني 
اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

ياسر تلفت عبداهلل صالح نواف شكراهلل إسماعيل حبيب
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أكدت رشكة جرافيتي اندور س��كاي 
دايفينغ )جرافيتي( حرصها عىل دعم 
اكتش��اف املواهب الطالبي��ة مبكرًا 
وتنميتها لتحقي��ق التقدم والرقي يف 
املجتم��ع، وذلك من خ��الل رعايتها 
للطالب املتميز محمد حمد الخياط 
للمشاركة يف بطولة الروبوت العاملية 
الرج��ل اآليل يف  “VEX”، لصناع��ة 
املتحدة األمريكي��ة بوالية  الوالي��ات 
كنتايك، والتي س��تقام خالل الش��هر 
الجاري. فتجمع هذه البطولة الفرق 
املتقدمة تحت سقف واحد يف مجال 
والتي  الروب��وت،  وبرمج��ة  تصميم 
تسعى من خاللها استهداف مختلف 
األعامر واملستويات العاملية للتنافس 
م��ع أفضل الفرق م��ن جميع أنحاء 

العامل واالحتفال بإنجازاتهم. 
ويبلغ محمد الخياط الطالب املبدع 
مبدرس��ة اإلبداع الخاصة والرائدة يف 
نرش ثقافة الروبوت اثني عرش عاًما. 
فقد بدأ هذا املش��وار التقني حينام 
كان يف التاس��عة م��ن العمر وعندما 
شجعه أحد أصدقائه بالدخول يف هذا 
املجال باإلضافة إىل ش��غفه الداخيل 
لخ��وض تج��ارب جدي��دة مختلفة. 

فك��َون محمد فريق عمل مع زمالئه 
إلنش��اء م��رشوع الروب��وت الخاص 
بهم ومن ثم ب��دأ التدريبات لصقل 
مهاراته وقدراته يف التحكم، وما لبث 
وأن ش��ارك يف البط��والت اإلقليمية 
والتأه��ل لبطولة العامل س��نويا لنيل 
رشف متثي��ل مملك��ة البحرين. وقد 
جاء ه��ذا التأهيل األخ��ري بعد فوز 
فري��ق محم��د يف بطول��ة الروبوت 
املحلية الرابع��ة التي أقيمت بتاريخ 

24 و 25 فرباير 2018. 
ويق��وم حاليًّا محم��د وفريق عمله 
بتدريبات مكثفة استعداًدا للمشاركة 
يف البطول��ة العاملي��ة هذا الش��هر. 
فيتكون هذا الفريق من ستة طالب 
وتقع مس��ؤولية الفريق الكربى عىل 
عاتق محمد فهو املسؤول عن إدارة 
وإرش��اد الفريق خالل املنافسة عن 
طريق رس��م الخطط وتطيبق أفضل 
االس��راتيجيات والتقني��ات للتحكم 
بالروب��وت، وتحقيق ما هو مطلوب 
للتقدم يف املنافس��ات. وق��د اختار 
محم��د هذا ال��دور بس��بب براعته 
وخربته يف هذا املجال ولكونه محب 
تتطلب  الت��ي  والعملي��ات  للدق��ة 

الحسابات الدقيقة.  
وبه��ذه املناس��بة، ع��رب الخياط عن 
مدى س��عادته له��ذا التأهيل ولنيل 
رشف متثي��ل مملك��ة البحري��ن يف 
هذه البطولة العاملية. كام أنه يوجه 
جزيل الش��كر والتقدي��ر لجرافيتي 

اندور س��كاي دايفينغ عىل رعايتهم 
الكرمية ولعائلته وزمالئه ومدرس��ته 
للدع��م الكبري متطلًعا الحراف هذه 
الهواية والتقدم يف هذا املجال عامليًّا. 
ويف ه��ذا الص��دد، أش��ادت املدي��ر 
الحامدي  الع��ام لجرافيت��ي خول��ة 

ب��دور الرشك��ة يف تعزي��ز الرشاك��ة 
املجتمعية، فه��ي تعد مبادرة نوعية 
وحاج��ة مجتمعية ُملح��ة، موضحة 
أن اكتشاف املواهب مبكرًا وتنميتها 
يعد من أهم وس��ائل تحقيق التقدم 
والرق��ي يف املجتمع. فإيج��اد البيئة 

الربوي��ة الجيدة والدع��م املطلوب 
قدراتهم  إب��راز  للموهوب��ن  يتي��ح 
مواهبهم  وإظهار  إمكاناتهم  وتنمية 
من خ��الل الربام��ج اإلبداعي��ة، مبا 
يس��هم يف تثقي��ف وتعزي��ز الوعي 
والحس الوطني لديهم يف إبراز دور 
مملكتن��ا الغالي��ة عامليًّ��ا. وأضافت 
“أود أن أش��كر جمي��ع العاملن يف 
مجال تنمية هذه املواهب الطالبية 
املتميزة عىل ما يبذلوه من جهد، وما 
أظهروه من توجه للتعاون والتنسيق 
املجتمعية  الرشاكة  أهداف  لتحقيق 
إلرس��اء دعائم النه��وض والتقدم يف 
البل��د متمني��ة للطال��ب محمد كل 
التوفي��ق والتقدم يف ه��ذه البطولة 

والبطوالت القادمة”.
وج��اء ذل��ك اهتامًما م��ن جرافيتي 
لدعم األنشطة الشبابية واملجتمعية 
به��دف املس��اهمة يف رف��ع راي��ة 
اململكة م��ن ناحية تطوي��ر قدرات 
الش��اب البحريني وتوسع مداركه يف 
مجال علوم الروب��وت والتكنولوجيا 
لينعكس إيجابيًّ��ا عىل تطور وارتقاء 
الحركة العلمي��ة واإلبداعية مبملكة 

البحرين. 

“جرافيتي” ترعى مبدع الروبوت محمد الخياط
البالد سبورت

محمد الخياط

بط��والت  ع��ىل  الس��تار  أس��دل 
ببطولة  الحواجز  قفز  ومس��ابقات 
تحدي عز الخيل الرابعة والختامية 
الت��ي أقيمت عىل مي��دان االتحاد 
الريايض العسكري مبشاركة واسعة 
ومنافس��ات قوية من قبل الفرسان 
والفارسات من مختلف اإلسطبالت 

املحلية. 
ومتيزت املس��ابقات الت��ي أقيمت 
ضم��ن الجول��ة الرابع��ة واألخرية 
برعاي��ة رشكة عز الخي��ل ملعدات 
الفروس��ية منافس��ات وندية قوية 
ب��ن الفرس��ان والفارس��ات، حيث 
إن املشاركة الواس��عة واملنافسات 

املوس��م  ش��هدها  الت��ي  القوي��ة 
املنرصم ملس��ابقات قف��ز الحواجز 
من قبل فرس��ان وفارسات مختلف 
اإلس��طبالت كان��ت قوي��ة وكبرية 
ودخول وج��وه جديدة وصعودها 

منصات التتويج.

نتائج المسابقات

ب��أوىل  البطول��ة  وانطلق��ت 
املسابقات لفئة الناشئن املستوى 
األول )جولة م��ع جولة متايز ضد 
األول(  املرك��ز  ع��ىل  املتعادل��ن 
وارتف��اع حواجزها من 85 إىل 95 

س��نتمرًا ورسعة املسلك 300 مر 
/ دقيقة حي��ث أحرز املركز األول 
الرميحي  معي��وف  الف��ارس  فيها 
مع الجواد ماش��اءالله من اسطبل 
عوايل بزمن 33.24 ثانية من دون 

أخطاء.
يف املس��ابقة الثاني��ة وه��ي أيًضا 
الثاين  املس��توى  الناش��ئن  لفئ��ة 
)مس��ابقة جمع النقاط الراكمية 
الجوك��ر( وارتف��اع حواجزها  مع 
من 95 – 105 مر ورسعة املسلك 
350 م��ر/ دقيقة أح��رزت املركز 
األول الف��ارس معي��وف الرميحي 
مع الجواد بريسفول مبجموع 44 

نقطة وبزمن 32.74 ثانية.
يف املسابقة الثالثة لفئة املتقدمن 
)مس��ابقة جمع النقاط الراكمية 
الجوك��ر( وارتف��اع حواجزها  مع 
95 – 105 م��ر ورسع��ة املس��لك 
350 مر/ دقيقة أحرز املركز األول 
الفارس حسن فردويس مع الجواد 
فولت ثينقس تو دو من اسطبالت 
صحارى برصي��د 44 نقطة وبزمن 

32.63 ثانية.
واملس��ابقة الرابعة لفئة املتقدمن 
)مس��ابقة عىل مرحلتن( وارتفاع 
حواجزها 115 – 105 مر ورسعة 
املس��لك 350 مر / دقيقة الفارس 

الجواد  م��ع  الرميح��ي  معي��وف 
آيريش بزم��ن 32.51 ثانية ودون 

أخطاء.
وه��ي  الخامس��ة  املس��ابقة  يف 
املس��ابقة املخصص��ة للس��يدات 
)مس��ابقة الرسع��ة ض��د الزمن( 
وارتف��اع حواجزه��ا 80 – 90 مرًا 
ورسعة املس��لك 350 مر / دقيقة 
والتي ش��هدت مشاركة 12 فارسة 
الفارس��ة  األول  املرك��ز  أح��رزت 
غري��س رودين م��ع الج��واد إير 
فورس ون من اس��طبل مها منهية 
املسلك بأفضل زمن 42.39 ثانية.

املسابقة  السادس��ة  املسابقة  ويف 

م��دار  ع��ىل  )مس��ابقة  الك��ربى 
جولتن( وارتف��اع حواجزها -120 
135 مرًا ورسعة املسلك 350 مرًا 
/ دقيقة مل يتمك��ن أي فارس من 
إنهاء الجولتن دون أخطاء وأحرز 
لقبها الفارس املخرضم سلامن فرج 
مع الجواد ماي بريش��وس ثينقس 
تو دو من اس��طبل صحارى بزمن 

43.60 ثانية وبأربعة أخطاء.
وعىل مس��توى النقاط واملجموع 
العام فق��د أحرز الفارس املخرضم 
لق��ب دوري تح��دي ع��ز الخيل 
للفئة املفتوحة حاصًدا أعىل رصيد 

من النقاط وبلغ 30 نقطة.

إسدال الستار على منافسات قفز الحواجز ببطولة تحدي عز الخيل )4(
مشاركة واسعة من الفارسات في المسابقة الخاصة بالسيدات

تغطية           اللجنة اإلعالمية

جانب من التتويج

اعتمدت اللجنة املنظمة لبطولة 
البحرين الرابعة املفتوحة لفنون 
القت��ال املختلط��ة متدي��د فرة 
التس��جيل للبطولة، التي ستقام 
تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
لالتح��اد  الفخ��ري  الرئي��س 
البحريني لفنون القتال املختلطة 
BMMAF سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، والتي سينظمها 
االتح��اد البحريني لفنون القتال 
االتحاد  صال��ة  املختلط��ة، عىل 
البحرين��ي للكرة الطاولة مبدينة 
عي��ى الرياضي��ة يف الفرة 22 

إبريل ولغاية 5 مايو املقبل. 
يوم  اللجن��ة  اعتم��دت  حي��ث 
الجمعة املوافق 20 إبريل الجاري 
موعًدا نهائيًّا لفرة التسجيل بدالً 

من املوعد السابق، وذلك حرًصا 
منه��ا عىل من��ح الفرص��ة ألكرب 
عدد من الش��باب للمشاركة يف 
والذي سيس��اهم  الحدث،  هذا 
يف تطوير قدراتهم وس��يمنحهم 
الفرص��ة لخوض منافس��اتها يف 
أج��واء تنافس��ية مث��رية وفًق��ا 
للوائ��ح واألنظم��ة الدولية التي 
تضمن لهم السالمة، كام أن ذلك 

سيعزز من ثقافة الرياضات التي 
تتضمنها هذه البطولة يف الوسط 
الري��ايض، والذي سيس��اهم يف 
ظهور مواه��ب وعنارص مميزة، 

االس��تفادة منه��ا وضمها  ميكن 
للمنتخبات الوطنية.

