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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

بالعيدية مري�ض   500 طفل” تكرم  �جتماع رباعي يف مكة لدعم �لأردن“�أمنية 
بدعوة من خادم احلرمني وم�ساركة ال�سعودية والإمارات والكويتبدعم من �سمو رئي�س الوزراء ولل�سنة الرابعة

�ملنام���ة - بن���ا: بدع���م م���ن  رئي�س 
�ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �الأمري 
خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة ومبنا�سبة 
�سه���ر رم�سان �ملب���ارك، �أقام���ت جمعية 
بفن���دق  �أم����س  م�س���اء  طف���ل”  “�أمني���ة 
�لريجن�س���ي حف���ل �إفط���ار ل���� 500 طفل 
م���ن ذوي �الحتياجات �خلا�س���ة ومر�سى 

�ل�رصطان و�الأمر��س �مل�ستع�سية.
و��ستم���ل �حلفل �لذي ح�رصه جمموعة 
من �أولياء �الأمور على �لعديد من �الألعاب 
ومنه���ا  للأطف���ال  �ملحبب���ة  و�لفق���ر�ت 
�لر�س���م عل���ى �لوج���ه و�لتلوي���ن ونق����س 
�حلن���ة وغريه���ا، كما مت ت�سلي���م �الأطفال 
�حلا�رصي���ن �لعيدي���ة �ل�سنوي���ة �لتي يتم 

منحها لهم لل�سنة �لر�بعة على �لتو�يل.

م���ن جانبه���ا، �أعربت رئي�س���ة جمعية 
“�أمنية طفل” من���ال �لعو�سي عن جزيل 
�ل�سكر و�لتقدي���ر لرئي�س �لوزر�ء �ساحب 

�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليف���ة بن �سلمان 
�آل خليفة عل���ى دعمه وم�ساندته للجمعية 
ورعاي���ة �سم���وه ملختل���ف �أوج���ه �لعم���ل 

�خلريي و�لتطوعي يف �ململكة.
و�أك���دت �أن عط���اء �سم���وه ومبادر�ته 
�الأطفال  ل�سال���ح �ملو�طنني، خ�سو�س���ا 
�ملر�س���ى، �أ�سهم���ت يف �إدخ���ال �ل�سعادة 
�إلى نفو�سهم وتخفيف �الأمل عنهم، و�أنهم 
جميع���ا يبتهل���ون �إل���ى �هلل ع���ز وج���ل �أن 
يحفظ �سموه و�أن يدمي على �سموه موفور 

�ل�سحة و�لعافية.
وقال���ت: “�إن �سموه هو �الأب �حلنون 
�لذي يحت�سن جمي���ع �أبنائه مبحبة ومودة 

جت�س���د ما يتحلى ب���ه من خ�سال 
�خلري و�ل�سخاء”. 

دب���ي - �لعربية.ن���ت: دع���ا خادم 
�حلرم���ني �ل�رصيفني �ملل���ك �سلمان بن 
عبد�لعزي���ز لعقد �جتم���اع رباعي �الأحد 
�ل�سعودي���ة  ي�س���م  مك���ة �ملكرم���ة  يف 
و�الإم���ار�ت و�لكوي���ت و�الأردن لبح���ث 
�سبل دع���م �الأردن للخروج م���ن �الأزمة 

�القت�سادية �لتي مير بها.
و�أجرى �مللك �سلمان �ت�ساالت مع 
�لعاه���ل �الأردين �مللك عب���د�هلل �لثاين 
و�أم���ري �لكوي���ت �ل�سيخ �سب���اح �الأحمد 
�جلاب���ر �ل�سب���اح وويل عه���د �أبوظب���ي 

�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.
ونقل���ت وكال���ة �الأنب���اء �ل�سعودية 
)و��س( بيانا من �لدي���و�ن �مللكي جاء 
في���ه �أنه يف �إطار �هتمام خادم �حلرمني 

�ل�رصيفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 
�لعربي���ة  �الأم���ة  باأو�س���اع  �سع���ود  �آل 
وحر�س���ه عل���ى كل م���ا يحق���ق �الأم���ن 

و�ال�ستق���ر�ر فيه���ا فق���د تاب���ع �الأزمة 
�القت�سادية يف �الأردن �ل�سقيق و�أجرى 
�ت�س���االت م���ع �إخو�نه �ساح���ب �جلللة 
�مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني ملك 
�ململك���ة �الأردني���ة �لها�سمية و�ساحب 
�ل�سم���و �ل�سيخ �سباح �الأحم���د �ل�سباح 
�أم���ري دولة �لكوي���ت و�ساح���ب �ل�سمو 
�ل�سيخ حمم���د بن ز�ي���د �آل نهيان ويل 
عه���د �أبوظبي ونائ���ب �لقائ���د �الأعلى 
للق���و�ت �مل�سلح���ة يف دول���ة �الإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة، ومت �التف���اق على 
عقد �جتماع ي�سم �لدول �الأربع يف مكة 
�ملكرم���ة �لي���وم �الأح���د ملناق�سة �سبل 

�ل�سقيق للخروج  �الأردن  دع���م 
من �الأزمة �القت�سادية.

6:30الفطــار:3:15الإم�ساك: 

14 3

• •�سمو رئي�س �لوزر�ء	 خادم �حلرمني �ل�رصيفني	

ال�سيخة هالة بنت 
دعيج يف ذمة اهلل

�ملنامة - بنا: نعى �لدي���و�ن �مللكي �ملغفور لها 
ب���اإذن �هلل تعال���ى �ساحبة �ل�سم���و �ل�سيخ���ة هالة بنت 
دعي���ج �آل خليفة، و�لدة �سمو �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان 
بن حمد �آل خليف���ة، و�سمو �ل�سيخ حممد بن �سلمان بن 
حم���د �آل خليف���ة، �لتي �نتقل���ت �إلى جو�ر ربه���ا �أم�س، 
د�عيا �هلل �أن يتغمد �لفقي���دة بو��سع رحمته ور�سو�نه 

وي�سكنها ف�سيح جناته.
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الرابحة باجلائزة ال�شهرية

اأجمل التهاين للرابحني يف �سحوبات ثمار.

بإمكانك أن تكون أحد الفائزين كل شهر مع كل 30 ديناراً بحرينياً 

تودعها يف حساب مثار املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

لإلطالع عىل جميع األسامء، يرجى زيارة:

مت ال�سحب على اجلوائز ال�سهرية 

يف 5 يونيو 2018 

الرابحون باجلوائز ال�شهرية

$10,000

$1,000

عائ�سة عبداهلل حمد حربان 

 n االستقرار للكهرباء
n الشيخ مبارك صباح بشري آل خليفة 

n الشيخة ثاجبة راشد عبدالله  آل خليفة 

n الشيخة رزان عبدالرحمن عبدالله  آل خليفة 

n الشيخة ريم عيل عبدالله حمد آل خليفة 

n إسامعيل عيل إبراهيم العينايت 

n أحمد إيهاب صبيح محمد زريق

n أحمد مصلح أحمد املال

n أسامء محمد عيىس خميس الحلو

n أمينة طالب حسن

n باراغون للتجارة 

n بدر عيل حسن قمرب

n بدر محمد يوسف مراد شاه 

n بدرية مبارك عيل بدر الدورسي

n بشري عيل أحمد بشري االمريي 

n بندر نواف عيل سليم

n جالل عبدالحسني إبراهيم القصاب

n جامل جعفر عبدامللك الحامدي 

n جنان عبدالرحمن إبراهيم بوكامل

n جهان يوسف حسن ساتر

n حسن ميك أحمد سلامن العرادي

n حسني جعفر محسن رشف

n حسني عيل شبيب عيل 

n حصة مبارك حمد عيل السلطاين 

n حمد عبدالله النعيمي 

n خالد مبارك بن دينة 

n خديجة جاسم عاشور حسن 

n خليل هاشم أحمد إبراهيم 

n د. خلدون عبدالرزاق خالد الرومي

n دالل محمد أحمد بودهيش

n دولة داوود سلامن عيىس بوجندل

n راشد عبدالرحمن الكويتي  

n راشد عبدالرحمن محمد املريخي 

n ردينة ذيب القيس 

n ريض خليل إبراهيم عيىس 

n ريحانة عبدالكريم عيل عبدالرحيم

n ساجدة  السيد حسن رضا التوبالين

n سعود عباس منصور سند

n سعيدة عبدالرحمن البلويش

n سفريات نادية 

n سكاي اكسربس للتجارة 

n سلطان ماجد عبدالله أحمد

n سلوى إبراهيم عبدالرحمن عبدالله 

n سلوى عبدالله راشد عبدالله الصقر

n سلوى عيل عبدالوهاب سلامن رجب

n سند محمد عيل السطيحي

n شايف محمد خليفة املعاودة

n شمة وايف عيل عيد الدورسي

n ضبية حسن عيل راشد النعيمي

n عائشة سيد أحمد محمد عبدالجليل 

n عبدالرحمن محمد عبدالرحمن جاميل

n عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد سعيد 

n عبدالكريم محمد صالح حسني 

n عبدالله أحمد منصور  

n عبدالله جمعة عبدالله الكعبي

n عبدالله سعود عبدالله خلف

n عبدالله عيل عبداالله املناعي 

n عبدالله فؤاد خليل إبراهيم خريي

n عبدالله محمود محمد يوسف لوري

n عبدالله نارص أحمد عيل عبدالله  

n عثامن عيل حسن يوسف

n عيل عيىس عبدالله خليفة الغرير

n عمر سعيد سامل بوهديل

n عواطف عبدالرحمن عبدالله عيل

n عيىس يعقوب يوسف مبارك األحمد 

n فادية حسن عليوي املحمد 

n فاطمة سلطان عبدالرحمن

n فاطمة عبدالرزاق صفر نظام 

n فاطمة عبدالله سامل مرزوق الدورسي

n فايز خان فضل الرحمن

n فريد حسني قمرب املاس

n فضيلة عباس حسن جاسم

n كاظم عيل محمد كاظم

n ليىل عبدالله يوسف املاس

n محمد أحمد حسن أحمد

n محمد أحمد محمد أحمد

n محمد باسل محمد صابرملك 

n محمد حسن يوسف حسن 

n محمد صالح عبدالله محمد بحر

n محمد عيل جابر مفتاح سعد

n محمد معني محمود فقيهي 

n محمد نظام محمد يوسف  

n محمود كايد سامل حديد 

n مروان إبراهيم عيل االنصاري

n مريم أحمد عيل 

n مريم عادل

n مريم محمد إبراهيم سند

n مريم يوسف إبراهيم الجودر

n مصطفى حسن سلامن 

n منى راشد الرشقي الراشد 

n نادية أحمد أحمد مندي

n نادية عبداللطيف بوقيس

n نادية محمد صالح البوفالح

n نعيمة أحمد حسني عبدالله 

n نوال يوسف طالب عبدالغني

n نورة جاسم عيل 

n هاشم جعفر الحاج عمر

n هدى جعفر عباس سلامن 

n وداد حسن محمد املطوع

n يوسف محمد أحمد محمد 

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
• ُتَها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة 27 ارِْجِع إَِل َرّبِِك َراِضَيًة َمرِْضيًَّة 28 فَاْدُخِل ِف ِعَبادِي 29 َواْدُخِل َجنَِّت يَّ

َ
•يَا أ

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره

تنعى عائلة المرزوق وآل نوح
المرحوم الحاج/ سعيد عبدالكريم المرزوق )ابو مازن( 

والد كل من علي ومحمد والمرحوم مازن وكوثر وبسمة
وأخ كل من المرحوم صالح و فؤاد وشوقي وتوفيق و وداد

وإبن عم كل من سامي و فيصل و غازي وعادل وعبد الغني و نوال أبناء عيسى المرزوق
تقبل التعازي للرجال بصالة فاطمة كانو في توبلي يومي األحد واألثنين 

صباحًا من الساعة٩:٠٠ إلى ١١:٣٠ ولياًل من الساعة ٩:٠٠ الى ١١:٠٠
ويوم الثالثاء صباحًا وعصراً ولياًل بمأتم الحاج عباس بالمنامة، وللنساء بمأتم العقيلة بمنطقة النعيم

سائلين اهلل العلي القدير  أن يتغمد روح الفقيد الراحل بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

ا إَِلْهِ َراِجعوَن " ِ ِإَونَـّ " إِنَّا لِلّ
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رئي�س احلكومة امل�رشية ت�رشف بع�ضوية جلنة حتكيم 
“اأمنية طفل” تكرم 500 من املر�ضى بالعيديةجائزة �ضمو الأمري خليفة بن �ضلمان للم�ضتوطنات

بدعم من �شمو رئي�س الوزراء ولل�شنة الرابعة

اأم����س  امل�رصي���ة  ال�شح���ف  ن����رصت 
ال�ش���رة الذاتي���ة للدكت���ور م�شطف���ى 
مدب���ويل، بع���د تكليف���ه م���ن الرئي����س 
عبدالفت���اح ال�شي�شى رئي����س جمهورية 
بت�شكي���ل  ال�شقيق���ة  العربي���ة  م����رص 

احلكومة اجلديدة.
اخل���رات  ال�شح���ف  وا�شتعر�ش���ت 
العملية واملهنية الكب���رة التي يتمتع 
به���ا واملنا�ش���ب الت���ي تواله���ا داخليا 

وخارجيا.
واأو�شخت انه يحمل درجة دكتوراه 
تخ�ش����س  املعماري���ة،  الهند�ش���ة  يف 
تخطي���ط مدن من كلية الهند�شة جامعة 
القاه���رة الع���ام 1997 بنظ���ام االإ�رصاف 
امل�ش���رتك مع معه���د التخطيط القومى 

واالإقليم���ي والعم���راين بكلي���ة العمارة 
جامعة كارل�رصوه باأملانيا.

واأ�ش���ارت ال�شحف اإل���ى اأن مدبويل 
كان ع�شوا بلجنة حتكيم جائزة �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 
يف  الدولي���ة  الب�رصي���ة  للم�شتوطن���ات 
ن�شختيه���ا 2008 و2010، وحينه���ا زار 
البحري���ن الع���ام 2008 والتق���ى خ���الل 
هذه الزي���ارة هو واأع�ش���اء جلنة حتكيم 
اجلائزة ب�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء الذي عر له ع���ن مدى تقديره 
واعتزازه به كم�رصي وعربي وحيد �شمن 
جلن���ة التحكي���م الدولي���ة ويحم���ل هذه 
اخلرات التي اأهلته للم�شاركته يف جلنة 

التحكيم اخلا�شة بجائزة �شموه.

يمكنك شراء التذاكر عن طريق:
www.disneyonicebh.com

عـــرض خـــاص
على باقة العائلة!

16 - 20 يونيو 2018
تزامنًا مع أيام عيد الفطر
مـــركـــز البحـــريـــن الـــدولـــي
 للمعـــارض والمـــؤتمـــرات

املنام���ة - بنا: بدعم من  
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن 
�شلم���ان اآل خليفة ومبنا�شبة 
املب���ارك،  رم�ش���ان  �شه���ر 
اأقام���ت جمعية “اأمنية طفل” 
م�شاء اأم�س بفندق الريجن�شي 
حفل اإفطار ل� 500 طفل من 
اخلا�ش���ة  االحتياج���ات  ذوي 
واالأمرا�س  ال�رصطان  ومر�شى 

امل�شتع�شية.
وا�شتم���ل احلف���ل ال���ذي 
اأولياء  م���ن  ح����رصه جمموع���ة 
م���ن  العدي���د  عل���ى  االأم���ور 
االألع���اب والفق���رات املحببة 
لالأطفال ومنه���ا الر�شم على 
الوجه والتلوين ونق�س احلنة 
ت�شلي���م  مت  كم���ا  وغره���ا، 
العيدية  احلا�رصي���ن  االأطفال 
ال�شنوية التي يتم منحها لهم 

لل�شنة الرابعة على التوايل.
اأعرب���ت  جانبه���ا،  م���ن 
“اأمنية طفل”  رئي�شة جمعية 
من���ال العو�ش���ي ع���ن جزيل 
لرئي����س  والتقدي���ر  ال�شك���ر 
ال�شم���و  �شاح���ب  ال���وزراء 
امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن 
عل���ى  خليف���ة  اآل  �شلم���ان 
دعم���ه وم�شاندت���ه للجمعي���ة 
ورعاية �شم���وه ملختلف اأوجه 
العم���ل اخلري والتطوعي يف 

اململكة.
عط���اء  اأن  واأك���دت 
ل�شال���ح  ومبادرات���ه  �شم���وه 
وخ�شو�ش���ا  املواطن���ن، 
اأ�شهمت  املر�ش���ى،  االأطفال 
اإل���ى  ال�شع���ادة  اإدخ���ال  يف 
االأمل  وتخفي���ف  نفو�شه���م 
عنهم، واأنهم جميعا يبتهلون 
اإل���ى اهلل عز وج���ل اأن يحفظ 
�شم���وه واأن يدمي على �شموه 

موفور ال�شحة والعافية.
وقال���ت: “اإن �شم���وه هو 
ال���ذي يحت�شن  االأب احلنون 
جمي���ع اأبنائ���ه مبحب���ة ومودة 
جت�ش���د م���ا يتحل���ى ب���ه م���ن 
وال�شخ���اء”،  اخل���ر  خ�ش���ال 
موؤكدة حر����س اجلمعية على 
والفعاليات  االأن�شط���ة  اإقامة 
الت���ي تر�ش���م االبت�شامة على 
�شف���اه االأطف���ال وتوفر لهم 
يف  ال�شيم���ا  املتع���ة  اأج���واء 
�شه���ر رم�شان املب���ارك وما 
يتمي���ز ب���ه م���ن ع���ادات مثل 
والغبقة  وال�شح���ور  االإفط���ار 

والقرقاعون.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن جميع 
امل�شارك���ن يف حفل االإفطار 
اأم���ور  واأولي���اء  اأطف���ال  م���ن 
االأج���واء  بتل���ك  ا�شتمتع���وا 
الت���ي تعزز من قي���م الرتابط 
نفو�س  والتوا�شل وتنمي يف 
الديني���ة  القي���م  االأطف���ال 
الع���ادات  لديه���م  وتر�ش���خ 
البحريني���ة  والتقالي���د 

االأ�شيلة.
رف���ع  ناحيته���م،  م���ن 
االأطفال واأولياء االأمور اأ�شمى 
والتقدي���ر  ال�شك���ر  عب���ارات 
امللك���ي  ال�شم���و  ل�شاح���ب 

رئي����س ال���وزراء عل���ى تل���ك 
�شه���ر  يف  الكرمي���ة  اللفت���ة 
رم�ش���ان املب���ارك، موؤكدين 
اأو  بجدي���د  لي����س  ذل���ك  اأن 
م�شتغ���رب على �شم���وه الذي 
يحر�س طوال العام ويف �شهر 
رم�ش���ان ب�ش���كل خا�س على 
اأن ي���زرع الفرح���ة يف قل���وب 
اأبنائ���ه من املواطن���ن كبارا 

و�شغارا.
وقال���وا: “اإن الكلمات ال 
ميك���ن اأن تفي �شم���وه حقه، 
واإح�شا�ش���ه  باأ�شلوب���ه  فه���و 
االإن�ش���اين الراق���ي ا�شتط���اع 
اأن ياأ�رص القل���وب ُحًبا ووالء”، 

داع���ن املول���ى عز وج���ل اأن 
يحفظ �شموه والد اجلميع واأن 
يجزيه خًرا عن كل ما يقدمه 
من عمل وما يبذله من جهود 
الوطن واملواطنن.  اأجل  من 
واألقت كل من فاطمة جا�شم 
رت���اج  والطفل���ة  بوحم���ود 
اأ�شام���ة ع���ادل خمي����س خالل 
احلفل ق�شيدتن �شعريتن 
ب�شاحب  االإ�ش���ادة  ت�شمنت���ا 
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
وما يتمتع به �شموه من قلب 
اأبوي كب���ر، وما يوليه �شموه 
من اهتمام ب���اأن يكون قريبا 

من املواطنن.
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“املربة اخلليفية” تعلن عن 
منحة �شمو ال�شيخة موزة للطب

متديد الت�شجيل النتقال الطلبة من املدار�س اخلا�شة واإليها

للعام الثاين على التوايل وبالتعاون مع “امللكية للجراحني”

حتـــــــــــى 13 اجلـــــــــــــــــــــــــاري

املنامة - بنـــا: اأعلنـــت موؤ�س�سة املربة 
اخلليفيـــة عـــن بـــدء الت�سجيـــل الإلكرتوين 
ملنحة �سمو ال�سيخـــة موزة بنت حمد للطب، 
والتـــي تقدمها بالتعاون مع الكلية امللكية 
للجراحـــني يف اأيرلنـــدا – جامعـــة البحريـــن 
الطبيـــة للعام الثـــاين على التـــوايل، وذلك 
يف الفرتة 24 يونيـــو 2018 وحتى 7 يوليو 

2018 عرب املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة.
وتتميـــز منحة �سمو ال�سيخـــة موزة بنت 
حمـــد للطـــب علـــى ا�ستمالهـــا للم�ساريف 
الدرا�سيـــة كافـــة، اإ�سافـــة اإلـــى املميزات 
للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  �سمـــن  املقدمـــة 
ال����روط  م���ن  جمموع���ة  وف���ق  الدرا�سي���ة 
واملعايـــر، وهي اأن يكون الطالب املتقدم 
بحريني اجلن�سيـــة، وحديث التخرج وحا�سال 
علـــى معـــدل 98 % فمـــا فـــوق يف الثانوية 

العامة يف التخ�س�ص العلمي. 
كما يجب اأن يح�سل الطالب على قبول 
من الكليـــة امللكيـــة للجراحـــني يف اأيرلندا 
– جامعـــة البحريـــن الطبيـــة، حيث على كل 
املتقدمني التقدمي على املوقع الإلكرتوين 
اخلا�ص مبوؤ�س�سة املربة اخلليفية والكلية.

ُيذكـــر اأن برنامج “رايـــات” الذي د�سن 
العـــام 2011، هـــو برنامـــج �سامـــل ميكـــن 
الطلبة اللتحاق باإحدى اجلامعات املعتمدة 
يف البحريـــن، اإلـــى جانـــب تقـــدمي العديـــد 
من املزايـــا منها حوافز ماليـــة وور�ص عمل 
وفر�ـــص تدريـــب يف القطاعـــني احلكومـــي 
واخلا�ـــص، ف�سال عـــن العديد مـــن الأن�سطة 
التي تعـــزز ثقافة “امل�سوؤوليـــة املجتمعية 
والتطـــوع لـــدى ال�سبـــاب يف بيئـــة داعمـــة 

وم�سجعة.

مدينـــة عي�ســـى- وزارة الرتبيـــة والتعليـــم: 
اأعلنـــت اإدارة التعليـــم اخلا�ـــص بـــوزارة الرتبية 
والتعليـــم عن متديـــد فـــرتة الت�سجيـــل للطلبة 
يف  الدرا�ســـة  مقاعـــد  علـــى  حاليـــا  الدار�ســـني 
املدار�ـــص احلكوميـــة اأو اخلا�ســـة، والراغبني يف 
النتقـــال من املدار�ـــص اخلا�سة اإلـــى احلكومية 
وبالعك����س، وذلك حتى يوم الأربعاء املوافق 13 
يونيو اجلاري، من ال�ساعة 9 �سباحا حتى الواحدة 
ظهرا، يف مبنى خدمـــات املراجعني مبقر الوزارة 

مبدينة عي�سى.
ويتوجـــب على الطلبـــة الراغبني يف النتقال 
اإح�سار امل�ستندات الالزم���ة وذلك وفقاً لل�روط 

التاليـــة: اأول: النتقـــال مـــن املدار�ـــص اخلا�سة 
اإلـــى احلكومية: البطاقة الذكيـــة للطالب، ن�سخة 
ماأخوذة مـــن “قارئ البطاقة”، ال�سهادة النهائية 
للعـــام الدرا�ســـي 2017/2018 ون�سخـــة منها، 
اإفادة باإخالء طرف من املدر�سة اخلا�سة “ر�سالة 
ان�سحاب”، فاتورة الكهربـــاء لويل الأمر اأو اإثبات 

ال�سكن.
ثانيا: النتقال بني املدار�ص اخلا�سة اأو من 
املدار�ص احلكومية اإلى اخلا�سة: البطاقة الذكية 
للطالـــب، ن�سخـــة ماأخوذة مـــن “قـــارئ البطاقة، 
ال�سهادة النهائية للعام الدرا�سي 2017/2018 
ون�سخـــة منها، اإفـــادة باإخالء طرف مـــن املدر�سة 

اخلا�ســـة ال�سابقـــة “ر�سالـــة ان�سحـــاب”، ر�سالة 
القبول مـــن املدر�ســـة اخلا�سة املنقـــول اإليها. 
وي�ســـاف اإلـــى امل�ستنـــدات املطلوبـــة بالن�سبة 
للطلبـــة الوافديـــن ن�سخة مـــن تاأ�ســـرة الإقامة 
للطالب ولويل الأمر �سارية ال�سالحية ملدة عام.

علماً باأنه يج���ب على الطلبة الذين �سيوؤدون 
امتحانـــات الـــدور الثاين )الإعـــادة( النتظار اإلى 
حني اإعـــالن نتائج هذه المتحانـــات، اأما بالن�سبة 
للطلبـــة الذيـــن �ست�ســـدر �سهاداتهـــم يف �سهر 
يوليـــو واأغ�سط�ص من العام اجلـــاري، فاإنه �سيتم 
فتح بـــاب التحويـــل والنتقال لهـــم يف الن�سف 

الأول من �سهر �سبتمرب 2018.

• بدء الت�سجيل الإلكرتوين للمنحة	

رغــــم زخم امل�سوؤولية، وج�سامة التحديات، رغــــم منطقية التفرغ لق�سايا 
بعينهــــا، ومنــــح الأولويات لقطاعــــات دون الأخــــرى، مل يكن رئي�ــــص الوزراء 
�ساحــــب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بــــن �سلمان حفظه اهلل ورعاه، بعيدا عن 
هموم الطلبة وعن �سوؤون و�سجون قطاع التعليم، كان �سموه �سديد القرتاب 
مــــن الر�سوم التــــي يتحملها الطالب الدار�سني يف معهــــد البحرين للتدريب، 
فاأ�س����در توجيهاته ال�سدي����دة ملجل�س الوزراء يوم الثن����ن املا�سي ب�رورة 
اأحــــداث نقلة نوعية يف حمفظة التي�سرات التي تقدمها الدولة للدار�سني يف 
معهــــد البحرين للتدريب، من بينها اإقرار ر�سوم جديدة من �ساأنها اأن ت�سهل 
علــــى الطالب ا�ستكمال م�سرته التدريبيــــة، وم�سواره التاأهيلي حتى يتمكن 
من نقل معارفه اإلى �ساحات العمل اليومي، والى ميادين التجارب احلياتية، 
والى نوا�سي الحتكاكات العملية مبا فيها من خربات وممار�سات وم�ساحات 

خالء.
 �سمــــوه مل ين�ــــص اأي�ســــا تهنئة اأبنائــــه وبناتــــه الطلبــــة املتفوقني على 
حت�سيلهــــم العلمــــي املتميز، وهو مــــا يوؤكد حر�ص واهتمــــام الدولة على اأن 
تكون الأجيال الطالعة هي �سانعة امل�ستقبل، هي املمتلكة لرباءات الخرتاع 
وحقــــوق امللكيــــة الفكرية، هــــي الرائدة وهــــي ال�سباقــــة يف م�سامر العلوم 

والفنون والبحث العلمي والبتكار املتنوع. 
اإن التعليم يف بالدنا هو حجر الأ�سا�ص الذي ميكن اأن نبني عليه ح�سارتنا، 
هو ال�سمانة احلقيقية لأجيال قادمة �سوف تبحث بكل جدية عن عمل يتنا�سب 
مع تخ�س�ساتها العلمية، ومع قدراتها الإبداعية، هو الزمن الذي ي�سع مملكة 
البحريــــن على اأعتاب احلداثة والتقــــدم، وهو الذي ينقل خمتلف الجتهادات 
اإل����ى مناطق جدي����دة متاما من التاأل����ق والتح�ر وح�سن التدب����ر، واإعادة بناء 

العقل بذهنية متفائلة، وواقعية ملفتة، وجدارة م�ستحقة. 
مــــن هنا مل تنف�ســــل روؤية خليفة بن �سلمان بــــني الت�سهيل على الطالب 
وكذلك علــــى امل�ستثمرين، فوجه �سموه بحزمة جديــــدة من التي�سرات على 
امل�ستثمرين، وذلك يف قرارات ا�ستباقية لربط ما يحدث من نقلة تطويرية يف 
قطاع الرتبية والتعليم، وما ميكن اأن يحتاج اإليه قطاع امل�ستثمرين، “ر�سوم 
الإقامات 600 دينار لع�ر �سنوات، و400 دينار خلم�ص �سنوات، و200 دينار 
ل�سنتــــني”، هذا جانب مهم لتوفر الطماأنينة لكل م�ستثمر، واإعداد املناخات 
املالئمة جلعل����ه قريًبا من ا�ستثماراته، متابعا له����ا، مراقبا ملجريات اأمورها، 

وم�ساركا اآنيا لتوجيه م�ساراتها. 
اإن الــــدول والكيانات العظيمة مل تــــن جزافا، ومل تن�ساأ من العدم، لكنها 
جــــاءت كنتيجة طبيعية للتطور الزمني واجلهد الإن�ساين اخلالق يف البناء على 
ما حتقق، والتجاوز مل����ا كان ينبغي اأن يتحقق، والتغا�سي عن معاول الهدم 

والرتاجع وجتنب ال�سلبي منها. 
ل����ذا فاإن مملكة البحرين بقيادتها الواعية ت����درك دائماً اأن الرتباط بن 
احلاجات واملتطلبات، وبني ال�سرتاتيجيات وال�سرتاتيجيات البديلة، وبني 
النظرة املوؤقتة والروؤى ال�ساملة، من �ساأنها اأن تخلق ان�سجاما بن التطلعات 
والإمكانــــات، بــــني املتوافر من ثروات والهالك منهــــا، وذلك الذي ميكن اأن 
جنــــد لــــه مكانا حتت �سم�ــــص خططنا التنمويــــة، وروؤانا التطلعيــــة، وم�سارات 

اأحالمنا البعيدة.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس...

المستثمرون 
ورســــــــــــوم 
التدريــــــــــــب

بدء املقابالت ال�شخ�شية بجامعة البحرين غدا
املنامة - بنا: اأمتت جامعة البحرين ا�ستعدادها 
لإجــــراء املقابــــالت ال�سخ�سية للطلبــــة الراغبني يف 
اللتحــــاق باجلامعة يف الف�ســــل الدرا�سي الأول من 
العــــام اجلامعــــي املقبــــل 2018 - 2019. واأعلنت 
اجلامعــــة اأن املقابــــالت ال�سخ�سيــــة التــــي تعد اأحد 
�����روط القب����ول يف اجلامع����ة وتب����داأ يوم غ����د الأحد 
)10 يونيــــو 2017م( و�ست�ستمــــر 5 اأيــــام اإلى يوم 
اخلمي�ــــص )14 يونيــــو 2017م(، وت�س����ارك يف اإجراء 
املقابالت 56 جلنة اأكادميية ت�سم نحو 600 ع�سو 
هيئــــة تدري�ــــص. ويعتمد القبــــول يف برامج اجلامعة 
الأكادمييــــة على املعــــدل التناف�ســــي الذي يتكون 
مــــن: معــــدل الثانوية العامة بواقــــع 70 %، ونتيجة 
اختبار القــــدرات العامة بواقــــع 15 %، واملقابالت 
ال�سخ�سيــــة بواقــــع 15 %. وتختــــرب مــــدى دافعية 
الطالب للدرا�سة والجتاه نحو التخ�س�ص، و�سماته 
ال�سخ�سية، وثقته بنف�سه، ومعلوماته العامة، حيث 
تك�ســــف هــــذه اجلوانب قــــدرات الطالــــب وقابليته 
تخ�س�س����ه  ويف  اجلامعي����ة،  احلي����اة  يف  لالنخ����راط 
الأكادميــــي. واأ�ســــاد رئي�ص اجلامعــــة با�ستعدادات 
اللج����ان العامل����ة �سم����ن م�����روع املقاب����الت ال����ذي 
تقوده جلنة برئا�سة نائــــب رئي�ص اجلامعة للربامج 
الأكادمييــــة والدرا�ســــات العليا الأ�ستــــاذ الدكتور 
وهيب عي�سى النا�ر، م�سي����دا بتعاون اأع�ساء هيئة 

التدري�ص واملنظمني من املوظفني الإداريني.
ويجــــري جميــــع الطلبــــة الراغبــــني يف اللتحاق 
باجلامع����ة املقابل����ة باعتباره����ا معياراً م����ن معاير 
القبــــول واأداة ملعرفــــة اإمكانــــات الطالــــب ومــــدى 
����ا لالنخ����راط يف  ����ا وذهنيًّ ����ا ومعرفيًّ جاهزيت����ه علميًّ
الربنامــــج الأكادميــــي الــــذي ينا�سبــــه. واأو�سحــــت 
عمــــادة القبــــول والت�سجيــــل اإن الطلبــــة �سيعرفون 
مواعيد املقابالت بوا�سطــــة ر�سائل ن�سية ت�سلهم 
 sis.uob.edu.bh:ومن خالل الدخول اإلــــى الرابط
على املوقع الإلكرتوين للجامعــــة، ُثَمّ ال�سغط على 
اختيــــار )املتقدم Applicant(، ثــــَمّ اإدخال الرقم 
اجلامعــــي يف خانة )Username(، ثَمّ اإدخال الرقم 
ال�سخ�ســــي يف خانــــة ) Password(، اأو مــــن خــــالل 
بوابة احلكومــــة الإلكرتونية Bahrain.bh. ونبهت 
عمادة القبول والت�سجيــــل جميع الطلبة املتقدمني 
ب�����رورة اأن يح�����روا معه����م اإفادة التخ����رج ونتيجة 
الف�سل الدرا�سي )الثاين 2017/2018م(، ون�سخة 
مــــن جواز ال�سفر )مع اإح�سار اأ�ســــل اجلواز، اأو اأ�سل 
البطاقــــة الذكية( يف يوم اإجراء املقابلة ال�سخ�سية؛ 
اإْذ ُتَع����ُدّ وثيق����ةُ الهوي����ِة �رًط����ا لدخ����ول املقابل����ة، 
بالإ�ساف����ِة اإل����ى اأ�سل �سه����ادات امل�ستوى يف اللغة 
الإجنليزيــــة IELTS وTOEFL )بالن�سب����ِة للطلبة 

حاملــــي تلــــك ال�سهــــادات(. و�سمــــن ا�ستعداداتها 
قامــــت اللجنــــة املنظمــــة اخلمي�ص املا�ســــي بعقد 
ور�سة عمل لأع�ســــاء هيئة التدري�ص امل�ساركني يف 
املقابــــالت ال�سخ�سية ب�ساأن الطــــرق العلمية لإجراء 

املقابــــالت، حيث قــــام ع�سو اللجنــــة الدكتور اأحمد 
�سعد جالل بتقدمي اإر�سادات للح�سور، مبيناً اأهمية 
املقابل����ة واأهدافها، وطرق تقوميه����ا، متوقفاً عند 

الأ�سئلة والإجابات، وتقدير الدرجات.
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حمرومة من الدرا�سة بجامعة البحرين منار “ال�ساطرة” 

توزيع �سهادات االبتدائية اليوم... عدا �سفوف ال�ساد�س

لأنها ابنة مواطنة متزوجة من خليجي... ووالدتها تنا�شد النعيمي والأن�شاري حل امل�شكلة

المتحانات الوطنية ت�شتمر حتى الأربعاء

نا�شدت اأم بحرينية متزوجة من 
خليجي عرب “الب���اد” وزارة الرتبية 
والتعليم وجامعة البحرين واملجل�س 
الأعل���ى للمراأة قب���ول ابنتها )منار( 

للدار�شة العليا بجامعة البحرين.
جمته���دة،  ابنته���ا  اإن  وقال���ت 
وتخرج���ت م���ن املدر�ش���ة الثانوي���ة 
ومول���ودة   ،%  88.7 مبع���دل 
بالبحري���ن، وح�شل���ت عل���ى اإف���ادة 
ح�شن ال�ش���رة وال�شلوك خال فرتة 
درا�شته���ا باملرحل���ة الثانوي���ة م���ن 

الوزارة.
وذكرت ب�رضورة اإيجاد حل لأبناء 
البحريني���ات املتزوج���ات م���ن غر 
مواطنني من خال اإتاحة املجال لهم 
با�شتكمال درا�شتهم لأن ذلك ميثل 
امل�ش���ار الآم���ن لتاأم���ني امل�شتقبل 

وامل�شاركة يف بناء الوطن.

وقال���ت اإنها كانت معلمة تربية 
اإ�شامي���ة ب���وزارة الرتبي���ة، ولكنها 
حرمت م���ن ال�شتفادة م���ن تر�شيح 
اأبنائها لبعثات اأبناء املعلمني لأنها 

متزوجة من غر بحريني.
اأنه���ا واجه���ت م�شكلة  وبين���ت 
�شابقة بتاأخر قبول ابنتها الأكرب من 
)من���ار(، حيث عانت م���ن الإجراءات 
الكثرة  واملرا�شات  البروقراطية 
واللق���اءات العديدة مع امل�شوؤولني 
حت���ى مت ال�شم���اح له���ا بالدرا�ش���ة 
بجامع���ة البحرين، ول اأريد اأن يتكرر 
ذات ال�شيناري���و م���ع ابنت���ي )منار( 

ا. حالًيّ
وطالب���ت اأم منار وزي���ر الرتبية 
رئي�س جمل����س التعليم العايل ماجد 
النعيم���ي، والأمني الع���ام للمجل�س 
الأعلى للمراأة هالة الأن�شاري اإيجاد 
احل���ل املنا�شب مل�شكلتها من خال 
تهيئ���ة الظروف املنا�شب���ة لدرا�شة 

ابنته���ا بجامع���ة البحري���ن حتى ولو 
كان ذل���ك على نفقته���ا ال�شخ�شية 
ولي����س بال�رضورة اأن تك���ون مبتعثة 
من �شمن ح�شة بعثات املعلمني اأو 

بعثات الوزارة.
املل����ك  جال����ة  اإن  اإل����ى  ي�ش����ار 
�ش����ّدق واأ�شدر قان����ون معاملة اأبناء 
البحرينية املتزوجة من غر بحريني 
معاملة البحرينيني يف بع�س الر�شوم 
املق����ررة عل����ى اخلدم����ات احلكومية 
وذل����ك يف يوني����و 2009 م����ن بع����د 

موافقة جمل�شي ال�شورى والنواب.
وين����س القانون عل���ى:  تعامل 
البحريني���ة  غ���ر  البحرين���ي  زوج���ة 
واأبناء البحريني���ة املتزوجة من غر 
بحريني معامل���ة املواطن البحريني 
يف كل م���ا يخ�س الر�ش���وم املقررة 
على اخلدم���ات احلكومي���ة ال�شحية 
الإقامة، �رضيطة  والتعليمية ور�شوم 
الإقامة الدائمة يف مملكة البحرين”.

املدار�����س  اإدارات  وجه����ت 
البتدائية، يف ر�شالة ن�شية موجهة 
اإلى اأولياء الأمور، جاء يف م�شمونها 
�شيك����ون  ال�شه����ادات  توزي����ع  اأن 
اليوم )املوافق 10 يونيو 2018(، 
فيم����ا �شيوؤج����ل ت�شلي����م �شهادات 
طلب����ة ال�شف ال�شاد�����س البتدائي 

اإلى حني انتهائهم من المتحانات 
الوطنية )الدور الثاين(.

ووجهت وزارة الرتبية التعليم 
املدار�����س  ومدي����رات  مدي����ري 
البتدائية باإباغ جميع طلبة ال�شف 
المتحان����ات  مبواعي����د  ال�شاد�����س 
الوطني����ة )ال����دور الث����اين( والتي 

�شتبداأ من اليوم )الأحد( و�شت�شمر 
اإلى ي����وم الأربعاء املقب����ل، ح�شب 
جدول مواعيد المتحانات، ومراكز 
عق����د المتحان����ات املر�شل����ة على 
للمدر�ش����ة  الإلك����رتوين  الربي����د 
ملقررات اللغة العربية والإجنليزية 

ومقرري العلوم والريا�شيات.

• هالة الأن�شاري	 • ماجد النعيمي	

املنام���ة - النيابة العامة: ك�ش���ف رئي�س النيابة 
بنياب���ة املحافظة ال�شمالية حمم���د امل�شلم عن تلقي 
النيابة العامة باغ���ا من مركز �رضطة اخلمي�س )اأ( عن 
ح���دوث م�شاج���رة ب���ني اآ�شيويني ب�شكنه���م مبنطقة 
�شلماب���اد اأدى اإلى طع���ن اأحدهم الآخ���ر والهرب من 
م���كان الواقع���ة ومت القب����س علي���ه يف وق���ت لحق، 
هذا ومت نقل املجن���ي عليه للم�شت�شفى اإل اأنه فارق 

احلياة متاأثرا باإ�شابته.
وانتقل���ت النياب���ة ف���ور تلقيه���ا الب���اغ ملكان 
الواقع���ة واأج���رت املعاين���ة الازم���ة للم���كان وجلثة 
املجن���ي علي���ه وانتدب���ت الطبي���ب ال�رضع���ي وم�رضح 

اجلرمية لرفع الآثار والعينات الازمة.
وبا�رضت النيابة التحقيق ب�شوؤال �شهود الواقعة 
وا�شتج���واب املته���م ال���ذي اعرتف مبا ه���و من�شوب 
اإلي���ه واأمرت بحب�ش���ه 7 اأيام على ذم���ة التحقيق بعد 
اأن وجه���ت اإليه تهم���ة القتل العمد وج���ار ا�شتكمال 

التحقيقات متهيدا لإحالته للمحكمة املخت�شة.

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: ذكر رئي����س نيابة 
امل���رور امل�شت�شار املحام���ي العام ح�ش���ني البوعلي 
اأن نياب���ة املرور با����رضت التحقيق يف واقع���ة انت�شار 
الجتماع���ي  التوا�ش���ل  مقط���ع فيدي���و يف و�شائ���ل 
بتاري���خ 2018/6/4، يظهر اأنه اأثن���اء عبور املجني 
عليها الطري���ق مبنطقه الدراز �شادف قدوم املتهم 
فا�شط���دم بها ب�شيارت���ه ومل يتوق���ف ولذ بالفرار. 

فاأ�شيبت باإ�شابات ور�شو�س متفرقة. 
وبعد التحري عنه مت �شبطه وبا�شتجوابه اعرتف 
بالتهم املن�شوبة اإليه، وهي الت�شبب بحادث مما اأدى 
اإل���ى اإ�شابة املجني عليها وع���دم التوقف بعد وقوع 
احل���ادث وعدم اأخ���ذ احليطة واحل���ذر، واأمرت بحب�شه 
���ا على ذم���ة الق�شي���ة متهي���ًدا لإحالته اإلى  احتياطيًّ

املحكمة املخت�شة يف اأقرب جل�شة ممكنة.

م�شاجرة اآ�شيويني يف �شلماباد 
تنتهي بجرمية قتل

حب�س املته�م اله���ارب 
من حادث الدراز

حمرر ال�سوؤون املحلية
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قهوة الصباح

جمل�س الرئي�س...
امل�شتثمرون ور�شوم 

التدريب

 تو�شمتك طود عز، جمد كربياء، �شرورة وجود، اأفق علياء، خلود علو، وراية خفاقة لل�شام.
�شع���ر )يف احل���رب اأنت امل�شتحم من الدماء يف ال�شلم اأنت التني والزيتون تك�شو واأنت قطيفة مرقوعة، ومتوت من جوع واأنت 
بط���ني( اأيه���ا العلوي، ولدة معج���زة، وم�شرة قيم واأيقونة مثل، وخل���ود اإن�شانية. فا عجب اأن تقراأك الأم���م املتحدة يف تقريرها 
2002، فرتاك �شوت العدالة الإن�شانية لاإن�شان مهما ميز الإن�شان لون اأخيه بخنجر اأو اأحرق اأ�شابع �شاحبه لدين اأو اأطلق ر�شا�س 
بندقيت���ه عل���ى عرق.    وا�شتحم امل�شيحي جورج جرداق بعينك ير�شم بكلماته �شاطئ���ك وموانئك بحروف من ذهب واأملا�س خمرجا 
م���ن اأعماق بحرك دررا وجواهر املع���اين يف )علي و�صقراط(، �صارخا باكت�صافه املا�صي على قمته ال�صاهقة �صارخا: جلجل احلق يف 

امل�صيحي حتى عد من فرط حبه علويا. �صعر، 
وعندم���ا و�شف���ك و�شف امل�شيحي العا�شق لعدالتك، واأنت تخط ملالك الأ�شرت وايل م�رض “ول تكن عليهم �شبعا �شاريا تغتنم 
اأكلهم كل حني”. واإذا كان »تول�شتوي« و»فولتر« و»غيتي« قد زرعوا على بوابة الفكر الأوربي قناديلهم من روح “رافييل”يف 
�شنيع���ه ه���ذا، فاإّن العامل تع�شق���ك روح الوجود تزحف لت�شنع قلبا، ولتكتب جمال وجودها عدال���ة ودموع ب�رض ت�شظوا زجاجا ب�رضيا 

ممزقا على خريطة العامل “ما جاع فقر اإل مبا متع به غني وما راأيت نعمة اإل واإلى جانبها حق م�شيع”.
 مل متي���ز ب���ني دم اأزرق، ودم اأ�شمر يف ال�شفافية د�شتورا ومواثيق، واأنت الغا�شب على اأحد ولتك “بلغني اأّنك جّردت الأر�س 

فاأخذت ما حتت قدميك، واأكلت ما حتت يديك فارفع اإيّل ح�شابك”.
 م���اذا ل���و قراأتك احل���روب رحمة تطر تن����رض الهديل، ون�شمة تاط���ف الريح من احل���رب الأهلية الإ�شباني���ة اأو حرب الوردتني 
بربيطانيا اأو احلرب الأهلية الأمركية اأو يف احلرب العاملية الثانية اأو حروب امل�شلمني ياأكل بع�شهم بع�شا كما قال نزار قباين: 

قباتهم عربية من ذا راأى  فيما راأى قبا لها اأنياب. �شعر. 
م���اذا لو �شمع���وك تقراأ مزامرك )ل تقاتلوه���م حتى يبداأوكم، فاإذا كان���ت الهزمية باإذن اهلل فا تقتلوا مدب���راً، ول ُت�شيبوا 
مع���وراً، ول ُتهزوا على جريح، ول ُتهِيّجوا الن�شاء باأذى(. ورح���ت تنظر �شو�شيولوجيا لاإن�شان يف قما�شة العفة “لكاد العفيف اأن 
يكون ماكاً من املائكة”.  وليت تار احلروب الطائفية مل ميت�شقوا �شيوفهم، وتدثروا بالإن�شانية واأنت تو�شي اأحد ولتك، مالك 
الأ�شرت يوم حكم م�رض باأن يكون كل اخللق �شوا�شية “فاإّنهم اإّما اأٌخ لك يف الدين، اأو نظر لك يف اخللق، اأعِطهم من عفوك و�شفحك 

مثل الذي حتّب اأن يعطيك اهلل من عفوه و�شفحه”.
 هي الدنيا، فما اأحوجنا نحن املر�شى باألف نرج�شية ومازوخية و�شادية و�شيكوباتية لتوازن نف�شيتك. فلو اأنا زرعنا عليا لوحة 

بيكا�شو ولوركا و دافين�شي وفان جوخ �شورا للجمال والرتاجيديا لكان للوجود وجوه اأخرى.
 هلل درك يا جرداق معاتبا دنيا �شنعت الراأ�شمالية املتوح�شة والعوملة القاتلة وبخلت باإعطاء �شور لعلي اآخر “وماذا عليِك يا 
دنيا لو ح�ّشدِت قواِك، فاأعطيِت يف كّل زمن علّياً بعقله وقلبه ول�شانه وذي فقاره؟!  وكنت اأنت علي الإن�شان توزع احلقوق �شنديانا 
و�شج���ر يا�شم���ني، و�شبقت جان جاك رو�شو يف تر�شيخ احلري���ات، واآدم �شميث يف خطر الحتكار واأنت حت���ذر الأ�شرت، “وذلك باب 
م�رضّة للعاّمة، فامنع الحتكار”! فاإذا كانت الثورة الفرن�شية اأ�ش�شت مبادئ العدالة والإخاء واحلرّية، فاأنت اأ�ش�شت حقوق فوق ذلك 
حقوق احليوان “اأرفق بالبهائم، ول توقف عليها اأحمالها، ول ت�شقى بلجمها، ول حتمل فوق طاقتها “. “فاأوعز اإليه األ يحول بني 
ناقة وبني ف�شيلها، ول مي�رض لبنها، في�رض ذلك بوليدها”، فمن يفكر يف حق وليد الدابة يف اإبقاء لبنها كيف حاله يف حق الإن�شان.

 عامل الجتماع الكبر على الوردي نظر �شو�شيولوجيا يف كتابه )مهزلة العقل الب�رضي( لأفكار علي، فاأين نحن من ذلك. وتعالوا 
نق���راأ م�شاري���ع الفل�شفة العرب كمحمد اأركون  واجلاب���ري وجورج طرابي�شي، وفيما قراأوه يف عل���ي اأو الأدباء كطه ح�شني يف كتابه 

)علي وبنوه( اأو ال�رضقاوي يف م�رضحياته لنغرف من منره. اأو بول�س ال�شامة.
 ق���راأت لأو�ش���كار واإياد، و�شعر رامبو الفرن�ش���ي، اأو بولدير، وتول�شتوي ولأ�شهر روائيي اأمري���كا الاتينية، الذين ح�شلوا على 
جائ���زة نوبل يف الأدب، بدايًة من جابرييل جار�شيا ماركيز، اإلى ميجل اأنخ���ل اأ�شتوريا�س، وبابلو نرودا، وغرهم واأعجبت باأدبهم، 
غ���ر اأن نه���ج الباغة اأغرقني اأدبا حتى اأ�شبح كتابي الل�شيق ويراعي متجول يف اأوروبا ومازما يل يف الطائرة والرتحال. فا اأكتب 
يف اأمامي العظيم متع�شبا، وهو فوق املذاهب فهو نربا�س لاإن�شانية، فحتى الكتاب الغربيون �شدموا من اأطروحاته كامل�شت�رضق 
“كارليل” وامل�شت�رضق الإجنليزي “روم لندوR. Landau  وامل�شت�رضقة البولونية “يوجيناغيانه” واملفكر والفيل�شوف الأمريكي” 

اإمر�شون” الذي كان مبثابة الأب الروحي لعملي ل�شتقال اأمريكا عن بريطانيا العظمى. 
 فق���راأوا و�ش���ف )غوته( لعلي )عليه ال�شام( يف كتاب���ه )ال�شعر واحلقيقة(، كما ذكرتها الأ�شت���اذة “كاترينا مومزن” اأ�شتاذه 
الأدب الأمل���اين يف جامع���ة �شتانف���ورد الأمريكية يف كتابها الكب���ر والرائع “غوته والع���امل العربي “. اإلى جمل���دات جورج جرداق 
مو�شوعت���ه ال�شه���رة »الإمام علي �شوت العدالة الإن�شانية« من خم�شة جملدات حتت عناوين : )علّي وحقوق الإن�شان(، )بني علّي 
والث���ورة الفرن�صي���ة(، )علّي و�صقراط(، )علّي وع����ره(، )علّي والقومية العربية(، ثم اأتبعها مبجل���د �صاد�س. �صالم عليك �صيدي، 

وبوركت اأمة فخرت باأنك فخر من تلد.
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لعالج ف�صاد ال�صناديق وا عن نب�ض املواطن وارف�صوا “التقاعد”  عِبرّ

يعني وقوفكم �صد اإرادة ال�صعب اإقرار “التقاعد” 

ال ي�شح له اأن تكونوا ممثلني للجهات احلكومية... املعريف لل�شوريني:

“التاأمني” ف�شلت يف اإدارة ال�شناديق... “الوحدة الوطنية” لل�شوريني:

اأبدى النائب حممد يو�شف املعريف 
ا�شتغرابه م���ن ت�رصيحات بع�ض اأع�شاء 
جمل�ض ال�شورى التي تعك�ض موافقتهم 
املبدئية عل���ى م�رصوع قان���ون التقاعد 
املواطنني.واعت���ر  بح���ق  املجح���ف 
املع���ريف اأن اأ�شحاب ه���ذه الت�رصيحات 
ال ميثل���ون اإال اأنف�شه���م، واأن جمل����ض 
ال�شورى باعتباره اجلناح الثاين لل�شلطة 
الت�رصيعي���ة ينبغ���ي اأن ينح���از مل�شلحة 
ال�شعب، واأن يع���ر عن نب�ض املواطن 
وتوجهاته، وال ي�شح له اأن يكون ممثلاً 
ا للجه���ات احلكومية، باالإ�شافة  ت�رصيعياً
اإل���ى اأن دوره من���وط بتق���دمي احللول 

االقت�شادي���ة واملقرتح���ات الت�رصيعية 
الت���ي م���ن �شاأنها االرتق���اء باالقت�شاد 

الوطني ورفع م�شتوى دخل الفرد. 
وب���ني اأن ال�شبب الرئي����ض الإجماع 

النواب على رف�ض القانون هو تخويل 
مهم���ات  ب���اأداء  التنفيذي���ة  ال�شلط���ة 
ال�شلط���ة الت�رصيعية يف تفوي�ض مفتوح 
ي�شع م�ش���ر املتقاعدين بني مطرقة 
هيئ���ة ال�شم���ان االجتماع���ي و�شن���دان 

الغلء املعي�شي.
ووا�شل اإن املوافقة على القانون 
ا ب�شخ مزيد  ال تعدوا اأن تكون ت�رصيحاً
م���ن االأم���وال يف �شن���دوق التقاع���د 
ال���ذي اأثب���ت ف�شل���ه يف اإدارة االأموال 
وا�شتثماره���ا حتى باأب�ش���ط الو�شائل 
وامل�شاري���ع، واأن احل���ل ال يعق���ل اأن 
يك���ون بزي���ادة حج���م ال�شن���دوق بل 
بعلج الف�ش���اد االإداري واملايل الذي 

ينخر فيه.

ق���ال جتم���ع الوحدة الوطني���ة اإنه 
ياأم���ل اأال يقر جمل�ض ال�ش���ورى الإقرار 
التقاع���د املرفو����ض �شعبيا  قان���ون 
الذي ينتق�ض م���ن احلقوق املكت�شبة 
حق���وق  ع���ن  ويتن���ازل  للمواطن���ني 
التجمع، يف  د�شتورية وا�شحة.وطالب 
بيان اأم�ض، جمل�شي النواب وال�شورى 
التاريخي���ة  م�شوؤوليتهم���ا  بتحم���ل 

برف�شه جملة وتف�شيل.
اأن املواطنني يرف�شون  واأ�شاف 
التعدي���لت اجلدي���دة املقدم���ة م���ن 
احلكوم���ة ب�شف���ة اال�شتعج���ال؛ الأنها 
تنزع م���ن ال�شلط���ة الت�رصيعي���ة حقها 
يف حتدي���د ن�شبة ا�ش���رتاكات التقاعد 
وحتديد �ش���ن التقاعد واحت�شاب مدة 
احت�ش���اب متو�ش���ط الرات���ب اأو االأج���ر 
لت�شوية معا����ض التقاعد وتقرير منح 
الزي���ادة ال�شنوي���ة عل���ى املعا����ض اأو 
وقفها وغرها من القرارات املهمة. 

واأم���ل التجم���ع اأن يك���ون اأع�شاء 
جمل����ض ال�ش���ورى على وع���ي بخطورة 
التعدي���لت والتن���ازل لهيئة التاأمني 
االجتماعي عن ال�شلحيات االأ�شا�شية 
رغم ف�شله���ا يف اإدارة اأموال �شناديق 

التقاعد وا�شتثمارها.
واأك���د اأن املوافق���ة عل���ى قانون 
التقاعد �شتعني وقوف اأع�شاء جمل�ض 
ال�ش���ورى �ش���د اإرادة �شع���ب البحرين 

و�شد م�شلحة املواطنني.

املادة 87 “ال مثيل لها باأغلب الد�صاتري” وجتيز اإ�صدار قانون رف�صه البملان
“$” تن�رص اإ�شاءة قانونية من النائب تركي عن م�شار قانون التقاعد

ق���ال النائ���ب عي�شى تركي ل���� “البلد” اإن 
امل���ادة 87 من الد�شت���ور “تعد م���ادة ال مثيل 
لها يف اأغل���ب الد�شاتر”، وهي املادة املنظمة 
الت�رصيعي���ة  واالأدوات  وامل���دد  لل�شلحي���ات 

للمو�شوعات االقت�شادية اأو املالية.
وجتي���ز امل���ادة التي ي�ش���ر اإليه���ا النائب 
تركي �ش���دور م�رصوع���ي قانوين اإ�ش���لح نظام 
التقاعد املثرين للج���دل مبر�شوم بالرغم من 

رف�ض جمل�ض النواب لهما باجلل�شة املا�شية.
ولفت الى اأن مو�شوع التقاعد ميثل اأهمية 
جلمي���ع املواطنني وله اآثار كب���رة مت�ض االأمن 
املجتمعي واالقت�ش���ادي واالنتاجي واالإمنائي، 
وبالت���ايل فان عر�ش���ه ب�شف���ة اال�شتعجال ويف 
االأي���ام االأخ���رة م���ن عم���ر الف�ش���ل الت�رصيعي 
)برمل���ان 2014( ال ي�شتقيم مع �شلمة العملية 

الت�رصيعية.
للمحكم���ة  اللج���وء  احتم���ال  عل���ى  وردا 
الد�شتورية لتح�ش���ني م�رصوعي القانونني قبل 
اإ�ش���داره مبر�ش���وم ل���ه ق���وة القان���ون، ت�شاءل 
ترك���ي: “ه���ل د�شتورية م�رصوع قان���ون ما تغل 
�شلحي���ة امل�رصع او ت�ش���ادر �شلطته من رف�ض 
هذا امل�رصوع، خ�شو�شا اإذا اجتهت اإرادة ال�شعب 
اإلى رف�شه اأو اإلى وجود ملحظات مو�شوعية اأو 

غرها من االأمور؟”.
قانوني���ة  اإ�ش���اءة  ترك���ي  النائ���ب  وق���ّدم 
ع���ن امل�ش���ار الد�شت���وري والقان���وين املتوقع 
للقانون���ني املثري���ن للج���دل و�ش���ط النقا�ض 
احلكومي - النيابي - ال�شوري ب�شاأنهما. وفيما 

ياأتي ن�شها:

اعتبارات الرفض
بل�ش���ك اأن ال�شلط���ة الت�رصيعي���ة تع���د اأحد 
االأركان االأ�شا����ض الأي نظام دميقراطي لكونها 
اآلية التمثيل ال�شيا�شي ل���لإرادة ال�شعبية ولها 
دور كبر يف �شنع ال�شيا�شيات العامة من خلل 
وظيفتها الت�رصيعية، فهي �شاحبة االخت�شا�ض 
االأ�شيل للت�رصي���ع، فال�شعب �شاح���ب ال�شيادة 

وم�شدر ال�شلطات جميعا.
وان مقت�شي���ات اليم���ني الد�شتورية تلزم 
هذه ال�شلطة اأن تكون خمل�شة للوطن وللملك، 
وان حت���رتم الد�شت���ور، وان تذود ع���ن حريات 
ال�شعب وم�شاحله واأموال���ه، وان توؤدي اأعمالها 
باالمان���ة واالخل����ض، وان ال يك���ون الأي جه���ة 

�شلطان عليها يف عملها. 
املل���ك،  جللل���ة  اال�شلح���ي  امل����رصوع  ان 
كم���ا ن�ض ميث���اق العم���ل الوطني اأخ���ذ بنظام 
املجل�ش���ني لتحقي���ق الكث���ر م���ن املزاي���ا من 
اأهمه���ا عدم االنتقا�ض م���ن اخت�شا�ض ال�شلطة 
الت�رصيعية وو�شع ال�شمانات التي تكفل �شلمة 

العملية الت�رصيعية. 
وتاأ�شي�شا على ما �شبق فان جمل�ض النواب 
عندما رف�ض م�رصوع���ي التقاعد باالإجماع مار�ض 
دوره الت�رصيعي باأمانة، مراعيا امل�شلحة العامة، 
معرا ع���ن االإرادة ال�شعبية، فال�شعب البحريني 
مبكونات���ه واأطيافه كافة، قال ب�شوت واحد “ال 

للم�شا�ض بالتقاعد”.
م���ع  مبهني���ة  تعاط���ى  الن���واب  وجمل����ض 
م�رصوعي القان���ون ورف�شه لي����ض فقط ل�شبهة 
ع���دم الد�شتوري���ة، واإمن���ا العتب���ارات قانونية 
اللجن���ة  ان  و�شحي���ح  عدي���دة.  ومو�شوعي���ة 
الت�رصيعي���ة والقانوني���ة مبجل����ض الن���واب راأت 
وجود �شبهة ع���دم الد�شتورية باملخالفة لن�ض 
امل���ادة “32/ اأ “ واملادة “119” من الد�شتور، 
اإال اأن جلن���ة اخلدمات مبجل�ض الن���واب واأع�شاء 
جمل����ض النواب رف�ش���وا م�رصوع���ي القانون من 
حي���ث املب���داأ العتب���ارات اأخرى بجان���ب �شبهة 
ع���دم الد�شتوري���ة، بغي���ة احلفاظ عل���ى حقوق 

ومكت�شبات املواطنني.
ان التقاعد ميث���ل اأهمية جلميع املواطنني 
املجتمع���ي  االأم���ن  مت����ض  كب���رة  اآث���ار  ول���ه 
واالقت�ش���ادي واالإنتاجي واالإمنائ���ي، وبالتايل 
ف���ان عر�ش���ه ب�شف���ة اال�شتعج���ال ويف االأي���ام 
االأخرة االإ�شافية  من عمر الف�شل الت�رصيعي ال 

ي�شتقيم مع �شلمة العملية الت�رصيعية. 

أحترم ولكن...

نح���رتم راي اللجن���ة الت�رصيعي���ة والقانونية 
مبجل�ض ال�شورى عندم���ا خل�شت الى د�شتورية 
م�رصوع���ي قان���ون التقاعد. واأعتق���د باأننا نتفق 
على اأن راأي اللجنة غ���ر ملزم، كما اأن املحكمة 
الد�شتوري���ة هي �شاحب���ة االخت�شا�ض االأ�شيل 
يف بي���ان م���دى د�شتوري���ة اأو ع���دم د�شتوري���ة 
القوانني، ولك���ن هل د�شتورية م����رصوع قانون 
م���ا تغل �شلحية امل����رصع اأو ت�شادر �شلطته من 
رف�ض هذا امل�رصوع، خ�شو�شا اإذا اجتهت اإرادة 
ال�شع���ب اإل���ى رف�ش���ه اأو اإلى وج���ود ملحظات 

مو�شوعية اأو غرها من االأمور.
اآم���ل اأن تتج���ه جلن���ة اخلدم���ات مبجل����ض 
ال�ش���ورى، وكذلك اأع�شاء ال�ش���ورى عند عر�ض 
برف�شهم���ا،  للت�شوي���ت  القان���ون  م�رصوع���ي 
فامل�شت�شار موؤمت���ن واأع�شاء جمل����ض ال�شورى 
جزء ال يتجزاأ من التمثيل ال�شعبي، والذي ينادي 

ويطالب برف�ض م�رصوعي القانون.
ناهيك اأن احلكم���ة من نظام املجل�شني هو 
التدقيق يف املهم���ات الت�رصيعية، وعدم الت�رصع 

يف الو�ش���ول اإل���ى قراراته���ا، كم���ا اأن جمل����ض 
ال�ش���ورى يوجد فيه عنا�رص ذوو خرة وتخ�ش�ض 
وحنكة، وبالت���ايل فاإن االأول���ى رف�ض امل�رصوع، 
واإع���ادة تقدمي���ه كم����رصوع قان���ون م���ع بداي���ة 
الف�شل الت�رصيعي املقب���ل ملنع اخلطاأ والت�رصع 
يف الت�رصي���ع، و�شم���ان اأن يكون القان���ون اأكرث 
اتفاق���ا واأقرب اإلى امل�شلح���ة العامة وحمافظا 

على حقوق ومكت�شبات املواطنني.

ال مثيل لها
امل���ادة 87 م���ن الد�شتور -الت���ي قد تعد 
م���ادة ال مثي���ل له���ا يف اأغل���ب الد�شاتر- هي 
واالأدوات  وامل���دد  لل�شلحي���ات  املنظم���ة 
الت�رصيعية للمو�شوعات االقت�شادية اأو املالية، 
وبالت���ايل ملجل�ض ال�ش���ورى اأن يبت يف امل�رصوع 
خلل خم�ش���ة ع�رص يوما من الي���وم التايل الإحالة 
امل�رصوع اإليه من قبل جمل�ض النواب، �شواء كان 
البُتّ بالقبول بامل����رصوع كما ورد اأو تعديله، او 

رف�شه يف خلل ذلك االأجل.
واذا تواف���ق راأي جمل����ض الن���واب م���ع راأي 

جمل����ض ال�ش���ورى برف����ض امل����رصوع “ي�شق���ط 
امل�رصوع”، اأما اإذا اختلف جمل�ض ال�شورى يف راأيه 
ووافق عل���ى امل�رصوع اأو انق�شت املدة املقررة 
)وت�شم���ى امليعاد الناق�ض( م���ن دون اأن يبت 
في���ه، يعر�ض على املجل����ض الوطني للبت فيه 

خلل خم�شة ع�رص يوما.
الوطن���ي  املجل����ض  جل�ش���ات  تعت���ر  وال   
قانوني���ة اإال بح�ش���ور اأغلبي���ة اأع�ش���اء كل م���ن 
املجل�شني على حدة، وت�ش���در قراراته باأغلبية 
اأ�ش���وات احلا�رصين، وعن���د ت�ش���اوي االأ�شوات 

يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض. 
واإذا واف���ق املجل�ض الوطن���ي على امل�رصوع 
يرف���ع جللل���ة امللك للت�شدي���ق علي���ه، اأما اإذا 
رف�ش���ه املجل����ض الوطني ي�شقط امل����رصوع، اأما 
اإذا انق�ش���ى ذل���ك االأجل م���ن دون اأن يبت فيه 
ج���از جلللة امللك اأن ي�ش���دره مبر�شوم له قوة 
القانون، وال يعر�ض هذا املر�شوم بعد �شدوره 

على املجل�ض الوطني.

ثقة الشعب
اإن جللة امللك راأ�ض ال�شلطات ومن بينها 
ال�شلطة الت�رصيعية وله اأن ي�شدر مرا�شيم لها 
ق���وة القانون، وق���د بينت امل���ادة  “38” من 
الد�شتور ان���ه يجوز جلللة املل���ك عند رف�ض 
املجل����ض الوطن���ي له���ذا امل����رصوع اأن ي�شدر 
مر�ش���وم له ق���وة القانون بهذا امل����رصوع اأثناء 
حل جمل����ض النواب، ويكون ناف���ذا من تاريخ 
�ش���دوره، على اأن يعر�ض ه���ذا املر�شوم على 
كل م���ن جمل����ض الن���واب وجمل����ض ال�شورى، 
ويجب عدم اإقراره م���ن املجل�شني حتى يزول 

ما كان له من قوة القانون.
اأوؤم���ن بحكم���ة جلل���ة املل���ك وبانت�شاره 
الدائم الإرادة ال�شعب وانحيازه الثابت ل�شمر 
الوطن ووقوفه مع مطالب املواطنني. جللته 
رئي����ض الدول���ة واأب الأبن���اء هذا الوط���ن، واإن 
�شح���ب هذا امل����رصوع املث���ر للج���دل احرتام 
ل���لإرادة ال�شعبي���ة �شيع���زز من ثق���ة ال�شعب 
بامل�رصوع االإ�شلحي ويدعم اال�شتقرار واالأمن 

االجتماعي.

• عي�شى تركي	

م�������و��������ش�������وع ال������ت������ق������اع������د مي������ث������ل اأه�������م�������ي�������ة جل�����م�����ي�����ع امل������واط������ن������ني
ل���ه اآث�����ار ك��ب��رة مت�����ض االأم�����ن امل��ج��ت��م��ع��ي واالق���ت�������ش���ادي واالإن���ت���اج���ي واالإمن���ائ���ي

حمرر ال�صوؤون املحلية

• حممد املعريف	

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية
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ال�شعودية ترحب بالأ�شقاء القطريني لأداء العمرة واحلج
املوقف ال�شلبي ل�شلطات الدوحة حال دون متكنهم من اأداء املنا�شك... اآل ال�شيخ لـ “$”:

ذكــــر �شفري خــــادم احلرمــــن ال�رشيفــــن لدى 
مملكة البحرين عبد اهلل بن عبد امللك اآل ال�شيخ، اأن 
اململكة العربية ال�شعودية، ومنذ اليوم الأول الذي 
قررت فيه قطع العالقات الدبلوما�شية والقن�شلية 
مع دولة قطر، اأكدت عنايتهــــا بالأ�شقاء القطرين 
وت�شهيــــل اأدائهــــم منا�شك احلج والعمــــرة بكل ي�رش 
و�شهولة ووفق اآليات نظمتهــــا اجلهات املخت�شة، 
مو�شًحــــا اأن املوقــــف ال�شلبي لل�شلطــــات القطرية 
وتعنتهــــا امل�شتمر يحول دون متكن مواطنيها من 
اأداء منا�شك احلج والعمــــرة، وذلك بهدف التك�شب 

الإعالمي من اأزمة هي افتعلتها.
و�شــــّدد ال�شفــــري ال�شعــــودي يف ت�رشيحــــات لـــــ 
“البالد”، على اأن اململكة العربية ال�شعودية قيادًة 
و�شعًبا ترحب بقدوم زوار بيت اهلل احلرام مبا فيهم 
الأ�شقــــاء القطريون لأداء منا�شــــك العمرة، وفًقا ملا 
ت�شمنــــه البيان ال�شادر مــــن وزارة احلج والعمرة يف 

اململكة بتاريخ 1439/9/19.
العربيــــة  اململكــــة  اأن  ال�شيــــخ  اآل  واأو�شــــح 
ال�شعوديــــة ا�شتقبلت منذ �شــــدور بيان وزارة احلج 
والعمــــرة اأعداًدا مــــن املعتمريــــن القطرين الذين 
قدموا عرب مطــــار امللك عبد العزيز الدويل وقدمت 
لهــــم كافــــة اخلدمــــات لت�شهيــــل وتي�شــــري اأدائهم 
للمنا�شك اأ�شــــوة باإخوانهم امل�شلمن القادمن من 

خمتلف دول العامل 
وقال ال�شفــــري يف ت�رشيحاته، “متكن هذا العام 
نحــــو 7 مالين من املعتمرين القادمن من خمتلف 
دول العامل من اأداء منا�شك العمرة يف ي�رش وطماأنينة 
واأمان ويف اأجواء مفعمة بالروحانية وال�شكينة، حيث 

�شخــــرت لهم حكومــــة اململكة العربيــــة ال�شعودية، 
الإمكانيــــات املادية كافة، وجنــــدت جميع الطاقات 
الب�رشيــــة املوؤهلة خلدمتهــــم ورعايتهــــم”. واأ�شاف 
“نرحــــب بقــــدوم الأ�شقاء القطريــــن لأداء منا�شك 
العمرة بعــــد ا�شتكمال ت�شجيــــل بياناتهم النظامية 
حال و�شولهم اإلى مطــــار امللك عبد العزيز الدويل 

بجدة”.
واأ�شــــار ال�شفــــري اآل ال�شيخ اإلــــى اأن توجيهات 
عاهــــل اململكــــة العربية ال�شعودية خــــادم احلرمن 
ال�رشيفن امللك �شلمان بن عبــــد العزيز اآل �شعود، 
وويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
ال�شعــــودي �شاحب ال�شمو امللكــــي الأمري حممد بن 
�شلمان بن عبد العزيــــز متوا�شلة وم�شتمرة لتوفري 
كافــــة الإمكانيات املادية وجتنيــــد جميع الطاقات 
الب�رشيــــة املوؤهلة خلدمة كافة املعتمرين ورعايتهم 
و�شالمتهم، طيلة فرتة تواجدهم يف ال�شعودية لأداء 

منا�شك العمرة.
احلــــج  وزارة  اإن  ال�شعــــودي،  ال�شفــــري  وقــــال 
والعمــــرة ترحــــب بقــــدوم الأ�شقاء القطريــــن لأداء 
منا�شــــك العمرة بعــــد ا�شتكمال ت�شجيــــل بياناتهم 
النظامية حال و�شولهم اإلى مطار امللك عبد العزيز 
الــــدويل بجدة، اأما فيما يتعلق بقدوم املقيمن من 
دولــــة قطــــر لأداء منا�شك العمــــرة، فيكون ذلك من 
خالل ت�شجيل بياناتهم يف موقع الوزارة الإلكرتوين، 
وا�شتكمــــال اإجراءات التعاقــــد اإلكرتونيًّا مع �رشكات 
العمــــرة ال�شعوديــــة امل�رشح لها بتقــــدمي اخلدمات 
للمعتمريــــن، واختيار حزم اخلدمــــات التي تتنا�شب 
مع رغباتهم كغريهم مــــن املعتمرين القادمن من 

خمتلف دول العامل.
واأو�شح �شفــــري خادم احلرمــــن ال�رشيفن، اأن 

الوزارة اأكدت اأن كافة اخلدمات والت�شهيالت التي 
توفرها حكومة اململكة العربية ال�شعودية ل�شيوف 
بيــــت اهلل احلرام مــــن احلجاج واملعتمريــــن والزوار 
مبختلــــف جن�شياتهم وانتماءاتهم من خمتلف اأقطار 
العــــامل، جت�شد الــــدور الريادي الــــذي تت�رشف به يف 

رعاية �شيوف الرحمن.
وبّن اآل ال�شيــــخ، اأن مكة املكرمة ت�شهد خالل 
الع�ــــرش الأواخــــر من �شهــــر رم�شان املبــــارك، كثافة 
كبرية مــــن املعتمرين والــــزوار من داخــــل اململكة 
وخارجهــــا، لأداء منا�شك العمرة وال�شالة يف امل�شجد 
احلرام للرتاويــــح والتهجد، و�شط ا�شتنفار اجلهات 
اأف�شــــل  والأجهــــزة احلكوميــــة والأهليــــة، لتوفــــري 

اخلدمات للزوار واملعتمرين.
واأو�شح، لقــــد رفعت الرئا�شــــة العامة ل�شوؤون 
امل�شجد احلــــرام وامل�شجد النبــــوي جاهزيتها لهذه 
الأيام املباركة، حيث جنــــدت اأكرث من 10 اآلف من 
القوى الب�رشية من موظفن وموظفات من املوؤهلن 
علميًّا وعمليًّا للمراقبة ومتابعة �شري العمل، وتوفري 
الأعــــداد الكافية من عمال وعامالت النظافة اإ�شافة 
اإلى تطوير العمــــل وحت�شن م�شتوى الأداء وتاأهيل 
املوارد الب�رشية، مبا يحقق م�شلحة العمل على مدار 
ال�شاعــــة، ل�شمان تقدمي اأف�شل اخلدمات لقا�شدي 
احلرمــــن ال�رشيفن، يف املطاف وامل�شعى وال�شطح 
والقبو وتو�شعة امللك فهد -رحمه اهلل- والتو�شعة 
ال�شعودية الثالثة “ال�شماليــــة” و�شائر اأدوار احلرم 
و�شاحاته، مــــن اأجل اإبراز اجلهــــود والإجنازات التي 
تقّدمهــــا الدولة -رعاهــــا اهلل- للحرمن ال�رشيفن 
وعنايتهمــــا بقا�شديهما، وحتقيق منهج هذه البالد 
املباركــــة يف اإي�شــــال ر�شالــــة احلرمــــن ال�رشيفــــن 

الإ�شالمية واحل�شارية والعاملية.

• احلرم خالل الع�رش الأواخر من رم�شان	

املفتاح ي�شتقبل دعاة اململكة املغربية

وكيـــل  ا�شتقبـــل  بنـــا:   - املنامـــة 
العـــدل  بـــوزارة  الإ�شالميـــة  ال�شـــوؤون 
وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة والأوقـــاف فريـــد 
ف�شيلـــة  مـــن  كال  موؤخـــًرا  املفتـــاح 
عبداملنعم التم�شمـــاين، وف�شيلة يون�س 
�شيف من اململكة املغربية، وذلك على 
هام�س م�شاركتهم يف الربنامج الإر�شادي 
الرم�شـــاين )يا باغي اخلـــري اأقبل( الذي 
نظمه ق�شم البحـــوث واملعاهد واملراكز 
الدعوية التابـــع لإدارة ال�شوؤون الدينية، 
حيث قـــدم الدعاة عدد مـــن املحا�رشات 

والدرو�س يف عدد من اجلوامع وامل�شاجد.
واأكد املفتاح خالل اللقاء اأن م�شاركة 
الدعـــاة اأ�شحـــاب الف�شيلة مـــن اململكة 
املغربيـــة تاأتي تاأكيـــًدا للعالقة الوثيقة 
وتفعيـــاًل  ال�شقيقـــن،  البلديـــن  بـــن 
ملذكـــرات التفاهـــم بـــن وزارة العـــدل 
وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة والأوقاف مبملكة 
وال�شـــوؤون  الأوقـــاف  ووزارة  البحريـــن 
الإ�شالميـــة باململكة املغربيـــة، من اأجل 
تعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف جمال 

الدعوة والإر�شاد.

إحباٌط وشؤٌم وإفالٌس وهمٌّ وغمٌّ
ل يزال ابن البلد )املغلوب على اأمره( تائًها، ل يدل الطريق، �شا�س ذلك الظروف 
القت�شاديـــة اجلاثمة على �شدره، التي اأكلت بفاتورتها القا�شية الأخ�رش، والياب�س، 

وزادت من وترية الديون، والغالء، والر�شوم، وال�رشائب، والقوانن اخل�شنة.
هذا الواقع املر، وال�شتثنائي، ل ميكن اأن ي�شنف بال�شبيه ل�شابقه، اأو بالمتداد 
لـــه، لأن الظروف )الكاوية( التي يجابهها املواطن يوميًّا، ت�شدح عالنية باأنه مل تعد 
للدولـــة “خطوط حمراء” ت�شـــون بها احلد الأدنى من معي�شته، بـــل قرارات جراحية، 

م�شارها واحد.
له م�شوؤوليـــة اإدارة �شوؤونه اخلا�شة، والتزاماتـــه، ب�شيا�شة جديدة،  قـــرارات حتمِّ

تطوي بها الدولة النهج الريعي، وتفر�س واقًعا جديًدا هو “الدولة ال�رشائبية”.
وياأخذنـــا هذا الواقع اليومي، حلجم التاآكل املت�شارع يف ميزانية الأ�رشة ال�شعيف 
اأ�شـــاًل، الـــذي يتناثـــر ما بـــن ال�شتقطاعـــات احلكوميـــة املتنوعة، وج�شـــع التجار، 
وطمعهم، وا�شتخدامهم للو�شائل املبتكرة لق�شم اأموال النا�س، واأخذها بدون حق.