 يذك��ر أن االتح��اد البحرين��ي 
القتال املختلطة قد أعلن  لفنون 

عن إقامة النسخة الرابعة لبطولة 

البحري��ن املفتوحة لفنون القتال 

املختلطة، والتي ستش��هد إقامة 

أربع مسابقات، هي: فنون القتال 

املختلط��ة، املالكم��ة، مصارع��ة 

اإلخض��اع وK1، حيث فتح باب 

اإللكروين  املوقع  التس��جيل عرب 

.www.bmmafed.com

تمديد فترة التسجيل لبطولة البحرين لفنون القتال 
اتحاد فنون القتال المختلطة            المركز اإلعالمي: 



قدم لنا لمحة عامة عن السيرة 
الرياضية لراشد البوعينين؟

“راش��د البوعينني”: إنني م��ن خريجي 
مدرس��ة نادي املحرق، وأعشقه بشغف 
كب��ر، لكن انت��ايئ ال يؤث��ر عىل عميل 
بداخ��ل االتح��اد إطالًق��ا.. وق��د بدأت 
مش��واري يف ع��امل الرياض��ة كالعب يف 
الك��رة الطائرة بن��ادي الخليج وقد أخذ 
بيدي املدرب الوطن��ي “رمزي” آنذاك.. 
والتحاق��ي بالخليج ولي��س املحرق كان 
بس��بب وف��رة الالعبني يف ف��رق الفئات 
الس��نية باملح��رق، ون��ادي الخليج هو 
أحد أندي��ة محافظة املح��رق وولد من 
رح��م األخ��ر، وق��د لعب��ت يف الخليج 
موس��ًا واحًدا تقريًبا بفئة الصغار حتى 
انتقلت فيا بعد إىل املحرق يف منتصف 
التس��عينات بعدما رآين املدرب جاس��م 
عجالن وطلب من��ي االنتقال وكان ذلك 

أشبه بالحلم.
ويف إح��دى املرات رآين املدرب أحمد بن 
ساملني ألعب كرة القدم يف أحد الساحات 
القريبة من النادي وكنت مولعا باللعبة 
اس��وة بالك��رة الطائ��رة، فق��ال يل بأن 
جس��مي يصلح لكرة الق��دم  فالتحقت 
بالفري��ق وكان معي بنفس الفئة محمد 
بن ساملني وراشد الدورسي، قبل أن أترك 
اللعب��ة يف ع��ام 1999 أللتح��ق بالكلية 
العس��كرية حت��ى تخرج��ت يف 2002 
وأصبح من الصعب العودة إىل مارس��ة 
اللعب، ولعش��قي الكبر لنادي املحرق 
والرياضة ق��ررت مزاولة العمل الريايض 
يف الجان��ب اإلداري، وكان لوج��ود ابن 
عمي ابراهي��م البوعينني مع جهاز لعبة 
الكرة الطائرة باملحرق دور كبر يف عميل 
بالقلعة الحمراء كمدير ملدرس��ة األشبال 
لكرة القدم بدعم من الش��يخ راشد بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة، وكان يلع��ب 
بتلك الفئة آنذاك وليد الحيام وإبراهيم 
املقلة وضياء س��عيد وفهد ش��ويطر، ثم 
انتقلت للعمل فيا بعد كعضو يف لجنة 
شئون وانتقاالت وأوضاع الالعبني باتحاد 
الك��رة وس��اهمت يف تأس��يس الالئحة 
الخاصة بأوضاع وانتقاالت الالعبني حتى 
تلقيت اتص��االً من نائ��ب رئيس اتحاد 
ألع��اب القوى محمد بن ج��الل قبل 6 
س��نوات تقريًبا يطلبني ألن أكون ضمن 
قامئة سمو الرئيس الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة وكان الرتشيح مفتوًحا للجميع 
فقبلت التحدي ووفق��ت يف الفوز ولله 

الحمد.

تولي أمانة سر اتحاد ألعاب 
القوى ليست بالمهمة 
السهلة فهو عبارة عن عدة 
ألعاب في رياضة واحدة فكيف 
قبلت التحدي وهل تشعر 
بصعوبة في العمل؟

“راشد البوعينني”: يجب أن أعرتف بأنني 
حني قبلت الرتش��ح لعضوي��ة االتحاد مل 
أك��ن أع��رف ش��يًئا ع��ن “أم األلعاب” 
وأخربت بن جالل بذل��ك، ولكنه أخربين 
بأن��ه بحاج��ة إىل رج��ل إداري يف املقام 
األول قادر عىل التواجد امليداين لتس��ير 
العم��ل، وبعد الفوز يف االنتخابات كنت 
مرشًحا لتويل منصب أمني الرس املساعد 
أو رئاس��ة إحدى اللجان ولكنني فضلت 
أن أك��ون نائًبا لرئيس لجن��ة املنتخبات 

وأن أتدرج يف املناصب، فعملت لسنتني 
نائًبا لرئي��س لجنة املنتخبات، وبعد فوز 
أمني الرس الس��ابق عبدالحكيم الش��نو 
مبنص��ب رئي��س “الس��يزم” وانش��غاله 
بالحمل��ة االنتخابية كلفت مبنصب أمني 
الرس املساعد ولكنني فعليا كنت “أمينا 
للرس” ولقد منحني هذا املنصب بالدورة 
االنتخابي��ة املاضية وال��ذي أمضيت فيه 

سنتني خربة كبرة.
ويف ال��دورة الحالية كلف��ت بأمانة الرس 
وأعتز بثقة س��مو الرئيس الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة عندما اقرتحوا عليه 
اس��مي قال “يستاهل” حيث تعترب تلك 
الكلات مبثابة وس��ام فخر واعتزاز عىل 
ص��دري، كا ال أنىس دع��م ووقوف بن 
جالل معي وتذليل��ه لكل الصعاب التي 
اعرتض��ت طريقي فه��و “العقل املدبر” 
لالتح��اد وه��و صاحب خ��ربة كبرة وال 
أنىس فضله عيل فه��و مل يبخل عيل بأي 
معلوم��ة وتعلمت وما زل��ت أتعلم منه 

الكثر.

ما هو نظام العمل الذي اضفته 
في أمانة السر؟

“راش��د البوعين��ني”: العم��ل يف أمان��ة 
رس االتح��اد لي��س باألمر اليس��ر، فكا 
ذكرت س��لًفا فهو عبارة عن عدة ألعاب 
يف رياض��ة واح��دة ومرتب��ط باتحادات 
إقليمية وقارية ودولية، ولكنني سعيت 
لتوزي��ع امله��ام كال يف اختصاص��ه وهو 
ما س��اعدنا يف س��هولة معرف��ة مكامن 
الضعف والقوة، واتبعنا نظام املراسالت 
اإللكرتوني��ة لضان س��ر العمل يف حال 
غي��اب أي موظ��ف بداعي اإلج��ازة أو 
مهم��ة عمل رس��مية خارج الب��الد، وأنا 
أتواجد بش��كل ش��به يومي يف االتحاد، 
وأطلع عىل املراس��الت إلكرتونيًّا بصورة 
دامئ��ة وأوقعها إلكرتونيًّ��ا أو أحّولها إىل 

الجهة املختصة للبت فيها.

كيف تنظرون إلى الدعم الذي 
يحظى به االتحاد من سمو 
الشيخ ناصر بن حمد وسمو 
الشيخ خالد بن حمد؟

“راش��د البوعينني”: إننا ننظ��ر إىل هذا 
الدع��م بعني الفخ��ر واالعتزاز، فس��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة أحد 
أب��رز الداعمني لن��ا ولن نن��ىس كلاته 
الرائعة بحقن��ا وإعجابه باالتحاد يف أكرث 
من مناسبة ومتابعته واهتامه مبختلف 
املشاركات، وأما بالنس��بة لسمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليف��ة فإن وجوده 
ع��ىل رأس االتح��اد يع��د مكس��ًبا كبرًا 
ألم األلعاب، ويف عه��ده تحققت أفضل 
اإلنجازات وهو يقدم لنا الدعم املعنوي 
قبل املادي ودامئًا ما يس��هل عملنا وكل 
ما تحقق م��ن نجاح��ات مل تكن وليدة 
الصدفة فهي نتاج دعم سموه والتخطيط 
والنهج اإلداري الس��ليم لإلتحاد برئاسة 
س��موه، فنح��ن مل نعلن ع��ن أي هدف 
إال وحققناه ب��ل يف بعض املرات حققنا 
أهداف أعىل من التي رسمناها من قبل.

ما هي أهم المشاركات 
القادمة لكم في 2018؟

“راش��د البوعين��ني”: تركيزنا ينصب عىل 
“آس��ياد جاكرت��ا 2018” فنح��ن نتطلع 

لتج��اوز س��ور الصني العظي��م وتحقيق 
غلة وافرة من امليداليات عىل مس��توى 
الذهب يف ع��ام “الذهب فقط” تطبيقا 
لش��عار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، ويف العام الحايل مل نركز إال عىل 
اآلس��ياد وبطولة العامل لنصف املاراثون، 
وسنش��ارك يف بطول��ة غرب آس��يا التي 

ستقام قبل اآلسياد.

 ولماذا تم االعتذار عن البطولة 
الخليجية في الكويت مؤخًرا؟

“راش��د البوعين��ني”: كن��ا سنش��ارك يف 
البطولة إلنجاح الحدث الخليجي، ولكن 
بسبب عدم اس��تخراج تأشرات ملدربينا 
اعتذرن��ا، فتواجدن��ا كان رشفيًّا وبهدف 
إنج��اح التجمع عىل ارض دولة الكويت، 
ونظ��رًا لعدم اس��تخراج التأش��رة قررنا 
االعت��ذار ونحن نلتمس العذر لألش��قاء 

الكويتيني.

وهل كانت بطولة العالم 
لنصف الماراثون بفالنسيا من 
المشاركات المخطط لها في 
2018؟

“راش��د البوعينني”: بالطبع والدليل هو 
اإلنجاز التاريخي ال��ذي حققه عداؤونا 
يف املحفل العاملي رغم أن اللجنة الفنية 
اعتمدت ع��ىل التوقيت ولي��س ترتيب 
املراك��ز يف الرتتيب الع��ام للفرق كنظام 

جديد.

تحديات مالية واجهها االتحاد 
أسوة بباقي االتحادات فكيف 
تعاملتم مع خفض الميزانية؟

“راشد البوعينني”: حاول االتحاد مقاومة 
تلك التحدي��ات باللج��وء إىل اإليرادات 
ومكاف��آت  روات��ب  ل��رف  الذاتي��ة 
العامل��ني يف االتحاد، ولكنن��ا مل نفلح يف 
ذلك طوي��اًل، فاضطررنا لالس��تغناء عن 
بعض الق��وى العامل��ة يف االتحاد وكان 

من بينه��م مدربون، كا أن االس��تغناء 
اس��تهدف االش��خاص الذين ل��ن يكون 
لهم دور محوري خ��الل الفرتة القادمة 
مع املحافظ��ة قدر اإلمكان عىل العالة 

الوطنية.

لماذا ال نجد هناك اهتماًما 
بتطوير المسابقات المحلية؟

“راش��د البوعينني”: ع��ىل العكس متاًما، 
فنحن نويل املس��ابقات اهتاًم��ا كبرًا، 
فنح��ن االتح��اد الوحي��د ال��ذي يدفع 
رواتب مل��دريب األندية املحلية، بدال من 
أن يحصل العكس، ولدينا أفكار لالرتقاء 
مبس��توى املس��ابقات مثل اس��تحداث 
مسابقة “كأس رئيس االتحاد” وال منانع 
م��ن تطبي��ق أي أفكار أخ��رى، ونتمنى 
تفاع��ل واهت��ام األندية بص��ورة أكرب، 
فالناديان الوحي��دان اللذان نجد منها 
التعاق��دات والرف  بإب��رام  اهتاًم��ا 
ع��ىل ألعاب القوى م��ن ميزانية النادي 
ها الرفاع والبس��يتني، أما البقية فإنهم 
يتفاعلون مع أنش��طتنا وبرامجنا بصورة 
إيجابي��ة، ولك��ن نتطل��ع م��ن مجالس 
إداراته��م بدع��م اللعبة ماديًّ��ا بصورة 
أكرب، وبدورنا ال ننكر الجهود التي تقوم 

به��ا جمي��ع األندية األعض��اء، وهنا 
أود اإلش��ادة بجهود نادي النجمة 

املنضم حديثا إىل االتحاد.

وهل ترى هناك اهتماًما 
ا بأنشطة وبرامج  إعالمّيً

االتحاد؟

“راش��د البوعينني”: بالنسبة 
للصحف فإنها غر مقرة 

إنج��ازات  إب��راز  يف 
االتحاد،  ونجاحات 
عتب��ي  ولك��ن 

البحرين  قن��اة  عىل 
فه��ي  الرياضي��ة 

غائب��ة عن واحد من أكرث 

االتحادات املنج��زة، فلقد حرضت حفل 
التدشني ومل أجد اتحاد ألعاب القوى من 
ضمن خططه��م وبرامجهم يف التغطية.. 
وهن��ا أود أن أب��دي إعج��ايب وإش��اديت 
بالطف��رة الكبرة والنقل��ة النوعية التي 
تشهدها القناة ولكنني أعتب عليها ألن 
أتحاد ألع��اب القوى الق��وى مل يكن له 

نصيب من تلك النقلة.