واقـــع يلزم املواطن البحريني بـــاأن يعيد النظر حل�شاباته كلهـــا، بال اأدنى تخطٍّ 
لأي منها، واأن يعيد م�شك الورقة والقلم، ليكتب عليها اأولويات جديدة، وكماليات 
جديـــدة، وي�شطـــب اأماين واأحالم، وتطلعـــات، مبرارة، ووجع، متثـــالن واقعه اجلديد، 

والق�رشي.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• ال�شفري ال�شعودي 	

بدور املالكي

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد كما عرفته

قبـــل اأيام معـــدودات َرَحَل عنـــا اإلى بارئه 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة رئي�س 
املجل�ـــس الأعلـــى لل�شـــوؤون الإ�شالميـــة. رجٌل 
ة كل بقعة  ة واأخالقه اخلريِّ َظلَّل باأعماله النـــريِّ
وجمال كان له فيهما ح�شور وموطئ، فحّق له 
كل هـــذه املكانة العالية التي نالها يف حياته، 
ِع باحَلَزِن والأ�شى الذي  وكل هذا احلّب املتلفِّ
اأفا�شت بـــه اجلموع الكبـــرية امل�شّيعة له اإلى 
دار القـــرار، رحل فقيّدا �شعًيـــدا بعد اأن عا�س 
مودوًدا حميًدا.حـــن مُي�ِشُك املرء الرياَع راثًيا 
�شخ�ًشا مبقام �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد ل 
يجّد من ُبدٍّ اإلّ اأن يبـــداأ باأبرز َملِمٍح يف �شخ�شه 
وهو احلكمة. فقـــد كان الراحل حكيًما اأحكمته 
التجارب. فالرجـــُل ل يكون حكيًما حتى يكون 
ذلـــك يف قوله وفعله ومعا�رشتـــه و�شحبته كما 
يقـــال، وهو ما كان عليـــه الراحـــل، اإذ اأ�شاب 
احلكمـــة يف القـــول والعمل وال�شحبـــة، لذلك 
كانت جماورته تعني واحـــة ت�شمع منها وترى 
ُ مـــن نبـــع حكمتهـــا يف خمتلـــف  ـــريرْ فيهـــا ومَتِ
الق�شايا، بل ويف طريقة تعاطيه احل�شيف مع 

التاريخ واأحداثه و�رشوف الدهر ونوازله.
هذه احلكمـــة هي التي مّكنتـــه لأن يعِرَك 
�شوؤوًنـــا مهّمـــة يف الدولـــة واملجتمـــع واحلياة 
منـــذ �شبابه اليافع حن توّلى الق�شاء مبحاكم 
البحريـــن مبراتـــب خمتلفـــة. ثم توالـــت عليه 
اأعمـــال الدولـــة يف كل اجتاه بال كَلـــٍل ول �شاأم 
يف رئا�شـــة بلدية الرفـــاع واملنامـــة، وجمل�س 
التخطيـــط والتن�شيـــق وتـــويل وزارة الزراعـــة 
والبلديات ووزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية 
والنيابـــة عن رئا�شـــة جمل�س الـــوزراء، واأخرًيا 
تاأ�شي�ـــس ورئا�شـــة املجل�س الأعلـــى لل�شوؤون 
الإ�شالمية، ومهام اأخرى كثرية ي�شعب ح�رشها 

م العون للقيادة الر�شيدة. هنا كان فيها ِنعرْ
لقد ربطتني بالراحل طّيب اهلل ثراه عالقة 
وثيقة منذ اأن كان �شموه دائم ال�شلة بوالدي 

ال�شيخ من�شور بن ال�شيخ حممد ال�شرتي قد�س 
اهلل نف�شـــه، والـــذي كانت تربطه بـــه الأهداف 
امل�شرتكـــة وجتمعـــه بـــه الزيـــارات الأخويـــة 
املتوالية واملتبادلة، واجَلَل�َشات الطوال التي 
ين واملجتمع والق�شاء  ُتناَق�س فيها �شوؤون الدِّ
يف البحرين. وهو ما جعل عالقتي ب�شمو الراحل 
املغفور له تتجاوز العالقة الر�شمية اإلى عالقة 

البن باأبيه املالزم له.
واكبـــُت عملـــه الـــدءوب لإن�شـــاء املجل�س 
الأعلـــى لل�شوؤون الإ�شالمية يف الـ 22 من �شهر 
اأبريـــل عـــام 1996م مبوجب مر�شـــوم اأمريي 
رقـــم )19( ل�شنة 1996م اأ�شـــدره اأمري البالد 
الراحـــل املغفور له بـــاإذن اهلل تعالى �شاحب 
ال�شمـــو ال�شيخ عي�شـــى بن �شلمـــان اآل خليفة 
طّيـــب اهلل ثـــراه. كان الراحـــل اإزاء ذلك موؤمًنا 
اإمياًنا را�شًخا باأن ال�شاأن الديني يجب اأن ينبع 
من هويـــة البحريـــن الأ�شيلة مُيثـــل اأع�شاوؤه 
ثقافة وتركيبة البلـــد الجتماعية. وقد كّر�س 
جهده لأن يرتقي هذا املجل�س ويتطّور وياأخذ 
مكانته املرموقـــة اإلى حيث �شار الآن بهيئته 

احلالية.
وقـــد ت�رشّفت بالعمل اإلى جانبه ملدة �شتة 
ع�رش عاًمـــا نائًبا لرئا�شة �شمّوه للمجل�س الأعلى 
لل�شـــوؤون الإ�شالمية، فكان خـــري معن وُملِهٍم 
يف كيفيـــة التعاطـــي مـــع الق�شايـــا والولوج 
اإليها. لذلك كان ظـــاًل للجميع حن كّر�س ُجّل 
وقتـــه يف خدمة بيوت اهلل واملعاهد واحلوزات 
الطوائـــف  بـــن  تفرقـــة  مـــن دون  العلميـــة 
واملذاهـــب، وهو مـــا جعله اأًبـــا للجميع. وعلى 
الرغم من كرثة م�شاغله وتقّدم ال�شنن به، اإلّ 
اأن اهلل ي�شهد كيف اأن الراحل كان دائم العمل 
واملتابعة وبجّد يعجز الكثريون عن القيام به. 
َدًنا �َشّب عليـــه الراحل منذ اأن  وهـــو يعك�س َديرْ
دخل معرتك العمـــل التنفيذي والجتماعي يف 

الدولة.

كذلك كنـــُت �شاهًدا علـــى رئا�شته للجنة 
الوطنيـــة العليـــا لإعداد م�رشوع ميثـــاق العمل 
الوطنـــي الـــذي �شـــدر بت�شكيلهـــا اأمـــرٌ �شاٍم 
يف الثالـــث والع�رشيـــن من �شهـــر نوفمرب عام 
2000م والتـــي كنـــُت ع�شـــًوا فيهـــا. فخالل 
اجتماعات اللجنة كان الراحل يتمتع فيها براأٍي 
َنَعتهُ املمار�شـــة و�شقلته التجارب،  �شديـــٍد اأيرْ
وحمـــاوًرا �شليًعا بالقوانـــن والت�رشيعات تنّم 
عن �شخ�ـــس َعِليم، وعلى دراية تامة مبفا�شل 
الأمـــور وماآلتهـــا وكاأنـــه مُي�شـــُك اخليـــط من 
منتهـــاه، ومنفتًحـــا علـــى جميـــع الآراء، ل يجد 
غ�شا�شـــة يف ال�شتماع اإلـــى اأّي راأي ي�شله من 
الأع�شـــاء، اإلـــى اأن انتهـــت اللجنة مـــن اإعداد 
امل�ـــرشوع ورفعـــه اإلـــى ح�رشة �شاحـــب اجلاللة 
امللـــك حمد بن عي�شـــى اآل خليفة عاهل البالد 
املفـــدى حفظه اهلل ورعـــاه يف الـ 23 من �شهر 

دي�شمرب عام 2000م. 
وخـــالل م�شاركتـــي يف جمل�س اأمنـــاء مركز 
عي�شى الثقـــايف، �شهدت للراحـــل هّمه الدائم 
لالرتقـــاء بعمـــل املركز، وحتويلـــه اإلى �شعلة 
ت�شجـــع وتدعم الإبداعـــات الفكرية والثقافية 

على ال�شعيد الوطني كما كان يقول.
وقـــد تّوج �شمـــو ال�شيخ الراحـــل كل ذلك 
الإجناز بـــاأن كان َعَلًما يف التوا�شع، وهو بتلك 
املنزلة الرفيعـــة والَقدر اجلليـــل والف�شائل 
الوفـــرية. اأجل هذا هـــو �شمو ال�شيـــخ عبداهلل 
بـــن خالـــد اآل خليفة كما عرفتـــه .. رجٌل كرمي 
الأخـــالق، زكي الأعراق، �شاحب يٍد بي�شاء تنّم 
د بابه َقط،  عن �شهامة ومروة وكـــرم، مل ُيو�شِ
اإذ كان مكتبـــه وجمل�شه وبيتـــه ِقبلة يق�شدها 
طالبو التوجيه والن�شـــح وامل�شورة واأ�شحاب 
احلاجـــات، فكان اجلميع ياأن�س بحديثه وب�ِشَعة 
قلبـــه وباأبّوتـــه وِظلِّه. رحمـــك اهلل اأيها الراحل 

الكبري، وبّواأك مقعد �شدٍق يف اجلّنة.

بقلم:  محمد علي الستري

م�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون ال�شلطة الت�رشيعية
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تسريع الوتيرة

في بداية العام 2017 تعهدت الوزارة 
بالوفاء بالتزامها ببناء ما يعادل 

7500 بيت، فما مدى االلتزام بذلك؟
جهود احلكومة اأ�سفرت يف ال�سنوات   -
القليلة املا�سية يف رفع معدالت توفري خدمات 
الوحدات وال�سق���ق ال�سكنية للمواطنني يف ظل 
االرتف���اع الكبري يف ع���دد الطلب���ات االإ�سكانية 
املدرج���ة على قوائم االنتظ���ار، حيث كان االأمر 
امللكي ال�سامي ببناء 40 األف وحدة �سكنية هو 
املظل���ة التي عملت من خالله���ا وزارة االإ�سكان 
عل���ى تخطي���ط تنفي���ذ امل�ساري���ع االإ�سكاني���ة، 
وانبثق عنه���ا االلتزام احلكومي ببن���اء 25 األف 
وح���دة �سكني���ة خ���الل الفرتة من الع���ام 2015 

وحتى العام 2018.
وعم���دت ال���وزارة اإلى ت�رسيع وت���رية تنفيذ 
امل�ساريع االإ�سكانية وْفق خطتها االإ�سرتاتيجية، 
14،855 وح���دة  لتعم���ل حالًي���ا عل���ى تنفي���ذ 
�سكني���ة، ف�ساًل ع���ن امل�ساريع االأخ���رى التي ال 

تزال يف مرحلة التخطيط والت�سميم.
 ومَتّ ط���رح مناق�س���ة 2186 وحدة �سكنية، 
وق���د متكنت ال���وزارة تنفي���ًذا الأوام���ر �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي�س جمل����س الوزراء، خالل عامنْي من توزيع 
اأكرث م���ن 15 األف وحدة �سكني���ة يف جميع مدن 
البحرين اجلديدة وم�ساريع املجمعات ال�سكنية 
يف خمتل���ف حمافظ���ات اململك���ة، االأم���ر ال���ذي 
يعك�س الرغبة اجلادة للحكومة يف حلحلة امللف 

االإ�سكاين.
وهن���ا اأرف���ع اأ�سمى اآيات ال�سك���ر والعرفان 
اإلى ح�رسة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة عاهل البالد املف���دى، واإلى �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة رئي����س جمل�س ال���وزراء، واإل���ى �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء، عل���ى الَدّعم الالحمدود 
ال���ذي حتظى به ال���وزارة، وال���ذي كان لها خري 
حافز لها على موا�سل���ة اإجنازاتها والعمل على 
النهو�س مب�ست���وى القطاع االإ�سكاين باململكة 
واالرتقاء به مبا ي�س���ب يف م�سلحة املواطنني، 
للمواطن���ني  ال�سكني���ة  الوح���دات  توزي���ع  يف 

املدرجة طلباتهم على قوائم االنتظار.

حجم اإلنجاز

مشروع شرق الحد ضخم بعدد البيوت 
والشقق )2827 بيت و1209 شقة تمليك 

و497 قسيمة سكنية(، فما جهود 
الوزارة للتنسيق مع هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني وبقية الجهات 

الرسمية لتوفير مرافق حكومية خدمية 
تستوعب الزيادة الكبيرة المتوقعة 

للضغط بكثافة على الخدمات؟

م����رسوع مدين���ة ����رسق احلد يع���د اأحد   -
الرواف���د االأ�سا�سي���ة لربنام���ج وزارة االإ�س���كان 
اخلا�س بتنفيذ ما ورد يف برنامج عمل احلكومة 
ب�س���اأن بن���اء 25 األف وح���دة �سكني���ة، واأن حجم 
االإجن���از املتحقق يف هذه املدينة يعك�س اجلهد 
املب���ذول؛ م���ن اأج���ل تلبي���ة تطلع���ات القيادة 
الر�سيدة وتوجيه���ات احلكومة برئا�سة �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة رئي�س ال���وزراء ب�ساأن االإ����رساع يف تلبية 

الطلبات االإ�سكانية.
ويع���د م����رسوع مدينة �رسق احل���د اأحد اأحدث 
م�ساري���ع تنمية وتطوير املدن االإ�سكانية، ذات 
الكثاف���ة ال�سكاني���ة املنخف�س���ة واملتو�سطة، 
بتوف���ريه ح���ال ا�ستكم���ال ن�س���ب االإجن���از فيه 
4،533 وح���دة �سكنية من بينه���ا 2،827 بيت 
و1،209 �سق���ة �سكني���ة و497 ق�سيمة �سكنية، 
مت�سمنة على مرافق خمتلفة اجتماعية وجتارية 
ودينية وتعليمية و�سحي���ة على م�ساحة قدرها 
232 هكت���ارا بغرب احلو�س اجلاف يف حمافظة 
املحرق، واملتوق���ع اأن ي�ستفيد منها 28،000 

مواطن.
وفيم���ا يتعَلّ���ق بجه���ود ال���وزارة للتن�سيق 
مع هيئ���ة التخطيط والتطوي���ر العمراين وبقية 
اجله���ات الر�سمي���ة لتوف���ري مراف���ق حكومي���ة 
خدمي���ة ت�ستوعب الزي���ادة الكب���رية املتوقعة 

لل�سغ���ط بكثافة عل���ى اخلدم���ات مبدينة �رسق 
احل���د، ف���اإن وزارة االإ�س���كان تعق���د اجتماعات 
عمل مو�سع���ة بح�سور لفيف من ممثلي خمتلف 
باالأرا�س���ي  للتعري���ف  للحكومي���ة؛  اجله���ات 
املخ�س�س���ة للخدمات العام���ة مب�ساريع املدن 
االإ�سرتاتيجي���ة كاف���ة م���ن بينها م����رسوع مدينة 
�رسق احل���د االإ�سكاين، واالط���الع على مقرتحات 
اجله���ات االأخ���رى ذات العالقة، بع���د اأن قدمت 
���ا مرئًي���ا ت�سمن مراح���ل اخلطة  ال���وزارة عر�سً
االإ�سرتاتيجية لوزارة االإ�سكان واملتمثلة يف بناء 
م�ساري���ع املدن اخلم�س كمدينة �سلمان ومدينة 
����رسق احلد ومدين���ة خليفة ومدين���ة �رسق �سرتة 
و�ساحية الَرّمل���ي، ومت ا�ستعرا�س املخططات 
العامة لكٍل منه���ا على حٍد �سواء، حيث مَتّ اإبراز 
م�ساح���ة املدن ب�س���كٍل عام وم�ساح���ة االأرا�سي 
املخ�س�س���ة لبن���اء الوح���دات ال�سكني���ة وتل���ك 
املخ�س�س���ة للخدم���ات العام���ة ودور العب���ادة 

واحلدائق وغريها ب�سكٍل خا�س. 
وتبحث االجتماع���ات الدورية مراحل تنفيذ 
العام���ة  واأرا�س���ي اخلدم���ات  امل���دن اخلم����س 
واخلط���وات والربامج امل�ستقبلي���ة التي تعتزم 
الوزارة تنفيذه���ا خالل املرحل���ة املقبلة، على 
�سوء املعطيات وامل�ستجدات والتحديات التي 
ت�سهدها امل�ساريع االإ�سكانية يف الوقت احلايل، 
والت���ي ت�ستل���زم اإن�س���اء مدن �سكني���ة متكاملة 

اخلدم���ات واملراف���ق تت�سق وروؤية ال���وزارة يف 
اإن�ساء جمتمعات �سكنية م�ستدامة، ومت االطالع 
عل���ى املقرتح���ات املقدمة من كاف���ة اجلهات 

احلكومية ذات �سلة.
ال���وزارات  اأثم���ن جه���ود كاف���ة  وب���دوري 
واجله���ات الت���ي لطامل���ا اأ�سهم���ت م���ن خ���الل 
تعاونها مع وزارة االإ�س���كان يف اإجناز امل�ساريع 
االإ�سكاني���ة، حي���ث اإن ه���ذا التع���اون يعد حجر 
الزاوي���ة االأ�سا�س���ي يف تنفي���ذ برنام���ج عم���ل 
احلكوم���ة يف خمتل���ف املج���االت، ومنها املجال 
االإ�س���كاين مبا يوؤول اإلى مزيد م���ن االنفراج يف 

هذا امللف رغم التحديات التي يواجهه.

نقص المستندات

ما أقرب توزيعات لبيوت ستعلنها 
الوزارة خالل الفترة المقبلة وألي 

المشروعات والمناطق؟
اأ�سري اإلى اأن الوزارة تعكف با�ستمرار   -
على تنفي���ذ التوجيهات ال�سامي���ة، واآخرها اأمر 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليفة بتوزيع 5000 
وحدة �سكنية مبا يلب���ي احتياجات املواطنني، 
وال���وزارة ت�سع بهذه املرحل���ة برناجما لتنفيذ 

االأمر ال�سامي باأقرب وقت ممكن.
كم���ا ا�ستكمل���ت ال���وزارة حديث���ا اإجراءات 
توزي���ع وتخ�سي����س 4800 وح���دة �سكني���ة يف 
م�ساريع مدين���ة �سلمان، والل���وزي، واحلجيات، 
وم�رسوع جممع 207 بو�سط املحرق، وجممع 609 
مبنطقة �سرتة، اإ�سافة اإلى م�ساريع مدينة حمد 
وتوبلي، خالل الف���رتة القليلة املا�سية، وذلك 
تنفي���ًذا الأوامر ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.

معدالت العمل

كيف أثر خفض ميزانية مشروعات 
الوزارة على سير تنفيذ المشروعات 

اإلسكانية وتقديم خدماتها؟
امللف االإ�سكاين حتديًدا يحظى بدعٍم   -
كبري م���ن جانب احلكوم���ة من اجلوان���ب كافة، 
وعلى راأ�سها توفري االعتمادات املالية الالزمة 
لبن���اء امل�ساريع االإ�سكانية، حي���ث اإَنّ امليزانية 
احلكومية املخ�س�سة مل�ساريع الوزارة، اإ�سافة 
اإل���ى ح�س���ة وزارة االإ�سكان يف برنام���ج التنمية 
اخلليج���ي، اأ�سهم���ت يف متوي���ل م�ساريع املدن 
اجلديدة اأو املجمعات ال�سكنية يف معدالت عمل 

قيا�سية.
وهناك درا�سات متكاملة من جميع النواحي 
الفني���ة والتخطيطي���ة، اإ�ساف���ة اإل���ى النواح���ي 
املالية مَتّ اإجراوؤها على جميع ما ورد يف برنامج 
ما  عم���ل احلكومة م���ن برام���ج وحم���اور، وال�سَيّ
خط���ة بناء ال� 25 األف وحدة �سكنية، كما عمدت 

الوزارة اإلى اتخاذ ما يلزم من تخطيط مايل.

تصميم الوحدة

ما معيار الوزارة في تصميم نماذج 
البيوت والشقق؟

وزارة االإ�س���كان حري�سة على تطوير   -
جميع من���اذج بناء الوح���دات ال�سكني���ة و�سقق 
التملي���ك، م�ستهدف���ًة م���ن وراء ذل���ك توف���ري 
متطلبات املواط���ن البحريني يف احل�سول على 
ال�سكن االجتماعي املالئم، على اأن يكون معيار 
اختي���ار النموذج املنا�سب للبن���اء م�ستنًدا على 
حجم االأرا�س���ي املتوافرة للم����رسوع االإ�سكاين، 
ال�سكاني���ة  وطاقت���ه اال�ستيعابي���ة، والكثاف���ة 
للمنطقة املق���ام بها امل�رسوع. وال���وزارة ت�سع 
يف احل�سب���ان خ�سو�سية العائلة البحرينية اأثناء 

ت�سميم الوحدة ال�سكنية. 
واإنفاذا لتوجيه���ات رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليفة، ف���اإن ال���وزارة وكب���ار امل�سوؤولني على 
ات�س���ال دائم مبا����رس وتوا�سل غ���ري منقطع مع 
املواطنني من خمتلف املناطق وذلك لالإ�سغاء 
ملطالبه���م واحتياجاته���م م���ا يرتب���ط بتطوير 
اخلدمات املقّدمة يف �سبيل جتويدها؛ لتحقيق 

مزيد من اال�ستقرار االجتماعي.

إنفاذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء للتواصل مع المواطنين... الحمر لـ “$”:

تجويد الخدمات اإلسكانية لتحقيق 
مزيد من االستقرار االجتماعي

االنتهاء من توزيع 4800 وحدة بمدينة سلمان واللوزي والحجيات 
التمليك وشــقــق  الـــوحـــدات  ــاء  ــن ب ــاذج  ــم ن جميع  تــطــويــر 

ق���ال وزير االإ�سكان با�سم احلمر ل� “البالد” اإن الوزارة �رسّعت 
وت���رية تنفي���ذ امل�ساريع االإ�سكاني���ة، وتعمل حالًي���ا على تنفيذ 
14855 وحدة �سكنية، ف�سال عن م�ساريع اأخرى مبرحلة التخطيط 

والت�سميم.
وحتدث احلمر يف حوار مع مندوب ال�سحيفة مبكتبه باملنطقة 
الدبلوما�سي���ة ع���ن معي���ار ال���وزارة لت�سميم البي���وت وال�سقق، 
مو�سح���ا اأن “ال���وزارة حري�س���ة على تطوي���ر جميع من���اذج بناء 

الوح���دات ال�سكنية و�سق���ق التمليك، م�ستهدفة م���ن وراء ذلك 
توف���ري متطلبات املواط���ن البحريني يف احل�س���ول على ال�سكن 
االجتماعي املالئم، على اأن يكون معيار اختيار النموذج املنا�سب 
للبن���اء م�ستنًدا على حجم االأرا�سي املتوافرة للم�رسوع االإ�سكاين، 
وطاقت���ه اال�ستيعابية، والكثافة ال�سكاني���ة للمنطقة املقام بها 

امل�رسوع”.
واأك���د اأن ال���وزارة ت�س���ع يف احل�سب���ان خ�سو�سي���ة العائل���ة 

البحرينية اأثناء ت�سميم الوحدة ال�سكنية.
ولف���ت احلمر الى اأنه اإنف���اذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء، 
فاإن الوزارة وكبار امل�سوؤولني على ات�سال دائم مبا�رس وتوا�سل 
غ���ري منقطع مع املواطنني من خمتل���ف املناطق وذلك لالإ�سغاء 
ملطالبهم واحتياجاتهم م���ا يرتبط بتطوير اخلدمات املقّدمة يف 

�سبيل جتويدها لتحقيق مزيد من اال�ستقرار االجتماعي.
وفيما ياأتي ن�س احلوار مع الوزير احلمر:

الوزارة سرَّعت 
وتيرة تنفيذ 

المشاريع اإلسكانية 

تنفيذ 14855 وحدة 
ومشاريع أخرى بمرحلة 

التخطيط والتصميم

• الوزير احلمر متحدثا للزميل الغائب	

را�شد الغائب

“البالد” تنشر عدد الوحدات قيد التنفيذ بالمحافظات األربع:

11385 بيتا 47 % منها بـ “الشمالية” و7 % بـ “العاصمة”
شققبيوتالمحافظة

-2199المحرق
782380العاصمة
3105320الجنوبية
-5299الشَّمالية
11,385700المجموع

12,085المجموع الكلي
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ترحب 
“البالد” برسائل 

ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، 

مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

مدين وأبحث عن طوق نجاة 
لفك أغاللي

شكرًا لجهودكم في اإلفراج عن البحرينيين بالهند

منذ �لع���ام 2013 و�أن���ا �أعي�ش يف 
ظ���روف مادي���ة �سعبة ب�سب���ب تر�كم 
�لديون و�لقرو�ش علي يف ظل تعطلي 
عن �لعمل من �ل�رشكة �لتي كنت �أعمل 
فيها �سابق���ا، �أ�سف �إل���ى ذلك �سبب 
�حلجز عل���ى جميع ح�سابات���ي �لبنكية 
يل حرج���ا كبري� حتى م���ع �أفر�د �أ�رشتي 
�لذين �أ�سبح���و� بالكاد يح�سلون على 
ما ي�س���د جوعهم ومل يق���ف �لأمر عند 
هذ� �حل���د، بل و�سل �إل���ى �حلجز على 
عالوتي �لغالء و�ل�سكن و�سدور �أو�مر 
بالقب�ش علي، �لأمر �لذي حد� بي �إلى 
مالزم���ة �ملن���زل خ�سي���ة �لقب�ش علي 
لذنب مل �أكن �ل�سبب فيه و�إمنا �آخرون 
ق���د ن�سبو� عل���ي و��ستخرجو� �سجالت 
با�سم���ي حت���ى تر�كمت عل���ي �لديون 
و�للتز�م���ات. ورغ���م �إلغائ���ي جمي���ع 
�لدي���ون  �أن  �إل  �ملخالف���ة  �ل�سج���الت 
م���ا ز�لت تالحقن���ي وت���وؤرق م�سجعي 
فلي�ش لدي �سكن م�ستقل، بل �أعي�ش 
يف بي���ت و�ل���د زوجت���ي )يف �ملجل�ش( 
حيث جلاأت �إلى جمعيات خريية كثرية 

به���دف م�ساعدت���ي و�نت�س���ايل مما �أنا 
فيه.. بع�سه���ا منحني مبلغا ب�سيطا ل 
ي�سمن ول يغني من جوع ول ميكن �أن 
ي�سهم يف ح���ل حتى جزء� من م�سكلتي 

�لكبرية. 
لقد �أ�سبحت يف و�سع ي�سفق عليه 
بع���د �إ�سابت���ي بحالة نف�سي���ة �سعبة، 
فجمي���ع �لأب���و�ب �أغلق���ت يف وجه���ي، 
وحت���ى عندم���ا �أح�س���ل عل���ى وظيفة 
يطلب مني رق���م ح�سابي لكي ي�رشف 
فيه �لر�تب �لذي ل �سك �سيحجز عليه 
م���ن قبل �ملحكمة، مما يعني �أن عملي 
ل فائ���دة من���ه، �أي �أنن���ي ل �أ�ستطي���ع 

�لتخل�ش من �أغاليل.
�ألتم����ش من �سمو رئي����ش �لوزر�ء 
�ملوق���ر �أن ينظر يل نظرة �أبوية حانية 
لينت�سلني مما �أنا فيه من ماأزق مادي 
�سع���ب للغاي���ة، ونح���ن بربك���ة ه���ذ� 
�ل�سهر �لف�سيل، �سهر رم�سان. �أمتنى 

�لنظر يف مو�سوعي.

البيانات لدى المحرر

�أتق���دم با�سم���ي و��سم �أه���ايل �ملوقوفني 
بجمهوري���ة �لهن���د �ل�سديق���ة �للذي���ن ن����رشت 
ق�ستهم���ا يف �ل�سحف �ملحلي���ة بال�سكر �جلزيل 
�ل���ى �هلل �سبحانه وتعالى على �نف���ر�ج �أزمتهما 

وق���رب عودتهما �لى �أهاليه���م �ساملني، وعليه 
�لبي�س���اء  �لأي���ادي  �أ�سح���اب  ن�سك���ر  �أن  لب���د 
و�ملو�طن���ني �ل�رشف���اء كال من ع���ادل �ملعاودة، 
و�بر�هيم جمعة، و�إبر�هيم بو�سندل، و�ل�سحافية 

م���روة خمي����ش، و�لنا�سط �لجتماع���ي و�لإعالمي 
عب���د�هلل �ل�ساوو�ش، وكل م���ن كان له يد يف حل 
ق�سيتهما، و�لذين �سع���و� بجهود م�سكورة �لى 
حتريك مو�سوعهما بالتعاون مع وز�رة �خلارجية 

و�ل�سلط���ات �لهندي���ة، حي���ث تتمث���ل �لتهم���ة 
�ملوجه���ة �إليهم بتهمة �ل���زو�ج من ق�رش يف حني 
�أن �لعد�لة �أخذت جمر�ها ومتت ت�سوية �لق�سية 
بني �ل�سلطات �لهندي���ة و�لبحرينية، وكلنا �أمل 

بعودته���م قبل قدوم عيد �لفط���ر �ل�سعيد حتى 
يحتفلو� به مع ذويهم.

أهالي الموقوفين

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.
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نفذنا ع�رشات امل�ساريع واملبادرات بال�ستثمار الأمثل للمكرمة امللكية
�ملطبوعات ت�سدر مبو�فقة جمل�ش �لإد�رة وعلم �جلهات �لر�سمية... “�جلعفرية”:

�ملنام���ة - �إد�رة �لأوق���اف �جلعفري���ة: ذكرت �إد�رة 
�لأوق���اف �جلعفري���ة يف تعليقها على م���ا ن�رشته �سحيفة 
“�لب���الد” �أم�ش )�ل�سبت( �أّنها و�سع���ت للمرة �لأولى يف 
تاريخها خط���ة متكاملة لتوزيع منظوم���ة خدمات مو�سم 
عا�س���ور�ء حقق���ت نقل���ة نوعي���ة و�ساملة عل���ى م�ستوى 
�ل�رش�ك���ة �ملجتمعي���ة م���ع جمي���ع �جله���ات ذ�ت �لعالق���ة 
و�لتن�سي���ق �ملبا�رش مع روؤ�ساء وممثل���ي �ملاآمت �حل�سينية 
وجمي���ع منظمي مو�كب �لع���ز�ء�ت �ملركزية و�مل�سايف، 
وكذل���ك د�سن���ت عهًد� جدي���ًد� من �لتط���ور �لتاريخي يف 
�خلدم���ات �ل�سامل���ة و�ملتنوع���ة �ملقدم���ة خ���الل مو�سم 

عا�سور�ء على م�ستوى جميع �ملحافظات.
وج���ددت �لإد�رة �سكره���ا وتقديره���ا و�أ�سمى �آيات 
�ل�سك���ر و�لتقدي���ر و�لمتنان و�لعرف���ان و�لعتز�ز ملقام 
عاه���ل �لبالد �ساح���ب �جلاللة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل 
خليف���ة، ورئي�ش �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري 
خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة، وويل �لعه���د نائب �لقائد 
�لأعل���ى �لنائ���ب �لأول لرئي����ش جمل�ش �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �لأم���ري �سلمان بن حم���د �آل خليفة، على 
توجيهاته���م �لكرمي���ة لل���وز�ر�ت و�ملوؤ�س�س���ات بتوفري 
و�ملو�ك���ب  للم���اآمت  و�لت�سهي���الت  �لإمكاني���ات  كاف���ة 
و�حل�سينيات و�مل�سايف، مثمنة يف هذ� �ل�سياق �ملكرمة 
�مللكية �ل�سامية للماآمت و�لرو�سات �حل�سينية �لتي كان 

لها �أبلغ �لأثر يف تطوير خدمات مو�سم عا�سور�ء.
وبين���ت �لإد�رة �أنها نفذت ع����رش�ت �ملبادر�ت خالل 
�ل�سن���و�ت �ملا�سي���ة يف �إط���ار تفعيل �ملكرم���ة �مللكية 
�ل�سامي���ة، وكانت �ملكرمة فيما �سب���ق ت�رشف على هيئة 
�أرز ومو�����شٍ فق���ط، ولك���ن مع كرثة �ملتربع���ني ووجود 
وقفيات لأك���رث �ملاآمت تغطي تكاليف �لإطعام، �عتمدت 
�لإد�رة �آلي���ة جدي���دة بتوفري خدم���ات متنوع���ة و�ساملة 
جلمي���ع �مل���اآمت و�حل�سيني���ات و�ملو�ك���ب و�مل�سائ���ف 
وي�ستف���اد منها لي����ش فق���ط يف مو�سم عا�س���ور�ء و�إمنا 
عل���ى م���د�ر �لع���ام. وبعد ط���رح �مل����رشوع عل���ى �جلهات 
�لر�سمي���ة �ملخت�س���ة و�أخ���ذ مباركته���ا �رشف���ت �ملكرمة 
بالآلي���ة �جلديدة لت�ستوعب ب�س���كل كمي ونوعي حاجات 
�أخرى غ���ري �لإطعام، لذ� قام���ت �لإد�رة بتقدمي خدماتها 
�جلديدة بحلتها �جلديدة و�أك���رث تنظيًما، و�سملت جميع 
�ملاآمت و�حل�سينيات و�ملو�كب و�مل�سايف يف حمافظات 
�لبحري���ن وه���ي يف تط���ور م�ستمر مبا يتو�ك���ب مع خطط 
�لتطوي���ر �ل�سامل���ة �لتي تعم���ل �لإد�رة عل���ى �لتخطيط 
له���ا وتنفيذها، موؤك���دة جاهزي���ة �لإد�رة لالإ�رش�ف ودعم 
�ملنا�سب���ات �لديني���ة على كاف���ة �مل�ستوي���ات. و�سملت 
�خلدم���ات لأول مرة جميع �ملاآمت و�حل�سينيات و�ملو�كب 
و�مل�سايف م���ع �عتماد �آلي���ة جديدة ت�سم���ن �ل�سفافية 
وتي�س���ري و�سول �خلدمات للم���اآمت و�حل�سينيات ب�سورة 
مبا�رشة دون �حلاج���ة لتكبد عناء �ملر�جعة. ونتيجة لذلك، 
ع���ززت �إد�رة �لأوقاف �جلعفرية م���ن ح�سورها يف تنظيم 
مو�سم عا�سور�ء �إلى جانب �لتعاون و�لتن�سيق �ملبا�رش مع 
روؤ�س���اء وممثلي �ملاآمت �حل�سينية وجميع منظمي مو�كب 
�لع���ز�ء�ت �ملركزية و�مل�سايف. وحظيت خدمات �لإد�رة 
بالثناء و�لإ�سادة من جالل���ة �مللك وجمل�ش �لوزر�ء، ومن 
�أ�سحاب �مل���اآمت و�حل�سيني���ات، وعم���وم �مل�ساركني يف 

�إحياء مر��سيم عا�سور�ء وكافة �ملنا�سبات �لدينية.
ولفت���ت �لإد�رة �إل���ى �أنها ت�ستنكر ب�س���دة ما ن�رشته 
“�لب���الد”، حي���ث �إن �ملعلوم���ات �لتي ن�رشته���ا تت�سمن 
بيانات من ط���رف و�حد، دون �لرجوع لالإد�رة و�أخذ وجهة 
نظرها فيم���ا زعم، ومما يوؤ�سف ل���ه �أن �ل�سحيفة درجت 
عل���ى ن����رش �تهام���ات مر�سلة ل���الإد�رة على نح���و م�ستمر، 
و�إق�س���اء �لر�أي �لآخر يف �لتقارير �لتي تن�رشها عن �لإد�رة 
مب���ا يخالف قانون �لن����رش و�لأع���ر�ف �ل�سحفية و�ملهنية 
وقو�ن���ني و�أنظمة مملكة �لبحري���ن وحتتفظ �لإد�رة بحق 

مقا�ساتها جنائيًّا.
�لعلمي���ة  �لإ�س���د�ر�ت  جمي���ع  �أن  �لإد�رة  وذك���رت 
و�لثقافي���ة و�لرثائية ت�س���در بناًء عل���ى مو�فقة جمل�ش 
�لأوقاف �جلعفرية بعد �أخ���ذ �لت�سعري�ت وفق �لإجر�ء�ت 
�ملعم���ول به���ا يف �لإد�رة، وتدون يف �ملحا����رش �لر�سمية 

للمجل�ش، وترفع للجهات �لر�سمية للعلم و�لإحاطة.
و�أ�س���ارت �إلى �أنها د�أبت على �إع���د�د تقارير بيانية 
وم�سورة و�أف���الم وثائقية للم�رشوع���ات �لتي تنفذها يف 
مو�س���م عا�سور�ء �إلى �لديو�ن �مللكي و�جلهات �لر�سمية 

ذ�ت �لعالقة.
وفيم���ا يل���ي قائم���ة باأب���رز �مل�ساري���ع و�ملبادر�ت 
�لت���ي نفذته���ا �لإد�رة بال�ستفادة م���ن �ملكرمة �مللكية 

�ل�سامية:
- �لتفاق مع جمموع���ة من �ملطابخ لتوزيع �لطعام 
يف مو�س���م عا�س���ور�ء، و�سملت ه���ذه �ملب���ادرة يف �لعام 

2013 �لتو��سل مع جميع �ملاآمت و�حل�سينيات.
- توف���ري �لحتياج���ات �لطارئ���ة و�ل�رشورية للماآمت 
و�حل�سينيات �لتي لي�ش لها وقف وذلك على مد�ر �لعام.
- ت�سميم وت�سنيع وتعليق لوحات �إر�سادية با�سم 

�ملاآمت وعناوينها على و�جهات جميع �ملاآمت.
- تنفي���ذ م�رشوع �للوح���ات �لإر�سادية على و�جهات 

جميع �مل�سايف.

- تنفي���ذ م�رشوع توحيد �لأع���الم و�لبيارق للمو�كب 
�لعز�ئية ومو�ك���ب �أهايل �لقرى �مل�سارك���ة يف �لعز�ء�ت 

�ملركزية بنحو بديع ومتميز.
- طباع���ة وتوزيع خم�سني �ألف علب���ة حمارم ورقية 
للماآمت و�حل�سينيات و�مل�سائف، ونفذ هذ� �مل�رشوع على 

مدى عدة �سنو�ت متتالية.
- طباعة وتوزي���ع خم�سة �آلف رولت �سفرة �لطعام 

وتوزيعها على جميع �ملاآمت يف �ملو�سم �لأخري.
- طباع���ة وتوزيع 5 ماليني كاأ����ش ورقي وتوزيعه 
يف جميع �ملاآمت و�حل�سينيات و�مل�سائف خالل �ل�سنو�ت 

�خلم�ش �ملا�سية.
للم���اآمت  �ل�سن���وي  �لتق���ومي  وتوزي���ع  طباع���ة   -

و�حل�سينيات.
- توزيع مليون كاأ�ش مياه �رشب معبئة.

- تد�س���ني مرك���ز خدمات رئي�س���ي ومعر�ش و�سط 
�لعا�سمة �ملنامة للتو��سل �ملبا�رش مع �جلمهور.

- تد�سني مركز توزيع �خلدمات �لتموينية ملو�سم 
عا�س���ور�ء �ل���ذي يخدم �مل���اآمت و�حل�سيني���ات و�ملو�كب 
و�مل�سائ���ف �حل�سيني���ة يف جمي���ع �ملحافظ���ات. ويقدم 
�ملرك���ز خدماته باإ�رش�ف ق�سم خدمات �ل�سيانة على مد�ر 
14 �ساع���ة متو��سل���ة يوميًّا على م���دى �أ�سبوعني خالل 

مو�سم عا�سور�ء.
- تنظي���م �مل�سائ���ف �حل�سينية يف جمي���ع �ملناطق 
وت�سجيل 400 م�سيف على م�ستوى حمافظات �ململكة، 

وتقدمي �خلدمات �لتموينية و�لإر�سادية لها.
- توزي���ع ع���دة �لإ�سعاف���ات �لأولي���ة و�أ�سطو�ن���ات 
مكافح���ة �حلر�ئق لتعزيز �إجر�ء�ت �ل�سحة و�ل�سالمة حيث 
مت تزويد �جلو�م���ع و�مل�ساجد و�مل���اآمت و�حل�سينيات يف 

خمتلف �ملحافظات بها.
- تركي���ب �لأنظم���ة �ل�سوتي���ة و�ل�سماع���ات ذ�ت 
�لرتدد �ملنخف�ش يف خارج �لكثري من �ملاآمت لعدم �إزعاج 

قاطني مناطق تلك �ملاآمت وخا�سة �ملناطق �ملختلطة.
�مل���اآمت  جلمي���ع  �لتمويني���ة  �خلدم���ات  توف���ري   -
و�حل�سيني���ات بالتعاقد مع �ل����رشكات �ملخت�سة و�سملت 
�ل�س���اي و�حلليب و�ل�سكر وغريه���ا، ومت عمل ��ستمار�ت 

موحدة وك�سوفات ��ستالم جلميع �خلدمات.
- �إط���الق م����رشوع نق���ل �ملعزي���ن: د�سن���ت �لإد�رة 
خدم���ات نقل �ملعزي���ن يف مو�س���م عا�سور�ء ع���رب �سبكة 
مو��س���الت جمانية من 8 م�سار�ت رئي�س���ة �إلى �لعا�سمة 
�ملنام���ة خالل مو�سم عا�سور�ء، من ليلة �ل�سابع حتى ليلة 

�لعا�رش من حمرم.
ويف ه���ذ� �لإط���ار مت توف���ري 30 حافل���ة )با����ش( 
بالتع���اون مع �إح���دى ����رشكات �لنقليات لنق���ل �ملعزين 
�إلى د�خل �لعا�سمة �سم���ن حزمة �خلدمات �لتي تنفذها 
�لإد�رة، حي���ث تتو�ف���د �أع���د�د حا�سدة م���ن �مل�ساركني 
يف �إحي���اء ذك���رى ��ست�سهاد �لأمام �حل�س���ني )ع(، وجرت 
ه���ذه �ملب���ادرة بالتن�سيق و�لتع���اون م���ع �لإد�رة �لعامة 
للم���رور. وته���دف �ملبادرة �إل���ى ت�سهيل نق���ل �ملعزين 
لتخفيف �لختناقات �ملرورية ب�سبب �لأعد�د �لكبرية من 
�مل�سارك���ني يف �إحياء هذه �لذكرى، وللت�سهيل يف نقلهم 

ب�سورة تعك�ش �ل�رش�كة �ملجتمعية.
- ����رش�ء 5 �سي���ار�ت غول���ف لنق���ل �ملعزي���ن د�خل 
ا نقل �مل�سنني و�ملر�سى وذوي  م�سار �ملو�كب خ�سو�سً
�لحتياج���ات �خلا�سة و�لأطفال د�خل م�س���ار �لعز�ء ومن 

و�إلى منافذ �ملنامة.
- ����رش�ء 7 با�س���ات �سغ���رية للم�سارك���ة يف نق���ل 
�ملعزين يف �لعز�ء�ت �ملركزية من �ملو�قف �لبعيدة �إلى 
مناط���ق �سري �ملو�كب ح�سب �حلاج���ة و��ستخد�مها لنقل 
�خلدم���ات و�أعمال �ل�سيان���ة �لطارئة للم���اآمت و�مل�ساجد 

طيلة �لعام.
- توف���ري �خلدمات للمو�ك���ب �ملركزية )�ملولد�ت 

�لكهربائية وخدمات �لنقل و�خلدمات �لتموينية(.

- طباعة �لتق���ومي �ل�سنوي وتوزيعه على �ملاآمت يف 
جميع مناطق �لبحرين.

- �إطالق ودعم ورعاية عدد من �ملعار�ش �حل�سينية 
يف عدد م���ن مناطق �لبحري���ن )مهرجان �لإم���ام �حل�سني 
�لفن���ي �ل�سن���وي ومعر����ش ع���ني عا�س���ور�ء يف �ملعامري 
ومعر����ش VR �لذي ي�سور و�قعة كرب���الء بتقنية �لعامل 

�لفرت��سي(.
- تنظيم عدد من �مل�سابق���ات �حل�سينية )م�سابقة 
مع �إحدى �ل�سحف �ملحلية خالل مو�سم عا�سور�ء، م�سابقة 
�ساعر و�ساعرة كربالء، م�سابقة �لإمام �حل�سني للت�سوير 
�لفوتوغ���ر�يف، م�سابقة �خلط �لعربي يف عا�سور�ء وغريها 

من �مل�سابقات �لأخرى(.
- طباع���ة �إ�سد�ر�ت متنوعة تب���ني �لبعد �حل�ساري 
و�لإن�ساين لعا�سور�ء �لإمام �حل�سني )ع( و�أثرها يف تعزيز 

�لتالحم بني �أبناء �لأمة و�ملجتمع �لو�حد.
- طباعة كت���ب �لرث���اء �ملعتمدة ملر�ج���ع �لبحرين 
�مل�سهوري���ن و�لت�سجيع عل���ى �عتمادها يف قر�ءة �ل�سرية 

�لتاريخية.
- �لتن�سيق �ملبا�رش مع 15 هيئة عز�ء مركزية و600 
ماأمت و81 موكًبا وتنظيم نحو 400 م�سيف على م�ستوى 

�ملحافظات �لأربع مبملكة �لبحرين.
- �أن�س���اأت �لإد�رة وخلم�س���ة �أع���و�م متتالي���ة خيمة 
مركزي���ة يف و�س���ط �لعا�سم���ة �ملنام���ة مبح���اذ�ة م�س���ار 
�ملو�كب �حل�سينية، يف �إطار حر�ش �لإد�رة على ��ستثمار 
مو�س���م عا�س���ور�ء للتو��س���ل �ملبا����رش مع �جلمه���ور من 
خ���الل �آلف �ل���زو�ر وتقدمي �خلدم���ات �ملبا����رشة للماآمت 
و�حل�سيني���ات.- تنفي���ذ م����رشوع ك�سوة عا�س���ور�ء: �لتي 
تت�سم���ن عب���ار�ت وماآث���ر �لإم���ام �حل�سني علي���ه �ل�سالم 
وطباعتها وتوزيعها على �ملاآمت.-�إن�ساء موقع �إلكرتوين 
با�س���م �إد�رة �لأوقاف �جلعفري���ة يت�سمن توفري تقنيات 

�لبث �ملبا�رش جلميع �ملاآمت و�ملو�كب �حل�سينية.

ولنــــــــا تعقيـب... فتيل: ل�ست طرفا �سد الإدارة احلالية لـ “اجلعفرية”
قال ع�سو جمل�ش �إد�رة �لأوقاف �جلعفرية �ل�سابق 
ف�سيل���ة �ل�سي���خ فا�سل فتي���ل �إين ل�س���ت طرفا �سد 

�لإد�رة �حلالية لالأوقاف �جلعفرية.
وعق���ب على ما ن�رشته “�لب���الد” �أم�ش عن �لأوقاف 
�جلعفرية بالقول �أدرج ��سمي يف مو�سوع �تهام �لإد�رة 
�حلالي���ة، ول �أقبل بذلك، و�أكن لالإد�رة �حلالية برئا�سة 
ف�سيلة �ل�سيخ حم�سن �لع�سفور �إل كل �لود و�لحرت�م.

وفيما ياأتي ن�ش �لرد:
�إ�س���ارة �إلى ما مت ن�رشه م���ن قبل �سحيفة “�لبالد” 
فيم���ا يتعلق بتوزي���ع �ملكرمة �مللكية للم���اآمت �أحببت 

�لإ�شارة �إلى نقاط مهمة:
�أولً: �ت�س���ل ب���ي �حد �ل�سحافيني م���ن �ل�سحيفة 
و�ساألن���ي عن طريقة توزيع �ملكرمة �مللكية يف �لإد�رة 
�ل�سابق���ة و�لت���ي كن���ت �أنا ع�س���و� فيه���ا، فاأجبته: �إن 
�ملاآمت رف�س���ت �أخذ �خل���ر�ف و�لأرز، فرفعنا �لأمر �إلى 

�لق�ساء �جلعفري فاأفادونا باأن ن�ستبدل �خلر�ف و�لأرز 
بامل���ال ونودعه يف ح�سابات �مل���اآمت، وعلى ذلك جرت 

�لعادة يف �ل�سنني �لالحقة �أي�سا.
ثانياً : مت �إدر�ج ��سم���ي يف مو�سوع �تهام �لإد�رة 
�حلالي���ة بو�س���ع �ملكرم���ة يف غري مو�سعه���ا، من دون 
�إخب���اري بتفا�سيل �ملق���ال، فظهر يف �ملق���ال وكاأين 
طرف �س���د �لإد�رة �حلالية، وهذ� م���ا �أرف�سه ول �أقبل 
ب���ه، فاأنا ل �أكّن لالإد�رة �حلالية برئا�سة ف�سيلة �ل�سيخ 

حم�سن �لع�سفور �إل كل �لود و�لحرت�م.
ثالثا : �إّن �إجناز�ت �لإد�رة �حلالية برئا�سة ف�سيلة 
�ل�سيخ حم�سن �لع�سفور هي مو�سع �إ�سادة وتقدير من 

قبل �جلميع.
ر�بع���ا: نرجو من �سحيفتنا �سحيف���ة “�لبالد” ن�رش 
ه���ذ� �لبي���ان يف �ل�سحيفة عمالً باأمان���ة �ملهنة وميثاق 

�لن�رش.

نح���ن نتفق م���ع ما ج���اء بتعقي���ب ف�سيلة 
�ل�سي���خ فا�س���ل فتي���ل يف عنو�ن م���ا �أورده من 
معلوم���ات بخ�سو����ش �رشف �ملكرم���ة �مللكية 
و�ملعاي���ري �ل�رشعية �لتي عل���ى ذكرها موؤكد� ما 

ن�رشناه.
عل���ى �ل�سفح���ة �لأخ���رى، نختل���ف مع���ه يف 
جزئية ما �أ�سماه ب���اإدر�ج ��سمه يف �تهام �لإد�رة 
بو�س���ع  �جلعفري���ة  �لأوق���اف  لإد�رة  �حلالي���ة 
�ملكرمة �مللكية بدون �إخباره بتفا�سيل �خلرب، 

و�لذي كما يرى �أنه ظهر �سد �لإد�رة �حلالية.
و�ختالفنا مع���ه يف هذه �جلزئي���ة يكمن يف 
�أنن���ا عر�سنا علي���ه �مل�ساركة و�رشحن���ا له فكرة 
�خلرب و�ملعلومات ومل يك���ن يف حديثنا معه �أي 
متويه �أو �إبهام، وكان���ت �لنقطة �لوحيدة �لتي 
�سلطنا �ل�سوء عليه���ا كيفية �رشف �ملكرمة يف 

جمل����ش �لإد�رة �ل�سابق، وهو ما �أجابنا عنه، ومت 
ن�رشه عمال مببد�أ �لأمانة �ملهنية و�ل�سحافية.

ونحن مل نتدخل من قريب �أو بعيد يف م�ساألة 
عالقته مع �لإد�رة �حلالية لالأوقاف �أو يف عالقته 
�ل�سخ�سية مع ف�سيلة �ل�سيخ حم�سن �لع�سفور 
رئي�ش جمل����ش �إد�رة �لأوقاف �جلعفرية �حلايل، 
�ل���ذي نك���ن ل���ه كل �لتقدي���ر و�لح���رت�م على 
�مل�ستويني �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي؛ لأن عملنا 
يف �ل�سحافة حينما نت�سدى لل�ساأن �لعام نوؤديه 
مبهنية بعي���دة كل �لبعد ع���ن �مل�ساعر �لودية 

وغري �لودية و�أي�ًسا �ل�سخ�سنة.
ذلك ما كان يجب �إي�ساحه لذ� لزم �لتعقيب 

على ما عقب به ف�سيلة �ل�سيخ فا�سل فتيل.

املحرر



اإنتاج رو�سيا النفطي يتجاوز 
11 مليون برميل يوميا

مو�سكو – رويرتز: ذك���رت وكالة انرتفاك�س 
لالأنب���اء نقال عن م�س���در قوله، اأم����س ال�سبت، اأن 
اإنت���اج رو�سيا النفط���ي ارتفع اإل���ى 11.1 مليون 
برمي���ل يومي���ا يف الأ�سب���وع الأول م���ن يوني���و ، 
م�سجال زي���ادة كبرية عما ت�سمح ب���ه ح�سة الإنتاج 
املفرو�س���ة يف اتف���اق عامل���ي خلف����س اإمدادات 
اخلام.ووافق���ت رو�سيا على خف����س اإنتاجها من اخلام 
مبق���دار 300 األف برمي���ل يوميا م���ن 11.247 مليون 
برمي���ل يومي���ا �سمن التف���اق العامل���ي. ومل يرد وزير 

الطاقة الرو�سي على الفور على طلب للتعليق.

“التجارة” حتتفل بيوم العتماد العاملي 2018
املنام����ة - ال�سناعة والتجارة: احتفل����ت وزارة ال�سناعة والتج����ارة وال�سياحة باليوم 
العامل����ي لالعتم����اد الذي ي�س����ادف 9 يونيو من كل ع����ام؛ لت�سليط ال�س����وء على القيمة 
امل�ساف����ة لالعتماد واأهميته يف حتقيق ال�سالمة والأم����ان. واأكد الوكيل امل�ساعد للتجارة 
نح  املحلية بالوزارة، حميد رحمة، اأن العتماد هو �سهادة من جهات معرتف بها دولياً تمُ
للموؤ�س�س����ات الت����ي تار�س اأن�سطة تق����ومي املطابقة املختلفة مثل من����ح �سهادات نظم 
اإدارة لالأيزو، اأو القيام بالتفتي�س اأو الختبار اأو الفح�س للمنتجات، وغريها، بحيث تثبت 
هذه ال�سهادة اأهلية وكفاءة تلك اجلهات للقيام مبهام حمددة بعد ا�ستيفائها متطلبات 

املوا�سفات الدولية.  
واأ�سار اإلى اأن �سعار املنا�سبة لهذا العام هو “العتماد لعامل اأكرث اأمانا”، ليبني دور 
العتم����اد يف تقليل اخل�سائر الب�رشية واحلوادث الت����ي ت�سببها املنتجات اأو اخلدمات غري 

الآمنة.
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اقتصاد
“فيفا” البحرين ت�ستعد للبدء باجليل اخلام�س “5G” مطلع 2019

خالل اإطالق اأول موقع حي للتقنية... الزمامي:

اأك���د رئي����س جمل����س اإدارة �رشكة فيف���ا البحرين 
عبداهلل الزمامي اأن �سبكة اجليل اخلام�س 5G �ستكون 
جاه���زة مطلع الع���ام 2019، مبيًنا اأن ذلك يعتمد على 
جاهزي���ة ال����رشكات امل�سنعة لالأجه���زة النقالة لتوفري 

املوبايالت لدعم �سبكة اجليل اخلام�س.
وق���ال الزمام���ي يف ت�رشي���ح لل�سحافي���ني عل���ى 
هام�س تد�س���ني ال�رشك���ة اأول مواقعها احلي���ة لتقنية 
�سبكة اجلي���ل اخلام�س “نح���ن �سعيدي���ن باإطالق هذا 
املوق���ع لتقدمي خدمات اأف�سل و�رشع���ات اأعلى ت�سل 
اإلى 10 اأ�سع���اف، و�سي�سهم هذا اجليل يف رفع كفاءة 

تقدمي اأف�سل اخلدمات لعمالء ال�رشكة”.
واأ�س���اف اأن ال�رشع���ات املتاح���ة ت�س���ل اإلى 1.5 
جيج���ا اأي 1500 ميجا، يف ح���دود 10 اأ�سعاف ال�رشعات 
املوج���ودة حاليا يف اجليل الراب���ع 4G، مبيًنا اأن هناك 
خطة طموحة لتنفي���ذ ال�سبكة ب�سكل كبري لإتاحتها يف 
اأق���رب فر�سة. واأو�سح اأن ا�ستثم���ارات فيفا البحرين 
لبن���اء ال�سبكات والبني���ات التحتية م�ستم���رة، وهناك 
ا�ستثم���ارات كب���رية خا�سة باجليل اخلام����س �ستكون 
يف الع���ام 2019، وه���ي الآن يف مراح���ل املفاو�س���ات 
النهائي���ة م���ع ال����رشكات، و�سيت���م الإع���الن عنها فور 
انته���اء املفاو�س���ات، م�س���ريا اإل���ى اأن �سبك���ة اجليل 
اخلام�س �ستكون متوفرة لالأجهزة النقالة مثل الأجيال 
 3G ال�سابق���ة، حي���ث اإنها امت���داد وتطوي���ر ل�سبكات
و4G الت���ي �ستقدم �رشعات عالي���ة ب�سكل كبري، لفًتا 
اإل���ى اأن فيفا البحري���ن بداأت بتنفي���ذ ال�سبكات باأول 
موقع حي يف جممع �سيتي �سنرت البحرين ولل�رشكة خطة 

لتد�سني بقية املواقع يف اململكة.
واأ�س���اف الزمام���ي “نوؤك���د به���ذه املنا�سبة على 
التزامن���ا بدف���ع عجل���ة التح���ول الرقم���ي يف البحرين 

وجهودن���ا م�ستمرة لتقدمي اأح���دث التقنيات ل�سناعة 
الت�س���الت للمجتمع البحريني، وذلك من خالل تنفيذ 
روؤي���ة فيفا البحري���ن التي تتمحور ح���ول اإحداث نقلة 
نوعي���ة يف قطاع الت�س���الت البحريني وتقدمي جتربة 

ات�سالت فريدة من نوعها يف اململكة”.
وتاب���ع اأن �رشك���ة فيف���ا البحري���ن تفخ���ر بالدعم 
املتوا�س���ل م���ن احلكوم���ة واجله���ات التنظيمي���ة يف 
اململكة الت���ي تعمل يدا بيد لتوف���ري جميع متطلبات 
اإطالق اخلدمة، وتعم���ل ال�رشكة معهم  جميعا يف قارب 

واحد لتوفري اخلدمة يف اأ�رشع وقت.
وقد د�سن���ت ال�رشكة اأول مواقعه���ا احلية لتقنية 
�سبكة اجليل اخلام�س يف جمم���ع �سيتي �سنرت البحرين 
بح�س���ور وزير املوا�سالت والت�سالت كمال بن اأحمد 
وحماف���ظ العا�سم���ة ال�سيخ ه�سام ب���ن عبدالرحمن اآل 

خليف���ة، ورئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت 
حمم���د العام���ر والقائم باأعم���ال املدير الع���ام لهيئة 
تنظي���م الت�سالت، ال�سيخ نا�رش اآل خليفة ، والرئي�س 
التنفيذي لهيئة احلكوم���ة الإلكرتونية حممد القائد، 

ورئي�س واأع�ساء الإدارة التنفيذية.
واأثن���اء اإط���الق التجرب���ة، ك�سف���ت ال�رشك���ة ع���ن 
القدرات وال�رشعات الالمتناهية ل�سبكة اجليل اخلام�س 
للمنازل وقط���اع الأعمال وال����رشكات، وعر�ست اأحدث 
الأجه���زة الذكية املتوافقة مع خدم���ة اجليل اخلام�س، 
منه���ا ب���ث فيدي���و يت���م حتميله مبا����رشة عل���ى تقنية 
اجلي���ل اخلام�س فائق اجلودة بدقة 4K، وجناح الواقع 
الفرتا�س���ي )VR(. وخالل اختبار ح���ي ل�رشعة اإنرتنت 
اجلي���ل اخلام�س، حقق���ت فيفا البحري���ن رقم قيا�سي 
ي�س���ل اإلى 1.5 جيجابيت يف الثاني���ة با�ستخدام جهاز 

توجي���ه )Router( جت���اري، مم���ا ي�سم���ح ا�ستخ���دام 
تقنيات اجلي���ل اخلام�س املتطورة الت���ي تعتمد على 

�رشعة بيانات عالية وموثوقة.
من جانب���ه، قال وزي���ر املوا�س���الت والت�سالت 
“تعد التطورات يف �سناعة الت�سالت بالبحرين عامال 
رئي�س���ا يف تطور ومنو اململكة، قمنا يف الوزارة بو�سع 
وتاأ�سي�س البنية التحتية ل�سناعة الت�سالت؛ ل�سمان 
النم���و املنا�سب لهذه ال�سناعة �سم���ن مناخ تنظيمي 
ممي���ز، كما اأنن���ا نتابع تط���ور ال�سناعة عل���ى م�ستوى 
الع���امل ب�سكل دائم، وق���د بلغنا منت�س���ف الطريق يف 

تطبيق اخلطة الوطنية الرابعة لالت�سالت”.
واأ�ساد ب�رشكة فيفا البحرين لأخذها زمام املبادرة 
واإط���الق اأول���ى املواق���ع احلي���ة لتجربة تقني���ة اجليل 
اخلام����س من خالل ال�ستف���ادة من البني���ة التحتية يف 

اململك���ة لتو�سي���ع خدماتها وتزوي���د عمالئها باأحدث 
التقنيات”.

من جانبه، ق���ال الرئي�س التنفيذي لل�رشكة عليان 
الوتي���د: “نتطل���ع لإط���الق حل���ول تقني���ة با�ستخدام 
تقني���ات اجليل اخلام�س والتي يتم اختبارها يف )مركز 
فيفا للتطوي���ر والبتكار( لدعم القطاع���ات الرئي�سة 
املحرك���ة للنمو يف البحرين كقط���اع الرعاية ال�سحية، 

والتعليم، والنقل واملوا�سالت”.
وم���ن املتوقع اأن حت���دث �سبكة اجلي���ل اخلام�س 
نقل���ة نوعي���ة يف خدم���ات الت�س���الت والتطبيق���ات 
اأداء  م�ست���وى  تعزي���ز  يف  و�ست�ساه���م  امل�ستقبلي���ة، 
ال�سب���كات الال�سلكية، و�رشعة التوا�س���ل بني العمالء، 
وتكني تقني���ات اأخ���رى كاإنرتنت الأ�سي���اء، والذكاء 

ال�سطناعي، والروبوتات.

زينب العكري

”IVA“ اإنفيتا” تطلق امل�ساعد االفرتا�سي“
“ن�سيج” تعر�س “كنال ڤيو” يف “ال�سيتي �سنرت”

بدًءا من اليوم وملدة اأ�سبوعني

املنام���ة - ن�سي���ج العقاري���ة: تعر�س �رشكة 
ن�سي���ج العقارية م�رشوعها “كن���ال ڤيو” يف جممع 
ال�سيت���ي �سنرت- البحرين ابت���داًء من اليوم الأحد 
10 يوني���و 2018، ومل���دة اأ�سبوع���ني )حتى 24 
يونيو اجل���اري(، عرب جناح خا�س �سيتم من خالله 

ا�ستعرا�س امل�رشوع. 
وق���ال املدير الع���ام لل�رشكة اأحم���د احلمادي 
“اإن تواجدن���ا يف جمم���ع ال�سيت���ي �سنرت من خالل 
هذا اجلناح يهدف اإلى جذب املهتمني املحليني 
والإقليمي���ني والدوليني بال�ستثم���ار بالوحدات 
املعرو�سة للبيع يف هذا امل�رشوع املتميز وال�سخم 

بجزيرة دملونيا يف حمافظة املحرق”. 
اأم���ا بالن�سب���ة لأه���م ممي���زات م����رشوع كنال 
ڤي���و، قال احلم���ادي “هذا امل����رشوع املتميز يقع 
يف قل���ب جزيرة دملونيا مبحافظ���ة املحرق، ومن 
ال�سحي���ة وتخطيطه���ا  اأه���م مميزاته���ا بيئته���ا 
املتمي���ز مم���ا اأهله���ا لتك���ون حا�سن���ة مل����رشوع 
“كنال ڤي���و” الذي �سيتم ت�سيي���ده على م�ساحة 
اأر����س تزيد عن 13 األ���ف مرت مرب���ع. واأ�ساف اأن 

امل����رشوع الذي يتكون من �سل�سل���ة مبان متعددة 
الطوابق، ي�س���م 246 �سقة �سكنية فخمة للتملك 
احل���ر، ومتاجر لقط���اع التجزئ���ة ومطاعم وحمالت 
جتاري���ة، تتمت���ع يف جمملها باإطالل���ه مبا�رشة على 
حو����س القناة، اإ�ساف���ة اإلى امل�ساح���ات اخل�رشاء 
واملم�س���ى املمتد عل���ى طول القن���اة الذي يطل 
علي���ه امل�رشوع مبجمله. وانته���ت ال�رشكة من جميع 
اأعم���ال اإن�ساء الأ�سا�سات على اأر�س امل�رشوع وفق 

اجل���دول الزمن���ي املحدد لإجنازها، تل���ك الأعمال 
التي ت�سمل اأعم���ال الأ�سا�سات العميقة وال�سياج 
واأعم���ال احلفر و�س���خ املياه. اإ�ساف���ة اإلى ذلك، 
فق���د اأعلنت �رشك���ة ن�سيج يف الأ�سابي���ع املا�سية 
عن اإ�سناد اأعم���ال املقاولت الرئي�سية مل�رشوعها 
كنال ڤيو اإلى �رشكة الكوهجي للمقاولت العامة. 
و�ستك���ون �رشك���ة الكوهجي للمق���اولت مبوجب 

العقد الذي مت التفاق عليه م�سوؤولة عن التنفيذ 
الكامل للم�رشوع، حيث �ستنف���ذ اأعمال الإن�ساءات 
الت���ي �ستعمل على ترجمة روؤية �رشكة ن�سيج لهذا 
امل�رشوع اإلى واقع ملمو����س. واأو�سح احلمادي اأن 
اجلن���اح �سيكون حتت اإ�رشاف فريق مبيعات �رشكة 
ن�سيج، و�ستعر����س ال�سقق ال�سكنية الفاخرة اإلى 

املهتمني وزوار املجمع.

املنامة – �رشكة اإنفيت���ا: اأعلنت �رشكة اإنفيتا، واحلا�سلة 
عل���ى �سه���ادة الآي���زو 9001:2008 و�سه���ادة معاي���ري اأمن 
البيان���ات PCI DSS v3.2 املعتم���دة خلدم���ات الإ�سن���اد 
 ،”IVA“ اخلارج���ي، عن اإط���الق خدمة امل�ساع���د الفرتا�سي
وذل���ك كاأول خا�سية لل���ذكاء ال�سطناع���ي يف اإنفيتا، حيث 
اتخ���ذت ال�رشكة نهجا مبتكرا يف جمال خدم���ة العمالء مع هذه 

النطالقة.
وحتدث الرئي����س التنفيذي ل�رشكة اإنفيتا، راهول بهال، 
عن اأب���رز مميزات هذه اخلدمة، قائ���ال “امل�ساعد الفرتا�سي 
لإنفيت���ا هو عبارة عن برنامج حمادث���ة ذكي، يعمل من خالل 
الأط���ر الآلية واخلدم���ات املعرفية املزودة م���ن جانب �رشكة 
مايكرو�س���وف، وه���ي جمموعة م���ن الأدوات الت���ي ميكن اأن 
ت�ستخدمها املوؤ�س�سات لإ�سافة خ�سائ�س ذكية لتطبيقاتها. 
كما ميكن ا�ستخدام امل�ساعد الفرتا�سي لإنفيتا على كل من 
القنوات الرقمية وال�سوتية لتقدمي جتربة حتادثية �سل�سة. 
وحيثم���ا كان طل���ب العم���الء متزايدا لإم���كان الو�سول 
ب�س���كل اأ����رشع اإل���ى اخلدم���ات واملعلومات يف ظ���ل م�ستوى 
اأعل���ى من التحكم، ف���اإن حلول اخلدمة الذاتي���ة القائمة على 
ال�ستجاب���ة ال�سوتية التفاعلية الي���وم اأ�سبحت على ما يبدو 
غري منطقية وخ�سو�سا م���ع هياكلها املعقدة، حيث اإن هذه 
احلل���ول يتم ا�ستبداله���ا بنظم امل�ساع���دة الفرتا�سية التي 
اأثبت���ت فعاليتها يف تقدمي جتربة اأف�س���ل للعمالء، وتقدمي 
معلومات قيمة عن العم���الء وو�سع ال�سوق التجارية بالن�سبة 

لل�رشكات واملوؤ�س�سات. 
يتي���ح امل�ساع���د الفرتا�س���ي لإنفيت���ا جترب���ة العميل 
البديهي���ة بطريق���ة �سبيه���ة عن���د التعامل مع اأح���د موظفي 
اخلدمة، والرد على ال�ستف�س���ارات املتعلقة مبزود اخلدمة، 
وتوجيه العميل اإل���ى املعلومات ال�سحيحة يف وقت قيا�سي. 
ع���ن طريق هذه اخلدمة، ل يحتاج العم���الء الدخول اإلى موقع 
ال�رشك���ة، اأو التعامل مع نظم ال�ستجاب���ة ال�سوتية التلقائية 
املزعج���ة اأو النتظار عرب الهات���ف للح�سول على املعلومات 
الت���ي يحتاجونه���ا. ميكنه���م فعل ذل���ك مبا�رشًة ع���ن طريق 
امل�ساع���د الفرتا�سي لإنفيتا والتمت���ع بخدمة �رشيعة وفعالة 

يف الو�سول اإلى املعلومات املطلوبة.

• الرئي�س التنفيذي ل�رشكة اإنفيتا، راهول بهال	

• اأحمد احلمادي	

دول اخلليج ُتعفي نحو 115 دولة نامية من ر�سوم احلديد
جرى تطبيقها مطلع مايو املا�سي

اأعف���ت دول اخلليج العربي نح���و 115 دولة 
وال�سل���ب  احلدي���د  واردات  ر�س���وم  م���ن  نامي���ة 
اخلليجي���ة الت���ي ج���رى تطبيقه���ا يف مطل���ع مايو 
املا�س���ي ملدة ثالث �سن���وات. و�ستكون الر�سوم 
املفرو�س���ة عل���ى �س���كل قيم���ة حم���ددة للط���ن 
ت�ساف اإل���ى الر�س���وم اجلمركي���ة املطبقة، حيث 
�سيطبق يف ال�سنة الأولى 169 دولًرا للطن، بينما 
�ستتناق�س قيم���ة الر�سم تدريجيًّا بحيث �ستكون 
قيمة الر�س���م 153 دولًرا و137 دولًرا لل�سنتني 
الثاني���ة والثالث���ة على الت���وايل. وق���ررت اللجنة 
الوزارية امل�سكلة من وزراء ال�سناعة بدول جمل�س 
التع���اون لدول اخلليج العربية يف اأبريل املا�سي، 

فر�س الر�سوم الوقائية النهائية �سد الزيادة يف 
واردات دول املجل����س م���ن املنتج���ات امل�سطحة 

من حدي���د اأو من �سلب من غ���ري اخلالئط بعر�س 
600 مل���م اأو اأكرث مدهون���ة اأو مورن�سة اأو مغطاة 

بلدائن وغريه )م�سطحات احلديد امللونة(. ووفًقا 
ملعلومات “القت�سادية”، ا�سرتطت دول اخلليج 
العرب���ي بح�سب النظام املوح���د ملكافحة الإغراق 
والتداب���ري التعوي�سي���ة والوقائية ل���دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية ولئحته التنفيذية، 
األ تطبق هذه الر�سوم عل���ى واردات املنتج حمل 
التحقي���ق ذات من�ساأ ال���دول النامية التي ل تزيد 
ح�س���ة كل منها ع���ن 3 %، واأل تزيد ح�سة جمموع 
ه���ذه ال���دول عن 9 % م���ن اإجم���ايل واردات دول 
منطقة اخلليج. وجاءت تلك الر�سوم، بعد اأن تبني 
لدول اخلليج العرب���ي خالل فرتة التحقيق، وجود 
زيادة حديثة ومفاجئة وح���ادة وكبرية يف واردات 
دول املجل�س من م�سطحات احلديد امللونة �سواء 

ب�سكل مطلق اأو ن�سبة اإلى الإنتاج اخلليجي.

• م�رشوع كنال فيو	

املحرر االقت�سادي
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“املركزي” يعد منوذجا لبيانات اأرباح ال�رشكات املر�سلة لـ “الإعالم”
بعد ر�صد خمالفات ولتجنب �أي معلومات غري �صحيحة

طرح م����رف �لبحرين �ملركزي ورقة ��صت�صارية 
بخ�صو����ص �ملتطلبات �ملقرتحة للبيانات �ل�صحفية 
ع���ن �لنتائ���ج �ملالي���ة ل����ركات �مل�صاهم���ة �لعام���ة 
�ملدرج���ة يف �لبور�ص���ة، وذل���ك كج���زء م���ن �جلهود 
�مل�صتم���رة لتعزيز �إطاره �لتنظيمي، �إذ تاأتي �خلطوة 
�صم���ن معاي���ري �لإف�ص���اح �ل�ص���ادرة ع���ن �مل����رف 
�ملرك���زي و�مل���ادة ) 3 ( من �لقر�ر رق���م ) 5( للعام 
2015 فيما يتعلق بالإف�ص���اح عن �لبيانات �ملالية 

و�جتماع جمل�ص �لإد�رة.
�أن  �ل�صت�ص���ارة  �ملرك���زي يف  �مل����رف  وذك���ر 
�له���دف م���ن �ملتطلب���ات �ملقرتح���ة ه���و حت�ص���ن 
�لإف�ص���اح و�ل�صفافي���ة لل����ركات �مل�صاهم���ة �لعامة 
�ملدرج���ة عند ن����ر �لبيانات �ل�صحافية ع���ن �لنتائج 
�ملالية، وتوف���ري �حلماية للم�صاهمن و�مل�صتثمرين 
من خالل �لإف�صاح ع���ن �لبيانات �ل�صحافية �ل�صاملة 
و�لدقيقة، حتى يتمكن �مل�صاهم���ون و�مل�صتثمرون 

م���ن حتدي���د �لأد�ء �ملايل ل�رك���ة �مل�صاهم���ة �لعامة 
�ملدرج���ة بطريق���ة �صحيح���ة و�صامل���ة، وجتن���ب �أي 

بيانات م�صللة حمتملة يف �لبيان �ل�صحايف.
و�صتغل���ق �ل�صت�ص���ارة يف 28 يوني���و �ملقب���ل، 
ويجب عل���ى �ل����ركات و�لبنوك تق���دمي �قرت�حاتها 
ب�صاأن �لتعديالت قبل �أن يتم �إ�صد�ر هذه �لتعليمات 

ب�صورة ملزمة.
وتوج���د يف �لبحرين �أكرث م���ن 40 �ركة مدرجة، 
يف ح���ن تل���زم �لبحري���ن �لبن���وك �لأجنبي���ة و�لفروع 
�خلارجي���ة باإع���الن نتائجها �ملالية كذل���ك رغم عدم 
كونه���ا مدرجة يف �صوق �لبحري���ن. و��صتملت �لورقة 
على من���وذج ��صرت�صادي للبيان���ات �ل�صحافية �لتي 
تر�صل �إلى و�صائل �لإعالم بخ�صو�ص �لنتائج �ملالية، 
و�لتي ت�صمنت �رورة �إدخ���ال رمز �لتد�ول و�رورة 
ذكر �لأ�صب���اب و�ملوؤثر�ت �جلوهري���ة �لتي �أدت �إلى 
تر�ج���ع �أو �رتفاع �لأرب���اح �ملحققة، كم���ا نوهت باأن 
�ص���ايف �لربح �أو �خل�صارة هو �صايف �لربح �لعائد على 

حلمة �أ�صهم �ل�ركة �أي م�صاهمي �ل�ركة �لأم.

كم���ا �صددت �لتعليم���ات على ����رورة بيان �أي 
مالحظ���ة �أو حتف���ظ ورد يف تقرير �ملدق���ق �خلارجي 

وكتابته كما ورد يف �لتقرير.
وتل���زم �لتعليمات �ملقرتحة �ل����ركات و�لبنوك 

بالإعالن ع���ن �لنتائج �لربعي���ة �أول �أي لفرتة �لثالثة 
�أ�صه���ر، ثم ذك���ر �لربحي���ة �لكلية للف���رتة، مع و�صع 
مقارن���ات مل�صت���وى �لربح )�أو �خل�ص���ارة( �لت�صغيلي 
و�ص���ايف �لربح )�أو �خل�ص���ارة(، و�لإي���ر�د�ت، وربحية 

�ل�صه���م، للثالث���ة �أ�صه���ر ومقارنتها للف���رتة نف�صها 
م���ن �لعام �ل�صابق، مع �لتاأكيد عل���ى ذكر �أي �أ�صباب 
��صتثنائي���ة �أو غ���ري متكررة، و�لت���ي ل تندرج �صمن 
الن�ساط الرئي�س لل�رشكة. اأما البيانات ال�سنوية، فقد 
�حتوت على عدد �أكرب من �ملقارنات و�لبنود �لو�جب 
ذكرها �صمن �لعمليات �لت�صغيلية لل�ركة �أو �لبنك.

وتتز�م���ن خط���وة �مل����رف �ملرك���زي، م���ع بدء 
بور�ص���ة �لبحري���ن ل���الأور�ق �ملالية بفر����ص مناذج 
مب�صط���ة لإعالن �لأرب���اح للم�صاهم���ن، بحيث تكون 
�صهلة للم�صتثمرين �لعادين م���ن �لأفر�د لقر�ءتها 

وعقد �ملقارنة بينها.
وتاأتي حت���ركات م�رف �لبحري���ن �ملركزي بعد 
�أن ر�ص���د عدد� من �ملخالفات �لت���ي تتعلق بالأخبار 
�ل�صحافية وحمتويات �لنتائج �ملالية، فخالل �لفرتة 
 19 2017 مت ت�صجي���ل  �إل���ى   2015 �ملمت���دة م���ن 
خمالفة يف ه���ذ� �ل�صياق، لكن هذه �ملخالفات �أخذت 
منحن���ى تر�جعي م���ع �إظهار �ل����ركات �لتز�م���اً �أكرب 

بالتعليمات �ل�صادرة.