هل هناك أي تطورات بخصوص 
المضمار الجديد؟

“راش��د البوعينني”: عندم��ا وضع حجر 
األس��اس كان امل��روع 

قامئًا ع��ىل مرحلت��ني، األوىل بن��اء مقر 
االتح��اد الجديد ال��ذي افتتح رس��ميًّا، 
والثاني��ة املض��ار، ولكن بس��بب حالة 
التقش��ف مازال املوضوع ي��راوح محله 
ونأم��ل تح��رك وزارة ش��ؤون الش��باب 

والرياضة للبدء به.

راشد البوعينين يعتبر إحدى 
الكفاءات الرياضية التي نفتخر 
بها.. هل لديك تطلعات على 
مستوى المناصب الخارجية؟

“راش��د البوعين��ني”: إنني حاليًّ��ا أتقلد 
عضوية االتحاد العريب وقد حصلت عىل 
ثاين أكرب عدد من األصوات يف االنتخابات 
الرس��ة التي جرت قبل عدة س��نوات، 
وطموح��ي ليس له حدود ولكنني حاليًّا 
أرك��ز عىل عميل مع االتح��اد البحريني 
وسياس��تي ه��ي الت��درج يف املناص��ب 
وس��نعمل عىل تعزيز تواجدنا الخارجي 

فالبحرين “تستاهل”.

 أخيًرا ..لقد تم اختيارك مؤخًرا 
من قبل سمو الشيخ ناصر بن 
حمد لتولي منصب مدير بطولة 
“ناصر 11” فما هو شعورك؟

“راشد البوعينني”: كا هو معروف فإن 
بطولة س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة تعترب من أضخم وأشهر البطوالت 
عىل مس��توى البحرين واملنطق��ة، وأنا 
أعت��ز وأترف باختي��اري ملنصب مدير 
البطول��ة، وهو تري��ف وتكليف يف آن 
واحد من سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، فلقد سعدت كثرًا بتلك التجربة 
الجدي��دة وهو رشف كبر، فس��موه هو 
قدوتنا جميًعا فه��و إداري وريايض من 
الطراز الرفي��ع، وبالتايل فإننا ال نرتدد يف 
العمل م��ن أي موقع لخدم��ة الرياضة 
البحريني��ة وأمتنى أن أضي��ف للبطولة 
وأت��رك بصم��ة جديدة لتظهر النس��خة 

الجديدة بصورة مختلفة عن السابق.

ناصر بن حمد أبرز الداعمين لنا
 وأتشرف بمنصب مدير “ناصر 11” 

أمين سر ألعاب القوى راشد البوعينين في أول لقاء صحافي:

البوعينين في صورة تذكارية مع جاللة الملك

حسن علي
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أعتز بثقة خالد بن حمد بتولي أمانة السر

أعترف.. ال أفقه في ألعاب القوى وبن جالل معلمي األول

راشد البوعينني .. أمني رس االتحاد البحريني أللعاب القوى كفاءة بحرينية فرضت نفسها عىل الساحة الرياضية بعطائه اإلداري املتميز يف واحد من أضخم االتحادات الوطنية وأكرثها إنجازًا.. حيث استطاع أن يقدم أوراق اعتاده 
كأحد الوجوه الش��ابة يف الحقل الريايض لينال ثقة النائب األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة ليتوىل منصب “أمانة الرس” يف االتحاد ليبدأ 

رحلة نجاح جديدة يف عامل “ألعاب القوى”.
البوعينني تحدث عن نشأته الرياضية وعالقته برياضة ألعاب القوى والعديد من املواضيع التي تخص االتحاد يف أول لقاء صحايف موسع خص به “البالد سبورت” فخرجنا معه بهذا اللقاء الرائع. 

البوعينين متحدًثا للبالد سبورت

)ت�سوير: ر�سول احلجريي(

التأشيرات سبب اعتذارنا عن خليجية الكويت

اتحادنا الوحيد الذي يدفع رواتب للمدربين

 سّرحنا موظفين لمجابهة التحديات المالية



حقق فريق مركز شباب مدينة 
حمللد فللوزًا رائًعا عللى نادي 
املعامللر بهللدف دون مقابللل 
الثالثة  الجولللة  مباريات  ضمن 
للمجموعة الثالثة لدوري املراكز 
الشبابية لكرة القدم الذي تنظمه 
وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
انسللجاًما مع رؤية ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخرية وشللؤون 
الشللباب رئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
البحرينية سمو الشيخ  األوملبية 
نللارص بللن حمللد آل خليفللة 
الرامية إىل زيادة نسللبة الربامج 
املوجهة إىل الشللباب البحريني 
مسللتمرة  بصللورة  وتنفيذهللا 
طللوال العام، وهللو األمر الذي 
يتوافللق مع سياسللات املجلس 
األعللى للشللباب والرياضللة يف 
إرشاك الشباب يف برامج متنوعة 
مبختلف املجاالت واسللراتيجية 
وزارة شللؤون الشباب والرياضة 
برئاسة هشام بن محمد الجودر 
يف تعظيم دور املراكز الشللبابية 
واألنديللة الوطنيللة يف احتضان 

الشباب.
الهللدف الوحيللد سللجله حمد 
يوسف )68( لكن العمل الكبر 
والفضل األكرب ُينسب إىل عيىس 
جمعللة الذي تابع كللرة طويلة 
من حارس مرماه، وقبل خروجها 
ارتقى لها بطريقة جميلة ولعبها 
بشللكل طائر قرب القائم األمين 
لزميللله حمللد، وألن األخر غر 
ُمراقب لعبها بسهولة يف املرمى.
البداية كانت متكافئة، وما لبث 
املعامر أن بسط سيطرته بشكل 
أوضح وانفرد العبوه مرتني لكن 
بالقامئني األمين  ارتطمتا  الكرتني 
واأليرس، ووصلت عدوى إضاعة 
الفرص مللن انفراد تام بالحارس 

إىل العللب مدينللة حمد عيىس 
جمعة لكنه أطللاح بالكرة فوق 

العارضة.
انقلبللت  الثللاين  الشللوط  ويف 
األمور لصالح فريق مركز شباب 
مدينللة حمد لكنلله أضاع ثالث 
فللرص مللن انفراد تللام بحارس 
املعامر، إذ أضاع كميل عبدالله 
فرصتني والثالثة أضاعها عبدالله 
املباراة  وطرد حكم  عبدالعزيز، 
العب مركز شللباب مدينة حمد 

عبدالله جناحللي لحصوله عى 
البطاقة الصفراء الثانية.

وبذلك، رفع مدينة حمد رصيده 
إىل خمللس نقاط مللن تعادلني 
وفللوز، وتجّمد رصيللد املعامر 
عند ثللالث نقاط من فوز وحيد 

وخسارتني متتاليتني.
أدار املباراة الحكم عيل جاسللم 
وساعده مبارك الكواري ومحمد 

حمود.

كرانة يطيح بسار ويخطف 
الصدارة 

خطف مركز شباب كرانة صدارة 
املجموعة الثالثة من أمام فريق 
نادي سللار، بعد أن تغلب عليه 
بهدفني لهدف، ضمن منافسات 

الجولة الثالثة يف )#دورينا(.
ورفللع كرانللة رصيده إىل سللبع 
نقاط من فوزين وتعادل واحد، 
فيام تجّرع سار الخسارة األوىل 

له يف البطولة مقابل انتصارين، 
وتجمد رصيده عند ست نقاط 

مراجًعا إىل املركز الثاين.
وتقدم كرانة أوالً بهديف إبراهيم 
خليللل )6( وعيل العلواين )83(، 
وقلص سار النتيجة بهدف حامد 

عبدالله )85(.
وبسط فريق نادي سار سيطرته 
املطلقة عى مجريات الشللوط 
األول طوالً وعرًضا، وكان الفريق 
صاحللب النصيللب األكللرب من 

االستحواذ عى الكرة، مع خطورة 
واضحة للفريق املاروين الذي مل 
ينجح يف ترجمة سلليطرته عى 
الكرة لتسجيل األهداف وأضاع 
العبوه كرات سللانحة للتسجيل 
مل تسللتغل بالشللكل املطلوب، 
وظل عاجزًا عن هز شباك مرمى 

منافسه طيلة فرات الشوط.
يف املقابل، اسللتثمر فريق كرانة 
كرة مرتدة سللجل منها إبراهيم 
خليل هدف السبق )6( لينتهي 
كرانللة  بتقللدم  األول  الشللوط 

بهدف نظيف.
ومل يتغّر واقع الحال يف الشوط 
الثللاين، إذ اسللتمرت السلليطرة 
الذي  سللار  لفريللق  امليدانيللة 
الهجومي  أداءه  فللرض  واصللل 
وشللكل ضغًطا كبللرًا عى دفاع 
وحللارس كرانة، غللر أن الرياح 
أدارت وّجههللا للللامروين، حتى 
النتيجة بهدف  ضاعف منافسه 
ثاٍن جاء مللن عالمة الجزاء بعد 
إعاقة حارسلله السلليد محمود 
إبراهيللم لالعب كرانة سلللامن 
سللعيد، نفذها إبراهيم العلواين 

بنجاح )83(.
وبعد دقيقتني من هدف كرانة 
الثاين متكن سار أخرًا من افتتاح 
املبللاراة  يف  أهدافلله  تسللجيل 
النتيجة حينام سللّجل  وتقليص 
هدفه األول والوحيد عن طريق 

حامد عبدالله )85(.
ومل يسللعف الوقت فريق سار 
الوقللت إلدراك التعادل، لتنتهي 
بفللوز كرانللة بهدفني  املبللاراة 

مقابل هدف واحد.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون 
السللاحة محمللد  مللن حكللم 
إبراهيللم، وعاونلله كل من بدر 

عبدالباري وخالد فيصل.

مدينة حمد يفاجئ المعامير.. وكرانة يعرقل سار
في منافسات دوري المراكز الشبابية لكرة القدم

وزارة شؤون الشباب والرياضة         اللجنة اإلعالمية

من مباراة مدينة حمد والمعامير

من مباراة كرانة وسار
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اعرف العب فريق مركز شباب 
مدينة حمد عيىس جمعة أن عدوى 

إضاعة الفرص انتقلت من فريق 
نادي املعامر إىل فريقه بدون 

توضيح السبب، وقال: ال أدري ملاذا 
مل نستغل الفرص رغم سهولتها 

وقربها من املرمى مع عدم وجود 
مدافعي املعامر خالل االنفرادات، 

وأنا أضعت فرصة بطريقة غريبة.
وكان فريق املعامر قد بسط 

سيطرته عى مجريات اللعب يف 
النصف األول من املباراة، وفرّس 
جمعة ذلك قائاًل إنه كان ينبغي 
عى زمالئه يف الفريق جس نبض 

الفريق املقابل، لكن ذلك مل يحصل، 
ومع هذا الخلل ارتكبنا بعض 

األخطاء يف التمركز أمام مرمى 
املعامر فضاعت الفرص يف الشوطني 
نتيجة الترّسع يف اللعب للتسجيل، 

لكن مع مرور الوقت سارت املباراة 
مثلام نريد.

وعن صناعة هدف املباراة الوحيد 
قال جمعة: كنت أنوي تجهيز الكرة 

للقادم من الخلف لتصحيح مسار 
الهجمة لكنها وصلت إىل املتمركز 

عند القائم األمين البعيد حمد 
يوسف سجل منها هدف النقاط 

الثالث التي كنا بحاجة شديدة 
إليها.

وسيواجه فريق مركز شباب مدينة 
حمد فريق نادي سار يف الجولة 

الرابعة، وعن ذلك قال جمعة إن 
فريقه يسعى إىل تكوين فريق 

للبطوالت املقبلة من جهة، ومن 
جهة أخرى يتطّلع إىل املنافسة 

وتصحيح األخطاء لكسب النقاط 
يف الجوالت املقبلة لتعزيز آماله يف 

التأهل إىل الدور ربع النهايئ مع 
االبتعاد عن الترسع.

واختتم عيىس ترصيحه قائاًل: ندرك 
جيًدا قوة فريق سار، لكننا منتلك 
فريًقا منافًسا وسنتطور تدريجيًّا 
وامللعب هو الفيصل بيننا وبني 

نادي سار الذي بدون شك ستزداد 
رغبته يف الفوز لتعويض خسارته 

من مركز شباب كرانة.

أرجع العب فريق مركز شباب 
كرانة محمد عبدالله فوز فريقه 

إىل التوفيق واحرام املنافس، 
األمران اللذان قادا الفريق إىل 
تحقيق الفوز عى سار، مؤكًدا 
أن الالعبني نجحوا يف استغالل 

الفرص بشكل جيد.
وقال محمد عبدالله بأن املباراة 

جاءت صعبة وقوية أمام متصدر 
املجموعة الثالثة، ولكن الفريق 

تكاتف واستطاع تحقيق فوز 
مهم سيسهم يف ارتفاع معنويات 

الالعبني واستمرار الثقة يف 
املرحلة املقبلة.