�ملح����رق - �رك����ة �ملط����ار: عر�����ص وف����د م����ن 
�ركة مطار �لبحري����ن �لتح�صينات �جلارية يف مر�فق 
�ل�صح����ن يف مطار �لبحرين �ل����دويل وذلك يف معر�ص 
�ل�صح����ن �جل����وي 2018 يف �ل�ص����ن، �أك����رب معر�ص 
وموؤمتر لقطاع ل�صحن �جلوي يف �آ�صيا. ويجري حاليا 
تو�صي����ع مر�ف����ق �ل�صح����ن يف �إطار برنام����ج حتديث 
�ملطار لزي����ادة �صعة �ل�صحن في����ه وحت�صن قدرته 
عل����ى �لتعام����ل مع كمي����ات كب����رية م����ن �لب�صائع. 
و�ص����ّكل �ملعر�����ص فر�ص����ة للم�صارك����ن للتعارف 

وبناء �لعالق����ات و��صتك�صاف فر�ص �لتعاون وبحث 
�مل�صتج����د�ت يف �ص����وق �ل�صح����ن �جل����وي يف �آ�صي����ا. 
وتر�أ�ص �لوفد  �لرئي�ص �لتنفيذي لل�صوؤون �لتجارية 
يف �ركة مطار �لبحرين �أمين زينل، و�صم �أع�صاء من 
ق�صم تطوي����ر �أعمال �ل�صح����ن و�للوج�صتيات. وقال 
زين����ل “متا�صيا مع �جله����ود �ملبذولة جلعل �لقطاع 
�للوج�صت����ي و�ل�صحن �جلوي من �لقطاعات �لرئي�صة 
يف �لبحري����ن، قام مط����ار �لبحرين �ل����دويل بخطو�ت 
مهمة لإ�صالح بنيت����ه �لتحتية وزيادة �صعته يف هذ� 

�ملجال �ملهم. و�صهد �ملط����ار خالل �لعام �ملا�صي 
زيادة بن�صبة 10 % يف حركة �ل�صحن �جلوي ونتوقع 
�أن ترتف����ع هذه �لن�صب����ة �أكرث مبج����رد �فتتاح مبنى 
�مل�صافري����ن �جلدي����د يف �ملطار. وق����د بحثت �ركة 
مط����ار �لبحرين موؤخ����ر� مع عدد من �����ركات �ل�صحن 
�جل����وي �لر�ئدة �لت����ي تعمل يف �ملط����ار زيادة حجم 
�لب�صائع �لتي يت����م نقلها عرب �ملطار. ون�صعى �إلى 
بناء �ر�كات �إ�صرت�تيجية جديدة مع مقدمي خدمات 
لوج�صتي����ة متع����ددي �جلن�صيات، وهو م����ا �صي�صاعد 

يف تعزي����ز مكان����ة �لبحرين �لإ�صرت�تيجي����ة ب�صفتها 
مركز� للخدمات �للوج�صتية يف دول جمل�ص �لتعاون 

�خلليجي و�ل�رق �لأو�صط عموما”.
ي�ص����ار �إل����ى �أن مبن����ى �ل�صحن �حل����ايل يف مطار 
�لبحرين �لدويل يعمل على مد�ر �ل�صاعة، وي�صتوعب 
نحو 19000 مرت مربع من �لب�صائع و�حلمولت �لتي 
ت�صمل ب�صائع �لت�صدير و�ل�صح����ن �لعابر وعمليات 
�ل�صح����ن �لتي يتم نقله����ا بن �ملط����ار و�لتخلي�ص 

�جلمركي.

“املطار” تعر�ض تو�سعها يف جمال ال�سحن اجلوي
خالل �أكرب موؤمتر للقطاع بال�صن

• وفد �ركة مطار �لبحرين يف �ملعر�ص	

علي الفردان
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مقتل 43 عن�رصا من ميلي�شيات احلوثي االإيرانية
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

لق���ي اأكرث من 43 عن����رصا من ميلي�شي���ات احلوثي االإيراني���ة م�رصعهم، اأم�س ال�شب���ت، جراء غارات 
ملقات���الت التحالف العربي، وعقب مواجهات مع قوات املقاومة اليمنية امل�شرتكة يف جبهات احلديدة، 
و�ش���ط انهيارات وا�شعة يف �شفوف احلوثيني اأنهك���ت قدرتهم على ال�شمود ميدانيا يف وجه العمليات 
الع�شكرية الدقيقة والنوعية لقوات التحالف العربي واملقاومة اليمنية. وا�شتهدفت مقاتالت التحالف 
العربي بقي���ادة اململكة العربية ال�شعودي���ة، مب�شاركة واإ�شناد من القوات امل�شلح���ة االإماراتية، اأم�س، 
مواق���ع وجتمعات احلوثيني يف مناطق �رصق حي�س و�شمال زبيد وغرب بيت الفقيه واحل�شينية بال�شاحل 
الغربي لليمن. ومتكنت ق���وات املقاومة اليمنية امل�شرتكة من الت�شدي ملحاولة ت�شلل بائ�شة نفذتها 
ميلي�شي���ات احلوث���ي املوالية الإيران غرب مديرية بيت الفقيه نح���و منطقة اجلاح. وجنحت املقاومة يف 
تاأم���ني اخلط ال�شاحلي املمتد من اخلوخة و�شوال اإلى مديرية الدريهمي جنوب احلديدة و�شط ا�شتمرار 
عملي���ات تطه���ر مراكز مديرية التحيتا وزبي���د وبيت الفقيه من عنا�رص ميلي�شي���ات احلوثي واملناطق 

ال�رصقية املحاذية لل�رصيط ال�شاحلي.

السنة العاشرة - العدد 3526 
األحــد

10 يونيو 2018 
25 رمضان 1439
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ت�شينغداو )ال�شني( – رويرتز: 

القاهرة – رويرتز: 

اأبوظبي - �شكاي نيوز عربية: 

غزة – رويرتز: 

اأعل���ن الرئي����س االإي���راين، ح�ش���ن 
روحاين، اأم����س ال�شبت، اأنه يريد اإجراء 
مزي���د من املحادثات مع رو�شيا ب�شاأن 
ما و�شف���ه باالن�شحاب االأمركي “غر 

القانوين” من االتفاق النووي.
وكان روح���اين يتح���دث يف قم���ة 
منظم���ة �شنغه���اي للتع���اون بقي���ادة 
رو�شيا وال�ش���ني، واملقامة يف مدينة 

ت�شينغداو ال�شاحلية ال�شينية.
وق���ال اإن دور رو�شي���ا يف تنفي���ذ 

االتفاق النووي كان “مهما وبناًء”.
وكان الرئي����س االأمركي، دونالد 
ترام���ب، ق���د اأعل���ن ال�شه���ر املا�شي 
ان�شحاب وا�شنطن مما و�شفه “باتفاق 
مروع اأح���ادي اجلانب”، م�شرا اإلى اأنه 
�شيعيد فر�س العقوبات االقت�شادية 

االأمركية على اإيران.
وق���ال ترامب اإن النظ���ام االإيراين 
ي�شع���ل ال�رصاعات يف ال����رصق االأو�شط، 

ويدعم املنظمات االإرهابية.

قال���ت وكال���ة اأنب���اء ال����رصق االأو�شط 
الر�شمي���ة اإن رئي����س وزراء اإثيوبي���ا اأب���ي 
اأحم���د بداأ، اأم�س ال�شبت، زيارة مل�رص يجري 
خالله���ا حمادثات مع الرئي����س عبدالفتاح 
ال�شي�ش���ي. وذكرت الوكال���ة نقال عن بيان 
للمتح���دث با�شم الرئا�ش���ة امل�رصية ب�شام 
را�ش���ي اأن “رئي�س ال���وزراء االإثيوبي اأبي 
اأحم���د عل���ي )�شوف( يح���ل م�ش���اء ال�شبت 
�شيف���ا على م����رص يف زي���ارة ر�شمية ملدة 
يومني يجري خاللها مباحثات مع الرئي�س 

عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س اجلمهورية”.
ومل تورد الوكال���ة امل�رصية مزيدا من 
التفا�شيل. وذك���ر بيان للرئا�شة امل�رصية 
واأحم���د  ال�شي�ش���ي  ب���ني  املحادث���ات  اأن 

�شتعقد اليوم االأحد.
وو�شل اإلى القاهرة �شباح اأم�س وزير 
الري والكهرباء االإثيوبي �شيل�شي بيكيلي 

ممهدا فيما يبدو لزيارة اأحمد.

اأحك���م اجلي����س الوطن���ي الليبي، 
اأم����س ال�شبت، �شيطرت���ه ب�شكل كامل 
على منطقة “�شيح���ة” يف مدينة درنة 
�شمايل �رصقي الب���الد، وذلك بعد طرد 

االإرهابيني منها.
واقتح���م اجلي����س “�شيح���ة” التي 
تعد اآخ���ر معاق���ل م�شلحي م���ا ي�شمى 
مبجل����س �شورى جماه���دي درنة، ذراع 
وحدات���ه  وتق���وم  القاع���دة،  تنظي���م 
بعملي���ات مت�شي���ط بحث���ا ع���ن عنا�رص 

فلول التنظيم االإرهابي.
وال ت���زال اال�شتباكات م�شتمرة يف 
حميط م���ا تبقى من اأحياء داخل مدينة 
درنة بقيت خا�شع���ة ل�شيطرة تنظيم 
القاع���دة، وهي اأحياء “و�شط البالد” و 

اأجبيلة و املغار.
ويف خط���وة متث���ل �رصب���ة قوي���ة 
للجماعات االإرهابية وتف�شح انهيارها 
باملدينة، متكنت وحدات من اجلي�س، 
اجلمع���ة، م���ن القب����س عل���ى يحي���ى 
االأ�شطى عمر، م�ش���وؤول امللف االأمني 

لتنظيم “القاعدة” مبدينة درنة.

ال���ق���وات  اإن  م�����ش��ع��ف��ون  ق����ال 
فل�شطينيني   4 قتلت  االإ�رصائيلية 
اجلمعة  ي��وم  اآخ��ري��ن  مئات  واأ�شابت 
عندما اأطلقت الر�شا�س احلي وقنابل 
حمتجني  على  للدموع  امل�شيل  الغاز 

عند حدود قطاع غزة.
عن  تدافع  اإنها  اإ�رصائيل  وقالت 
ح�����ش��ود تقوم  م��واج��ه��ة  ح��دوده��ا يف 
باإلقاء احلجارة وحرق اإطارات �شيارات 
اأن  واأ���ش��اف��ت  لعبورها.  حم��اول��ة  يف 
على  اث��ن��ني  فل�شطينيني  نا�شطني 
االأقل اأطلقا يف اأحد االأماكن النار على 
قنابل  باإلقاء  اآخ���رون  وق��ام  قواتها 

يدوية.
وخ����ف����ت ح������دة االح���ت���ج���اج���ات 
غ��ادر  ع��ن��دم��ا  تقريبا  ال��غ��روب  ع��ن��د 
على  املخيمات  كثرون  متظاهرون 

احلدود لالإفطار.

روحاين: دور رو�شيا يف 
تنفيذ “النووي” كان بناًء

رئي�س وزراء اإثيوبيا 
يجتمع مع ال�شي�شي اليوم

اجلي�س الليبي يطرد 
االإرهابيني من “�شيحة”

اإ�رصائيل تقتل 4 
فل�شطينيني يف غزة

امللك �سلمان يدعو لجتماع رباعي يف مكة لدعم الأردن
مب�شاركة ال�شعودية واالإمارات والكويت واالأردن

ونقل���ت وكالة االأنب���اء ال�شعودية “وا�س” 
بيانا م���ن الديوان امللكي جاء في���ه: “يف اإطار 
ال�رصيف���ني املل���ك  اهتم���ام خ���ادم احلرم���ني 
�شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شع���ود - حفظه 
اهلل - باأو�ش���اع االأمة العربية وحر�شه على كل 
ما يحق���ق االأم���ن واال�شتقرار فيه���ا فقد تابع 
- اأي���ده اهلل - االأزم���ة االقت�شادي���ة يف االأردن 
ال�شقي���ق واأجرى ات�شاالت م���ع اإخوانه �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك عب���داهلل الثاين اب���ن احل�شني 
مل���ك اململك���ة االأردني���ة الها�شمي���ة و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد ال�شباح اأمر دولة 
الكويت و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهي���ان ويل عه���د اأبوظب���ي ونائ���ب القائد 
االأعل���ى للق���وات امل�شلح���ة يف دول���ة االإمارات 
العربية املتحدة ومت االتفاق على عقد اجتماع 
ي�شم الدول االأربع يف مكة املكرمة اليوم االأحد 
ملناق�ش���ة �شبل دع���م االأردن ال�شقيق للخروج 

من االأزمة االقت�شادية التي مير بها”.

مل  �شعبي���ة  احتجاج���ات  االأردن  و�شه���د 
عم���ان  بالعا�شم���ة  �شن���وات  من���ذ  ي�شهده���ا 
وحمافظ���ات اأخ���رى �شد م�رصوع قان���ون �رصيبة 
الدخ���ل الذي ين����س على زي���ادة االقتطاعات 

ال�رصيبية من مداخيل املواطنني.
واأدت ه���ذه االحتجاج���ات اإل���ى ا�شتقال���ة 
حكوم���ة ه���اين امللق���ي وتكلي���ف عم���ر الرزاز 
ت�شكيل حكوم���ة جديدة. وتعهد رئي�س الوزراء 
االأردين اجلدي���د ب�شحب م����رصوع قانون �رصيبة 
الدخل، م���ا اأدى اإلى نزع فتي���ل االأزمة. و�شجل 
مع���دل النم���و االقت�ش���ادي يف االأردن الع���ام 
2017 نح���و 2 % ويتوق���ع اأن ينخف�س عن 2 
% لعام 2018. ويعاين االأردن اأزمة اقت�شادية 
فاقمه���ا يف ال�شنوات االأخ���رة تدفق الالجئني 
من جارته �شوريا اإثر اندالع النزاع العام 2011 
وانقطاع اإمدادات الغاز امل�رصي واإغالق حدوده 
مع �شوريا والعراق بعد �شيطرة تنظيم داع�س 

على مناطق فيهما.

• امللك �شلمان بن عبدالعزيز يتحدث خالل اجتماع يف ال�شعودية يوم 15 اأبريل 2018 )رويرتز(	

دبي - العربية.نت: 

دعا خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز لعقد اجتماع رباعي الأحد يف مكة 

املكرمة ي�سم ال�سعودية والإم��ارات والكويت والأردن لبحث �سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة 

القت�سادية التي مير بها.

الكويت  واأم��ر  الثاين  عبداهلل  امللك  الأردين  العاهل  مع  ات�سالت  �سلمان  امللك  اأج��رى  وقد 

ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح وويل عهد اأبوظبي ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان.

ال مالبي )كيبيك( – وكاالت: 

قال الرئي�س االأمركي دونالد ترامب، 
اأم�����س ال�شبت، يف ختام قمة جمموعة ال�شبع 
يف كندا، اإن القمة بحثت التهديد االإيراين، 
اإ�شافة اإلى التط����رف، موؤكداً اأن املجموعة 
تتعه����د ب����� “مراقب����ة الطموح����ات النووية 

الإيران”.
كما اأكد ترمب، خ����الل موؤمتر �شحايف، 
اأن كوري����ا ال�شمالي����ة “تعم����ل ب�ش����كل جيد 
للغاية معنا”، م�شرا اإلى اأن قمة �شنغافورة 

“فر�شة واحدة” لزعيم كوريا ال�شمالية.
واأ�شاف: “اإنه اأم����ر جمهول يف املعنى 

احلقيق����ي للكلم����ة لكنن����ي اأ�شع����ر بالثقة. 
اأ�شع����ر اأن كيم جون����غ اأون يري����د اأن يفعل 
�شيئاً رائع����اً ل�شعبه ولديه ه����ذه الفر�شة. 
اإنها مل����رة واحدة”، م�شيف����ا اأن الكوريني 
ال�شمالي����ني “يعمل����ون معن����ا ب�ش����كل جيد 
يف  املرتقب����ة  للقم����ة  حت�ش����راً  للغاي����ة” 

�شنغافورة الثالثاء.
للمناق�ش����ات  ارتياح����ه  اإل����ى  واأ�ش����ار 
“املثمرة للغاية” حول التجارة يف جمموعة 
ال�شب����ع، موؤك����داً تاأييده ع����ودة رو�شيا اإلى 
جمموعة الثم����اين، وم�شيفاً اأنه اقرتح على 
جمموعة ال�شبع اإقامة منطقة للتبادل احلر.

وقال ترامب قب����ل مغادرته مالبي اإنه 

اقرتح على �رصكائه اإقامة منطقة جتارة حرة 
ملجموعة ال�شب����ع دون تعريفات اأو اإعانات 
اأو حواج����ز. ومنح 10 نق����اط على 10 نقاط 
لنوعية عالقاته مع القادة االآخرين، م�شراً 
خ�شو�ش����اً اإلى جا�شنت ت����رودو واإميانويل 

ماكرون واأنغيال مركل.
واأعل����ن ترام����ب يف موؤمت����ر �شحايف يف 
مدين����ة كيبيك الكندية، والتي ا�شت�شافت 
قمة الدول ال�شبع الكربى، على اأن جمموعة 
ال�شب����ع ق����د تعه����دت مبراقب����ة الطموحات 
النووي����ة االإيراني����ة، م�ش����را اإل����ى اأن عودة 
رو�شي����ا اإلى املجموعة �شيك����ون اأمرا جيدا، 

ح�شب ما نقلت “فران�س بر�س”.

القمة بحثت التهديد اإليراني إضافة إلى التطرف
ترامب: قمة الـ 7 تعهدت بمراقبة طموحات طهران النووية

العاهل االأردين وويل عهده ي�شاركان يف اجتماع مكة
دبي - قن���اة العربية: قال���ت ال�شلطات االأردنية 
اإن العاهل االأردين، امللك عبداهلل الثاين، وويل عهده، 
�شي�ش���اركان يف اجتم���اع مكة املكرمة ال���ذي دعا اإليه 
خادم احلرم���ني ال�رصيف���ني، امللك �شلم���ان، مع قادة 
االإم���ارات والكويت، لبحث م�شاعدة االأردن يف مواجهة 

االأزمة االقت�شادية.
و�ش���دد العاهل االأردين عل���ى اأهمية العالقة بني 
بالده وبني الدول امل�شاركة يف االجتماع املقرر عقده 

اليوم االأحد.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، ق���ال رئي�س جمل����س النواب 
قن���اة  م���ع  مقابل���ة  يف  الطراون���ة،  عاط���ف  االأردين، 
اإن العالق���ة ب���ني اململك���ة ال�شعودي���ة  “العربي���ة”، 

واالأردن قوية وتاريخية.
الطراونة اأكد ل�”العربية” اأهمية الدعم ال�شعودي 
الذي �شيخرج االأردن م���ن ال�شائقة االقت�شادية التي 

مير بها.

واأو�ش���ح الطراون���ة اأن االأردن ياأم���ل اأن تك���ون 
املنح���ة اخلليجية يف الظرف االقت�شادي احلايل فاحتة 

خر على البالد.
وكان العاه���ل ال�شع���ودي، املل���ك �شلم���ان ب���ن 
عبدالعزيز، اأجرى ات�ش���االت مع العاهل االأردين واأمر 
الكوي���ت وويل عهد اأبوظب���ي، لبحث ومتابع���ة االأزمة 

االقت�شادية التي مير بها االأردن.
وج���اء يف بيان للديوان امللك���ي ال�شعودي اأنه مت 
االتف���اق على عقد اجتماع ي�شم ال���دول االأربع يف مكة 
املكرم���ة ي���وم غد االأح���د ملناق�شة �شبل دع���م االأردن 
للخ���روج من االأزم���ة االقت�شادية التي مي���ر بها. وقد 
اأكدت الكويت م�شاركة االأمر �شباح االأحمد يف اللقاء.

وكان االأردن �شه���د احتجاجات اأدت اإلى ا�شتقالة 
رئي����س احلكومة االأردني���ة هاين امللق���ي على خلفية 
طرح م����رصوع قانون �رصيبة الدخل ال���ذي ُووجه مبوجة 

رف�س عارمة يف ال�شارع االأردين.

موسكو – أ ف ب: 

اأك���د وزير اخلارجي���ة الرو�شية �شرغي الف���روف، اأم�س 
ال�شب���ت، اأن ب���الده مل تطلب االن�شمام جم���ددا اإلى جمموعة 
ال�شبع، اأهم الدول ال�شناعي���ة واالقت�شادية يف العامل، غداة 
دع���وة الرئي�س االأمرك���ي دونالد ترامب اإل���ى اإعادة رو�شيا 
اإل���ى �شفوف املجموعة. وق���ال الفروف يف مقابل���ة مع قناة 
تلفزيوني���ة ان رو�شيا “مل تطلب اأبدا من اأحد اأن تعود” اإلى 
جمموعة ال�شبع بعد تعليق ع�شويتها يف اأعقاب �شم مو�شكو 
�شب���ه جزيرة الق���رم يف 2014. وقبل انط���الق القمة ال�شبت، 
دعا ترامب ب�شكل مفاجئ اإلى اإعادة رو�شيا للمجموعة، االأمر 
الذي اعرت�شت عليه بريطانيا وفرن�شا واأملانيا ب�شكل �رصيع.

“تعم���ل ب�ش���كل جي���د يف  اأن رو�شي���ا  واأك���د الف���روف 
جمموعات اأخ���رى” مثل جمموعة الع�رصي���ن، كما نقلت وكالة 

انباء تا�س الرو�شية.
وقال وزي���ر اخلارجي���ة الرو�شي “يف جمموع���ة الع�رصين 
)اأ�شل���وب( امله���ل ال يعم���ل، عليك ان تتو�ش���ل التفاقيات 
هن���اك”، واأ�ش���اف اأن جمموعة الع�رصين “ه���ي اآلية للو�شول 

اإلى اإجماع. واأعتقد اأنها اأكرث �شيغة واعدة للم�شتقبل”.

رو�شيا تنفي احتمال العودة 
اإلى جمموعة ال�شبع

• الرئي�س االأمركي دونالد ترامب يف املوؤمتر ال�شحايف بكيبيك )غيتي(	
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“ال�صداقة احلقيقي���ة ال تغيب مثلما 
تغي���ب ال�صم����س، ال�صداق���ة احلقيقية ال 
تذوب مثلما ي���ذوب الّثلج”، هذه املقولة 
ال�صه���رة يف معن���ى ال�صداق���ة راودتن���ي 
واأن اأتذك���ر م���ا حفظته من �ص���ور للعالقة 
الوثيق���ة التي ربط���ت بني �صم���و رئي�س 
ال���وزراء خليف���ة ب���ن �صلم���ان حفظ���ه اهلل 
والراح���ل الكبر �صمو ال�صي���خ عبداهلل بن 
خال���د رحم���ه اهلل، فمن���ذ ت�رشف���ت بح�صور 
جمل����س �صمو رئي����س ال���وزراء العامر عرب 
كل ه���ذه ال�صن���وات الطيب���ة الت���ي زخ���ر 
فيها املجل����س ب�صتى االأحادي���ث والروؤى 
واحل���وارات وتب���ادل االآراء، خالل كل هذه 
اللق���اءات نب�صت يف ذهني الي���وم �صورة 
الراح���ل ال�صي���خ عب���داهلل ب���ن خال���د عليه 
الرحم���ة حني يب���داأ �صم���و رئي����س الوزراء 
احلدي���ث بداية مع���ه، كان تقليداً واأ�صبح 
كالعرف يف املجل�س ال���ذي يح�رشه الراحل 
ب���اأن يلتف���ت �صم���و الرئي�س نح���و ال�صيخ 
عب���داهلل ب�صوؤاله عن حال���ة الطق�س اليوم 
اأو ع���ن دخ���ول الب���ارح اأو ك���م بق���ي على 
رم�صان م���ن �صهور؟ ث���م يتعمق احلديث 
ويبداأ ال�ص���وؤال ياأخذ منح���ى تاريخيا حول 

�صج���رة العائلة اخلليفي���ة واأ�صماء حمددة 
يطرحه���ا �صمو الرئي�س اأو عن تاريخ حدث 
م���ا اأو واقع���ة تاريخية اأو �صج���ل تاريخي، 
كان الراح���ل عليه الرحمة �صج���اًل واأر�صيفاً 
لتاريخ البحرين وكان �صمو رئي�س الوزراء 
ال يبداأ املجل�س اإال بالتوجه لل�صيخ عبداهلل 
بال�صوؤال، كان ذلك ُع���رف املجل�س حينما 

يكون ال�صيخ عبداهلل حا�رشاً.
تذك���رت ذلك الي���وم وقلب���ي يعت�رش 
برحي���ل �صمو ال�صي���خ عبداهلل ال���ذي كان 
ح�صوره ي�صفي دفئاً وعمقاً وهو املتميز 
مبعارفه الديني���ة والتاريخية واجلغرافية 
وتعمق���ه يف التاريخ والفل���ك، كان مبثابة 
مو�صوع���ة تاريخية يعود له���ا �صمو رئي�س 
ال���وزراء كلما اأراد التعرف عل���ى واقعة اأو 
ف�صل من الف�صول، كان حب �صمو رئي�س 
الوزراء له يع���ود للبدايات التي ربطتهما 
من���ذ بداأ االثن���ان ت���ويل امل�صوؤولية فكان 
وا�صحاً للعيان من احل�صور وللجميع مدى 
العالقة الوثيق���ة وال�صلة الرا�صخة بينهما 
واإخال�س ووالء �صمو ال�صيخ عبداهلل ل�صمو 
الرئي����س ال���ذي جت�صد يف وقوف���ه الدائم 
مع���ه واحل�صور الدائ���م ملجل�صه ويف دعمه 

نهج �صم���و رئي����س ال���وزراء الوا�صح عرب 
امل�ص���رة الطويلة م���ن العم���ل احلكومي 
وال���ذي يظه���ر يف م���دى مالم���ح الراح���ل 
وكلمات���ه ودفء العالق���ة وال�صداق���ة مع 
�صمو الرئي�س، ا�صتذكرت كلماته الدافئة 
وه���و ي�صكرين يف كل مرة يلتقيني على ما 
اأكتبه يف الدفاع ع���ن البحرين، ا�صتذكرت 
ذلك والبحرين كله���ا تودع الراحل الكبر 
�صم���و ال�صي���خ عبداهلل بن خال���د رحمه اهلل 
ال���ذي �صيظ���ل يف وج���دان اجلمي���ع كاأحد 
اأعم���دة هذه االأ����رشة الكرمي���ة، حيث ُعرف 
وارتب���ط يف وج���دان  واالإخال����س  بال���والء 
ال�صع���ب �صنوي���اً باإطالل���ة �صه���ر رم�صان 
وبزوغ ه���الل العيد حيث يطل �صموه على 
�صع���ب البحرين معلن���اً هالل رم�ص���ان اأو 
العيد وقد قدر له اأن يرحل ب�صهر رم�صان 
ال���ذي ارتب���ط بوجدانه، فاأل���ف رحمة عليه 
وم���ا ق�رشت يا �صمو الرئي����س واأنت ترعى 
الراحل ب���دفء م�صاع���رك كما اأن���ت دائماً 

ح�صن اجلميع يف البحرين حماك اهلل.
تنويرة: 

ال حتب�س دموعك مع نف�صك.

سالم الكتبي

عادل عيسى  
المرزوق
 

 

وال�صمائ���ل  ال�صف���ات  ت�ص���دق كل 
الت���ي و�صف به���ا اأهل البحري���ن الراحل 
الكبر املغفور له باإذن اهلل �صمو ال�صيخ 
عب���داهلل بن خال���د اآل خليف���ة، فهو والد 
البحري���ن والقلب الذي احت�ص���ن اأهلها، 
وكم هي عظيمة تلك العبارة التي قالها 
�صاحب ال�صم���و امللكي االأمر خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورعاه: “فقدن���ا قامة دينية 
ووطني���ة ومرجًعا تاريخًي���ا كبًرا �صتظل 

ذكراه و�صرته باقية”.
وم���ع اأن البحرين حزن���ت على رحيل 
والده���ا ال���ذي اأحبت���ه، اإال اأن عزاءه���ا يف 
الدع���وات الطيبة به���ذه االأيام املباركة، 
والت���ي امتزجت مع دم���وع اأهل البحرين، 
فاحلق اأنه االأب الطيب الكرمي العطوف 
ل���كل البحرينيني، واحل���ق اأي�ًصا، اأن هذا 
االأب ب���ذل و�صعى وعم���ل واجتهد وحقق 
اإجن���ازات نفخ���ر به���ا جميًع���ا، ف�ص���رة 
الراح���ل الكب���ر ل���ن تغي���ب ع���ن �صجل 
الوط���ن، فهي يف اأبنائه الك���رام ومنهجه 
ال���ذي اأ�ص���اء ب���ه الكث���ر م���ن املناقب 
واأوله���ا ذلك اجله���د الذي عهدن���اه منه 
عل���ى م���دى �صن���ني طويل���ة يف تر�صيخ 
الو�صطية واالعتدال والت�صامح وجهوده 
رحم���ه اهلل وحر�ص���ه عل���ى ر����س ال�صف 
و�صيانة الوحدة الوطنية وحفظ الن�صيج 
االجتماع���ي للمجتم���ع البحرين���ي، وهن���ا 
نرى ه���ذه القامة وح�صوره���ا يف نفو�س 
ووج���دان الوط���ن واأبنائ���ه، فالبحري���ن، 
نب����س  له���ا  قي���ادًة وحكوم���ًة و�صعًب���ا، 
عظي���م من املحب���ة والتاآخ���ي والتعا�صد 
يف كل الظ���روف، فت���زول كل اخلالفات 
االأح�ص���ان  واملنغ�ص���ات ح���ني تلتق���ي 
والكف���وف، كم���ا اأن قيادتنا حفظها اهلل 
ه���ي االأحر�س عل���ى �صون ه���ذا امل�صار 
لتح�ص���ني �صياجنا الوطن���ي، ويف الوطن 
اأي�ًصا رجاالته و�صخ�صياته الذين تتالقى 
جهودهم م���ع جهود القي���ادة، فال �صيء 
بالن�صب���ة للمخل�ص���ني اأه���م م���ن الوطن 
واأهل���ه، وراأينا ذلك اال�صتقب���ال الطيب 
الك���رمي حينما توجه املواطنون والعلماء 
لتق���دمي واجب الع���زاء بفقي���د البحرين 
الكب���ر، تلك ال�ص���ورة ت�صيع يف القلوب 
�صفاء ونقاء وجم���ال روح اأهل البحرين، 
ويده���م املمدودة لبع�صه���م البع�س يف 
كل الظروف، وهذه الي���د املمدودة هي 
التي تزرع اخلر وتغر�س الف�صل والنماء 

للوطن الكرمي.
ال اأق���ول اإنن���ا بحاجة اإل���ى التوا�صل 
وتعزيز التالحم، فه���ذا قائم وهلل احلمد 
وعل���ى اأركان قوي���ة، لكننا نحت���اج لكل 
مب���ادرة وم�صاهم���ة، وكل توج���ه ك���رمي 
ي�صتح���ق الدعم وامل�صان���دة كما تعلمناه 
م���ن الراحل الكبر �صم���و ال�صيخ عبداهلل 
بن خالد اآل خليفة، فالكثر منا يعرفون 
الراح���ل رحم���ه اهلل كداعية ن����رش العلوم 
الطيب���ة، وموؤرخ  والف�صائ���ل وال�صمائل 
واأديب وح�صن للبحرين كلها، فاحت�صن 
جمي���ع الطوائف وج���اءت اإجنازاته كبرة 
رائعة اأ�صاد بها �صمو رئي�س الوزراء رعاه 
اهلل حي���ث اإن للفقي���د مناقب���ه الوطنية 
وم�صاهمت���ه البارزة وتاريخ���ه احلافل يف 
اإثراء م�صرة الق�صاء وال�صوؤون االإ�صالمية 
والبلدي���ات خالل عدة منا�ص���ب تقلدها 
خ���الل خدمته طيلة حيات���ه وحتى وفاته، 
اأ�ص���دى فيه���ا ماآث���ر جمة يف خدم���ة دينه 

ووطنه بكل تفان واإخال�س.
نك���رر اأخل����س تعازينا اإل���ى القيادة 
الك���رمي،  البحري���ن  و�صع���ب  الر�صي���دة 
فرحي���ل ه���ذا االأب الغ���ايل ال���ذي ق���دم 
الكث���ر الأم���ر �صع���ب ولكنن���ا موؤمن���ون 
بق�ص���اء اهلل وقدره.. ف�صم���وه رحمه اهلل 
رحل عن هذه الدنيا، لكن �صجاياه واآثاره 
ومناقبه واأف�صاله وتعاليمه ومنهجه باق 
فين���ا كاأبناء البحرين، و�صت�صعد روحه يف 
اجلنان اإن �صاء اهلل ونحن ن�صر على دربه 
وعطائه لوطنه واأ�رشته البحرينية الوفية.

الراحل سمو الشيخ 
عبداهلل بن خالد... 

قامة دينية ووطنية

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�صتظ���ل البحرين تدي���ن بكل مع���اين الوفاء 
للمغف���ور ل���ه �صم���و ال�صيخ عب���داهلل ب���ن خالد اآل 
خليف���ة وم�ص���واره احلافل بالعط���اء والدوراملهم 
الذي لعب���ه يف تطوير الق�صاء والبلديات وريادته 
يف العمل والن�ساط الإن�س���اين والفكري والثقايف، 
و�صيبق���ى ا�صمه ي�صيء لنا الطريق وينفع الوطن 
واالإن�صاني���ة، وم���ن هن���ا اأمتنى كمواط���ن وتلميذ 
وج���دت ف�صيح العلم من �صم���وه اإطالق ا�صم �صمو 
ال�صيخ عبداهلل بن خال���د اآل خليفة رحمه اهلل على 
اإح���دى مدار����س البحري���ن، اأو بن���اء جامع���ة حتمل 

ا�صمه تكرميا لف�صل���ه ومكانته اخلا�صة يف قلوب 
البحرينيني وتقديرا جله���وده اجلبارة يف خمتلف 
نواحي احلي���اة االجتماعية وال�صيا�صية والثقافية، 
فتخليد ا�ص���م املغفور له ب���اإذن اهلل تعالى �صمو 
ال�صي���خ عبداهلل بن خالد ر�صالتنا احل�صارية لرجل 
عظيم حمل مراث اأمة �صاخمة يف جميع امليادين،  
وكان حري�ص���ا عل���ى لغة العروب���ة، وال عجب فهو 
عم���الق الفك���ر واالأدب والفل�صف���ة والل�صاني���ات 
والعبقرية التي طالبت باملحافظة على روح اللغة 
العربي���ة. هذا امل�رشوع – اأي م����رشوع مدر�صة �صمو 

ال�صيخ عبداهلل بن خال���د اآل خليفة اأو جامعة �صمو 
ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة – �صيكون معلما 
ورم���زا خالدا للثقافة والعل���م واالآداب واملعرفة، 
فاحلي���اة نف�س يخ���رج ونف�س ي�صك���ت، �صنم�صي 
نحن وياأت���ي من ظهر الغيب اأبن���اء واأحفاد، وبعد 
مئة �صن���ة اأو اأكرث �صيتعرفون عل���ى �صمو ال�صيخ 
عبداهلل بن خالد وينهلون م���ن علمه وكتبه وماذا 
ق���دم للتاريخ واالأمة، فهذا هو اأكرب و�صام ميكننا 
منح���ه ل�صموه، فللعباق���رة زمن م���واز، زمن اأخ�رش 
ل يفن���ى، ذل���ك اأن الفع���ل الإبداع���ي والن�س���اط 

الفك���ري يرتفع عن الزمن امل���ادي، واالأمم اليوم 
تنظر بالتقدير العظيم اإل���ى عباقرتها عرب اإقامة 
امل�صاري���ع وال�رشوح املختلف���ة التي حتمل وتخلد 
اأ�صماءه���م كمراك���ز بح���وث ودرا�ص���ات ومدار�س 
وجامع���ات ومكتبات وغرها، فه���ي بهذا ال�صكل 
تربط حا�رشها مبا�صيها احلافل ب�رشوب العظمة. 

اأمنية نتمنى اأن تتحقق واأن نكون على موعد 
تاريخي مع و�صع حجر االأ�صا�س ملدر�صة اأو جامعة 
�صم���و ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة طيب اهلل 

ثراه.

إطالق اسم المغفور له سمو الشيخ 
عبداهلل بن خالد على مدرسة

رداً على ال�صوؤال اخلا�س باآلية التعامل مع الدول 
املارق���ة، تق���ول الكاتبة جاني���ت ديل���ي اإن اخليارات 
املطروح���ة هي فر�س عقوب���ات دولي���ة قا�صية ت�صع 
م�ص���ر نظام احلكم فيها يف مه���ب الريح وقد ت�صطر 
�صعوبها الإطاح���ة احلكم عرب االحتجاج���ات، اأو ال�صغط 
عليه���ا بق���وة ع�صكرياً ع���ن طريق حلف���اء يف املنطقة، 
اأم���ا اخليار الثالث فه���و اأن تقدم لها “ج���زرة” كبرة 
اأو ر�ص���اوى �صيا�صي���ة يف �ص���كل اتفاقي���ات جتاري���ة 
تف�صيلي���ة، قد تقن���ع نظامها بالتخل���ي عن خمططاته 
الت�صليحي���ة مقابل �صمان اال�صتمرار يف احلكم وتوفر 
�صب���ل احلياة ل�صعبه كي ال يثور �صده. اعتربت الكاتبة 
اأن الرئي����س االأمرك���ي دونال���د ترامب اخت���ار البديل 
االأول اخلا����س بالعقوب���ات القا�صي���ة يف التعام���ل مع 

كوري���ا ال�صمالية، واحلقيقة اأن ه���ذه اخليارات امل�صار 
اإليه���ا ه���ي خي���ارات مرهونة مب���دى التواف���ق الدويل 
حوله���ا، وع���دا ذلك لن يك���ون لها امل���ردود املتوقع، 
فل���وال م�صارك���ة ال�ص���ني ورو�صيا يف فر����س عقوبات 
غ���ر م�صبوق���ة من جان���ب االأم���م املتحدة �ص���د كوريا 
ال�صمالي���ة، والتزامهم���ا بتطبي���ق ه���ذه العقوبات ملا 
�صمعنا عن ترتيب���ات النعقاد قمة بني الزعيم الكوري 
ال�صمايل والرئي�س االأمركي، وملا �صهدنا هذا التحول 
يف �صلوكي���ات بيوجن ي���اجن. �صحيح اأن هن���اك تقارير 
�صبه موؤكدة عن ا�صتكمال كوري���ا ال�صمالية تر�صانتها 
النووي���ة وان�صمامه���ا للن���ادي النووي وع���دم حاجتها 
ملزي���د من التجارب النووي���ة وال�صاروخية، ولكن كان 
م���ن ال���وارد اأن توا�صل التمرد واإث���ارة االأزمات، ولكن 

العقوبات اأ�صهمت بقوة يف وقت هذا التوجه املحتمل. 
ويف احلالة االإيرانية، هناك اإعالن عن عقوبات اأمركية 
قا�صية، وهي كذلك بالفعل، �صيتم البدء بتطبيقها يف 
غ�ص���ون االأ�صهر القليلة املقبل���ة، ولكن هناك مبوازاة 
ذلك حال���ة من عدم التوافق مع ه���ذه العقوبات �صواء 
من جانب حلفاء وا�صنط���ن يف االحتاد االأوروبي، اأو من 
دول اأخرى ترى اأنها ملتزمة فقط بالعقوبات ال�صادرة 
عن االأمم املتحدة، ولي�ص���ت العقوبات التي تفر�صها 
اأط���راف دولي���ة �ص���د دول اأخرى، وهناك ط���رف ثالث 
يرف����س متاماً النه���ج االأمركي يف التعام���ل مع اإيران 
وي�صع م�صاحله اال�صرتاتيجية فوق اأية ح�صابات تتعلق 
بالتهدي���دات الناجمة عن ممار�ص���ات النظام االإيراين. 
هن���اك اإذا حالة م���ن الفو�صى وال�صيول���ة يف العالقات 

الدولية، وهي حال���ة ت�صتغلها االأنظمة املارقة برتكيز 
�صدي���د من اأجل االإفالت من االأث���ر املتوقع للعقوبات، 
اأو احل���د من االآثار ال�صلبية له���ا على اأقل تقدير، وهذا 
االأمر ال ي�صب يف م�صلحة االأمن واال�صتقرار الدوليني، 
وعلين���ا اأن نتذكر جيداً اأن احل���االت النادرة يف التاريخ 
املعا����رش لفر����س االأمن كان���ت نتاج تواف���ق وتعاون 

دويل.
ميكن اأن يتحقق االأمن واال�صتقرار و�صبط �صلوك 
الدول املارقة يف ح���ال اتفقت الدول الكربى جميعها 
على اإعالء قيمة االلتزام بالقوانني واملبادئ واملواثيق 
الدولي���ة، مع �رشورة االلت���زام اأي�صاً مب���ا تتو�صل اإليه 
مرجعي���ات دولي���ة معرتف به���ا يف تف�ص���ر وت�صنيف 

وحتديد اأي انتهاك لهذه القوانني. “اإيالف”.