وأضاف: الفريق ال يزال ميلك 
األفضل، ونعد الجمهور بتقديم 

مستوى أقوى يف املباريات 
القادمة، متمنيًّا أن يكون 

التوفيق حليف كرانة يف املشوار 
املقبل.

أكد مهاجم فريق نادي 
املعامر محمد يوسف 

)أمليدا( أن فريقه دفع مثن 
إضاعة الفرص السهلة أمام 

مرمى فريق مركز شباب 
مدينة حمد يف شوطي 
املباراة مبيًنا أن الفريق 
اجتهد لكنه مل ُيوفق يف 

التسجيل.
وقال يوسف: ليست هذه 
أول مباراة يجانبه التوفيق 
بل هي الثالثة يف دورينا، 

فقد كنا األخطر يف املباراة 
السابقة يف الجولة الثانية 

أمام نادي عايل وأضعنا كل 
الفرص وخرجنا بالخسارة، 

لكننا مل نخرج من سباق 
التأهل إىل الدور ربع النهايئ 

من الدوري، لكن إن أردنا 

املنافسة علينا أن ُنحّسن 
مستوانا لرتقي األداء إىل 

مرحلة تسمح لنا بأن نكون 
ضمن املتأهلني إىل الدور 
الثاين الذي سيكون أكرث 

صعوبة من الدور التمهيدي.
وعن الخسارة من مدينة 

حمد قال يوسف: بناء 

عى ما قدمناه يف الشوط 
الثاين نستحق الخسارة، أما 
يف الشوط األول فلم نكن 
نستحق الخسارة، إذ كنا 

األفضل من حيث املستوى 
ومن حيث صناعة الفرص 

أمام مرمى مدينة حمد 
وحتى يف الكم الكبر من 
الفرص السانحة للتسجيل 
بالقرب من املرمى وبدون 

وجود مدافعي مدينة حمد.
وعن املباراة املقبلة يف 

الجولة الرابعة قال يوسف: 
نعلم صعوبة اللقاء الرابع 

الذي ينتظرنا يوم األحد 
املقبل ضد فريق نادي اتحاد 
الريف لكننا منتلك قوة كربى 
يف جميع الخطوط وقادرون 

عى الفوز بنقاط املباراة.

حسن محمد: الفارق يف الرجمة
أكد العب فريق نادي سار حسن 

محمد أن الخسارة أمام كرانة 
ليست نهاية املطاف، وكرة القدم 

فوز وخسارة.
وقال حسن محمد إن فريقه واجه 
فريًقا لعب بشكل جيد يف الدفاع، 
مشرًا إىل أنهم قدموا أداًء أفضل 

وكانوا األكرث فاعلية يف خطوط 
املقدمة.

وأضاف حسن محمد إىل أن 
العالمة الفارقة كانت عدم ترجمة 

السيطرة واألفضلية إىل أهداف.
وأردف قائاًل: الحظ تخى عنا يف 

أكرث من مناسبة بعكس كرانة 
الذي سجل من هجمتني مرتدتني، 

مشرًا إىل أن سار يحتاج إىل تعديل 
مساره وعدم التعرث يف الجوالت 

املقبلة لضامن إحدى بطاقات 
العبور إىل الدور ربع النهايئ.

عيسى جمعة: سّيرنا المباراة كما نريد

محمد عبداهلل: السر في االحترام

ألميدا: دفعنا ثمن إضاعة الفرص

حسن محمد: الفارق في الترجمة

عيسى جمعة

حسن محمدمحمد عبداهلل

محمد يوسف
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رغ���م اأن الكبي�س���ي حاول تروي���ج طريقته 
اجلديدة للبن���اء و�سط اجلهات الر�سمية، ومنها 
وزارة الإ�س���كان كاأح���د احلل���ول املمكن���ة التي 
ت�ساعد عل���ى تنفيذ روؤية البحري���ن الإ�سكانية، 
وتقلي����ص ف���رات االنتظار يف ظ���ل ال�ضغوط 
املالية التي تواجهها الدولة، اإل اأنه مل يجد كما 
يقول “اآذان���ا �ساغية” على ما يب���دو لطريقته 
الذكي���ة. لق���د �ضجل رج���ل االأعم���ال اخراعه يف 
مكتب براءة االخراع���ات يف اأملانيا، مل يتوقف 
طموح���ه عند هذا احلد، بل ق���ام بتطبيق نظامه 
يف م����روع اإ�ض���كاين مبنطقة �ضن���د، حيث اأثبت 
جناح���ه وجناعت���ه، بي���د اأن  تطالعات���ه قادت���ه 
اإل���ى اأبعد من ذل���ك، حيث عر����ص فكرته على 
م�ضوؤول���ن باململكة العربي���ة ال�ضعودية، ومت 
تقييمه���ا من جان���ب �ركة خمت�ض���ة ليجدوا اأن 
نظام البناء الذكي البحريني قد يكون االأف�ضل 
ل���وزارة االإ�ض���كان ال�ضعودي���ة من ب���ن اأنظمة 
�ركات اأجنبية اأخرى مت املقارنة بينها. من هنا 
انطلقت مق���اوالت الكبي�ضي لتثبت اأقدامها يف 
ال�ض���وق ال�ضعودي���ة ال�ضخم���ة، اذ حظيت بعقد 
كبري لت�سييد 5 اآالف وحدة �ضكنية بنظام البناء 
البحرين���ي الذك���ي ال�ضب���ه اآيل، م���ا يعطي هذه 
ال�ركة العائلي���ة التي م�ضى عل���ى تاأ�ضي�ضيها 

قرابة االأربعن عاماً خطوة اإ�ضافية اإلى االأمام.
ال يج���د الكبي�ضي الذي تخ���رج يف تخ�ض�ص 
عل���وم اجلولوجيا حرج���ا يف احلديث ع���ن بداية 
م�ضواره يف موؤ�ض�ضة والده ال�ضغرية، فقد  عمل 
�ضائق���ا باأج���ر ال يتجاوز 150 دين���ارا، ثم تدرج 
ليقود انطالق املوؤ�ض�ضة نحو اآفاقا اأرحب. يقول 
�ضيفن���ا يف لق���اء “الأحد” اإنه يج���د نف�ضه دائما 
منغم�ضا يف العمل، فقلي���ل ما يرتاد املجمعات 
اأو االأ�ض���واق، فمن ال�ضب���اح الباكر واإلى امل�ضاء 
ينكب على العمل، لتمر علي���ه ال�ضنون الطوال 

على هذا املنوال.
فيم���ا يل���ي ن�ص اللق���اء مع مدي���ر جمموعة 
الكبي�ض���ي، والت���ي ت�ضم اأكرث م���ن ع�ر �ركات 
وم�ضان���ع متخ�ض�ضة يف جم���ال البناء والت�ضييد 
واملق���اوالت اإلى جانب ����ركات اأخرى يف جمال 

ال�ضيارات وال�ضفر واخلدمات.

عرفت مجموعة الكبيسي 
بمواد البناء خصوصا الخرسانة 
والطابوق وغيرها، فهل كانت 

البداية هكذا؟
ال، الوالد عي�ضى من مب���ارك الكبي�ضي، بداأ 
كمق���اول بناء، خ�ضو�ضا اأنه امتلك خربة وا�ضعة 
يف جم���ال البن���اء يف البحري���ن وال�ضعودية ملدة 
تناهز االأربع���ن عاماً، وب���داأ يف موؤ�ض�ضة خا�ضة 
باملق���اوالت يف العام 1972 وذل���ك يف منطقة 
راأ����ص الرم���ان، وكان يح�ض���ل عل���ى م�روعات 
م���ن وزارة االإ�ض���كان ووزارة االأ�ضغ���ال وبع�ص 

امل�روعات اخلا�ضة.

 ومتى بدأت التحقت بالعمل إلى 
جانب والدك؟

يف الع���ام 1982 وذل���ك بع���د االنته���اء من 
الدرا�ضة، اإذ در�ضت علوم اجلولوجيا يف البداية، 
ثم تخ�ض�ضت يف جم���ال الهند�ضة، وبداأنا معها 

م�ضوار التحدي والتطور.

 هل بدأت بمهنة في اإلدارة 
العليا خصوصا أنك ابن صاحب 

الشركة؟
بداأت عملي كموظف عادي، ومل اأكن اأح�ضل 
على معامل���ة تف�ضيلية اأو باعتب���اري ابن مالك 
املوؤ�ض�ض���ة، اإذ عمل���ت ك�ضائ���ق �ضاحن���ة، حيث  
كنت اأخرج م���ن ال�ضاعة الرابع���ة �ضباحاً؛ الأنقل 
العم���ال اإلى مواق���ع البناء، وكن���ت اأي�ضا اأعمل 
م���ع النجار والبّناء واحل���داد بنف�ضي، وعملت يف 
جمال امل�ضري���ات، وكم�رف موق���ع. اأعتقد اأن 
التدرج اأمر مطل���وب للح�ضول على خربة، كثري 
من ال�ركات ف�ضلت؛ لعدم مراعاة عامل اخلربة 

يف االإدارة.
واأ�ضتطي���ع الق���ول اإنني منذ بداي���ة العمل 
بال�رك���ة اأحر�ص اأن اأكون متواجدا يف العمل من 
ال�ضب���اح الباك���ر وحتى امل�ضاء ط���وال الثالثن 

�ضنة املا�ضية.

 هل تذكر أول راتب أو أجر شهري 
تقاضيته؟ 

 نعم، كان 100 دينار.

 حدثنا عن التطوير بالشركة؟
بداأن���ا تدريجيا باإ�ضافة االأن�ضطة امل�ضاحبة 
البن���اء مث���ل اخلر�ضان���ة والطاب���وق  يف جم���ال 
واالأ�ضق���ف اجلاهزة وغ�ضيل الرم���ل واالأملنيوم 
ب�ض���ورة تدريجي���ة، وح�ضلن���ا عل���ى م�روعات 
اأكرث مع االإ�ض���كان ووزارات الدولة ومع القطاع 
اخلا�ص. و�ضاعدنا التو�ضع يف امل�ضانع يف ت�ريع 
وت���رية العم���ل واإجن���از امل�روع���ات يف توقيت 

اأف�ضل و�ضبط النوعية والتكلفة.

 متى شيدتم أول مصنع بالشركة؟
كان م�ضنع اأملنيوم وزجاج يف �ضرة وذلك 
يف الع���ام 1986، وبعده���ا بعامن، اأي يف العام 
1988 بداأن���ا االإنتاج يف م�ضن���ع اخلر�ضانة، ويف 
الع���ام 1990 مت اإن�ض���اء معم���ل لغ�ضي���ل الرمل 
ليق���وم بتغطية م�ضن���ع اخلر�ضان���ة والطابوق. 
ومت اإ�ضافة جماالت اأخ���رى يف غري جمال البناء، 
مث���ل جمال تاأج���ري وبيع ال�ضي���ارات، اإلى جانب 
قطاع ال�ضفر وال�ضياحة عالوة على حمطة وقود 
يف الرف���اع، وغريها من االأعم���ال. �ضاعدتنا هذه 

االأن�ضطة على تقلي�ص التكاليف غري املبا�رة.

حدثنا عن مشروع البناء اآللي؟
بعد خربة يف جم���ال البناء تقارب 37 �سنة، 
ا�ضتثم���رت ه���ذه اخلربة م���ن خالل نظ���ام بناء 
جدي���د للمباين وذلك قبل نحو 3 �سنوات، اإذ مت 
حتويل بع�ص اأجزاء العمل يف البناء من الطريقة 
اليدوي���ة اإلى الطريقة االآلي���ة، وهو ما �ضاعد يف 
تخفي����ص التكالي���ف واخت�ضار الوق���ت، واأزال 
الكثري من التكاليف التي تتعلق بالقوالب اإلى 
جان���ب توفري التجفيف يف اأف���ران ووفر الكثري 

من خملفات البناء.
يف نظ���ام الكبي�ض���ي للبناء ميك���ن ت�ضنيع 
الفي���ال يف يوم على اأن يتم الركيب خالل �ضهر 
و�ضهر ون�ضف ال�ضه���ر، مبعنى اأن تكون الفيال 
جاه���زة خالل �ضهرين، وميكنن���ا عمل 60 اأو 70 

منزال يف ثالثة اأ�ضهر بجميع م�ضتلزماتها.

هل نجحت الفكرة؟
نع���م اأعتق���د اأن الفك���رة اأثبت���ت جناحه���ا، 
بداأنا بتطبي���ق النظام على بع����ص امل�روعات 
يف البحري���ن، و�ضنبداأ عم���ا قريب يف العمل على 

م�روعات يف ال�ضعودية.

ما طبيعة المشروع الذي ستعمل 
عليه “الكبيسي” بنظامها الجديد 

للبناء؟
بع���د  اختياره���ا  النظ���ام، ومت  مت عر����ص 
مقارن���ة باأنظمة اأخرى تركية و�ضينية واأوروبية 
نظ���ام  اأن  اإل���ى  التو�ض���ل  مت  اإذ  واأمريكي���ة، 
الكبي�ض���ي للبناء ه���و املنا�ض���ب ال�ضتخدامه يف 
البن���اء باململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة. وقمن���ا 
بالتوقيع مع وزارة االإ�ضكان ال�ضعودية لت�ضييد 
5 اآالف وح���دة �ضكنية، حيث اطلع وكيل وزارة 
االإ�ض���كان هناك عل���ى النظام واعتم���ده، وقمنا 
ببناء فلة من���وذج واطلع عليها وزي���ر االإ�ضكان 
يف ال�ضعودي���ة واعتمد امل�روع. نفكر يف ت�ضييد 
م�ضن���ع بال�ضعودية لتنفيذ امل�روع اأو رمبا يتم 
نق���ل امل�ضنع يف البحرين اإلى ال�ضعودية، ونحن 

حاليا يف مرحلة ت�ضميم امل�روع.

 لماذا لم نر تبني النظام من جانب 
وزارة اإلسكان البحرينية؟

لالأ�ض���ف مل يح���ظ النظ���ام بقبول حت���ى اأنه 
مل يل���ق اال�ضتح�ضان من جان���ب امل�ضوؤولن يف 
وزارة االأ�ضغ���ال واالإ�ضكان، اأعتق���د اأن بع�ضهم 
يف�ضل���ون املق���اول االأجنب���ي عل���ى املق���اول 

البحريني.

 ما الذي يميز نظام البناء 
الجديد؟

مت ت�ضجي���ل براءة اخراع النظام يف اأملانيا، 
اإذ يوف���ر ع���دد من املمي���زات مقارن���ة بالنظام 
املع���روف اأو التقلي���دي للبن���اء، منه���ا زي���ادة 
م�ضت���وى اجل���ودة، والعمالة، اإل���ى جانب توفري 

التكلفة والوقت.

ما الذي تستطيع الشركات 
البحرينية إنجازه فيما يتعلق 

بملف اإلسكان؟
نحن ك�ركات بحرينية نعاين دخول �ركات 
اأجنبية برغبة امل�ضوؤولن، و�ضمو رئي�ص الوزراء 
دائ���م حري�ص على اإ�راك ال����ركات الوطنية يف 
م�روع���ات الدولة، وه���ذا يعني بق���اء ال�ضيولة 

داخل البلد.
مع االأ�ضف مازالت ال�ركات االأجنبية مرغوبة 
���ب بها اأكرث م���ن املحلية على رغم اأنه قد  ومرحَّ
تك���ون املحلي���ة اأف�ض���ل. فاالإ�ض���كان يف اأم����صِّ 
احلاج���ة اإلى اأنظم���ة بناء حديث���ة حت�ضن اجلودة 
والنوعي���ة والوقت والتكلف���ة، وعندما عر�ضت 

عليهم نظامنا للبناء مل يهتموا به.

كما تعرف، ظروف العمل في تقلبات 
مستمرة، كيف يدير الكبيسي العمل 

في الظروف الصعبة؟
يف حيات���ي العملي���ة م���ررت بث���الث اأزمات 
اقت�ضادي���ة �ضعبة، وما اأ�ضتطي���ع قوله اإنه من 
ال����روي حن تقوم بعم���ل ما وتخط���ط له، اأن 
ت�ضتع���د الأ�ض���واأ االحتم���االت وال�ضيناريوهات، 
وه���ذا يعن���ي اأن تكون ل���ك خطة عم���ل جاهزة، 
واأن تك���ون مهياأ للت�رف خ���الل ظروف ال�ضوق 
ال�ضعب���ة اأو حن ال حت�ضل عل���ى اأعمال جديدة، 
اأو يك���ون هن���اك �ضعف يف ال�ضيول���ة اأو تق�ضف 
يف االأعم���ال؛ لكي ال ينتهي م�ض���ري ال�ركة اإلى 

االإفال�ص.
وهن���ا اأنب���ه اإلى ����رورة التنوي���ع يف العمل 
�ضواء من حي���ث القطاع���ات اأو االأ�ضواق، لذلك 
اجتهن���ا اإلى ال�ضعودي���ة كما لدين���ا م�ضاريع يف 
الكويت، اإذ منلك م�ضنع خر�ضانة هناك، وبع�ص 

اال�ضتثمارات التجارية يف اأوروبا.

 الشركات العائلية تواجه خطر 
االختفاء بعد الجيل الثالث، ألست 

قلقا تجاه ذلك؟
حالًي���ا جمموع���ة الكبي�ض���ي يديره���ا اجليل 
الث���اين، وبداأت بالفع���ل تهيئ اجلي���ل القادم 
ال�ضت���الم دفة االإدارة، حيث اأخ���ذت اأدرب اأبني 
بالطريق���ة نف�ضه���ا الت���ي تعلمت به���ا. وبداأنا 
و�ض���ع ع���دد م���ن املوظف���ن ليكون���وا �ضمن 
االإدارة. وقمن���ا بتعي���ن �ركة تعي���د التنظيم 

بحيث تراعي جميع هذه االأمور.

ما نصيحتك للشباب؟
اأعتق���د عليه���م العتم���اد عل���ى اأنف�سه���م 
واالبتع���اد ع���ن الك�ض���ل، والعم���ل يف اأي مهن���ة 
�ريفة ك�ضبا اخلربة، فالعمل ال�ريف مهما �ضغر 
لي�ص بعي���ب. وما اأعتبه على بع����ص �ضبابنا هو 
ع���دم اعتمادهم على التوفري واالإدخار واجلنوح 
نح���و اال�ضته���الك، فتوف���ري دنان���ري قليلة من 
مدخولك ال�ضهري مع تنظيم امليزانية العائلية 
ميك���ن لل�ضباب فعل الكث���ري مل�ضتقبلهم. رغم 
ذل���ك اأج���د اأن ال�ضباب البحرين���ي يف و�ضع جيد 
مقارنة بدول املنطقة فيما يتعلق بحبه للعمل، 

ونتمنى اأن يزداد هذا التوجه.

الجهات الرسمية 
تفضل المقاول 

األجنبي على 
البحريني 

يمكننا تجهيز الفيال 
خالل شهرين

تم تسجيل براءة 
 اختراع النظام 

في ألمانيا
علي الفردان من احلد 

السعودية اإلسكان  لوزارة  وحدة  آالف   5 تشيد  “الكبيسي” 

الكبيسي..  
مبتكر البناء الذكي 
البحريني المعتمد 

لدى السعودية

مؤسسته للمقاوالت بدأت في 
السبعينات لتصبح مجموعة متكاملة 

• عبداهلل الكبي�سي متحدثا ل� “البالد”	

عمل��ت س��ائقا ف��ي مؤسس��ة وال��دي برات��ب 150 دين��ارا 

الس��ناريوهات ألس��وأ  كان��ت  وخطتن��ا  أزم��ات   3 ب  م��ررت 

“اإلس��كان” ف��ي أم��سِّ الحاج��ة إل��ى أنظم��ة بن��اء وطني��ة حديثة

تزخ��ر البحري��ن بالكثري من املقاول��ن الكبار الذين �ضاهم���ا يف النه�ضة العمرانية، وم��ن �ضمن ه�ؤالء ثلة 

قليلة ال تخفي �ض��غفها بكل جديد يف عامل البناء، بل حتى جتدهم خمرتعن ويق�دون ريادة يف جمالهم. 

عبداهلل الكبي�ض��ي املدير العام ملجم�عة الكبي�ض��ي للمقاوالت، والتي تعترب من ال�ضركات العائلية املعروفة 

يف جم��ال املق��اوالت والبن��اء والتج��ارة، اأحد ه���ؤالء اأولئك �ض��ق�ا طريقه��م اإىل االإبداع يف ع��امل العمارة 

والبن��اء. قب��ل �ضن�ات اأوجد الكبي�ضي نظاما جديدا للبناء الذكي بطريق��ة ن�ضف اآلية ا�ضتطاع من خاللها 

تخفي���ص تكالي��ف البن��اء لقرابة 30 %، وقل���ص وقت ت�ضييد املن��زل لنح� �ضهرين فق��ط، يف نقلة ن�عية 

ل�ضركات املقاوالت البحرينية التي اعتادت على طرق بناء تقليدية.
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�ص���نفت لكز�س ب���ن اأكرث امل���اركات 
موثوقية، حيث حازت لكز�س ES ت�ص���نيف 
ال�صيارة الأكرث اعتمادية ح�صب اآخر ا�صتبانة 

لتقارير امل�صتهلك ملوثوقية ال�صيارات.
وبح�صب الت�صنيف، 

لكز����س  ح���ازت 
م�صداقية 

مبع���دل 77 وح���ازت ثمانية م���ن موديالتها 
نتائج اأعلى من املعدل.

وباعتبارها املودي���ل الأكرث مبيعا بن 
 ES ص���يارات لكز�س ال�ص���يدان، ا�صتطاعت�

اأن ت�ص���لط ال�ص���وء على اجلوه���ر احلقيقي 
ل�صيارات ال�صيدان الفاخرة، حيث ا�صتطاعت 
لكز����س ES اأن تبني لنف�ص���ها مكانة فريدة 
ومهم���ة يف فئته���ا م���ن خ���الل الت�ص���ميم، 
اجلودة ال�صتثنائية وخدمة لكز�س الأف�صل 
يف فئته���ا منذ طرح اأول �ص���يارة 
لكز�س يف العام 1989.

وصول BMW X2 الجديدة للبحرين
الوكيل  الأوروب��ي��ة،  ال�صيارات  �رشكة  ا�صتقبلت 

يف   BMW ملجموعة  املعتمد  وامل����وّزع  احل�����رشي 
 BMW �صّيارة  عر�صها  �صالة  يف  البحرين، 

X2 التي تتمّيز بت�صميمها الفريد ونظام 
تتخطى  اأن  لها  ي�صمح  ريا�صي  تعليق 
غري  م�صتويات  لتقدم  امل��األ��وف  ح��دود 

م�صبوقة من متعة القيادة يف فئتها. 
ثالثة  مع  ال�صيارة  اإط��الق  مت  وق��د 
خيارات خمتلفة للمحّرك وناقل احلركة: 
يعمل  مبحّرك   X2xDrive20i �صّيارة 
كيلوواط/192   141 وي��وّل��د  بالوقود 

الطرازات  من  عدد  ا�صافة  ومت  ح�صانا، 
اإل����ى جم��م��وع��ة ط�����رازات كوبيه  امُل��ل��ف��ت��ة 

 X2sDrive18i �صيارة  مثل  الريا�صية،  الن�صاطات 
X2 s  ���ح��رك م��ن ث���الث اأ���ص��ط��وان��ات، و���ص��ي��ارات
وكلها   ،xDrive18dو  ،sDrive18dو  ،Drive20i

ت�صم حمركات من اأربع اأ�صطوانات.
من  بالبنزين  العاملة  املحركات  ق��وة  وت���راوح 
 X2 sDrive18i 103 كيلوواط/140 ح�صانا يف طراز
6.3s الوقود:  ا�صتهالك  جمموع  ي��دوي،  تع�صيق  )مع 
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  وجمموع  كلم،  لير/100   6.0
Ste s حركة  ناقل  مع  غ/كلم،   138–144  للكربون:
م���زدوج،  ت��رو���س  ومبع�صق  ���رشع��ات  ب�صبع   tronic
كلم،  لير/100   5.9–6.2 الوقود:  ا�صتهالك  جمموع 
 135–141 الكربون:  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  جمموع 
يف  ح�صاناً  كيلوواط/192   141 اإلى  و�صول  غ/كلم( 
6.2s الوقود:  ا�صتهالك  )جمموع   X2 xDrive20i
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  جمموع  كلم،  لير/100   6.1

الكربون: 142–138 غ/كلم(. 
على  هذه  الريا�صية  الن�صاطات  كوبيه  وتتفوق 

من  تقّدمه  فيما  حايل  اأو  �صابق  مناف�س  طراز  اأّي 
ال�صيارات.  من  الفئة  هذه  قيادة  متعة 

فتلقى �صخ�صيتها الفريدة اإعجاب 
ال��ذي��ن  الن�صيطن  ال�����ص��ب��اب 

على  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  يعلقون 
احلقيقية  واملتعة  الفردية 
الأم���ور  ال��ق��ي��ادة، وع��ل��ى  عند 
احلياة،  باأ�صلوب  تتعّلق  التي 
اإ�صافة اإلى التعدد الوظيفي. 