سؤال القرن )2(

خليفة بن سلمان 
وعبداهلل بن خالد 
سجل محبة

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

فيما يخ����س الدراما الرم�صاني���ة وما تثره من 
ج���دل يف الوقت احلايل، وقبل انتهاء ال�صهر املبارك، 
وج���ب علينا - هن���ا يف البحري���ن - اأن نرف���ع القبعة 
ملخرجينا الذين ت�ص���دروا اأهم ثالثة اأعمال عر�صتها 
الف�صائي���ات املختلفة بالتناوب، ول�صت ب�صدد نقد 
الق�صة الدرامية اأو التطرق لبع�س امل�صاهد التي مل 
يتقبلها الكثرون، فقد اأ�رشت اإلى الفحوى الدرامية 
لعدد من االأعمال يف مقال �صابق، اإمنا اأحتدث هنا عن 
اإخراج االأعمال التي قدم���ت اإلينا  ب�صكل زاه اإن �صح 
التعبر. املخرجون ال�صباب وعلى راأ�صهم )القفا�س 
والعلي واحلليبي( مل يدخروا جهدا يف اإنعا�س الدراما 
اخلليجية عن طريق ال�صورة وتكنيكها واإي�صالها اإلى 
امل�صاهد بحلة خمتلف���ة متاما عن ال�صنوات ال�صابقة، 
واإن كن���ت مازلت اأحتفظ على بع����س امل�صاهد التي 
ال تنا�صب اأخالقياتنا. حقيق���ة االأمر اأن الدراما تلعب 
دورا مهم���ا يف ت�صكي���ل م�صم���ون املجتمع���ات ع���ن 
طري���ق تقدمي �صورة ذهنية، ت�صبح را�صخة ل�صنوات 
ع���دة بعد عر�س العم���ل الفني يف وج���دان امل�صاهد، 
ومثال ذلك اأنه لو عرجن���ا خلط �صر الدراما امل�رشية 
كنموذج �صنجد اختالفا وا�صحا ما بني املجتمع الذي 
كان يق���دم اإليه م�صل�صل “لي���ايل احللمية” ويتجرعه 
مع كوب ال�صاي ال�صاخ���ن ويتفنن يف تقدمي �صفات 
االإيثار وال�صجاعة واحل���ب واملودة، واملجتمع احلايل 
الغ���ارق يف وي���الت امل���ادة واحلاجة والو�ص���ول اإلى 
امل���راد باأية طريق���ة ممكنة، واإن كان���ت امل�صل�صالت 
امل�رشي���ة احلالّية تقدم باأعلى م�صت���وى اإخراجي على 
االإطالق دون مناف����س. وال اأ�صتثني الدراما اخلليجية 
من تلك املقارنة، فاأنا اأدعو الباحثني واالأكادمييني 
وي�رشفني اأن اأكون ع�صوا منهم اإلى اإجراء درا�صة حول 
تاأث���ر الدراما اخلليجية على اأخالقيات املجتمع، ولن 
اأده�س اإذا ما ا�صتطعنا اإثبات اأن معدل اجلرمية ارتفع 
ب�ص���كل هائ���ل خ�صو�صا م���ع انت�صار م�صاه���د العنف 
الالمعقول يف دراما املجتمع اخلليجي. خال�صة القول 
وه���ي ر�صالة اإل���ى العاملني يف جم���ال االإنتاج الفني 
والدرام���ا وخمرجينا على وج���ه اخل�صو�س، اإن اجلهد 
املر�ص���ود الذي مت تقدميه من خاللك���م عرب �صا�صة 
التلفاز وعل���ى اأجهزة املحم���ول واحلا�صوب ال ميكن 
اإن���كاره، اأو حتيي���ده، لك���ن العمل عل���ى اإنتاج فكري 
اأخالق���ي يق���دم اإلينا يف �ص���ورة درامي���ة مب�صتواكم 
الرائع �صي�صكل منعطف���ا كبرا يف تاريخ الدراما ويف 
تكوين اأجي���ال قادمة ت�صتقي درو�صا مهمة من خالل 
امل�صاهد االحرتافية املدرو�صة باإتقان والتي ت�صاهم 

يف خلق جيل واع.

تحية مني لكم

سمر 
األبيوكي

من جديد
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اقرتب املدرب الوطني عيل عبدالغني من تويل مهام قيادة الفريق األول لكرة السلة بنادي سرتة يف املوسم 
الريايض الجديد 2018/2019. وتشري التفاصيل إىل أن نادي سرتة واملدرب الوطني عيل عبدالغني قد اتفقا 

نسبيًّا عىل كافة األمور املتعلقة بقيادة فريق السلة يف املوسم املقبل، وتبقى مسألة إبرام العقد الرسمي بني 
الطرفني الذي من املتوقع أن يكون خالل األيام القليلة القادمة. وجاء قرار إدارة البحارة بالتعاقد مع املدرب 

عبدالغني ملعرفته الكاملة بالفريق وبالدوري املحيل، ولتدريبه سلة سرتة يف العديد من املواسم السابقة، إذ إنه 
يعترب صاحب اإلنجاز التاريخي مع الفريق حينام قاده لتحقيق بطولة كأس السلة عىل حساب املنامة يف مباراة 

تاريخية.
ويعترب عبدالغني من املدربني الوطنيني املميزين من خالل قيادته لعدد من فرق الدوري البحريني، إذ سبق له 

أن أرشف عىل تدريب أندية النويدرات واالتحاد والبحرين والحالة.

سترة” لـ”سلة  القادم  المدرب  عبدالغني  علي 
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أولياء  م��ن  ناش��د مجموع��ة 
أمور العب��ي منتخب البحرين 
للغطس عرب “البالد س��بورت”، 
اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة، 
بإع��ادة نش��اط اللعب��ة بع��د 

التوقف الطويل الذي طالها.
وأوضح أولي��اء األمور أن لعبة 
الغط��س ق��د توقف��ت زه��اء 
العرشي��ن عاًم��ا، لكنها عادت 
بفضل جه��ود مجتمعة بذلت 
م��ن قب��ل االتح��اد البحريني 
فري��ق  وم��درب  للس��باحة 
الغطس وبجهد مضن من قبل 
أبنائنا الذين ت��رتاوح أعامرهم 
بني السادسة حتى الثالثة عرش 

عاًما.
وأضافوا “أخ��ذت تلك الجهود 

من وقت دراسة أبنائنا ولعبهم 
وتواجدهم بني أرستهم، وأخذنا 
نحن أولي��اء األمور من العديد 
م��ن التزاماتن��ا حرًص��ا ع��ىل 
التدريب  تواجدهم يف ساعات 
والتعليم وذلك عىل مدى ثالثة 

أعوام”.
وتفاجأ أولي��اء األمور بالتوقف 
املفاج��ئ ال��ذي ط��ال اللعبة، 
حيث قال��وا “بين��ام كنا نظن 
أننا نس��تعد لقط��ف مثار تلك 
الجه��ود، إال أننا نفاجأ بتوقف 
الفريق، وذلك بحسب ما أبلغنا 
االتح��اد بأن��ه توق��ف مؤقت 
الف��رتة  فق��ط”، مؤكدي��ن أن 
املؤقتة طالت والتواصل ضعف 
حت��ى كاد ينتهي وبدأ أبناؤهم 

أحبوها  ينش��غلون عن هواية 
وأبدعوا فيها بش��هادة مدربهم 
وإدارة االتحاد واملسؤولني عىل 
اللعب��ة، الفت��ني إىل أن األم��ل 
بعودة فريق الغطس بدأ يخبو. 
وتس��اءل أولي��اء أم��ور العبي 
فري��ق الغط��س ع��ن مص��ري 
اللعبة: “هل يضيع جهد ثالث 
س��نوات هب��اًء منث��ورًا؟ وهل 
يريض ذلك املهتمني برفع اس��م 
البحري��ن عالًيا يف عامل الرياضة 
بس��واعد أبنائه��ا؟ ألي��س من 
تل��ك  تس��تثمر  أن  الواج��ب 
الق��درات والطاق��ات من أجل 

وطن مزدهر؟”.
ووض��ع أولي��اء أم��ور الالعبني 
ثقتهم الكاملة يف املسؤولني عن 

اللعبة باتحاد السباحة واللجنة 

األوملبي��ة البحريني��ة، بإع��ادة 

تفعيل نش��اط لعب��ة الغطس، 

ورفع اإليقاف عنها.

أوليــاء أمــور العبي منتخــب الغطس ينشــادون األولمبية
إلعادة تفعيل نشاط اللعبة ورفع اإليقاف عنها

جانب من نشاط لعبة الغطس

محمد الدرازي

أك��د إداري لعب��ة الجوجيتس��و 
باالتح��اد البحرين��ي للدفاع عن 
النفس أحمد جناح��ي أن قامئة 
دورة  يف  املش��اركة  املنتخ��ب 
األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة 
التي س��تحتضنها مدينتي جاكرتا 
وباملبان��غ بأندونيس��يا م��ن 18 
أغسطس لغاية 2 سبتمرب املقبلني 
تتكون من 6 العبني يعول عليهم 
امل��درب رضا منف��ردي لتحقيق 
نتائج إيجابية يف املعرتك اآلسيوي.
وأضاف جناحي أن القامئة تتكون 
من عيل س��ينا منفردي، عبدالله 
س��ينا منف��ردي، محم��د عزي��ز 
عبدالله،  ع��يل  ميثم  أبوادريس، 
نج��اد غ��ازي القصيب��ي، محمد 

جاسم غريب.
وأش��ار أن االختي��ار مل يأت من 
فراغ وإمن��ا كان بناء عىل النتائج 
اإليجابي��ة الت��ي حققه��ا هؤالء 
الالعبون يف مختلف املش��اركات 
املاضية عىل كافة املستويات وأن 
االتحاد يعول عليهم للصعود إىل 
منص��ة التتويج وتحقي��ق نتائج 

مرشفة تليق بسمعة الجوجيتسو 
البحريني��ة وم��ا حققت��ه م��ن 
إنجازات عىل مدار الفرتة املاضية.
وأض��اف “يف ع��ام الذهب نأمل 
ب��أن نوفق يف تحقي��ق الذهب، 
فالعبون��ا يتمتع��ون بإمكان��ات 
فنية جي��دة وحظوظهم قوية يف 
تحقيق نتائج جيدة، ولقد شاركنا 
ه��ذه املرة بس��تة العب��ني فيام 
ش��اركنا بدورة األلعاب اآلسيوية 

داخ��ل الص��االت الت��ي أقيمت 
آباد برتكامنستان  مبدينة عش��ق 
يف الع��ام امل��ايض بأربعة العبني 

فقط”.
وكان منتخب الجوجيتس��و حاز 
عىل امليدالي��ة الذهبية التي فاز 
به��ا عيل منف��ردي وف��از أحمد 

شبيب بامليدالية الربونزية.
مس��توى  أن  جناح��ي  وذك��ر 
املنافسة بدورة األلعاب اآلسيوية 

لن يكون عىل غرار دورة األلعاب 
اآلس��يوية داخل الص��االت وإمنا 
س��يكون أرف��ع ولك��ن بالعزمية 
واإلرادة وإرصار الالعب��ني فإنهم 
ق��ادرون ع��ىل تحقي��ق نتائ��ج 
متمي��زة، خصوًص��ا يف ظل دعم 
اللجن��ة األوملبية برئاس��ة س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
عن  للدفاع  البحرين��ي  واالتحاد 

النفس برئاسة أحمد الخياط.

بدورة األلعاب اآلسيوية

جناحي: الجوجيتسو تشارك بـ 6 العبين وطموحنا الذهب
حسن علي

ًجا بذهبية آسيوية تركمانستان العام الماضيأحمد جناحي علي منفردي متوَّ

شعار اللجنة األولمبية

بن هندي يرعي ختام أنشطة 
نادي التنس

تحت رعاية مستشار جاللة امللك 
لشؤون الشباب والرياضة صالح بن 
هندي، يقيم نادي البحرين للتنس 

يف الساعة العارشة والنصف من 
مساء اليوم الحفل الختامي لألنشطة 

الرمضانية التي نظمها النادي خالل ليايل 
شهر رمضان املبارك، رصح بذلك رئيس نادي البحرين للتنس 
خميس املقلة، موضًحا أن برنامج الحفل سيبدأ بوصول كبار 

املدعوين والرعاة والضيوف، وبعدها يتم إلقاء بعض الكلامت 
بهذه املناسبة، ثم يتفضل راعي الحفل ومسئولو الرشكات 

الراعية لألنشطة الرمضانية بتقديم الكؤوس والجوائز املالية 
لالعبني الفائزين باملراكز األوىل يف األنشطة الرمضانية التي 

نظمها النادي هذا العام ومنها، بطولة املرحوم ماجد الزياين 
لزوجي السوبر وبطولة املاسرتز عىل كأس املرحوم ِأحمد طالل 

املاحوزي.
 كام سيتم السحب عىل عدد من الجوائز القيمة املقدمة من 
راعي الحفل، ويختتم بالغبقة الرمضانية السنوية التي ترعاها 

سنويًّا مجموعة ماركوم الخليج.
وأشاد املقلة بالدعم املتواصل والالمحدود الذي يقدمه 

مستشار امللك للنادي، كام أشاد بالجهات الراعية لألنشطة 
الرمضانية وهي رشكة يوسف خليل املؤيد وأوالده، استثامرات 

الزياين، عضو النادي طالل املاحوزي، باإلضافة إىل الغبقات 
الرمضانية التي تسابق عىل رعايتها عدد من أعضاء النادي 

ومنهم رسول الحداد ومحمد رشف وناجي السامهيجي ورعاية 
عضو النادي محمد نارص لنشاط البلياردو.

علي عبدالغني

خميس املقلة

قدمت إدارة نادي النرص الكويتي 
خطاًبا رسميًّا إىل نادي النجمة 
البحريني تطلب فيه خدمات 

العب الفريق األول لكرة القدم 
ومنتخبنا الوطني األول سيد 
مهدي باقر بدًءا من املوسم 
الريايض املقبل 2018/2019.
ويعترب سيد مهدي باقر من 

الالعبني الشباب الذين برزوا عىل 
الساحة املحلية، إذ استطاع إثبات 

نفسه عرب قدراته الفنية املميزة 
يف خط الدفاع، وذلك بإمكاناته 

العالية عىل جميع األصعدة.
ويأيت الطلب الكويتي نظرًا ملا 

أظهره باقر من أداء مميز خالل 
الفرتة األخرية سواء مع ناديه 

األم )األهيل( قبل انتقاله املوسم 
املنرصم 2017/2018 للنجمة 

ومساهمته الفعالة يف التتويج 
بلقب كأس جاللة امللك “أغىل 

الكؤوس”، أو عىل صعيد منتخبنا 
الوطني األول، إذ قدم باقر 

مستويات الفتة آخرها يف دورة 
كأس الخليج العريب “خليجي 23” 

التي أقيمت يف الكويت.
وصار سيد مهدي باقر من ضمن 

العنارص التي تحوز عىل ثقة 
الجهاز الفني للمنتخب األول مع 

العديد من املدربني ومنذ فرتة 
ليست بالقصرية، حيث يتواجد 

ضمن قامئة “األحمر” حاليًّا.
وبال شك، فإن تواجد باقر مع 

صفوف النرص الكويتي إذا 
انتقل إليه يف التجربة االحرتافية 

الجديدة واألوىل له خارج 
البحرين، فإنه سيكون تعزيزًا 

إضافيًّا وقويًّا لتشكيلة النرص الذي 

يضم يف صفوفه محرتف بحريني 

آخر وهو سيد ضياء سعيد 

وسيمثله املوسم املقبل أيًضا 

للعام الثاين عىل التوايل، كام أنه 

سيكون املحرتف البحريني الثالث 

يف الدوري الكويتي إىل جانب 

سيد ضياء، ووليد الحيام املعار 

من نادي املحرق البحريني إىل 

سيد مهدي باقرالكويت الكويتي.

النصر الكويتي يطلب الدولي سيد مهدي باقر “رسمًيّا”
أحمد مهدي

سيكون المحترف البحريني الثالث إذا وّدع “النجمة”

البالد سبورت
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17 علي عبدالمجيد ينضم للجهاز الفني لنادي هجر السعودي
أحمد مهدي

انضم املدرب الوطني عيل 
عبداملجيد إىل الجهاز الفني 

لنادي هجر السعودي 
للموسم الريايض املقبل 

2019-2018، وذلك بصفته 
محلال لألداء.

وجاء التعاقد مع املدرب 
الوطني عيل عبداملجيد 

ليكون ضمن الجهاز الفني 

للنادي الذي ينافس املوسم 
املقبل يف دوري الدرجة 

األوىل هناك يف السعودية، 
ونظرًا ملا يتمتع به من خربة 

كبرية يف مجال التحليل 
الفني.

ويعد عيل عبداملجيد من 
مواليد العام 1989، وحاصل 

عىل شهادة التدريب 

 ،A اآلسيوية للمستوى
باإلضافة إىل املستوى 

الرابع للربنامج الوطني 
للمدربني، فيام يعد املدرب 
الوطني األول الذي يحرتف 

يف الدوري السعودي 
للمحرتفني، إذ قىض النصف 
الثاين للموسم املايض -2017

2018 مع فريق االتفاق 

السعودي رفقة املدرب 
السعودي سعد الشهري، 

بعد أن كان عبداملجيد 
محلال فنيًّا ملنتخباتنا 

الوطنية.
وسبق لعيل عبداملجيد أن 

عمل يف دوري الدرجة األوىل 
السعودي، إذ خاض تجربة 

االحرتاف قبلها مع نادي 

النهضة السعودي بصفته 

محلال فنيًّا أيًضا.

وستكون املهمة الجديد 

للمدرب عيل عبداملجيد مع 

نادي هجر رفقة املدرب 

السعودي عبدالله الجنويب 

الذي يرشف عىل الفريق 

حاليًّا.

أس��دل الس��تار عىل منافسات بطولة 
مصب��اح اله��دى لقدام��ى الالعب��ني 
الرمضاني��ة لكرة الق��دم، إذ اختتمت 

البطولة يوم الخميس املايض.
املنس��ق  عبدالع��ال  محم��د  وأك��د 
اإلعالم��ي للبطول��ة أن البطول��ة قد 
لقت استحس��ان مجل��س إدارة نادي 
املالكية والالعبني املشاركني والجامهري 
املتابع��ة، وذلك بفض��ل الجهود التي 
بذلت من قبل أعضاء اللجنة، وقال إن 
الجميع تحمل املس��ئولية وعمل عىل 

إظهارها بأفضل صورة.
وخت��م حديث��ه بش��كر إدارة ن��ادي 
املالكية عىل الثقة التي منحت ألعضاء 
اللجن��ة وإىل راع��ي البطول��ة منصور 
مزعل عىل دعمه املس��تمر لألنش��طة 

االجتامعية مبختلف أنواعها.
وىف الخت��ام، بارك عبدالع��ال لفريق 
ديوانية مزعل مبناس��بة تحقيقه كأس 
البطولة وكذلك فري��ق ديوانية الربي 
الذي حصل عىل املركز الثاين، وش��كر 

جميع الالعبني عىل مشاركتهم. 
ومن جانب آخ��ر، قدم منصور مزعل 
صاحب عقارات مصباح الهدى شكره 
الجزي��ل وتقديره لكل من س��اهم يف 
إنجاح منافسات البطولة وبالخصوص 

أعض��اء لجنة األنش��طة واملس��ابقات 
بنادي املالكية.

 وق��ال إن من أولويات املؤسس��ة هو 
دعم األنش��طة والفعاليات املجتمعية 
مبختل��ف أنواعه��ا، وم��ا يقدمه من 

دعم م��ا هو إال قلي��ل. وختم حديثه 
ب��أن ال��دورة القادم��ة س��وف تكون 
هنالك جائزة قيمة يف املباراة النهائية 
للجامهري التي س��وف تتواجد، وهي 
عبارة عن سيارة سيتم السحب عليها 

وكذلك جوائز أخرى سوف يعلن عنها 
بعد التنسيق بني املؤسسة واللجنة. 

 وب��دوره، ق��ال مدير فري��ق ديوانية 
مزعل بطل الدورة محمد خميس إن 
الفريق حرص عىل املشاركة يف الدورة 
من��ذ اإلع��الن عنها ألن ه��ذه الدورة 
تتميز مبش��اركة قدامى الالعبني، ولها 
طاب��ع خاص وممي��ز، حي��ث اإلثارة 
واملتعة دامئًا م��ا تكون حارضة، وهي 
كذلك فرصة لاللتقاء مبن جمعتنا بهم 

أحىل الذكريات.
 وختم حديثه بش��كر اللجنة املنظمة 
وراعي الدورة، ولكل من ساهم وعمل 
عىل نجاحها مع متنياته باستمرارها يف 

السنوات القادمة.

إسدال الستار على منافسات “مصباح الهدى”
البالد سبورت

منصور مزعل مع جاسم عبدالعالمحمد عبدالعال

من منافسات البطولة

“البالد” لنهائي ناشئي الهملة الكروية

متكن فريق البالد بقيادة أحمد مهدي من التأهل للمباراة النهائية لدور 
مركز الهملة لفئة الناشئني للعام 2018، وذلك بعد تصدره لفرق املجموعة 

برصيد سبع نقاط من ثالث مباريات، حيث فاز يف لقاءين وتعادل يف 
الثالث مع فريق الوطن بقيادة عيل عقيل.

وقد متكن فريق البالد من الفوز يف افتتاح مبارياته أمام خصمه األيام 
بنتيجة هدف مقابل ال يشء سجله املتألق محمد أحمد. 

وواصل فريق البالد تألقه بالدورة من خالل مباراته الثانية أمام منافسه 
اللدود فريق أخبار الخليج بقيادة عيل نافع يف مباراة ممتعة قدمها 

الفريقان واستطاع فريق أخبار الخليج بخطته الدفاعية أن يحافظ عىل 
مرماه نظيًفا خالل الشوط األول معتمًدا فقط عىل الهجامت املرتدة، 

ومتكن من التحكم يف مجريات املباراة بشوطها األول، لكن العبي البالد 
أظهروا فنياتهم ومتكنوا خالل آخر عرش دقائق من بسط سيطرتهم عىل 

مجمل وقت املباراة األخري واستطاعوا إحراز هدف الفوز عن طريق 
املتألق طه جعفر ليتقدموا بنتيجة هدف مقابل ال يشء أمام منافسهم 
العنيد فريق أخبار الخليج، فيام تعادل البالد يف لقائه األخري ضد فريق 

الوطن، علاًم بأن فريق البالد أحرز بطولتي نسخة العام 2015م، و2016م 
فيام كان أخبار الخليج بطال لنسخة العام امليض. وسيالقي البالد يف نهايئ 

ناشئي الهملة الكروية الفائز من مباراة الدور نصف النهايئ والتي ستجمع 
بني األيام والوطن. وتشري التوقعات إىل فوز فريق البالد ببطولة الناشئني 

بعد املستوى الذي قدمه العبوه بالدورة التمهيدي. رصح بذلك أمني الرس 
ورئيس العالقات العامة باملركز إبراهيم عبدالله.

علي عبدالمجيد

يسعى النادي األهيل إىل تعزيز 
صفوف فريقه األول لكرة القدم 

خالل املوسم الريايض املقبل -2018
2019 بخدمات العب املالكية أحمد 

يوسف.
وتشري مصادر مطلعة إىل أن إدارة 

النادي األهيل بدأت فعليًّا يف التحرك 
لضم الالعب الذي يجيد اللعب 

يف خط الوسط، خصوًصا مع تبقي 
موسم واحد يف عقده مع فارس 

الغربية.
وتأيت التحركات األهالوية توجًها 

منها لتعزيز صفوف فريقها بشكل 
جيد خالل املوسم املقبل، خصوًصا 

مع ما يتمتع به الالعب أحمد 
يوسف من إمكانات فنية مميزة 

وعالية أظهرها املوسم املنرصم 
2018-2017 مع فريق املالكية، 
إذ كان واحًدا من أبرز الالعبني 

يف صفوفه بل حتى عىل مستوى 
املوسم عرب ظهوره وأهدافه 

الحاسمة.
ويعد أحمد يوسف من الالعبني 

الذين سبق لهم خوض تجربة خارج 

نادي املالكية، وميلك إمكانات 
جيدة، وبدون شك سيكون إضافة 
قوية لفريق األهيل يف حال انتقاله 

إليه. ويسعى األهيل الذي سينافس 
املوسم املقبل يف دوري الدرجة 

الثانية إىل تعزيز الصفوف بشكل 
قوي، الستعادة بريق القلعة الصفراء 

املفقود منذ سنوات، خصوًصا وأن 
اإلدارة األهالوية استقطبت املدرب 

الوطني عيىس السعدون، ليكون 
عىل رأس اإلدارة الفنية للفريق بدًءا 

من املوسم املقبل.

يأيت ذلك وسط التحركات التي قام 
بها األهالويون خالل الفرتة املاضية 

عرب تجديد التعاقد مع بعض 
الالعبني كحسني سلامن ومهدي 

حميدان، باإلضافة إىل استقطاب 
آخرين كالعب املالكية السابق سيد 

محمد السهالوي الذي مثل فارس 
الغربية املوسم املايض.

ويهدف األهيل ملواصلة تحركاته 
لتعزيز الصفوف جيًدا قبل انطالق 

املوسم يف خطوات للعودة مرة 
لقطة لالعب أحمد يوسف )إعالم نادي املالكية(أخرى إىل دوري الدرجة األوىل.

يوسف أحمد  بالملكاوي  صفوفه  لتعزيز  يسعى  األهلي 
أحمد مهدي

“اللي ما يقدر ال يجي يطالع” جننت العقول!

علي مجيد

“ زالبية”

ali.majeed
@albiladpress.com

زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية 
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم 2018/2017.

قد تكون الكلامت التي أطلقها 

نجم منتخبنا وفريق النجمة 

لكرة اليد حسني الصياد يف مطلع 

املوسم  املنرصم واملتمثلة يف 

“السوبر للسوبر.. واحنه أحسن 

فريق يف البحرين، واليل ما يقدر 

ال يجي يطالع” هي الحدث األبرز 

يف ساحة كرة اليد عىل مر األعوام.

تلك العبارة التي أصبح لها صدى 

واسع محلياً وخارجياً، أحدثت 

ضجة مل تحدث من ذي قبل 

وتحديدا لدى منتسبي وعشاق 

كرة اليد، وخصوصا أن هناك 

أساطري ونجوم تناوبوا عىل تاريخ 

اللعبة البحرينية مل يخرجوا يوما 

مبثل هذا األمر. نعم )اليل ما يقدر 

ال يجي يطالع(، أزعجت وآملت 

الكثريين، وهذه كانت بداية 

الرشارة والتي جعلت الصياد يف 

قفص االتهام والشتم رغم أن 

تلك الكلامت كانت تعرب عن رأيه 

وهذا حق مرشوع واألهم من 

ذلك أنه مل ينتقص من شأن أحد 

أو تطاول عىل أحد ما.

هذه الكلامت التي باح بها الصياد 

ملحبيه يف املدرجات وسط فرحته 

بلقب السوبر البحريني عىل 

حساب األهيل، انترشت )بقصد أو 

دونه( يف مقطع تم تداوله بصورة 

واسعة يف الوسط الريايض، أنتج 

عن شحن نفيس واندفاع لدى 

العبي الفرق وجامهريها املنافسة 

من أجل كرس تلك الكلامت التي 

من املؤكد أنها دغدغت مشاعرهم 

ومل يستصيغوها بتاتا، وأيضا 

جننت عقول املدرجات، ووضح 

ذلك من خالل شدة مواقفهم 

وحركاتهم يف مباريات فرقهم مع 

النجمة عموما والصياد خصوصا، 

وفوز األهيل يف املواجهة األوىل 

للدور قبل النهايئ للدوري، وتتويج 

باربار بدرع الدوري أكرب دليلني 

عىل ذلك!

فام إن خرج جمهور فريقي 

األهيل وباربار فائزين عىل 

نظريهام “الصياد”، إال وبدأت 

صيحات االستهجان والرصاخ يف 

صالة اللعبة بتكرار عبارة “السوبر 

للسوبر.. واليل ما يقدر ال يجي 

يطالع وإلخ”، بل ووصل األمر إىل 

أن يتم إعادة نرش مقطع الالعب 

وتخلله بعض اإلضافات بشكل 

ساخر، كنوع من الرد عىل الالعب 

الذي انقسم الشارع حول صحة 

كالمه من عدمه. هناك من قال 

إن الصياد بالغ يف كالمه والبعض 

قال إنه “مغرور ومتفلسف” 

وآخرون قالوا إنه مل يحرتم زمالء 

اللعبة وتحديدا كبار السن والخربة 

املتواجدين حاليا يف امليدان، وإلخ 

من التحليالت، أي )كٌل يغني عىل 

لياله(! 

الخالصة.. يف الدول املجاورة 

كالسعودية والدول األوروبية 

نرى ونسمع مدربني والعبني 
يدلون علنا بترصيحات نارية 
حول أنفسهم ويف خصومهم 

بكلامت تفوق ما قالها الصياد، 
وتكون ردود الفعل بترصيحات 
مامثلة، تلهب األجواء التنافسية 

واإلعالمية، ولكن لألسف الشديد 
يف رياضتنا يحدث انفالت عقيل 

وشحن نفيس كبري ينكشف من 
خاللهام املستور من ِقبل الجامهري 

وآخرون. ولنا يف الصياد واملدرب 
السالوي أحمد جان ومنذ أعوام 

سابقة املدرب واملحلل بقناة 
أبوظبي الرياضية رياض الذوادي، 
والحارس الدويل السابق واملحلل 
حمد الرويعي مثاال عىل ما نقول!

ali.radhi9@gmail.com

حسين الصياد

البالد سبورت
فريق ناشئي البالد



وصل رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم معايل الش��يخ س��لامن بن 
ابراهي��م آل خليف��ة إىل العاصمة 
الروس��ية موس��كو اليوم )السبت( 
يف زي��ارة رس��مية لحض��ور جملة 
اآلسيوي  االتحادين  اجتامعات  من 
وال��دويل لك��رة الق��دم ومتابع��ة 
مش��اركة املنتخب��ات اآلس��يوية يف 
نهائيات كأس الع��امل 2018 والتي 

ستنطلق الخميس املقبل.
وشارك رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة 
الق��دم فوز وصوله إىل موس��كو يف 
اجتامع رؤس��اء االتحادات القارية 
ال��ذي عقد برئاس��ة الس��يد جياين 
انفانتنيو رئيس االتحاد الدويل، وتم 
خالله اس��تعراض أخر املستجدات 
ع��ى الس��احة الكروي��ة الدولية، 
باإلضافة إىل استعراض سبل التعاون 
والتنس��يق بني مختلف االتحادات 
القاري��ة لتحقيق مصالحه��ا العليا 
ومبا ينعكس بص��ورة إيجابية عى 

االتحادات الوطنية التابعة لها.

ويش��هد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة اليوم اجت��امع مجلس 
االتح��اد الدويل لك��رة القدم الذي 
س��يناقش تقارير اللج��ان الفرعية 
آخ��ر  س��يحث  ك��ام  للمجل��س، 
التحض��رات املتعلقة بعقد اجتامع 
الذي س��يعقد  الفيفا(  )كونغ��رس 
ي��وم 13 يونيو، باإلضاف��ة لالطالع 
عى االستعدادات النهائية النطالقة 

منافسات كأس العامل.
ويرتأس رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
الق��دم يوم اإلثن��ني املقبل اجتامع 
اآلسيوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
الذي سيتم خالله استعراض العديد 
من القضايا املتعلقة مبس��رة الكرة 
اآلسيوية إىل جانب مناقشة تقارير 
اللجان العاملة، واس��تعراض خطط 
وبرام��ج االتحاد الق��اري للمرحلة 

املقبلة.
كام يشهد يوم االثنني عقد االجتامع 
العام لالتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
برئاسة الش��يخ سلامن بن إبراهيم 

آل خليفة وحضور جياين إنفانتينو 
رئي��س االتح��اد ال��دويل وأعض��اء 
املكتب التنفي��ذي لالتحاد القاري، 
ورؤس��اء وأعضاء وفود االتحادات 
يتضمن  اآلس��يوية، حيث  الوطنية 
االجت��امع كلمتني لرئي��س االتحاد 
اآلس��يوي ورئيس االتح��اد الدويل، 
كام س��يتم االستامع إىل عرضني من 
ممثيل الدول املرش��حة الس��تضافة 

نهائيات كأس العامل 2026.
ويش��ارك رئيس االتحاد اآلس��يوي 
لكرة الق��دم يوم األربعاء املقبل يف 
اجت��امع كونغرس االتح��اد الدويل 
الثامن والستني الذي يشمل جدول 
أعامله العديد م��ن املواضيع، ويف 
الدولة  ع��ى  التصويت  مقدمته��ا 
املس��تضيفة لنهائي��ات كأس العامل 

.2026
ويش��هد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة يوم الخميس املقبل حفل 
افتتاح نهائيات كأس العامل واملباراة 
االفتتاحية التي س��تجمع املنتخب 

املنتخب  نظ��ره  م��ع  الس��عودي 
الرويس )صاحب األرض والجمهور( 

ضمن منافسات املجموعة األوىل.
الش��يخ  أعرب  املناس��بة،  وبه��ذه 
س��لامن ب��ن إبراهي��م آل خليفة 
ع��ن أمنياته الصادق��ة للمنتخبات 
اآلس��يوية يف تحقيق نتائج إيجابية 

ضمن نهائيات كأس العامل مبينا أن 
منتخبات السعودية، اليابان، إيران، 
كوريا الجنوبية، وأسرتاليا متلك من 
القوية  الفني��ة واإلرادة  اإلمكانات 
ما يؤهلها لتقديم مس��تويات فنية 

جيدة يف املحفل الكروي الكبر.
وأشار رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم إىل أن نهائي��ات كأس العامل 
املقبلة خصوصية للكرة اآلس��يوية 
يف ظل مش��اركة الع��دد األكرب من 
املنتخبات اآلس��يوية يف تاريخ كأس 
العامل، مبيًن��ا أن ذلك األمر يعكس 
التطور املتنامي يف مس��توى الكرة 
اآلس��يوية كام أن��ه يش��كل دافًعا 
قويًّا للمنتخبات الخمسة من أجل 
تحقي��ق ظهور طيب يع��زز مكانة 

القارة عى الساحة الدولية.
وأبدى الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة ثقته بق��درة جمهورية 
روسيا االتحادية عى توفر مختلف 
نهائيات  لتنظيم  املثالي��ة  الظروف 
كأس العامل بأفض��ل صورة ممكنة، 
معرًبا عن تقدي��ره للجهود الكبرة 
الروس��ية  الجه��ات  بذله��ا  الت��ي 
املختص��ة يف س��بيل إنجاز مختلف 
الرتتيبات الالزمة الحتضان الحدث 

العاملي املرتقب.

خصوصية روسيا  مونديال  في  اآلسيوية  للمشاركة  إبراهيم:  بن  سلمان 
يشهد العديد من االجتماعات اآلسيوية والدولية

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

موسكو             مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

يس��دل الس��تار يف الس��اعة الع��ارشة 
والنص��ف من مس��اء ي��وم األحد عى 
منافسات دورة مركز الهملة لكرة القدم 
لفئة الشباب، حيث س��تختتم البطولة 
مبباراته��ا النهائية بني فريق س��فريات 
القصيب��ي أ املرش��ح األق��وى بقي��ادة 
عبدالواحد محم��د وفريق هايب بقيادة 
املبدع حسن مهدي بطل نسخة 2010، 
ونس��خة 2012 ووصيف نس��خة العام 
2011، عل��اًم ب��أن س��فريات القصيبي 
يص��ل ألول م��رة يف نهايئ ال��دورة منذ 
إقامته��ا، وهو عامل رمب��ا يدفع العبيه 
لتحقي��ق أول إنجاز لهذا الفريق بدورة 
فئة الش��باب لكرة القدم مبركز ش��باب 

الهملة.
وقد استطاع فريق س��فريات القصيبي 
أ التأه��ل للمب��اراة النهائي��ة بعد فوزه 
عى غرمي��ه فريق س��فريات القصيبي 
ب بنتيج��ة هدف��ني مقاب��ل ه��دف، 
وكان س��فريات القصيب��ي أ ق��د تأهل 
للدور الث��اين بعد حصوله ع��ى املركز 
واس��تطاع  األوىل،  باملجموع��ة  األول 
هزمية فريق ه��ايب بال��دور التمهيدي 
بنتيجة هدف��ني مقابل ال يشء، ويدخل 
س��فريات القصيب��ي املب��اراة أكرث ثقة 

خاصة أنه ميتلك خط وسط قويًّا بقيادة 
مايس��رتو خط الوس��ط محمد بن عيل 
ميك، ومهاجمه حس��ني منصور امللقب 
بالش��لهوب، وهداف��ه املغم��ور ع��يل 
حميد، فيام يقود خ��ط الدفاع الغائب 
العائد ظهر فريق املركز حسن عبدالله، 
القصيب��ي لضم  وسيس��عى س��فريات 
اللق��ب األول يف تاريخ��ه، ورمبا يكون 
دافًعا لتحقيقه كاس البطولة لهذا العام 
بعد األداء الجمي��ل الذي قدمه العبوه 
طوال مباريات الدورة. ويف املقابل، يقف 

فريق هايب بقيادة حس��ن مهدي الذي 
تأهل للمباراة النهائي��ة بعد فوزه عى 
أحد الفرق املرشحة فريق أخبار الخليج 
برضب��ات الجزاء بع��د انته��اء الوقت 
األصيل للمباراة بنتيجة هدفني لهدفني، 
حيث أثبت العبو هايب كام هي عادتهم 
أنهم الرقم الصعب بالدورة، واس��تطاع 
القائد املتألق عيل عبدالله قيادة فريقه 
نحو التأهل للمب��اراة النهائية، والعبي 
وسطه عيل صالح وصخرة الدفاع صادق 
جعف��ر عبدالل��ه، ومهاجميه الش��ابني 

محم��د جعفر عطي��ة، ومحمد جميل، 
وه��و فريق مرصع بنجوم الهملة الذين 
بإمكانهم أن يضعوا هايب عى مش��ارف 
منصة التتويج كام كان لحارسه املخرضم 
وصاح��ب الخ��ربة الطويل��ة كح��ارس 
سابق للمركز حس��ني حجي أحمد دور 
كب��ر يف الذود عن مرم��اه، حيث يؤكد 
العبو هايب أنهم يف كامل اس��تعداداتهم 
البدني��ة، مؤكدين أنه��م قادمون نحو 
إح��راز كاس البطولة للم��رة الثالثة ورد 
الهزمي��ة لس��فريات القصيب��ي أ، فهل 
س��يفعلها هايب للمرة الثالثة؟، ويحمل 
كأس دورة مرك��ز الهملة الكروية أم أن 
فريق س��فريات القصيبي أ س��تكون له 
كلم��ة الفصل اليوم خاص��ة بعد غيابه 
ف��رتة طويلة عن منصات التتويج.  علاًم 
بأن نهايئ العام املايض متكن األبراج من 
انتزاع البطولة من فريق األيام برضبات 
الرتجي��ح، كام توّجه رئيس املركز محمد 
خلي��ل وبالنياب��ة عن أعض��اء مجلس 
اإلدارة بالشكر الجزيل إىل أعضاء املركز 
وجامه��ر القري��ة الذي��ن تواصلوا مع 
مباريات الدورة. رصح بذلك أمني الرس 
ورئيس العالقات العامة باملركز إبراهيم 

عبدالله.