ال�صيارة  هيكل  وي��ق��دم 

كبرية،  قيادة  متعة   xDrive الرباعي  الدفع  ونظام 
وت���وؤم���ن امل��ح��رك��ات احل��دي��ث��ة ت���وازن���ا م��ث��ال��ي��ا بن 
وت�صيف  العالية.  والفعالية  الريا�صية  الديناميكيات 
BMW Connec s  خلخلدمات الرقمية من تكنولوجيا

 BMW ConnectedDrive وخدمات   ،edDrive
 ،BMW X2 اإلى جتربة  القّوة  من  املزيد   Services
ول�صيما اأن هاتن اخلدمتن باتتا متوافرتن كلتيهما 

بن�صخة حمدثة.
ومن النظرة الأولى، تربز الطبيعة اجلريئة التي ل 
مما  اجلديدة،   BMW X2 �صّيارة  يف  امل�صاومة  تقبل 
اإلى  وحّتى  حّلت.  اأينما  النتباه  تلفت  �صيارة  يجعلها 
اأي   ،X جمموعة  �صمن  منها  الأكربين  الطراَزين  جانب 
 BMW X2 تعطي �صّيارة ،BMW X6و BMW X4
انطباعاً ممّيزاً وخمتلفاً. والعامل الأ�صا�س يف هذا الأمر 

يجمع  ال��ذي  اخلارجي  ال�صيارة  ب�������ص���ك���ل ت�صميم 

اأ�صا�س بن هيكل طراز BMW X املتن والت�صميم 
تت�صم  التي  الرت��ف��اع  املنخف�صة  والأب��ع��اد  املن�صاب 
 BMW X2 ل�صّيارة  و�صف  ويف  الكوبيه.  �صيارة  بها 
املدير  نائب  هويدونك،  ف��ان  اأدري���ان  ق��ال  اجل��دي��دة، 
�صّيارة  “ُتعّد   :BMW يف  الت�صميم  لق�صم  الأول 
الع�رشية  ال�صّيارة  لديناميكيات  جت�صيدا   BMWX2
هذه  على  امل�صتقل  الطراز  هذا  وي�صفي  واملنفتحة. 
ونظرة  حما�صية  نفحة  ال�صغرية  ال�صيارات  من  الفئة 
تتحلى  الطريق،  وعلى   .BMW بها  تتمّيز  وجديدة 
تربز  مم��ي��زة  ريا�صية  ب��اإط��الل��ة   BMW X2 �صيارة 
 .M Sport Xو M Sport اأك��رب يف ط��راَزي  بو�صوح 
وي�صم هذا الطراز الأخري عنا�رش ت�صميم من جمموعتي 

BMW M وBMW X على حد �صواء.
ديناميكية.  واأب��ع��اد  راٍق  مبظهر  ال�صيارة  تتميز 
 BMW X2 اأبعاد  اإل��ى  اأول  ذل��ك  يف  الف�صل  ويعود 
التي ت�صفي اأ�صلوبا ديناميكيا وتعبرييا على 
ال�صيارة، اإذ متتاز BMW X2 باأنها اأق�رش 
من طراز BMW X1 واأقّل ارتفاعا 
اأنها  مع  �صنتمرات  ب�صبعة  منه 
ت�����ص��ت��ع��ن ب��ق��اع��دة ال��ع��ج��الت 
عينها. ومتتاز ال�صيارة مب�صافة 
التي تلي  ق�صرية يف املنطقة 
ال��ع��ج��الت، اإ���ص��اف��ة اإل���ى ذلك 
على  مم��دد  �صقف  بخط  تت�صم 
ونوافذ  الكوبيه  ط���رازات  غ��رار 

�صغرية.

سيارات

إعداد: طارق البحار

ك�����ص��ف��ت ن��ي�����ص��ان ع����ن اجل��ي��ل 
ال�صاد�س من األتيما بتغيريات جذرية 
فئة  يف  املناف�صة  م�صتوى  من  ترفع 

ال�صيدان متو�صطة احلجم.
لر   2.0 ���ص��ل��ن��درات   4 امل��ح��رك 
اأول  وه���و  ن��ي�����ص��ان،  م��ن  كليا  ج��دي��د 
حمرك اإنتاجي لدى ني�صان ب�صمامات 
له  اأع��دت  وال��ذي  ال�صغط،  متغايرة 
ني�صان لفرة طويلة لي�صتبدل حمرك 
مماثل  اأداء  توفري  مع  ال�صابق،   V6
حمركات  م��ن  اأف�صل  وق��ود  وت��وف��ري 
VM s V 4

تظهر  والتي  ني�صان،  من   tion 2.0
يف الواجهة الأمامية مع ال�صبك الكبري 

العري�ض  الكروم  من  باإطار  املحاط 
وي�صاعد  امل�����ص��دودة،  وامل�����ص��اب��ي��ح 
على  ال�����ص��ي��ارة  اخل��ارج��ي  الت�صميم 

ه��واء  �صحب  معامل  اإل���ى  ال��و���ص��ول 
املظر  مينحها  وبالطبع  فقط،   0.26

الريا�صي املطلوب. 

نيسان تكشف عن ألتيما 2019 الجديدة كليا 

لكزس ES تحصد جائزة السيارة الفاخرة األكثر اعتمادية رينو تاليسمان 2018.. اإلبداع الفرنسي المتقن
ج���اءت “رينو تالي�ص���مان” 2018 اجلديدة لتك�رش 
رقما فارقا يف �ص���ناعة املركبات الفرن�صية واملالئمة 
ملوا�ص���فات وح���رارة طق����س دول جمل����س التع���اون 
اخلليج���ي عموم���ا بعد ظهوره���ا للمرة الأولى �ص���من 

فعاليات معر�س فرانكفورت لل�صيارات.
وتاألق���ت “رينو تالي�ص���مان” املعروفة مبظهرها 
الريا�ص���ي، ومبعايري القيادة الفاخرة على الطرقات 
التي توفرها بعد ت�صميمها لتلبي احتياجات العمالء، 
م���ع توفري مزيج مثايل بن الراحة والأداء العايل على 

الطريق.
 TCe وتاأتي “رينو تالي�ص���مان” اجلديدة مبحرك
EDC 190 التي تعم���ل عرب احلقن املبا�رش للمحرك 
وانبعاثات CO2 منخف�ص���ة ت�ص���ل اإلى 17 كم / لر 

و139 غراما / كم على التوايل.
بعد تطويره باأحدث التقنيات نحو متعة بالقيادة 
وبا�صتهالك اأقل للوقود، بعد جتهيزها بو�صع اإيقاف 

وبدء ونظام اإدارة الطاقة اأثناء كبح الفرامل.
وتتوافر “تالي�صمان” اجلديدة مبحركن الأول 4 
�ص���لندرات �ص���عة 2 لر يولد قوة 140 ح�صانا وعزم 
دوران 193 نيوت���ن مرا، ميكن اأن ت�ص���تخدم معه اأي 
نوع من الوقود. يت�ص���ارع من �ص���فر اإلى 100 كلم يف 
12.3 ثانية، يف حن ياأتي املحرك الآخر 4 �صلندرات 
�ص���عة 1.6 توربو يولد قوة 190 ح�صاناً، وعزم دوران 
260 نيوتن مرا. بت�صارع من �صفر اإلى 100 كلم يف 

غ�صون 7.7 ثوان.
ممت���ازة  درج���ات  تالي�ص���مان”  “رين���و  وح���ازت 
بعد اختباره���ا وفق اأعل���ى معايري الأم���ان الأوروبية، 
اجلمي���ل،  اخلارج���ي  وال�ص���كل  عالي���ة،  وباجل���ودة 
واملق�ص���ورة الفاخرة اأكرث قوة، خ�صو�ص���ا عند طراز 
التوربو ويف و�صعية القيادة �صبورت يف قيادة مريحة 

موؤمنة بالكامل لل�صائق وللركاب.
وتعزز “تالي�ص���مان” ت�ص���ميمها بعج���الت اأنيقة 
مقا�صها 18 بو�صة وفتحات جانبية رائعة من الكروم. 
كما تعزز الأ�صواء الأمامية ال�صخ�صية الفريدة لل�صيارة 
لحتوائها م�ص���ابيح “LED” كذلك الت�صميم املميز 
على �ص���كل حرف C للم�ص���ابيح التي تعمل يف �صوء 
النهار. كل تلك التفا�صيل تك�صف ب�صكل ملحوظ عن 

جمال ال�صيارة وبنائها على الطراز احلديث.
وم���ع الهتمام ب�ص���كل خا�س بالرفاهي���ة والراحة 
وال�صتجمام، تتمتع “تالي�صمان” مب�صاحتها الوا�صعة، 
ومقاع���د اجللد املبطنة، اإ�ص���افة اإل���ى تكييف الهواء 

واإمكان التدفئة والتهوية مع مقاعد مريحة.
اأما الهيكل، فاإن “رينو تالي�صمان” 2018 تعتمد 
على الهيكل املتوافر نف�صه يف �صيارة رينو كوليو�س، 
مما �ص���اهم يف توفري مق�ص���ورة رحبة ومريحة، اأ�صف 
اإل���ى ذلك تواف���ر اأعلى م�ص���توى من الفخام���ة ومتعة 

القيادة مقارنة مع �صيارات رينو الأخرى.
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ذك����ر تقرير جدي����د اأن اأودي تعمل على كرو�س اأوفر �ص����تكون 
ن�صخة م�ص����غرة من ال� SUV القادمة Q1، و�صيكون موعد دخولها 

خط الإنتاج قبل حلول العام 2020.
اأودي اأعلنت يف وقت �ص����ابق اأنها �صتك�صف عن Q1 قبل نهاية 
 MQB العام اجلاري، و�ص����يتم اإنتاج ال�ص����يارة على قاع����دة عجالت

الت����ي متتلكها فولك�س واجن، والتي �ص����هدت اأي�ص����ا اإنتاج كل من 
فولك�����س واجن بولو و�ص����يات اإبي����زا. اأودي مل تعلق على هذا اخلرب، 
ولكن رئي�س ق�ص����م املبيع����ات والت�ص����ويق Bram Schot ذكر اأن 
الطلب العايل على ال� SUV يف الأعوام الأخرية �صيحتم على ال�رشكة 

العمل على �صيارات جديدة من هذا النوع.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات

كمارو 2019 
ك�ص���فت �ص���يفروليه عن كمارو 2019 بتحديثات جديدة، 
بالرغ���م م���ن مرور عام���ن فقط عل���ى وجود اجلي���ل احلايل يف 

الأ�صواق.
كم���ارو 2019 ح�ص���لت على حتديثات كبرية يف الت�ص���ميم 
اخلارج���ي تظه���ر يف املقدم���ة عرب امل�ص���ابيح اجلديدة وت�ص���ميم 
ال�ص���دام اجلديد الذي يختلف من فئة لأخ���رى، وميكن مالحظة ذلك يف 

الثالثة  بال�صور اأدناه، التغيريات اخلارجية و�صلت اإلى اخللفية التي ح�صلت على م�صابيح ال�ص���يارات 
جديدة منف�ص���لة وت�ص���ميم جديد لنا�رش الهواء ال�ص���فلي يتوفر يف كل الفئات، واأخريا خيارات جديدة من 
اجلنوط الريا�ض���ية. التحديث الأبرز يكمن يف الفئة اجلديدة التي وفرتها �ص���يفروليه، وهي كمارو تريبو 
s1، التي �صتحمل حمرك 4 �صلندرات تريبو ب�صعة 2.0 لر ينتج قوة تبلغ 275 ح�صانا، و400 نيوتنLE

مر من العزم.

Essentia جينيسيس

V-Sport

�ص���هد معر�س نيويورك 2018 الذي اختتم موؤخراً الك�صف 
الت���ي  Essentia الكهربائي���ة الختباري���ة  ع���ن جيني�ص���ي�س 
اأ�ص���بحت قريب���ة من دخولها اإل���ى خط الإنتاج بح�ص���ب ت�رشيح 

رئي�س جيني�صي�س.
فخ���الل مقابلة مع Manfred Fitzgerald ذكر اأنه مل يتم 

املوافق���ة حتى الآن على دخولها خلط الإنت���اج اإل اأن جمل�س الإدارة 
قريب من هذا الأمر. وذكر اأنه �صيقاتل من اأجل اأن يرى ال�صيارة على اأر�س 

الواقع وتوقع اأن تدخل خط الإنتاج بن العامي 2021 و2022.
ال�صيارة بن�صختها الختبارية ك�صبت اإعجاب املتابعن �صواء يف الت�صميم اأو الأداء الرائع، حيث 
حتمل ال�ص���يارة حمرك 4 �صلندرات �ص���عة 2.0 لر بقوة 252 ح�صانا، وفئة اأخرى مبحرك V6 �صعة 

3.3 لر ثنائي التريبو بقوة 365 ح�صانا.

Vs ك�ص���فت كادي���الك اأخ���ريا ولأول م���رة ع���ن فئ���ة
Sport عالي���ة الأداء م���ن CT6 م���ع حتديثات منت�ص���ف 
العمر لل�ص���يارة، ولن تك���ون CT6 VsSport جمرد فئة 
ريا�ص���ية عالي���ة الأداء، ب���ل تقدمي ملجموع���ة جديدة من 

ال�صيارات عالية الأداء من كاديالك.
اأ�ص���بحت كادي���الك CT6 بالتحديث���ات اجلديدة اأكرث 

جمال مع عنا�رش اأدق واأنعم، حيث تاأتي مب�صابيح اأمامية معادة 
الت�ص���ميم ومداخل هواء حم�ص���نة، وت�ص���ل احلديثات اخلارجية اإلى 

الواجة اخللفية يف امل�ص���ابيح امل�ص���دودة، ومن التحديثات التي ل ميكن مالحظتها ب�صهولة 
قاعدة العجالت الأطول ب� 2.6 ملم، وح�ص���لت داخلية ال�ص���يارة على ح�صتها من التحديثات 
الطفيفة، اإ�صافة الأهم ل� CT6 املحدثة هي حمرك LT7 عايل الأداء اجلديد كليا �صعة 4.2 

 .V8 لر، وبت�صميم

السنة العاشرة - العدد 3470 
األحـــد

15 أبريل 2018 
29 رجب 1439

23

tariq_albahhar

15 أبريل 

1452
م���ول���د ال��ف��ن��ان 
الإي���ط���ايل ل��ي��ون��اردو 

دافن�صي.

1839
مولد رائد امل�رشح 
ال����ع����رب����ي ي��ع��ق��وب 

�صنوع “اأبونظارة”. 

1850
وفاة مدام تو�صو 
م���وؤ����ص�������ص���ة م��ت��ح��ف 

ال�صمع يف لندن. 

1865
الرئي�س  اغتيال 
ال�صاد�س  الأم��ريك��ي 
لنكولن،  ابراهام  ع�رش 
عر�صا  ي�صهد  وه���و 

م�رشحيا.

1958
الذي  اأكرا  موؤمتر 
ان���ع���ق���د ب���ن���اء ع��ل��ى 
جم���ه���ودات ن��ك��روم��ا 
غ��ان��ا،  وزراء  رئ��ي�����س 
للوحدة  ن���واة  وك���ان 

الإفريقية.

1975
ت��ع��ي��ن ال��ف��ري��ق 
ح�صني  حم��م��د  ط��ي��ار 
لرئي�س  نائبا  مبارك 
اجل���م���ه���وري���ة خ��ل��ف��ا 

حل�صن ال�صافعي.

1980
الفيل�صوف  وفاة 
بول  ج��ان  الفرن�صي 

�صارتر. 

“جلجامش” يختتم ورشة أساسيات “الكتابة المسرحية” 
اختتم م�رشح جلجام�س الور�ص���ة اخلا�ص���ة بالتاأليف 
امل�رشحي التي قدمها الكاتب وال�صيناري�صت ال�صعودي 
عبا�س احلايك بح�صور طاقات امل�رشح ال�صابة واملهتمة 
بفن التاأليف امل�رشحي خ�صو�صا، وامل�رشح عموما، حيث 
خل�س الكاتب احلايك جمي���ع جوانب التاأليف امل�رشحي 
من خالل ور�ص���ة نظرية ثقافية اأجمع جميع امل�صاركن 
فيها مل���ا حتمله من �صال�ص���ة معلومات وغ���زارة يف اآن 
واحد. وبهذا اخل�ص���و�س اأعرب اأمن ال�رش العام للم�رشح 
اإبراهي���م اجلرادي بجزي���ل امتنانه للكاتب ال�ص���عودي 
عبا�س احلايك؛ لتلبيته دعوة امل�رشح وم�صاركة الأع�صاء 
بع�ص���ارة فكرة وخربته يف املجال وتقبله للمناق�ص���ات 
الفكرية من جانب جميع امل�صاركن يف الور�صة، اآملن 
اأن تك���ون الور�ص���ة انطالق���ة فعلية للطاقات ال�ص���ابة 
املهتمة يف ف���ن التاأليف امل�رشحي حملي���ا ودوليا على 

خطى الكاتب مقدم الور�صة. 
واأ�ص���اف اجلرادي باأن م�رشح جلجام����س قام باإنتاج 

ن�ص���و�س الكاتب ال�ص���عودي مث���ل م�رشحي���ة )املزبلة 
الفا�ص���لة(، وامل�ص���اركة به���ا يف مهرج���ان طقو�س يف 
الأردن وم���ازال يتطل���ع للتعاون معه ع���ن طريق اإنتاج 

املزيد من الن�صو�س يف امل�صتقبل القريب، 

كم���ا ����رشح ب���اأن م����رشح جلجام�س ق���د ب���داأ بخطته 
الثقافية ال�ص���نوية، والتي من �ص���اأنها تكثيف الور�س 
امل�رشحية والثقافية لالأع�صاء، وقد كانت هذه الور�صة 

هي باكورة الور�س التخ�ص�صية امل�رشحية.

أحداث

ت�ص���بب لك قل���ة ثقتك يف العم���ل بالآخرين 
خ�صارة كبرية يف اأعمالك.

ت�صتعيد ال�صيطرة على عملك وتعّو�س عن 
اخل�صائر. 

يغمرك الن�ض���اط واحليوي���ة، ومتلك الإرادة 
اليوم.

جتد التغ���ريات التي اأحدثته���ا يف عملك يف 
الفرة الأخرية مفيدة. 

تاب���ع عمل���ك باإتق���ان وجدي���ة، وث���ق باأنك 
�صتح�صل على ما تطمح اإليه.

تتح���دى ال�ص���عاب وتربه���ن للجمي���ع ع���ن 
قدراتك.

خف���ف من ق�ص���وتك، ومن فر�س �ص���لطتك 
على الآخرين.

ت�صمع اأخبارا �صارة تخ�س اأحد الأ�صدقاء 
متالأ قلبك �صعادة.

ح���ان الوق���ت لتخاذ ق���رار حا�ص���م وجدي.. 
ا�صتعد لذلك. 

امنحهم املزيد من الثقة واإل �ص���تخ�رشه اإلى 
الأبد.

اغتن���م الفر�س املتاح���ة اأمام���ك، قد تغرّي 
جمرى حياتك.

ابتع���د ع���ن كل م���ا يث���ري ع�ص���بيتك وابَق 
متفائالً.
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التمويل ليس سبًبا للتقاعس

محمود حميدة: أقدم سينما محترمة.. وال أبيع البطاطا
يوؤك���د الفنان امل�رشي الكب���ري حممود حميدة 
اأن الت�ص���لح بالعلم يعد اأم���را حيويا لكل من يفكر 
اأن يلتح���ق بالعمل يف اأي جمال خا�ص���ة ال�ص���ينما، 
واأن �ص���غفه باملعرفة هو ال�ص���بب الأ�ص���ا�س وراء 
بناء نف�ص���ه معرفًيا اأو تكوينه املعريف، م�صيًفا اأن 
الف�صل يف هذا يعود اإلى والده الذي اتبع معه منذ 

ال�صغر عندما بداأ يف قراءة كتابه الأول.
دب���ي  مهرج���ان  با�ص���تمرار  يح����رش  النج���م 
ال�ص���ينمائي ب�صخ�ص���ه وباأفالم���ه الكب���رية، وكان 
مل�ص���افات البالد لقاء خا�س �صمن ال�صحفين يف 

املهرجان، وكان هذا احلوار ال�صائق معه:

 تتحدث دائما عن ضرورة التعليم 
والتخصص في السينما.. حدثنا عن 

ذلك؟
�صخ�ص���يا دخويل ع���امل الفن مبختل���ف اأنواعه 
ب���داأ مبح�س ال�ص���دفة عندما تعرف���ت على اإحدى 
الفتيات يف بداية حياتي كراق�س �ص���عبي يف اأحد 
الف���رق، و�ص���غفي باملعرف���ة والعلم هو ال�ص���بب 
الأ�ص���ا�س وراء بن���اء نف�ص���ي معرفًي���ا اأو تكوين���ه 
املعريف، ويعود الف�ص���ل يف هذا اإلى والدي الذي 
اتبع معي منذ ال�صغر عندما بداأت يف قراءة كتابي 

الأول.

 في رأيك ما الذي يعرقل إنتاج 
فيلم سينما عربية؟

اأرف����س العتق���اد ال�ص���ائد عندن���ا يف م�رش اأو 
يف اأي م���كان عربي بن غالبية ال�ص���ينمائين، اأن 
يكون التمويل ه���و العن�رش الأول يف عملية الإنتاج 
ال�ص���ينمائي، واأن �ص���ناعة الفيلم وو�ص���ع ت�صور 
ل���ه على الورق اأه���م من متويله؛ لأن���ه اإذا مت منح 
الأولوي���ة للتمويل فقط، ف�ص���نكون بذل���ك قلبنا 
موازين العملية الإنتاجي���ة، واأتذكر عندما اأخربت 
املخرج الراحل يو�ص���ف �ص���اهن يف اإحدى املرات 
عن تعجب���ي من �رشاء احت���اد الإذاع���ة والتلفزيون 
امل����رشي كامريت���ن ذات تقنية عالي���ة، وباهظة 
التكلفة، وعلى الرغم من ذلك مل يتم ا�صتخدامهما 
يف ت�صوير اأي اأعمال! خ�صو�صا واأن �صاهن �صّور 

فيلم���ه “النا�رش �ص���الح الدي���ن” بكام���ريا بدائية 
التقني���ة، والت���ي ت�ص���ّور العمل الفن���ي بالكامل 
ب�ص���كل �صامت، وا�ص���طر من بعدها لعمل دوبالج 

كامل له؛ ل�صهولة حركتها.

 لماذا اتهمت بالفساد في 
اإلعالم المصري مؤخرا؟

لأنه���م يعرفون ب���اأين اأن���ا اأول ممث���ل م�رشي 
يطلب اأم���وال نظري ظهوره يف لقاءات تلفزيونية، 
وحينما رف�ص���ت قلت له���م بامل����رشي: “اأبويا ما 
علمني�س ببال�س”. لهذا لقبت بالفا�ص���د، ونعم اأنا 

فا�صد؛ لأين اأطالب بحقي!

 هل تعتقد أن السينما أصبحت 
بعيدة عن الناس؟

اإذا كان���ت بعيدة ع���ن متن���اول النا�س، فهي 
لي�ص���ت �ص���ينما؛ لأن الدائرة ل تكتم���ل اإل بوجود 
اجلمه���ور. ال�ص���ينما جميل���ة تتحدث ع���ن اخليال، 
خيال كل �ص���يء، خيال الفقري الذي يريد النتقام 
م���ن الذي ينهب اأمواله، خيال املحب الذي ينتظر 
حبيبت���ه، خيال الطفل ال���ذي ينظر للعامل من عن 

الأبطال يف هوليوود، وهكذا.

 كيف تختار النص السينمائي 
اليوم بعد كل هذه السنوات في 

السينما؟
يف البداي���ة يج���ب اأن ينا�ص���بني العم���ل م���ن 
النواح���ي كافة حت���ى اأج���ري؛ لأين موظف يف هذه 
ال�ص���ناعة، و�ص���غلي اأن اأق���دم ال�صخ�ص���ية اأم���ام 
الكامريا، ويف هذه الناحية ل اأحد اأو �صيئا ي�صتطيع 
اإغرائ���ي اأو مفاو�ص���تي اأب���داً، اأن���ا �ص���احب مهنة 
اأحرمه���ا واأّدعي اأيّن اأجيده���ا، واأي كالم من قبيل 
اأخ���ذ الفر�ص���ة ل�ص���تعرا�س الع�ص���الت مرفو�س 

متاماً، فاأنا ل اأبيع البطاطا!

حدثنا عن فيلم فوتوكوبي؟
فيل���م فوتوكوبي ت���دور اأحداثه حول حممود، 
وه���و رجل يف نهاية العق���د اخلام�س ميتلك مكتبة 
لت�ص���وير امل�ص���تندات ب�ص���ارع عبده با�ص���ا، حن 
يطل���ب من���ه طباع���ة اأوراق بحثي���ة ع���ن انقرا�س 
الدينا�صورات ي�صيبه املو�صوع بالهو�س، وي�صعر 
اأن ذلك �صيف�رش تدهور حالته املادية وعدد زبائنه 

الذي يتناق�س يوًما بعد الآخر.

برأيك، هل نافست أحمد زكي 
فنيًا في وقت من األوقات؟

حينم���ا ب���داأت العم���ل الفن���ي كان اأحمد زكي 

كبريا، فكيف اأناف�س قامة كبرية؟

 الكثيرون من عشاق فنك يشبهك 
بالراحل رشدى أباظة؟

هذا اأمر جميل ج���دا، واحلقيقة اأن هذا اللقب 
، وي�رشفني ذلك بالطبع. كبري عليَّ

ألم تستهوك هوليوود؟ 

ل، ونعم. اأنا اأعمل يف ال�ص���ينما، وال�صينما ج�رش 
لكل العامل، اأعتربه كالهاج�س، لكنه مل يع�س معي 

كثريا!