اليوم إسدال الستار على دورة شباب الهملة الكروية
البالد سبورت

جانب من منافسات البطولة

اليوم ختام بطولة دمستان 
لكرة الطائرة

تقام عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت 
املباراة النهائية لبطولة دمستان الرمضانية األوىل لكرة الطائرة، 

وذلك عى ملعب مركز شباب دمستان وبرعاية من النائب 
الشيخ ماجد املاجد وأبو سارة للجبس والصباغة.

واستحق الفريقان التأهل للمباراة الختامية بعد املستوى املميز 
الذي ظهرا عليه خالل مباريات الدور األول، حيث تأهل فريق 
املجلس مبارشًة بعد تصدره الدور األول برصيد 15 نقطة، فيام 
جاء تأّهل اللوزي بعد فوزه يف مباراة نصف النهايئ عى فريق 

الساحل بشوطني مقابل شوط واحد.
ومن املتوقع أن تشهد املباراة حضورًا جامهريًّا كبرًا، هذا وقد 

سّخرت اللجنة الرياضية مبركز شباب دمستان كل إمكانياتها 
إلنجاح املباراة الختامية.
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حرص��ت مؤسس��ة الحصان 
الفروس��ية  لخدمات  العريب 
بأن تك��ون ج��زًءا مهامًّ من 
عائلة رع��اة دورة نارص بن 
حمد لأللع��اب الرياضية يف 
نس��ختها الحادية عرش التي 
متك��ن ممث��ل جالل��ة امللك 
لألع��امل الخري��ة وش��ئون 
الشباب رئيس املجلس األعى 
رئيس  والرياض��ة  للش��باب 
اللجنة األوملبية سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
التطويرية  خطوات��ه  بفضل 

إيصالها إىل العاملية.
مال��ك  املدح��وب  حس��ن 
مؤسس��ة الحص��ان الع��ريب 
لخدم��ات الفروس��ية أك��د 
أن املؤسس��ة حرص��ت عى 
أن تك��ون ضم��ن الرشكات 

الشيخ  لدورة سمو  الداعمة 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
الحادية عرشة،  يف نس��ختها 
حي��ث ي��أيت ه��ذا الدع��م 
املؤسس��ة  إطار سياس��ة  يف 
والتزامه��ا بحس املس��ئولية 
تج��اه الش��باب البحرين��ي 
التي  لالس��رتاتيجية  وتطبيقا 
وضعته��ا يف أن تك��ون جزًءا 
رئيس��يًّا يف دع��م البطوالت 
تق��ام  الت��ي  واملس��ابقات 
للش��باب يف البحري��ن، التي 
ته��دف إىل رعايتهم وتطوير 
قدراتهم الكامنة، وهو األمر 
الذي توفر بش��كل واضح يف 
بطولة ن��ارص بن حمد لكرة 
الق��دم التي اس��تطاعت أن 
تحجز املوق��ع املتميز ضمن 
البطوالت التي تقام للشباب.

وأش��اد املدح��وب بالجهود 
الت��ي بذلها س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
من أجل توفر كافة أس��باب 
النجاح لدورة “نارص11” من 
واإلدارية  التنظيمية  الناحية 
املاضية، معتربًا  وللبط��والت 
أن اهت��امم س��موه س��اهم 
التجم��ع  ه��ذا  إنج��اح  يف 
الش��بايب امله��م، موضًحا أن 
ملنافس��ات  الرشك��ة  دع��م 
“ن��ارص11” ج��اء من خالل 
الفعال  بالدور  الكبر  إميانها 
ال��ذي تقوم به البطولة التي 
تحظى باملتابعة الجامهرية 
الواس��عة التي القت النجاح 
املاضية،  النس��خ  الكب��ر يف 
ولتتواص��ل م��ع منافس��ات 
ع��رش،  الحادي��ة  النس��خة 

فض��اًل عن ح��رص عدد كبر 
الذي  البحريني  الشباب  من 
يشارك يف هذه البطولة عى 
إب��راز مواهبه يف ع��امل كرة 

القدم.
م��ن جانب��ه، أش��ار توفيق 

اللجن��ة  رئي��س  الصالح��ي 
املنظمة العلي��ا إىل أن هذه 
الرعاية ساهمت بال شك يف 
توف��ر كافة عوام��ل النجاح 
للبطول��ة الت��ي تحظى دامئًا 
مبش��اركة ش��بابية كبرة من 

قبل شباب البحرين الحريص 

الفعالي��ات  إنج��اح  ع��ى 

الت��ي تقام لتطوي��ر الحركة 

الرياضية يف اململكة، وأضاف 

الدع��م ج��اء  أن ه��ذا  إىل 

بفض��ل السياس��ة الحكيمة 

إلدارة الرشك��ة وحرصها عى 

تقدي��م الدع��م واملس��اندة 

البحريني والرياضة  للشباب 

البحرينية، وأهمية توفر كل 

س��بل الدعم من أجل تعزيز 

دور الشباب البحريني مشرًا 

إىل أن البطولة يف هذا العام 

كان��ت مختلف��ة متاًم��ا عن 

سابقاتها من كافة النواحي.

شعار “ناصر11”حسن المدحوب

“ن��اص��ر11” رع���اة  إل��ى  ال��ع��رب��ي” تنضم  “ال��ح��ص��ان 
المكتب اإلعالمي

البالد سبورت

فريق المجلس
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لكرة  البحرين��ي  االتح��اد  واص��ل 
السلة برئاسة س��مو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة التمّيز 
والعطاء للسنة الثانية عىل التوايل، 
وذل��ك من��ذ تويل س��موه رئاس��ة 
االتح��اد، إذ مل يدخر س��موه جهدا 
يف س��بيل مواصلة مس��رة التطوير 
والعطاء، خالل إدارت��ه اللعبة كرة 
الس��لة البحرينية التي سطر اسمها 

يف سجل النجاح والتميز.
ودون ش��ك، فقد سّجل موسم كرة 
السلة نجاحا متميزًا بكل املقاييس، 
وإدارت��ه  س��موه  قي��ادة  بفض��ل 

الحكيمة والنظرة الهادفة والحنكة 
والقيادة الطموحة لسموه.

وجاءت بداية املفاجآت عرب مؤمتر 
صحايف سبق املوسم املايض، عقده 
س��موه لإلعالن ع��ن تجديد رعاية 
االتح��اد  ملس��ابقات  زي��ن  دوري 
للموس��م العارش عىل التوايل، وفيه 
أعلن س��موه عن مبادرات عديدة 
تضمن��ت إجراء تغيرات عىل صالة 
اللعب��ة، تخصي��ص جوائز  اتح��اد 
تقديري��ة لالعب��ن، تش��كيل لجنة 
املوهوبن، االهتامم  خاصة لالعبن 
للس��يدات،  الس��لة  ك��رة  بلعب��ة 

مكافآت للف��رق التي ترشك العبن 

يف الفئات العمرية بأطوال معينة، 

وإطالق بطولة املدارس.

ومل تقف مبادرات االتحاد عند حد، 

إذ استمرت لتصل إىل تدشن سموه 

وإطالق  لالتحاد  الجدي��دة  الهوية 

الهواتف  اإللك��روين عىل  التطبيق 

الذكية، وزيادة جوائز بطولة كأس 

خليفة بن سلامن، وتنظيم فعاليات 

دع��م م��رىض الرسط��ان، وإقام��ة 

مهرج��ان كل النج��وم، عالوة عىل 

العديد من املبادرات.

موسم رياضي ناجح التحاد كرة السلة بكل المقاييس
مبادرات سمو الشيخ عيسى بن علي التطويرية ال حدود لها

سمو الشيخ عيسى بن علي كاشفا مفاجآت االتحاد  )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي

جانب من توقيع العقد

جانب من المهرجان
جانب من بطولة المدارس

اتحاد السلة و”زين” توأمة نجاح لـ 10 سنوات

حزمة فعاليات لدعم مرضى السرطان

االهتمام بالفئات العمرية

تطوير صالة االتحاد

الهوية الجديدة والتطبيق الذكي

مهرجان كل النجوم

 الهوية الجديدة والتطبيق الذكي باكورة المفاجآت
زيادة مكافآت كأس خليفة بن سلمان أثرت المنافسة

واصل اتحاد السلة بقيادة سمو 
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

سره يف الطريق الصحيح بعد 
أن جدد عقد الرعاية مع الراعي 
الرسمي ملسابقات االتحاد، وهي 

رشكة زين البحرين لالتصاالت وذلك 
للسنة العارشة عىل التوايل.

وجرت مراسم التوقيع عىل العقد 

يف مؤمتر صحايف عقده اتحاد السلة 
مبقره يف أم الحصم بحضور سمو 

الشيخ عيىس بن عيل واملدير العام 
لرشكة زين محمد زين العابدين.

إذ عكس استمرار الرشاكة ملدة 10 
مواسم عمق العالقة بن الطرفن؛ 
لخدمة الرياضة البحرينية عموما 

وكرة السلة عىل وجه التعين.

وأعلن سمو الشيخ عيىس بن 

عيل عىل هامش املؤمتر الصحايف 

عن تدشن شعار جديد للدوري 

السالوي، حيث أوضح سموه أن 

فكرة الشعار جاءت ضمن خطط 

االتحاد التطويرية الرامية إلدخال 

مزيد من اإلثارة عىل املنافسات.

دشن رئيس اتحاد السلة سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

خالل حفل افتتاح املوسم الريايض 

الجديد الذي سبق مواجهة كأس 

السوبر بن املنامة بطل دوري 

زين واملحرق بطل كأس خليفة بن 

سلامن، شعار اتحاد السلة الجديد، 

يف مقطع مريئ يحيك آلية التطوير 

واإلبداع والتميز، إذ أخذت فكرته 

من الشعار السابق حينام كان سمو 

الشيخ خليفة بن عيل آل خليفة 

يرأس االتحاد آنذاك، حيث يرمز 

الشعار إىل لعبة كرة السلة، ويحمل 

ألوان علم مملكة البحرين األبيض 

واألحمر.

وأعلن سموه عن إطالق تطبيق 

وموقع االتحاد االلكروين عىل 

األجهزة الذكية، إذ يعترب التطبيق 

هو األول من نوعه عىل مستوى 

مملكة البحرين والثاين عىل القارة 

اآلسيوية، وجاء تصميم التطبيق 

الجديد وفق مواصفات عالية 

ومعاير مميزة، حيث يحتوي 

التطبيق عىل آخر أخبار االتحاد 

ونتائج املباريات وجدول الرتيب 

وإحصاءات املواجهات بشكل جديد 

ومميز، عالوة عىل جميع املعلومات 

التي تخص األندية املنضوية تحت 

مظلة االتحاد.

أقام االتحاد مهرجان كل النجوم 

لكرة السلة املقام مبناسبة احتفاالت 

اململكة بالعيد الوطني وعيد جلوس 

جاللة امللك، إذ حمل املهرجان 

شعار “دامت أعيادك يا وطن”.

وسيشهد املهرجان مجموعة من 

الفعاليات تضمنت إقامة مباراة 

كل النجوم التي شارك بها نخبة من 

العبي الفرق املحلين واملحرفن 

األجانب.

وضمن فعاليات مهرجان، أقيمت 

مسابقات للرميات الثالثية والكبس 

عىل الحلق “الدانك” لالعبن 

وألعضاء مواقع التواصل االجتامعي.

وأعدت اللجنة املنظمة للمهرجان 

جوائز متنوعة وقّيمة ومفاجآت 

عديدة للجامهر التي حرصت عىل 

الحضور للفعالية الوطنية الغالية.

ظهرت صالة اتحاد السلة مبجمع 

صاالت أم الحصم يف املوسم الريايض 

املنرصم، بحلة جديدة ومميزة 

عقب التغيرات الكبرة التي طالتها. 

وعمل اتحاد اللعبة بشكل دءوب 

قبل انطالق املوسم املايض عىل 

إجراء صيانة شاملة للصالة، إذ أتم 

القامئون تعديالت كبرة؛ متهيًدا 

الحتضانها منافسات مسابقات 

كرة السلة املحلية، والتي انطلقت 

بكأس السوبر. وجاءت تعديالت 

صالة زين وفق معاير ومواصفات 

عالية، تخدم جمهور كرة السلة 

الكبر، كام أنه مؤرش كبر الهتامم 
اتحاد اللعبة بتوفر وضامن األجواء 

املالمئة للمنافسات السالوية. 
وضمت التعديالت إزالة السور 

الحديدي الفاصل بن أرضية الصالة 

واملدرجات، إضافة إىل توسعة 
املقصورة الرئيسة، وتخصيص أمكان 

خاصة لفئة الفتيات والعائالت، 
وتثبيت ساعتن إلكرونيتن 
جديدتن مبواصفات عالية.

تحت شعار “نحن نقف مع مرىض 
الرسطان تحقيًقا ملبدأ الرياضة 

السامي”، أقام اتحاد السلة حزمة 
من الفعاليات واألنشطة الخاصة 

بالتوعوية والوقاية من مرض 
الرسطان، بالتعاون مع جمعية 

البحرين ملكافحة الرسطان، وذلك 
يف إطار التظاهرة السنوية بجميع 

أنحاء العامل خالل شهر أكتوبر 
من كل عام؛ ملكافحة هذا املرض 
ورفع درجة الوعي من مخاطره، 

عرب الوقاية وطرق الكشف املبكر 
للمرض والعالج.

وضمن الفعاليات، خصص االتحاد 
مباراة استثنائية بن األهيل 

واملحرق ضمن الجولة 6 للدوري، 
إذ ارتدى الفريقان والحكام 

اللون الوردي الذي يتخذ شعارًا 
لهذه الفعالية، وقّدم سمو الشيخ 

عيىس بن عيل آل خليفة هدايا 
خاصة لألطفال من محاريب مرض 

الرسطان. كام قام وفد من االتحاد 

برفقة عدد من أعضاء ونجوم 
منتخبنا الوطني وأعضاء من 

منتخبنا للسيدات بزيارة للمرىض 

املصابن بالرسطان يف مستشفى 
السلامنية الطبي، وقاموا بتقديم 

بعض الهدايا لهم.

حظيت الفئات العمرية للعبة 

كرة السلة بنصيب كبر من 

االهتامم والدعم املقدم من 

لدن سمو رئيس االتحاد، إذ 

أعلن سموه عن تشكيل لجنة 

لالهتامم بالعبي الفئات العمرية 

تقوم عىل اختيار 4 إىل 5 

العبن ملشاركتهم يف معسكرات 

خارجية؛ بهدف زيادة التدريب 

مع الفرق والالعبن األجانب.

كام أعلن سموه عن إطالق 

جائزة ألفضل نادي يستقطب 

العبن يف الفئات العمرية 

بأطوال معينة ومواهب مميزة.

وأطلق سموه بطولة املدارس؛ 

بهدف البحث والتنقيب عن 

الخامات واملواهب الجديدة.

كام حظيت مسابقات الصغار 

باهتامم كبر، إذ أعدت لجنة 

املسابقات برنامًجا خاًصا وضع 

بعناية لدوري الرباعم.

صالة اتحاد اللعبة بعد تطويرها

زيارة وفد االتحاد قسم األورام في مجمع السلمانية الطبي

مباراة اسثنائية لدعم مرضى السرطان



أش��اد رئي��س مجل��س إدارة نادي 
الرفاع الش��يخ عبدالله بن خالد آل 
خليفة برعاية ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ئون الش��باب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة لبطول��ة املغفور 
له سمو الشيخ فيصل بن حمد آل 
خليف��ة لكرة ق��دم الصاالت 2018 
التي انطلقت عىل صالة فيصل بن 
حمد بنادي الرفاع مبشاركة 8 فرق.
وأوضح الشيخ عبدالله بن خالد أن 
رعاية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة تؤكد املكان��ة املرموقة 
التي تتمتع بها البطولة وس��معتها 
أك��ر  أصبح��ت  حت��ى  الكب��رية 
البطوالت الرياضية للصاالت، مبيًنا 
أن رعاية س��موه ت��أيت من منطلق 
حرص��ه واهتاممه عىل إنجاح هذه 
البطولة الرياضية التي تس��تقطب 
الش��باب البحرين��ي م��ن مختلف 
مناطق البحري��ن وتجمعهم تحت 
قبة واح��دة يك��ون عنوانها الروح 
الرياضي��ة والحب واإلخالص، مبيًنا 
أن البطول��ة تعد مكس��ًبا للجميع 
إلب��راز مواهبهم بلعب��ة كرة قدم 

الصاالت.

وأشار الش��يخ عبدالله بن خالد أن 
رعاية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة للبطول��ة يؤك��د دامئًا 
توجه��ات س��موه بدعم الش��باب 
البحريني والدف��ع بعجلة التطوير 
واالرتقاء مبختلف الرياضات السيام 
ك��رة الق��دم، إضاف��ة إىل تحقي��ق 
واأله��داف من خالل  التطلع��ات 
هذه البطول��ة الغالية أن تعزز من 
مب��دأ الوطني��ة واألخ��وة والرتابط 
االجتامعي والريايض بني الش��باب 
البحرين��ي يف ش��هر الخ��ري ش��هر 

رمضان الفضيل.
وأك��د الش��يخ عبدالله ب��ن خالد 

أن اس��تمرارية هو دليل آخر عىل 
النج��اح الكبري الذي تحق��ق عاًما 
بعد اآلخر، مشيًدا بالجهود الكبرية 
التي تبذله��ا اللجنة املنظمة العليا 
وكاف��ة اللجان العامل��ة وحرصهم 
عىل إخ��راج البطولة بأفضل صورة 
تنظيمي��ة، ومش��يًدا باملس��تويات 
الراقي��ة الت��ي تح��رص الفرق عىل 
تقدميه��ا وعكس الص��ورة املرشقة 

عىل تطور البطولة.
وأعرب رئيس مجل��س إدارة نادي 
الرفاع عن اعتزازه وفخره باحتضان 
ن��ادي الرف��اع ملنافس��ات البطولة 
بشكل مستمر، خصوًصا أنها تحمل 

اس��اًم غالًيا عىل الجميع هو اس��م 
املغفور له بإذن الله س��مو الشيخ 
فيص��ل بن حم��د آل خليفة طيب 
الل��ه ث��راه، ومتمنيًّ��ا كل التوفيق 

والنجاح لكافة الفرق املشاركة.

تغيير طفيف

أج��رت اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا 
للبطولة تغيريًا طفيًفا عىل البطولة، 

حيث وزعت الفرق عىل مجموعتني 
بواق��ع 4 ف��رق يف كل مجموع��ة، 
ويتأهل فريق��ان من كل مجموعة 

إىل الدور نصف النهايئ.
وتضم املجموعة األوىل فرق: سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
والشيخ عيىس بن طالل آل خليفة، 
والش��يخ عبدالل��ه ب��ن خال��د آل 
خليفة وس��مو الش��يخ خليفة بن 

ع��ي آل خليفة، واملجموعة الثانية 
تضم فرق: س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة، سمو الشيخ فيصل 
بن حمد آل خليفة، س��مو الش��يخ 
سلطان بن حمد آل خليفة والشيخ 

عبدالله بن خليفة آل خليفة.

4 مواجهات منتظرة

وتنطل��ق اليوم األح��د مواجهات 
الجول��ة الثاني��ة حيث س��تقام 4 
األوىل  املواجهة  مباريات، وتجمع 
فريق سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة وفريق الشيخ عبدالله 
بن خال��د آل خليف��ة، واملواجهة 
الثاني��ة س��يلتقي فريق الش��يخ 
عيىس بن طالل آل خليفة وفريق 
س��مو الش��يخ خليفة بن عي آل 
خليفة وذلك لحس��اب املجموعة 

األوىل.
أم��ا مواجهت��ا املجموع��ة الثانية 
فس��يلتقي فريق س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة وفريق 
س��مو الش��يخ س��لطان بن حمد 
آل خليف��ة، واملواجهة الثانية بني 
فريق الش��يخ عبدالله بن خليفة 
آل خليفة وفريق س��مو الش��يخ 

فيصل بن حمد آل خليفة.

عبداهلل بن خالد يشيد برعاية ناصر بن حمد لبطولة فيصل بن حمد للصاالت
المنافسات ال��رف��اع  ن���ادي  ب��اح��ت��ض��ان  اع���ت���زازه  أب���دى 

اللجنة اإلعالمية

 عبداهلل بن خالد سمو الشيخ ناصر بن حمد 

جانب من منافسات النسخة السابقة
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تفاعل النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى، الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية، 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، مع الطلبات املتزايدة 

من الشباب البحريني مبشاركة 
والتطّوع مببادرات سموه املختلفة، 
حيث وّجه سموه املكتب اإلعالمي 

لسمو الشيخ خالد بن حمد 
بن عيىس آل خليفة، بفتح باب 

التسجيل للمتطوعني الراغبني 
باملشاركة ب�#مبادرات_خالد_بن_

حمد لعام 2018.

تعزيًزا لثقافة العمل 
التطوعي

ويأيت توجيه سموه لفتح باب 
التسجيل للمتطوعني مببادرات 

سموه، إمياًنا من سموه بتعزيز 
ثقافة العمل التطوعي باملجتمع 

البحريني السيام لدى الشباب 
مبملكة البحرين من خالل 

املبادرات املختلفة التي اعتمد 
سموه إقامتها خالل العام الجاري، 

الذي يسهم يف زيادة الوعي 
واإلسهام يف الخدمة التطوعية، 

مبا ينعكس عىل تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة، الذي يحّفز 

األفراد للمشاركة يف تقديم 
خدماتهم مبختلف املجاالت 

الحياتية، التي يكون لها األثر 
اإليجايب يف تطوير وارتقاء املجتمع.

استمارة تسجيل

وتنفيًذا لتوجيهات سموه الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، قام 

املكتب اإلعالمي لسموه بإعداد 
استامرة خاصة بالتسجيل 

يف جميع #مبادرات_خالد_

بن_حمد، من خالل املوقع 

www.hhsk. / /:http :اإللكرتوين

volunteers /bh، حيث يسمح 

هذا املوقع باالطالع عىل كافة 

التفاصيل الخاصة بالتسجيل 

يف #مبادرات، ومينح املتطوعني 

تقديم طلبات التسجيل بصورة 

سهلة وميرسة، كام أنه يقوم 

بإعداد قاعدة بيانات للمتطوعني 

املسجلني حسب كل مبادرة عىل 

حدة، الذي سيسهل عمل املكتب 

اإلعالمي بإعداد التقارير الخاصة 

بفئات وأعداد املتطوعني يف جميع 

املبادرات.

مبادرات 2018

وترتكز مبادرات سموه لعام 2018 

عىل املجاالت الرياضية، العلمية، 

الثقافية واإلنسانية، وهي: دوري 

خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت 

املقرر إقامته يف الفرتة 23 يونيو 

- 8 أغسطس 2018، والتصفيات 

التأهيلية لبطولة أقوى رجل 

بحريني املقرر إقامتها يف الفرتة 

6 - 8 سبتمر 2018، ومهرجان 

جائزة خالد بن حمد للمرسح 

الشبايب املقرر إقامته يف الفرتة 1 - 

15 أكتوبر 2018، وملتقى جائزة 

خالد بن حمد ملشاريع التخرج 

املقرر إقامته يف الفرتة 23 - 25 

أكتوبر 2018، وبطولة أقوى رجل 

بحريني املقرر إقامتها يف الفرتة 21 

- 23 فراير 2019.

خيارات التسجيل باللجان

وقد حدد املكتب اإلعالمي يف 

استامرة التسجيل خيارات تسجيل 

املتطوعني يف اللجان العاملة 

مببادرات، وهي: لجنة العالقات 

العامة والرتويج، لجنة اإلعالم 

واالتصال، لجنة التسويق، اللجنة 

الطبية والسكرتارية.

مهارات المتطوعين

كام حدد املكتب اإلعالمي 

يف هذه االستامرة خيارات 

لتسجيل املهارات التي يتملكها 

املتطوعون الراغبون باملشاركة 

يف #مبادرات، وهي: التصوير 

الفوتوغرايف، التصوير التلفزيوين، 

إدارة حسابات مواقع التواصل 

االجتامعي، تصميم الجرافيكس 

وموشن جرافيكس.

خالد بن حمد يوّجه لفتح باب التسجيل للمتطوعين
ب��ع��د ت���زاي���د ط��ل��ب��ات ال���ت���ط���ّوع ب���م���ب���ادرات س��م��وه

الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

تح��ت رعاية مس��اعد رئي��س األمن 
العام لش��ئون العملي��ات والتدريب 
العميد الركن الشيخ حمد بن محمد 
آل خليف��ة، اختتمت بطولة الفاروق 
الق��دم،  لك��رة  الثامن��ة  الرمضاني��ة 
الت��ي أقامتها إدارة املراس��م وحامية 
الشخصيات مبشاركة عدد من إدارات 
وزارة الداخلي��ة. وق��د ف��از فري��ق 
اإلص��الح والتأهيل يف املباراة النهائية 

بخمسة أهداف مقابل هدفني.
ويف الختام، قام مس��اعد رئيس األمن 
العام لش��ئون العملي��ات والتدريب 
بتكريم القامئ��ني عىل تنظيم البطولة 
واملش��اركني فيه��ا، وتوزي��ع الجوائز 
ع��ىل الف��رق الحاصلة ع��ىل املراكز 
الثالثة األوىل مشيًدا بالتنظيم املتميز 
للبطول��ة، ومعرًبا عن ش��كره للجنة 

املنظمة.

أس��دل الستار عىل بطولة فندق غولدن 
توليب للشطرنج الرسيع، بحضور رئيس 
االتح��اد الخليج��ي للش��طرنج حس��ن 
بوخ��امس، وجاءت نتائ��ج البطولة بعد 
يومني من التباري كام يي، حيث حقق 
الكن��دي عدنان حبيب املركز األول بعد 
تفوقه ع��ىل جمي��ع خصوم��ه متبوعا 
بالفلبين��ي االراس الفني، وجاء يف املركز 
الثالث البحريني عي السليطي واملركز 
الرابع الفرنيس دافيد مايسونيي واملركز 

الخامس البحريني مصعب شاكر.
 وع��ىل مس��توى الصغ��ار فق��د ف��از 
الهن��دي انريود بأفضل الع��ب أقل من 
14 س��نة متفوًق��ا ع��ىل مواطن��ه عبد 
الق��ادر فريوزخ��ان، ويف فئة الس��يدات 
فازت الهندية بري��ارسويت باملركز األول 
متبوع��ة بالبحريني��ة مليح��ة الجمري، 

وأفضل العب مخرضم كانت من نصيب 

البحريني محمد عبد الله، كام تم تتويج 

عي السليطي ومليحة الجمري كأفضل 

نتائج للبحرينيني يف البطولة.

ويف نهاي��ة حف��ل الخت��ام، ق��ّدم مدير 

البطولة طه حس��ني كلمة شكر وتقدير 

منوًها  املش��اركني،  وجمي��ع  للحض��ور 

ب��أن ه��ذه البطولة س��يتم تطويرها يف 

املس��تقبل الس��تقطاب أق��وى الالعبني 

للرف��ع م��ن مس��تواها وزي��ادة فرص 

الالعب��ني  ب��ني  واالحت��كاك  التناف��س 

البحرينيني، منوًها برعاية رئيس االتحاد 

الخليجي للش��طرنج حس��ن بوخامس، 

وكذل��ك فندق غولدن توليب وتوفريهم 

كل س��بل نجاح البطول��ة وإخراجها يف 

املستوى الالئق.

حبيب بطل شطرنج “غولدن توليب”“اإلصالح والتأهيل”يحرز بطولة الفاروق

جانب من التتويج

من تتويج الفائزين

البالد سبورتالبالد سبورت
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“األهلي المتحد” يقيم غبقته الرمضانية السنوية

جوائز نقدية فورية مع مونتريال استعداًدا للعيد

غبقت���ه  املتح���د  االأهل���ي  البن���ك  اأق���ام 
الرم�شاني���ة ال�شنوي���ة عل���ى ����رف موظفي���ه 
وذويه���م بقاع���ة امل���اآدب الك���رى لفن���دق 
الدبلوم���ات رادي�ش���ون بل���و، وذل���ك يف اإطار 
تقلي���د اأ�شي���ل يحر����س البن���ك عل���ى اإقامته 

ا احتفاالً ب�شهر اخلري والركات وتكرمًيا  �شنويًّ
ملنت�شبيه ولعطائهم املهني امل�شتمر. 

جمع���ت هذه الفعالية اأ����رة البنك االأهلي 
املتحد من تنفيذي���ني وموظفني وعائالتهم 
يف اأم�شي���ة رم�شاني���ة جميل���ة واأج���واء عابق���ة 

بنفحات ال�شه���ر الف�شي���ل، اأا�شتهلت بتالوة 
عطرة من اآي الذكر احلكيم رّتلها اأحد موظفي 
البن���ك، وتخللتها فقرات ثقافي���ة وترفيعية 
متنوعة رافقته���ا �شحوبات عل���ى العديد من 
الهداي���ا واجلوائز الرائعة اإلى جانب فعاليات 

ممتعة لالأحبة ال�شغار. 
متيزت فعالية هذا العام مب�شاركة الفتة 
اأوبري���ت غنائ���ي  اأداء  الأبن���اء املوظف���ني يف 
وتابلوهات فنية تروي ق�ش���ة انطالقة البنك 
وحمطات تو�شع���ه وتاألقه االإقليمي على مدار 

ال�شنوات وعلى امت���داد املنطقة كما عك�شت 
ه���ذه اللوح���ات التعبريي���ة االأزي���اء والفنون 
ال�شعبي���ة اخلا�ش���ة ب���كل بلد من بل���دان عمل 
البن���ك املختلف���ة، وكان م�شك اخلت���ام دعوة 

اجلميع اإلى مائدة رم�شانية عامرة.

ا�شتع���داًدا للعي���د تق���ّدم �رك���ة مونرتيال 
عر�شه���ا اجلدي���د الذي يتي���ح للعمي���ل ا�شتالم 
مبال���غ نقدي���ة ت�ش���ل اإل���ى 1000 دين���ار نقًدا 
و�أق�س���اط تب���د�أ م���ن 37 دين���اًرا، باالإ�شافة اإلى 

ا�شتم���رار ال�ركة يف طرح عر�شها املميز “ام�شح 
وارب���ح” الذي يقدم جمموع���ة كبرية من الهدايا 
القيمة مثل التلف���از واالأجهزة الذكية واملكيف 
اال�شبليت والعازل احلراري املجاين وغريها من 

الهدايا القيمة جلميع عمالء ال�ركة فور زيارتهم 
للمعر�س ل�راء �شيارتهم اجلديدة.

واأعلن���ت �رك���ة مونرتي���ال اأن الفر�ش���ة ما 
زالت متاحة للجمي���ع ا�شتعداًدا لل�شحب القادم، 

و�شم���ن برنام���ج جوائزها الك���رى، حيث تقدم 
ال�ركة جائزة “ن�شدد عنك قرو�شك والتزاماتك” 
الت���ي ربح بها حتى االآن فائ���زان، وجائزة “رحلة 
اإل���ى كاأ�س العامل برو�شيا” الت���ي اأي�ًشا ربح بها 

فائ���زان اآخران، واأخ���رًيا جائزة “ن�ش���ف الق�شط 
علين���ا” التي كانت من ن�شي���ب حتى االآن ثالثة 
فائزي���ن، ليكون بذل���ك اإجمايل ع���دد الفائزين 

�شبعة حمظوظني ويف انتظار الفائز الثامن.

“ليان إيفنت” تفتتح مدينة كأس العالم والتسوق في متنزه عذاري اليوم
برعاية إعالمية من “البالد”

آخر أسبوع للمشاركة في حملة “مًعا نساهم في إسعاد المحتاجين”

ت�شتع���د �ركة لي���ان ايفنت لتنظي���م املعار�س 
الفتتاح معر�س مدين���ة كاأ�س العامل والت�شوق اليوم 

يف قاعة املطاعم مبتنزه عذاري.
و����رح �شاح���ب ال�ركة حممود اجلم���ل بالقول: 
“م���ن اأجل �شع���ب البحرين واملقيم���ني نقدم خدمة 
دخول جمانية اإلى �شال���ة العر�س اخلا�شة مبباريات 
كاأ����س الع���امل واملق�شمة اإل���ى مدرج���ات ت�شع 700 
�شخ����س كما ت�شتوعب القاع���ة كاملة 3000 �شخ�س 
�شي�شتمتع���ون مب�شاه���دة املباري���ات، واأي�ًشا متعة 

الت�ش���وق يف عدد من االأجنحة الت���ي توفر م�شتلزمات 
االأ����رة واالأفراد م���ن مالب�س واإك�ش�ش���وارات وعطور، 
باالإ�شاف���ة اإلى مطاعم تركية وم�رية و�شعبية تقدم 

اأ�شهى املاأكوالت”.
واأردف اأن “حلم تنظيم هذه املدينة ظل يراودين 
ملدة ثالثة اأ�شهر متوا�شلة، وكان الهدف هو تقدمي 
�شيء حمبب ل�شعب البحري���ن ومتابعتي لرتقب فئة 
كبرية م���ن املواطن���ني واملقيم���ني لكاأ����س العامل، 
وبال���ذات بعد �شعود اأرب���ع دول عربية للم�شاركة يف 

هذا احلدث الكبري كان حافًزا يل كبرًيا لتنفيذ احللم، 
وبالفعل حقق���ت احللم ويف انتظار جناح���ه واأنا على 
ثق���ة كبرية من ان���ه �شيالقي اإعجاب اجلمي���ع، واأدعو 
ال�شعوب املحب���ة لكرة القدم واملقيم���ني بالبحرين 

للح�شور وت�شجيع املنتخبات العربية.
يذك���ر اأن �ركة ليان اإيفن���ت نظمت العديد من 
املعار����س والفعاليات التي حقق���ت جناحات كبرية 
على امل�شتوى املحل���ي ونعمل جاهدين على حتقيق 

املزيد من النجاح.

حثت �ركة »ماجد الفطيم«، الرائدة يف جمال 
تطوير واإدارة مراكز الت�شوق، واملدن املتكاملة 
ومن�شاآت التجزئة والرتفي����ه على م�شتوى ال�رق 
االأو�ش����ط واأفريقي����ا واآ�شي����ا، زوار مراكزها على 
امل�شارك����ة يف االأ�شب����وع االأخ����ري للحمل����ة اخلريية 
الرم�شانية “مًع����ا ن�شاهم يف اإ�شعاد املحتاجني” 

التي تنظم لل�شنة ال� 12 على التوايل.
�شن����رت  »�شيت����ي  زوار  باإم����كان  ي����زال  وال 
والت����رع  احلمل����ة  يف  امل�شارك����ة  البحري����ن« 
باحتياجات احلياة اليومية االأ�شا�شية من مالب�س 
م�شتعمل����ة، وكت����ب، واألعاب، واأغذي����ة غري قابلة 
للتلف يف �شناديق الترعات اخلا�شة املوجودة 
داخ����ل املرك����ز ط����وال �شه����ر رم�ش����ان املبارك. 
ومتكن����ت حملة ال�شنة املا�شية من جمع اأكرث من 
60 طنًّا من الترعات يف املراكز امل�شاركة، التي 
مت اإي�شالها لالأ�ر الفقرية واملتعففة يف خمتلف 

اأنحاء املنطقة.
اإ�شع����اد  يف  ن�شاه����م  “مًع����ا  حمل����ة  ودع����ت 

عل����ى  اأبنائه����م  لت�شجي����ع  االآب����اء  املحتاج����ني” 
امل�شارك����ة يف هذه اجله����ود النبيلة، وغر�س قيم 
االألفة واملحبة يف نفو�شه����م عر ا�شتلهام اأجواء 

الت����اآزر والتكاف����ل لل�شه����ر الك����رمي، وم�شاع����دة 
الفقراء واملحتاجني واإدخال البهجة والفرح على 

قلوبهم خالل هذه االأيام املباركة.

“ار سكوير” تطلق أول محادثة ذكية “Chat Bot” بمجلسها الرمضاني

العرادي تحصل على منحة من برنامج فولبرايت

للتكنلوجي���ا،  �شكوي���ر  ار  اأطلق���ت 
وهي �ركة لتطوير الرامج املعلوماتية 
مقره���ا البحري���ن وتقوم ال�رك���ة ب�شكل 
متوا�شل بخل���ق وتطوير حل���ول مبتكرة 
لتلبية احتياجات ومتطلبات ال�ركات يف 
البحرين. نتيج���ة جلودة اأعمال ار �شكوير 
وما تقدم���ه من خدمات وخ���رات تقنية 
تتفرد بها فقد جتاوز عدد عمالئنا 400 
زب���ون.  يف الذك���رى التا�شع���ة الإن�شائها، 

تطرح ار �شكوي���ر يف جمل�شها الرم�شاين 
املقام يف خلي���ج البحري���ن للتكنولوجيا 
 Chat( املالية اأول من�شة حمادثة ذكية

Bot( يف 30 مايو اجلاري. 
و�رحت املوؤ�ش�س واملدير التنفيذي 
ل�ركة ار �شكوير. “�شانثيني راجا، “نحن 
 )Chat Bot( شعداء الإطالق هذا املنتج�
من خليج البحري���ن للتكنولوجيا املالية 

يف مملكة البحرين.

ح�شل���ت حما����رة التمري����س مرمي 
الع���رادي يف الكلية امللكية للجراحني يف 
 RCSI( اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية
البحري���ن(، عل���ى منح���ة لدع���م االأبحاث 
اجلاري���ة م���ن خ���الل برنام���ج فولرايت 

لتطوير اخلريجني.
و�شتوفر هذه اجلائ���زة متويالً جزئيًّا 
لل�شفر اإلى جامع���ة لويزفيل الإجراء مزيد 
م���ن املقاب���الت والبحوث بالتع���اون مع 
زمالئها من الواليات املتحدة االأمريكية، 
التي تعم���ل معهم منذ اأبري���ل من العام 
املا�ش���ي، ح���ول اآراء امل�شلم���ني العرب 
ح���ول الرعاي���ة النف�شي���ة واالجتماعية يف 

الواليات املتحدة.
تعت���ر منح���ة فولراي���ت للتنمي���ة، 
واح���دة م���ن اأع���رق املن���ح الدرا�شية يف 
الع���امل وبرناجًم���ا ي�شتن���د عل���ى اجلدارة 
للط���الب  ال���دويل  التعلي���م  تب���ادل  يف 
واملهني���ني  واملعلم���ني  والباحث���ني 

والعلماء والفنانني.

وقالت العرادي بعد تلقيها اجلائزة، 
 RCSI اإنها فر�شة عظيم���ة لنف�شها ول
البحرين ليح�شال عل���ى التقدير والتميز. 
“اإن���ه ل����رف يل اأن اأح�ش���ل عل���ى ه���ذه 
ا بامتالكها، واآمل  اجلائزة. اأنا فخ���ورة جدًّ
اأن جتلب املزيد من التقدير والتميز يل 

ول RCSI البحرين”.

• غبقة البنك االأهلي املتحد	

• اجلامعة االأيرلندية	
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مسافات22
    BUZZ      

 C5 Aircross ك�سفت �رشك���ة �سرتوين النقاب عن �سيارتها
اجلديدة، التي تنتمي لفئة موديالت الأرا�سي الوعرة. 

 C5 Aircross واأو�سح���ت ال�رشك���ة الفرن�سي���ة اأن ال�سي���ارة
اجلدي���دة تاأتي بطول 4.50 مرت، وتتمتع ب�سعة حمولة ترتاوح بني 

580 و720 لرتاً، مع اإمكان زيادتها اإلى 1630 لرتاً. وعلى �سعيد 
الدف���ع، تتوف���ر لل�سيارة باقة ت�س���م اثنني من حم���ركات البنزين 
بقوة 96 كيل���ووات/130 ح�سانا و132 كيل���ووات/180 ح�سانا 

وكذلك اثنني من حمركات الديزل مب�ستويات القوة نف�سها.

ك�سف ني�سان النق����اب عن تريا اجلديدة 
كلي����ا، والت����ي تاأتي ب�س����كل مبا�����رش لتناف�س 
باج����ريو  تويوت����ا فورت�س����ر، ميت�سوبي�س����ي 
�سبورت و�سيفروليه تري����ل بليزر. �سبق واأن 
طرحت تريا اجلديدة كليا يف اأ�سواقنا املحلية 
حتت ا�س����م اك�ستريا، ولكن يب����دو اأن ني�سان 
قررت التخلي ع����ن “اك�س” يف اجليل اجلديد 
لت�سب����ح تريا فق����ط، والتي يطل����ق عليها يف 

الأ�سواق العاملية ا�سم “باترول ال�سغرية”.
تاأت����ي تريا مبني����ة على ناف����ارا وحت�سل 
فعلي����ا على اأج����زاء كثرية م�سرتك����ة، وهو اأمر 
حمم����ود م����ن ال�رشك����ة الياباني����ة ك����ون نافارا 
اأثبت����ت قوته����ا ب�س����كل كب����ري. اأبرز م����ا مييز 
اجلي����ل اجلديد ه����و تخليه ع����ن ال�سبه الكبري 
بناف����ارا، حي����ث ميك����ن متييز ت����ريا اجلديدة 

بت�سمي����م اأفخ����م ومل�سات اأف�س����ل من نافارا 
العملي����ة. الت�سمي����م اخلارج����ي ي�ستمر بحمل 
 LED هوية ني�سان يف املقدمة عرب م�سابيح

وال�سب����ك املعت����اد. من اخللف ن����رى ت�سميم 
ب�سي����ط خاٍل م����ن التعقيدات، واأخ����راً جنوط 

مبقا�س 18 “اإن�س”.

مرسيدس - بنز S كوبيه الجديدة.. بتجهيزات خيالية
يزخر “مر�سيد�س-بن���ز” الفئة “S كوبيه” 
الطراز اجلديد ذو البابني، والتي و�سلت موؤخرا 
اإل���ى اأ�سواق املنطقة بعنا����رش �ساملة م�ستوحاة 
م���ن �سي���ارة ال�سي���دان احلديث���ة، مب���ا يف ذلك 
اأنظمة امل�ساع���دة الذكية للقيادة، واملق�سورة 
الزجاجية العري�س���ة، وخا�سية التحكم بوظائف 
الراح���ة ENERGIZING املدجم���ة، واجليل 

الأحدث لنظام املعلومات والرتفيه.
تاأتي امل�سابي���ح اخللفية املبتكرة بتقنية 
OLED كمي���زة جدي���دة يف الفئ���ة-S كوبيه. 
ومع نظام OLED، يتم اإ�سقاط طبقات رقيقة 
من امل���واد الع�سوية على لوحة زجاجية جلعلها 
توم����س ب�سطوع. ويعم���ل 33 م�سع���ال م�سطحا 
OLED كعنا����ر عائم���ة داخ���ل كل م�سب���اح 
خلف���ي، اإ�سافة اإل���ى ذلك، فاإنه���ا ت�سدر منطا 
�سوئيا متجان�سا يف جمي���ع الجتاهات، وت�سكل 
ت�سميما فريدا للنهار والليل. وي�سار اإلى اإغالق 
وفت���ح ال�سي���ارة ع���رب ت�سل�سل �سوئ���ي بحركة 
ديناميكي���ة مع �سطوع اأعل���ى لالأ�سواء اخللفية 

فيما بعد.
اإطاللته���ا  الداخلي���ة  املق�س���ورة  ت�سم���ن 
املتجددة عرب ثالث موا�سفات اختيارية جديدة 
للحواف والأج���زاء امل�سافة )خ�سب اجلوز البني 
الالمع ج���دا، وخ�سب ال���دردار الرم���ادي بطبقة 
لمع���ة، وخ�س���ب املاغنولي���ا بخط���وط ديزاينو 
الن�سيابية(، اإلى جانب املفهوم اللوين اجلديد 
للت�سمي���م الداخلي بلون البور�س���الن/ الأحمر 

القامت.
 S-ومتت���از املق�س���ورة الداخلي���ة للفئ���ة
كوبي���ه اجلدي���دة ب�سا�ست���ني جديدت���ني بدقة 
عالي���ة، يبل���غ قيا����س كل منهم���ا 12.3 اإن����س. 
ومتت���زج ال�سا�ستان ب�رشيا حت���ت غطاء زجاجي 
واح���د م�س���رتك، لت�س���كال مق�س���ورة القي���ادة 
العري�س���ة، حي���ث تب���دو كعن�رش حم���وري يربز 

الجتاه الأفقي للت�سميم الداخلي.
وحتتوي مق�سورة القيادة العري�سة متاما 
مث���ل لوح���ة الع���دادات الرئي�سة، عل���ى �سا�سة 
كبرة م���ع عدادات افرتا�سي���ة يف جمال الروؤية 
املبا����رشة لل�سائق، اإ�سافة اإل���ى �سا�سة مركزية 
ف���وق الكون�س���ول الو�سطي. وتوف���ر مق�سورة 
القيادة الرقمية بالكام���ل ثالثة اأمناط خمتلفة 

ج���دا للعر�س، هي: “كال�سي���ك”، و”�سبورتي”، 
و”بروجري�سيف”. تاأت���ي ميزة التحكم بوظائف 
ENERGIZING �سمن التجهيزات  الراح���ة 
القيا�سي���ة، وتعم���ل عل���ى رب���ط اأنظم���ة الراحة 
بطريق���ة  وت�ستخ���دم  ال�سي���ارة.  يف  العدي���دة 
منهجية وظائ���ف نظام التحك���م بحالة الطق�س 
)مب���ا يف ذل���ك التعطر(، واملقاع���د )التدفئة، 
والتهوية، والتدلي���ك(، وتدفئة اللوح الأمامي، 
اإ�ساف���ة اإل���ى الإ�س���اءة والأج���واء املو�سيقي���ة. 
وت�سم���ح هذه امليزة اجلدي���دة ب�سبط اإعدادات 
خم�س�سة للرفاهة مبا يتنا�سب مع مزاج العمالء 
واحتياجاته���م. ونتيج���ة لذل���ك، يت���م حت�سني 
جوان���ب الراحة البدنية وم�ستوي���ات الأداء على 

الطريق.
تاأت���ي �سي���ارة الفئ���ة-S كوبي���ه اجلديدة 
جمه���زة باجلي���ل الأحدث من نظ���ام املعلومات 
وال���ذي   ،COMAND Online والرتفي���ه 
الرقمن���ة  جم���ال  يف  جدي���دا  عه���دا  يوؤ�س����س 
والت�سال. وكجزء م���ن الباقة القيا�سية، ميكن 
�سح���ن الهواتف املتحرك���ة ل�سلكيا، ومن دون 

حامل للهواتف.
وتعم���ل وظيفة ال�سحن الال�سلكي مع جميع 
الأجهزة املتحركة التي تدعم اأو ميكن �سبطها 

لتدعم معي���ار Qi )ب�سا�سة قيا�سها حتى 15.2 
�س���م(. وتاأت���ي وح���دة ال�سحن مدجم���ة يف حجرة 

التخزين اأمام الكون�سول الو�سطي.
يعترب حمرك التوربو املزدوج V8 اجلديد 
يف �سيارة S 560 كوبيه واحدا من اأكرث حمركات 
يف  القت�سادي���ة  اجل���دوى  ذات   V8 البنزي���ن 
الع���امل، حي���ث يقل مع���دل ا�ستهالك���ه للوقود 

بن�سبة 8 % عن الطراز ال�سابق.
ولتقلي���ل معدل ا�سته���الك الوق���ود، يتم 
 V8 تعطي���ل اأرب���ع اأ�سطوانات مع���ا يف املحرك
اجلديد حتت احلمولة اجلزئي���ة مب�ساعدة نظام 
�سبط رفع ال�سمام CAMTRONIC. ويحد 
هذا من اله���در الناجت عن �س���خ الوقود، بينما 
يح�س���ن م���ن الكف���اءة الإجمالي���ة لالأ�سطوانات 
الأرب���ع املتبقية من خالل نق���ل نقطة الت�سغيل 

نحو الأحمال الأعلى.
التوربينية املتمو�سعة  ال�سواح���ن  وتعترب 
يف م�سفوف���ة الأ�سطوان���ات عل���ى �س���كل حرف 
V مبنزل���ة �سمة ممي���زة خا�س���ة. ويولد حمرك 
V8 اجلديد ق���وة قدرها 345 كيلوواط )469 
ح�سانا( مع اأق�سى ع���زم للدوران مقداره 700 

نيوتن.مرت.

ن����رش �رشك���ة Kantar Millward Brown لالأبح���اث قائمتها ال�سنوية لأك���رث 100 عالمة جتارية قيمة �سوقي���ة يف العامل. وللعام 
ال�ساد�س على التوايل حلت تويوتا يف املركز الأول كاأكرث �رشكة �سيارات قيمة يف العامل بقيمة 29.9 مليار دولر، وهي زيادة بن�سبة 5 

% عن قيمتها ال�سوقية العام املا�سي. 
وهذه قائمة اأكرب 10 �رشكات �سيارات قيمة يف العامل:

تويوتا
مر�سيد�س

بي اإم دبليو
فورد
هوندا

ني�سان
اأودي
تي�سال

�سوزوكي
فولك�س واجن

أكبر 10 سيارات ذات قيمة مالية في 2018

نيسان تكشف رسمًيا عن تيرا الجديدة كلًيا تويوتا Rush... عائلية واقتصادية جدا
ينتم���ي ط���راز تويوت���ا Rush اإل���ى فئ���ة املركب���ات 
املدجم���ة،   ”SUV“ ال�ستعم���الت  متع���ددة  الريا�سي���ة 
واملخ�س����س ل�رشيح���ة املتعامل���ني الباحث���ني ع���ن �سيارة 
تتمت���ع باعتمادية “تويوتا” املعه���ودة، وعمالنية مركبات 
“SUV”، ف�س���ال ع���ن مق�سورة رحبة تت�س���ع ل�سبعة ركاب 
بالغ���ني، وب�سعر منا�س���ب جدا. وت�سته���دف “تويوتا”، عرب 
�سيارته���ا املدجمة اجلدي���دة، تعزيز مكانته���ا على �سعيد 
ال�رشيح���ة ال�سوقي���ة لفئ���ة املركب���ات الريا�سي���ة متع���ددة 
ال�ستعم���الت، خ�سو�س���ا اأن الفئ���ات املدجم���ة م���ن هذه 
املركبات تع���د الأ�رشع منوا يف العامل، بع���د اأن حافظت منذ 
الع���ام 2013 على منو ثاب���ت، اإذ باتت ت�ستحوذ هذه الفئة 
على 25 % من اإجمايل �سوق ال�سيارات الريا�سية املتعددة 
ال�ستعمالت يف ال�سوق الإماراتية وحدها، خ�سو�سا اأن هذه 
الفئ���ة من املركبات بات���ت تزاحم فئات اأخ���رى، م�ستفيدة 
م���ن لئح���ة �سعرية تق���ارب يف قيمتها املالي���ة اأ�سعار طرز 

�سيارات ال� ”�سيدان” املختلفة.
وحتم���ل “Rush” ب���ني طياته���ا، مفه���وم الت�سمي���م 
اجل���ريء عل���ى �سعي���د مركب���ات “SUV” والأداء العملي، 
وامل�ساح���ة الرحب���ة الت���ي تقدمه���ا مق�سورته���ا الداخلية، 
واملقرتن���ة بكف���اءة عالي���ة ملحركه���ا القت�س���ادي رباعي 
الأ�سطوان���ات على �سعي���د ا�ستهالك الوق���ود، اإ�سافة اإلى 

موثوقي���ة على �سعي���د العتمادية، والبتع���اد عن الأعطال 
التي تواجهها مركبات “تويوتا”، مع هيكل ع�رشي.

وتتكام���ل ال�سم���ات املمي���زة ل���� ”Rush” م���ع حمرك 
اقت�س���ادي على �سعيد ا�ستهالك الوق���ود، ي�ستمد كفاءته 
من خالل تقنية توقيت ال�سمامات املتغر الذكي املزدوج 
“VVT-I”، الكفيلة بجعل املحرك يحتاج 7.7 لرتات من 
الوقود لقطع م�سافة 100 كيلومرت، ما يجعل من هذا الطراز 
مناف�س���ا قويا على �سعي���دي الأداء والكف���اءة يف ا�ستهالك 
الوقود، لي�س على �سعيد هذه الفئة من املركبات فح�سب، 
بل يطال يف مناف�ستها تلك املعهودة يف طرز ال� ”�سيدان”.
وت�ستم���د “Rush” �سهرته���ا يف اأكرث م���ن 100 �سوق 
عاملي���ة، م���ن خ���الل ميزاته���ا الديناميكي���ة، وقدرتها على 
التعام���ل مع �ست���ى الت�ساري����س، ويعود الف�س���ل يف ذلك 
اإلى ارتفاع خلو�سه���ا الأر�سي “ارتفاع اأر�سية ال�سيارة عن 
�سطح الأر�س”، وزوايا انحناء ديناميكية للق�سمني الأمامي 
واخللف���ي، مينحها قدرة اأكرب يف التعامل مع الطرق الوعرة، 
ف�س���ال عن هيكل ع���ايل املتانة، واأنظم���ة تعليق وخمّمدات 
�سدم���ات عالية الأداء، ونظام توجيه م�ستقر، يوؤمن راحة يف 
الركوب، وهدوءا يف املق�سورة عند قيادتها على امل�سالك 
املختلف���ة، ف�سال عن من���ح ال�سائق قدرا اأك���رب من التحكم 

اأثناء القيادة.

i30 Fastback
ارتق���ت �رشك���ة “هيون���داي” الكوري���ة اجلنوبي���ة اإلى 
اأبع���اد جديدة على �سعيد طرازه���ا “i30”، بعد اأن تخلت 
ع���ن مفهوم “هات�سباك” يف �سيارته���ا املعتمد يف الأجيال 
املا�سي���ة منه���ا، والتح���ول اإل���ى من���ط “Fastback” ذي 
الأب���واب اخلم�سة الذي ميزج بني ت�سميَمي �سيارات “كوبيه” 
 i30“ و”هات�سب���اك” معا. وجهزت “هيون���داي” �سيارتها اجلديدة
Fastback” ب�سبكة اأمامي���ة متالألئة ذات ت�سميم خاليا النحل، وم�سابيح نهارية الت�سغيل 
تعم���ل بتقني���ة “LED”، و�سول اإلى اإدخ���ال جملة تعديالت على �سعي���د خطوط الن�سيابية 
تع���زز م���ن مظهرها الريا�سي، ف�سال عن ح�س���ول ال�سائق على ديناميكي���ة اأكرب يف القيادة، 
وذل���ك من خالل ح�سولها على هيكل ذي خلو�س اأر�سي “ارتف���اع اأ�سفل ال�سيارة عن �سطح 

الأر�س” اأقل ارتفاعا من �سابقه. وتاأتي ال�سيارة بخيارين من املحركات القت�سادية.

QX80

راجنر 2019

يف   QX80 اإنفينيت���ي  الب���ارزة  التعدي���الت  جتل���ت 
الت�سمي���م اخلارجي خ�سو�س���ا يف املقدم���ة، والتي باتت 
تتمت���ع ب�سبكة تهوي���ة مع ت�سميم يعتم���د على املربعات 
املا�سي���ة، م�سابيح اأمامية بت�سمي���م جديد و�سادم اأمامي 

جدي���د ي�ست�سيف م�سابيح �سباب كب���رية واإطار من الكروم 
اللماع يحيط بفتحة الهواء ال�سفلية.

اأما من اخللف، فقد مت���ت اإ�سافة حافة حتميل من الكروم اللماع 
ثبتت اأعلى ال�سادم اخللفي وم�سابيح توقف بت�سميم جديد يوفر الكثري من الرقي.

التعدي���الت على اجل�س���م اخلارجي لي�ست وحدها م���ن عرف طريقه اإل���ى جديدة ال�سانع 
الياب���اين الفاخر؛ لأن املق�سورة الداخلية نالت ن�سيبها م���ن التعديالت املميزة بحد ذاتها، 

فالأخرة تتفرد مب�ستويات عالية من الرقي والرحابة مع مواد ذات جودة عالية.

ك�سف���ت فورد عن اجليل اجلديد من راجنر التي قررت 
متييزه���ا عن ت�سميم �سقيقتها الأك���رب F-150، فجاءت 
راجن���ر بواجهة اأنعم حتمل �سب���كا ذا ت�سميم ب�سيط يحمل 
�سع���ار ف���ورد وعالم���ة راجنر، وحتم���ل الواجه���ة م�سابيح 
مت�سلة بال�سبك تتوفر باإ�ساءات LED اختيارية، وتتميز 

مقدمة ال�سيارة مبظهر قوي، اأما ت�سميم اجلانبية واخللفية، 
فيبدو اأب�سط واأكرث كال�سيكية.

اأول���ت ف���ورد اهتماما بت�سمي���م الداخلية املتناغ���م والب�سيط، 
وال���ذي يخفي الكثر م���ن التقنيات ومميزات الراح���ة الذي يوفر �سا�س���ة 8 “اإن�س” باأحدث 
اأنظم���ة ف���ورد الرتفيهية SYNC 3، ويوف���ر نظام اأبل كار بالي واأندروي���د اأوتو وامل�ساعدة 
.WiFi ونظام �سمعي فاخر ونقطة ات�سال ،AC كما يتوفر خمارج طاقة ،Alexa ال�سخ�سية
�ستح�سل فورد راجنر على حمرك 2.3 لرت اإيكوبو�ست يت�سل بناقل حركة من 10 �رشعات.

سيارات
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شير شات 

اأث�����������ارت اإح�������دى 
امل�شل�شل  يف  احللقات 
الكوميدي  ال�����ش��ع��ودي 
“�شري �شات” ردود فعل 
اإذ  امل��غ��رب،  يف  غا�شبة 
املغربي  اجلمهور  وج��د 
اأنها ت�شور بالدهم على 
للنخا�شة.  ���ش��وق  اأن��ه��ا 
مغاربة  مغردون  وحّمل 
�����ش����ل����ط����ات ب����الده����م 
امل�������ش���وؤول���ي���ة؛ الأن���ه���ا 
����ش���م���ح���ت ب��ت�����ش��وي��ر 
امل���������ش����ل���������ش����ل ع���ل���ى 
هاجم  بينما  اأرا�شيها، 
اآخ����رون و���ش��ائ��ل اإع���الم 
حم���ل���ي���ة وات���ه���م���وه���ا 
امل��راأة  ���ش��ورة  بتنميط 
وت�شوريها  امل��غ��رب��ي��ة 
بهدف  جت��اري��ة  ك�شلعة 
امل��ادي.  ال��رب��ح  حتقيق 
وعند �شوؤال ع�شريي عن 
احللقة التي دارت حول 
املغربيات،  من  ال��زواج 
ومل��������������اذا امل�����غ�����رب 
بالتحديد، اإذ اإنهم �شبق 
الفكرة  نف�س  قدموا  اأن 
قدمها  وكذلك  م�رص،  يف 
الق�شبي  نا�رص  الفنانان 
يف  ال�شدحان  وع��ب��داهلل 
اإحدى حلقات “طا�س ما 
كوميدي  االأم��ر  طا�س”، 
ب��ح��ت، واإن���ه ك��ان فكرة 
ع��ل��ى ال����ورق وح��ول��وه��ا 
اإلى عمل درامي، م�شرياً 
اإلى اأنه يجب عدم النظر 
اأو  م��وؤام��رة  وكاأنه  لالأمر 

ا�شتهداف منظم.

فنانـون يـؤدون ُعمـرة شهـر رمضـان
حر�س عدد كبري من الفنانني 
والفنانات على اأداء عمرة رم�شان، 
حيث ا�شتغلوا االنتهاء من ت�شوير 
اأعمالهم الدرامية، اأو ح�شلوا على 
اإج���ازة م���ن اأعماله���م ال�شينمائية 

الأداء العمرة.
وم���ن ب���ني الفنان���ني الذي���ن 
حر�ش���وا عل���ى اأداء العم���رة، تامر 
ح�شني وزوجت���ه املغربية م�شممة 
االأزياء ب�شمة بو�شيل. ووجه الفنان 
تام���ر ح�شن���ي، ع���ر �شفحته على 
الفي�س بوك ر�شالة اإلى جمهوره،، 
قال فيها اإنه قام بالدعاء للجميع.
حمم���د  الفن���ان  �ش���ارك  كم���ا 

اأ�شام���ة، بطل فرق���ة “م�رصح م�رص” 
ال�شهري ب� ”اأو�س اأو�س”، متابعيه 
ع���ر ح�شابات���ه مبواق���ع التوا�شل 
االجتماعي، �شورة جمعته بزوجته 
من داخل امل�شجد احلرام، وقال اإن 
املكان يعت���ر بالن�شبة له اأف�شل 
م���كان يف الدني���ا. ون����رص الفن���ان 
ه���اين �شالم���ة �شورته م���ن داخل 
ال�رصي���ف، وذلك  النبوي  امل�شج���د 
عر �شفحت���ه الر�شمية على موقع 
“ان�شتج���رام”، واكتف���ى باالإ�شارة 
اإلى وجوده يف “الرو�شة ال�رصيفة”.
اللبناني���ة  الفنان���ة  اأدت  كم���ا 
مي حريري كذل���ك عمرة رم�شان، 

ون�رصت جمموعة �شور لها مبالب�س 
االإح���رام، وظهرت م���ي حريري يف 
اإح���دى ال�ش���ور م���ن اأم���ام الكعبة 

امل�رصفة مبا�رصة.

االإمارات���ي  الفن���ان  و�شاف���ر   
لالأرا�ش���ي  اجل�شم���ي  ح�ش���ني 
املقد�شة الأداء عمرة �شهر رم�شان 

املبارك.

تي في

نصائح للصائمين
للسحور

اأطعم���ة غني���ة بامل���اء تقل���ل م���ن ال�شع���ور 
بالعط�س يف رم�شان

1 - البطيخ:
يحتوي عل���ى 92 ٪ من امل���اء وال�شكر الذي 
ي�شاعد عل���ى ال�شعور باالنتعا�س وع���دم ال�شعور 

بالعط�س اأثناء ال�شيام.
2 - الرتقال:

يحت���وي على 87 ٪ م���ن املي���اه، اإلى جانب 
احتوائ���ه على فيتامني “c” الذي ي�شاعد يف احلد 
من االإ�شابة بالعديد من االأمرا�س مثل ال�رصطان، 

واأمرا�س القلب.
3 - التوت:

م���ن الفواك���ه الغني���ة مب�ش���ادات االأك�شدة، 
اإ�شاف���ة اإل���ى احتوائ���ه على 92 ٪ م���ن املاء. كما 
يحتوي على فيتام���ني “c” الذي ي�شاعد يف احلد 
من االإ�شابة باأمرا�س القل���ب وت�شلب ال�رصايني، 

وتنظيم ن�شبة ال�شكر يف الدم.
4 - التني:

ي�شاعد على انخفا�س �شغط الدم، وحت�شني 
اله�ش���م، اإ�شافة اإلى اأنه مفي���د ملر�شى ال�شكر، 

اإلى جانب احتوائه على االألياف.
5 - العنب:

م���ن  عالي���ة  ن�شب���ة  عل���ى  يحت���وي 
“الري�شفريات���رول”، وه���ي مادة تعم���ل كم�شاد 
لل�شم���وم، اإلى جانب اأنه يحت���وي على املاء الذي 

يزيد من بعدم ال�شعور بالعط�س اأثناء ال�شيام.

مع عائشة بهلول

مطبخ

فطيرة 
التفاح

مقادير الحشوة:

مقادير العجينة:

الطريقة:

 4 تفاحات مفرومة 576 جم   
 ملعقة �شاي قرفة مطحونة 2 جم ون�شف
 ملعقة �شاي ع�شري ليمون 3 مل ون�شف

 1 كوب ماء 200 مل 
1 ملعقة طعام �شكر 12 جم

 كوب دقيق باخلمرية 200 جم 1 ون�شف  
       كوب زبدة 100 جم ون�شف
1 ملعقة طعام �شكر 12 جم

 كوب حليب �شائل 100 مل ون�شف
1 بي�شة

1 - تخل���ط جميع مقادي���ر احل�شوة ماع���دا ال�شكر وتو�شع 
يف ق���در مغطى على ن���ار هادئة ملدة )20 دقيق���ة(، ثم ي�شاف 

ال�شكر ويحرك.
2 - تخل���ط مقادير العجينة وتر����س يف قاع القالب وعلى 

جوانبه مع ترك جزء ب�شيط من العجينة.
3 - تفر�س احل�شوة يف و�شط الفطرية.

4 - ت���رق باقي العجين���ة، ثم تقطع �رصائ���ح طويلة رفيعة 
وتو�ش���ع احل�شوة بحي���ث تك���ون متعاك�شة، وي���رتك فراغا بني 

�رصائح العجينة.
5 - تو�شع يف فرن بدرجة )160°( ملدة )35-30 دقيقة(. 

 اأكدت املمثلة امل�رصية راندا البحريي 
اأنه���ا تعتر دوره���ا يف م�شل�شل “ر�شايل” 
م���ن االأدوار املهمة يف العم���ل، على الرغم 
من تركيزها يف عدد حمدود من احللقات، 
ولي�س كل امل�شل�ش���ل. واأ�شافت البحريي 
اأنه���ا وافقت عل���ى الدور عل���ى الرغم من 
معرفته���ا اأن ظهوره���ا يف عدد من احللقات فق���ط، اإال اأنها 
وج���دت اأن �شخ�شية “داليا” جديدة عليها وخمتلفة ب�شكل 

كامل، وهو ما مل�شته مبجرد قراءة ال�شيناريو.

 اعرتفت اأ�شيل عمران بندمها؛ الأنها 
تركت اجلامعة من اأج���ل الزواج، متحدثًة 
عن جتربة الطالق الت���ي عا�شتها، وكيف 
ا�شتطاع���ت تخط���ي هذه املرحل���ة.  وجاء 
حدي���ث عمران ه���ذا خ���الل لقائها �شمن 
برنام���ج “ت���ال الليل”، حي���ث قالت: “ال 
ميك���ن لوم ال�شيدات من االنهيار بع���د حدوث الطالق؛ الأن 
املجتمع ي���رى املراأة املطلقة باأنها �شتيم���ة”، موؤكدًة اأنها 
ا�شتطاعت تخطي هذه املرحلة بف�شل اأ�شدقائها واأهلها.

 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com

الزي���اين: 	• را�ش���د  ب���ن  عبداللطي���ف  جمل����س   
38880883

جمل�س ال�شاعي: 39696898	•
جمل�س عبدالرحمن بوجميد: 39656333	•
جمل�س البنعلي: 39444174	•
جمل�س عي�شى اأحمد اأبو الفتح: 39685785	•
جمل�س عبدالعزيز بوزبون: 39000025	•
جمل�س ح�شني حممد �شويطر: 39455298	•
جمل�س بوعلي: 39682220	•
النعيم���ي: 	• ن�ش���ف  �شلم���ان  املرح���وم  جمل����س 

39465315
جمل�س �شوقي عبدالرحمن املناعي: 39456058	•
جمل�س حممد عي�شى الوزان: 39675566	•
جمل����س عثمان حمم���د �رصي���ف الري����س واإخوانه: 	•

39673300
جمل�س اجلودر: 37770666	•
جمل����س ال�شي���خ علي اأحم���د العو�ش���ي واأوالده: 	•

39441176
جمل�س املرحوم احلاج جواد بن ح�شن بن �شيف: 	•

 39457653
جمل�س اأحمد الكوهجي: 36613613	•

جمل�س جا�شم مراد: 39458191	•
جمل�س يو�شف بن اأحمد كانو: املاحوز	•
فخ���رو: 	• يو�ش���ف  ب���ن  عب���داهلل  اأبن���اء  جمل����س 

39831737
جمل�س حممد عيد بوخما�س واإخوانه: 39672072	•
جمل�س عائلة اآل خرفو�س: 36668801 	•
جمل�س الطوا�س: 39622962	•
جمع���ة: 	• وعبدالرحم���ن حمم���د  عب���داهلل  جمل����س 

3969117
جمل�س ح�شن ح�شني الري: 39604873	•
جمل�س عثمان �رصيف: 39673300	•
العل���وي: 	• جعف���ر  كاظ���م  �شي���د  اأبن���اء  جمل����س 

39766766
جمل�س علي �شيار واأوالده: 39258494 	•
جمل�س جمال يو�شف املطوع: 39913113	•
جمل����س حممد عل���ي ال�شي���خ من�ش���ور ال�شرتي: 	•

39333374
جمل�س اأحمد حمفوظ العايل: 36411000	•
جمل�س خالد �شليمان الب�شام: 39453339	•
جمل�س عبا�س عبداهلل ال�رصاج: 39466604	•

ــدمجالس
حـــ

األ
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األخيرة
النائب العام ال�سعودي: نواجه التحر�ش بحزم

ق���ال النائب العام ال�س���يخ �س���عود بن عبداهلل اإن جه���از النيابة العامة ممث���ًا يف الدوائر 
النيابية، �سوف يقف بحزم يف مواجهة كافة اأ�ساليب التحر�ش على �سوء اأحكام نظام مكافحة 
جرمي���ة التحر����ش، مبا يحقق املوازنة بني حق املجني عليه يف اإن�سافه، واحلق يف حماية الغري 
من ال�سكاوى الكيدية التي اأ�سارت مواد النظام اإلى اأنه يطبق بحقها نف�ش العقوبات اخلا�سة 

مبمار�سة �سلوك التحر�ش.
واأ�س���ار النائ���ب الع���ام اإلى اأن���ه وجه بت�سكي���ل فريق عم���ل للوقوف على اأح���كام النظام 
ومدلولت���ه وتكيي���ف الأو�س���اف اجلرمية لاأفع���ال املوؤثم���ة مبوجبه، وحتدي���د اأركان جرمية 
التحر����ش واخلروج باآلية عمل حتق���ق اإنفاذ النظام واأهدافه، كم���ا ت�سمن حق الفرد يف حفظ 
كرامته وخ�سو�سيته وحريته ال�سخ�سية وال�رسية املن�سو�ش عليها يف هذا ال�ساأن، وتكفل حق 

املجتمع يف عدم اإفات املجرمني من العقاب.
وب���ني اأن���ه مت اعتماد برنام���ج تدريبي مكث���ف ومتخ�س�ش يف اآليات التعام���ل مع ق�سايا 
التحر����ش �سيتم تد�سينه خال اأيام يف جميع فروع النياب���ة يتم من خاله ا�ستعرا�ش اإجراءات 
التحقي���ق املفرت�سة يف ق�سايا التحر����ش، والعمل على توحيد اآليات العمل ل�سمان التطبيق 

الفاعل والأمثل للنظام يف الدوائر النيابية كافة.

�سيخ احلكمة ورمز التوا�سع

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ح�سن  الطق�ش 
بوج���ه ع���ام ولكنه 
النه���ار.  يف  ح���ار 

الرياح �سمالية غربية من 10 
اإلى 15 عقدة، وت�سل من 15 

اإلى 20 عقدة اأحيانا. 

ارتف���اع املوج من قدم اإلى قدمني ق���رب ال�سواحل ومن 3 اإلى 5 
اأق���دام يف عر�ش البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م وال�سغرى 31 م. 

الرطوبة الن�سبية العظمى 70 % وال�سغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ش جمل�ش الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ش التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ش التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار الباد لل�سحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العانات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ش: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ش: 17111467 - 00973  �ش.ت:67133 - �ش.ب : 385

الفجــر: 3:15
الظهـر: 11:37

العصــر: 3:03
المغرب: 6:30
العشاء: 8:00

مواقيت 
الصالة

اإجناز طبي يفتح الأمل ملر�سى �سرطان احلنجرة والرئةعائلة حممد علي “حترج” ترامب
اأك���د حمامي عائل���ة املاكم الراحل 
حممد عل���ي اأن العف���و الرئا�س���ي الذي 
دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����ش  اقرتح���ه 
ترامب بحق املاك���م الأ�سطوري “لي�ش 

�رسوريا”.
الأمريك���ي  الرئي����ش  واأخ���ر 
ال�سحافي���ني اجلمعة اأن���ه “يفكر جديا” 
باإعف���اء املاك���م الأمريك���ي الراحل من 
احلك���م املفرو����ش عليه ب�سب���ب تهربه 
من اخلدمة الع�سكرية العام 1967، بعد 
رف�سه امل�ساركة م���ع اجلي�ش الأمريكي 

يف احلرب مع فيتنام.
ورد رون توي���ل، حمامي زوجة علي 
وامل�س���وؤول ع���ن اأماكه، عل���ى الرئي�ش 
ترام���ب يف بي���ان: “نحن نق���در تعاطف 
الرئي����ش ترام���ب، ولك���ن الإعف���اء غري 
����رسوري.. املحكم���ة الأمريكي���ة العلي���ا 
عك�ست احلكم العام 1971. لي�ش هناك 

حكم اأ�سا حتى ي�ستوجب الإعفاء”.
اجلي����ش  دخ���ول  عل���ي  ورف����ش 
1967 خ���ال ح���رب  الع���ام  الأمريك���ي 
فيتن���ام قائ���ا اإن ذل���ك يتعار����ش مع 

�سمريه وُحكم عليه بال�سجن 5 �سنوات، 
ح�سب ما اأ�سارت �سحيفة “اإندبندنت”.

ومل ُي�سج���ن علي مطلق���ا يف الوقت 

ال���ذي ا�ستاأن���ف في���ه احلك���م ال�س���ادر 
�سدهن ويف العام 1971 األغت املحكمة 

العليا اإدانته.

يف اإجن���از طبي ه���و الأول يف فرن�سا، 
جنح اأطباء يف م�ست�سفى بوبيني بباري�ش 
يف زرع ق�سبة هوائية ا�سطناعية انطاقا 
من اأن�سجة ال�رسي���ان الأبهر البطني، وهو 

اأكر �رسيان يف جتويف البطن.
الروفي�س���ور �ساح���ب ه���ذا الإجناز 
قال ل�”العربي���ة” اإن العمل عليه ا�ستمر 
20 عام���ا، وه���و يفتح نافذة م���ن الأمل 

ملر�سى �رسطان احلنجرة والرئة.
والورئت���ني  ال�س���در  ج���ّراح  وق���ال 
اإميانوي���ل مارتين���و “عملن���ا عل���ى ه���ذا 
الإجن���از 20 عام���ا، وه���و �سيفت���ح اآفاقا 

باجتاه احلنجرة والرئ���ة ال�سطناعيتني، 
مو�سوع الرئة معقد اأكرث بكثري”.

اجلامع���ة  م�ست�سف���ى  وي�س���ارك 
الأمريكي���ة يف باري����ش وم�ست�سفى �سان 
كل���و يف ه���ذه الأبح���اث، وق���د ����رسح لنا 
الفري���ق الطبي فيهما َم���ن هم املر�سى 
الذي���ن �سي�ستفي���دون اأولً م���ن الق�سبة 

الهوائية ال�سطناعية.
حت���ى الآن، اأُجرَي���ت 12 عملية لزرع 
ق�سبة هوائية، ومل ُيك�سف عنها اإل موؤّخراً 
اإثر تق���دمي تفا�سيل عنها اأم���ام موؤمتر 

طبي عاملي يف �سان دييغو الأمريكية.

فقيد البحرين الكبري �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة، رئي�ش املجل�ش الأعلى لل�سوؤون الإ�سامية )طيب اهلل ثراه(. بري�سة الفنان حممود غريب

التقاعد من منظور إنساني
يف ر�سالة موؤث���رة حتمل هموم �رسيحة مهمة من 
املجتمع يقول اأحد املواطنني: “احلني املتقاعد ل 
ي����رسف على نف�سه فقط، ب���ل ي�رسف على عائلتني 
وث���اث، لكن م���ن يق���درك كمواط���ن، ل احلكومة 
ي���درون ب���ك ول النواب ي���درون ب���ك، واجلمعيات 

الأهلية اإن مل تكن منتميا اإليهم ل يدرون بك”.
وي�سيف الرجل امل�سن ب�سوت يعرتيه احلزن: 
“وي���ن نروح احنا اآخر العمر؟ ما يف ديرة تبينا. وين 
ن���روح اآخر عمرنا عل���ى الأقل ن�ستغل؟ م���ا يف ديرة 

تبيك اأنت كمتقاعد. خذونا حلم حتونا عظاما!”.
الر�سال���ة املع���رة، الت���ي ي�سكو فيه���ا الرجل 
املتقاع���د من ع���دم قدرته على الوف���اء بالتزاماته 
العائلي���ة جت���اه اأبنائ���ه واأحف���اده و�سعوبة توفري 
متطلب���ات عيد الفطر املب���ارك لهم، توج���ه عتابا 
م�ستحق���ا مل�س���وؤويل احلكوم���ة واأع�س���اء جمل�س���ي 
الن���واب وال�سورى؛ لعدم التفاته���م لهذه ال�رسيحة 
من املتقاعدين كبار ال�س���ن، وكاأنهم تقاعدوا عن 

احلياة كلها ولي�ش العمل.
فف���ي خ�س���م ال�سخ���ب الدائ���ر ب�س���اأن قانون 
التقاع���د، غ���اب كبار ال�سن ع���ن النقا����ش تقريبا، 
يف ح���ني اأنه���م ميثلون قم���ة اله���رم الجتماعي يف 
ثقافتن���ا الإ�سامي���ة والعربي���ة، ويج���ب اأن تك���ون 
الت���ي  الق�سي���ة،  ه���ذه  الأولوي���ة يف  لأو�ساعه���م 
�ستتحول على الأرجح اإلى جدل بيزنطي اإذا ا�ستمر 
توجيه التهام���ات وتقاذف امل�سوؤولي���ات والبكاء 

على اللنب امل�سكوب.
القان���ون الذي ي�سج���ع �سابا يف مقتب���ل حياته 
املهنية على التقاع���د، عو�سا عن حثه على التميز 
والجتهاد وتطوير الذات، يحتاج اإلى اإعادة النظر، 
لك���ن ينبغ���ي اأن يكون كب���ار ال�سن يف ب���وؤرة روؤية 
امل�سوؤولني وامل�رسع���ني املعنيني بت�سحيح م�سار 
القان���ون، ال���ذي يفرت�ش اأن يكاف���ئ املتقاعدين 
عل���ى ما اأفنوه من حياتهم يف خدم���ة وطنهم، ل اأن 
يجعله���م يق�سون م���ا تبقى م���ن اأعمارهم يف حرج 

وقلق.
رغم تطور الأنظمة الغربية فيما يتعلق باملزايا 
التقاعدي���ة، اإل اأنه���ا ل تنا�س���ب جمتمعاتنا، فنحن 
ي ومَل تعتد  �سعوب حت���ي يف دفئ الرتاب���ط الأُ����رسَ
برودة دور امل�سنني، وا�ستن�ساخ تلك القوانني يف 
بلداننا لن مين���ح كبارنا ما ينتظرونه وي�ستحقونه؛ 
اأن ي�سعروا باأهميتهم لدى عائاتهم واأن دورهم يف 

احلياة مل ينته، اأن يبقوا عائلني ل عيال.
البعد الإن�ساين يجب اأن يكون حا�رسا ومت�سدرا 
يف اأي نقا����ش ر�سم���ي و�سعب���ي يتعل���ق بقان���ون 
التقاع���د، بحي���ث يك���ون الكبار حم���وره؛ لأنن���ا اإذا 
اأردن���ا قيا�ش درجة ح���رارة املزاج الع���ام علينا اأن 
ن�س���ع الرثموم���رت يف اأف���واه كبار ال�س���ن اأول، فهم 
رمانة القبان ملجتمعاتن���ا و�سوت احلكمة واخلرة 
واأ�سحاب الكلمة امل�سموعة يف كل بيت، حيث يكن 

لهم اجلميع كل تقدير واحرتام.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com
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