طارق البحار

• الفنان امل�رشي حممود حميدة متحدًثا ل� “م�صافات البالد”	
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هت���ف ع�رشات اآلف الأ�سخا�ص ال�سبت جلثمان ويني ماديكيزيال مانديال، امللهمة 
ال�سعبية املثرية للجدل �سد التمييز العن�رشي، خالل جنازة وطنية يف مدينة ال�سفيح 

�سويتو يف جنوب اإفريقيا.
وتختتم هذه اجلنازة 10 اأيام من احلداد الوطني الذي اأعلن يف ذكرى املراأة التي 
كانت تلقب “ال�سخ���رة” و”والدة الأمة” و”املح���ررة” و”البطلة”، والتي توفيت يف 
الثاين اأبريل عن 81 عاما اإثر مر�ص طويل. وقد غادر نع�ص “ماما ويني” الذي واكبته 
دراج���ات نارية، ول���ف بعلم جنوب اإفريقيا �سباح اأم�ص منزله���ا يف �سويتو، ال�ساحية 
الفق���رية يف جوهان�سبورغ الت���ي بقيت وفية لها طوال حياته���ا. وحيا اجلثمان الذي 
و�س���ل الى �ستاد اورلندو الذي يبعد ب�سعة كيلومرتات عن �سويتو، حوالى 20 األف 
�سخ����ص يلب�سون ثياب احلداد، وان�س���دوا رافعني قب�ساتهم اأغنية ن�سالية “ل مثيل 

لويني مانديال”.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ص ح�سن بوجه 
عام يتحول اإلى غائم 

جزئياً.

الرياح �سمالية بوجه عام من 10 اإلى 15 عقدة 
ولكنها متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد يف 

وقت لحق من هذه الليلة.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 32 وال�سغرى 23 

درجة مئوية.

صورة عن ألف كلمة
“اأي فرحة اأعظم من فرحة البن مبجد اأبيه، اأو فرحة الأب بنجاح م�رشف لبنه؟”.. يف 
ال�سورة التاريخية ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان والزميل �سيدعلي 
املحافظ���ة رمبا جن���د الإجابة على هذا ال�سوؤال الفل�سفي ال���ذي طرحه �سوفوكلي�ص يف 

رائعته الإغريقية “اأنتيغوين”.
ل توج���د كلم���ات ميكن بها و�س���ف ال�سعادة الت���ي بدت على حمي���ا �سمو رئي�ص 
ال���وزراء وهو يحمل جائزة ال�سحافة العربية، والنظ���رة التي ت�سع من عيني الفائز بها 
الزمي���ل �سيدعلي املحافظة، ففي ه���ذه ال�سورة تنطبق عبارة تا�ص فالندرز ال�سهرية 

“ال�سورة تغني عن األف كلمة”.
هذه ال�سورة الرائعة تعك�ص بع�سا من �سمات القائد امللهم والأب احلنون، الذي 
يع���رف كيف ي�سع اأبناءه على درب النجاح، وعندم���ا يحقق واحد منهم اإجنازا يفرح به 
ويقدره، ليوؤكد �سموه با�ستقباله اأ�رشة “البالد” يوم الأربعاء 11 اأبريل 2018 ملباركة 

الإجناز، اأنه قائد ا�ستثنائي يقول ما يوؤمن به ويفعل ما يقول.
به���ذا املوق���ف الإن�س���اين العظيم ير�س���خ �سموه مب���داأ القيادة بالق���دوة؛ ليحذو 
امل�سوؤول���ون يف البحري���ن، كل م���ن موقع���ه، ح���ذو �سموه بتقدي���ر النج���اح وت�سجيعه 
واحت�سان���ه، وكذلك يبعث �سم���وه بر�سالة حمفزة جلميع اأبنائ���ه يف هذا البلد املعطاء 
توؤك���د لهم اأن من يحق���ق منهم اإجنازا م�رشفا �سيكون مكانه يف موقع الزميل املحافظة 

بهذه ال�سورة.
أيمن همام

موظفا  12 “اأبل” تعتقل 
“اأب���ل” تعميم���ا داخلي���ا ملوظفيه���ا،  اأ�س���درت   
حذرتهم فيه، من ت�رشي���ب اأي معلومات خا�سة بال�رشكة 

اأو منتجاتها، لو�سائل الإعالم.
ون����رشت “بلومبريغ” يوم اجلمع���ة املا�سي تعميم 
“اأب���ل”، والذي اأ�سارت فيه، اإل���ى اأنها اكت�سفت العام 
املا�س���ي، 29 حال���ة لأ�سخا����ص �رشب���وا بيان���ات خا�سة 

بال�رشكة، وقد اعتقل 12 منهم.
ونقل موق���ع “غيزمودو”، باأن التعمي���م اأ�سار اإلى 
اعتقال اأ�سخا����ص، بع�سهم موظف���ون، واآخرون �رشكاء 
ومتعاق���دون، يف �سل�سل���ة التزوي���د اخلا�س���ة ب�”اأبل”.
وحذرت “اأب���ل” موظفيها مم���ا و�سفته���م بالأ�سدقاء 
املزيفني من و�سائل الإع���الم، والذين يتقربون منهم 
عرب مواق���ع التوا�سل الجتماع���ي، للح�سول على اأ�رشار 

داخلية تخ�ص ال�رشكة، ونقلها للجمهور.

املطلق: يج��وز للمراأة ممار�ضة 
الريا�ضة يف ال�ضوارع

 اأج���ازت فت���وى ممار�س���ة امل���راأة الريا�س���ة يف 
ال�س���وارع العام���ة واحلدائ���ق. واأكد متابع���ون اأن هذه 
الفت���وى خطوة تعك�ص اإيجابية التوجه يف دعم ريا�سة 
املراأة ال�سعودية، وحمو التف�سريات ال�سابقة املقّيدة 

للمراأة.
واأكد ال�سي���خ الدكتور عبداهلل بن حممد املطلق، 
ع�س���و هيئ���ة كب���ار العلم���اء امل�ست�س���ار يف الدي���وان 
امللك���ي، اأن امل���راأة حتتاج للريا�س���ة خا�سة يف فرتة 
حملها، م�سرياً اإلى حكم جواز ممار�سة املراأة الريا�سة 

يف ال�سوارع.
وت�س���اءل املطلق يف برناجمه “ا�ستوديو اجلمعة” 
م���ا الذي مينع املراأة من ممار�سة امل�سي يف حديقة اأو 

يف مم�سى، ومعها زوجها اأو اأختها.

الن�ضيان” بربيطانيا “حق  “غوغل” يخ�ضر 
 رب���ح رجل اأعم���ال يف بريطانيا دع���وى ق�سائية رفعه���ا �سد عمالق حم���ركات البحث، غوغل، 
لإثب���ات حقه يف ن�سيان بياناته وحذفها من نتائج البح���ث. واأراد الرجل، الذي مل ُيك�سف عن ا�سمه 
ب�سب���ب قيود حتيط بق�سيته، حذف نتائج بحث املحرك املتعلق���ة بجرمية �سابقة ارتكبها. وحكم 
القا�س���ي، م���ارك واربي، ل�سالح الرجل، الإثن���ني، لكنه رف�ص دعوى اأخ���رى منف�سلة قدمها رجل 
اأعمال اآخر كان قد ارتكب جرمية اأخطر. وحكم على رجل الأعمال، الذي ربح الق�سية، بال�سجن اأكرث 
من 10 �سنوات لإدانته بالتخطيط لعرتا�ص �سبكة الت�سالت، وق�سى 6 اأ�سهر من عقوبته. وحكم 
على رجل الأعمال الآخر، الذي خ�رش دعوته، بال�سجن اأكرث من 10 �سنوات لإدانته بالتخطيط لتزوير 
ح�س���اب بنكي. وطل���ب الرجالن غوغل بحذف نتائج البحث عن جرميتهم���ا، من بينها روابط الأخبار 
املتعلق���ة بهما، قائلني اإنها “مل تعد ذات �سلة”. ورفع الرجالن اأكرث من دعوى �سد غوغل بعدما 

رف�ص حمرك البحث طلبهما. وقال غوغل اإنه �سيقبل قرار املحكمة يف الق�سيتني.

 اخلطوط العامودية تغزو اأزياء هذا الربيع

ك�ضف جديد يربط بني زيادة الوزن واأمرا�ض الكبد املميتة
 حذر ك�سف طبي جديد يف بريطانيا من 
اأن زي���ادة الوزن قد ت�سب���ب اأمرا�ص الكبد 
اخلط���رية والتي توؤدي للوفاة، بعد اأن وجد 
اأن واح���د من ب���ني كل 8 مواطنني معر�ص 
ب�س���دة لالإ�ساب���ة باأمرا����ص الكب���د، ب�سبب 

البدانة.
واأجرى مركز اأبح���اث بايوبنك بريطانيا 
UK Biobank فح�س���ا طبي���ا ملا يقرب 

من 3 اآلف �سخ�ص، واأظهرت نتائج البحث 
اأن ح���وايل 12 % منه���م م�ساب���ون بالكبد 
الدهني )دهون على الكب���د( ويعانون من 

التهابات الكبد اأي�سا.
واأج���رى علم���اء يف جامع���ة اأوك�سف���ورد 
درا�س���ة امل�س���ح الطب���ي للكب���د بتقنيات 
جدي���دة للرن���ني املغناطي�س���ي، واأُعلن���ت 
النتائج يف املوؤمت���ر ال�سنوي الدويل للكبد 

يف باري�ص.
وقالت موؤ�س�سة بريت�ص ليفر ترا�ست، 
اخلريي���ة العامل���ة يف جمال رعاي���ة مر�سى 
الكبد والوقاية من الإ�سابة باأمرا�ص الكبد، 
اإن هذا الك�سف “املثري لالنتباه جدا” ميثل 
“�سيح���ة حتذي���ر” لأن مثل ه���ذه الظروف 
قد ت���وؤدي لالإ�سابة باأمرا����ص خطرية مثل 

التليف والف�سل الكبدي ومن ثم الوفاة.

وق���ال اأطب���اء الكبد اإن تراك���م الدهون 
على الكب���د اأو ما يعرف ب� “الكبد الدهني” 

كان ي�سكل وباء غري ظاهر الأعرا�ص.
وتكم���ن خط���ورة “الكب���د الدهني” يف 
اأن اأعرا�س���ه ل تظه���ر غالب���ا اإل بعد متكن 
املر�ص من الكب���د واإ�سابته باأ�رشار دائمة، 
لك���ن ميك���ن مواجه���ة املوق���ف اإذا ج���رى 

الك�سف عن املر�ص مبكرا.

حتذير لكل من ي�ضتخدم اآلة 
تن�ضيف اليدين

 ح���ني يه���م النا����ص مبغ���ادرة احلمام���ات العامة، 
خ���ارج بيوته���م، يلجوؤون اإل���ى اآلة تن�سي���ف اليدين، يف 
الغال���ب، ويتفادى البع�ص ا�ستخ���دام املناديل حفاظا 
عل���ى البيئ���ة، لك���ن درا�سة �س���درت حديث���ا، ر�سدت 
اأمورا مقلق���ة. وتو�سل باحثون م���ن جامعة كونيتيكت 
الأمريكية، اإلى اأن اآلة التن�سيف الهوائية ت�سم مكونات 
ملوث���ة �سغ���رية غ���ري مرئي���ة، كم���ا اأن فيه���ا جزئيات 
�سغ���رية من الرباز، وهو اأمر مث���ري للتقزز ل ينتبه اإليه 
عاب���رو املراحي����ص العامة. وحني ي�ستخ���دم �سخ�ص ما 
املرحا�ص وي�سكب املاء لدى اخلروج، تكون اجلزئيات 
ال�سغ���رية واجلراثي���م ق���ادرة على النتق���ال يف الهواء 

ملدى ي�سل اإلى 4 اأمتار ون�سف.

يشهد سباق الخيل األكثر شهرة 
في بريطانيا، جراند ناشيونال، في 

يومه الثاني “يوم السيدات”، الذي 
تحضره أرقى وأكثر سيدات ليفربول 
أناقة، بأزيائهن الجميلة ومظالتهن 

الملونة )بي أيه(

تتمّي���ز طبعة اخلطوط بكونه���ا املف�ّسلة لدى العديد من الن�س���اء اللواتي يبحثن عن 
اإط���الالت جتمع بني الطاب���ع الكال�سيك���ي واللم�س���ات الع�رصية. وتن���درج طبعة اخلطوط 

العامودية بني الطبعات الأكرث رواجاً هذا املو�سم.
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