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االنتخاب���ي  للمش���هد  المتابع���ون  يترق���ب 
مفاجآت تس���جيل آخر وفود المترش���حين 
ف���ي اليوم الخامس واألخير لتلقي طلبات 
والبلدي���ة  النيابي���ة  لالنتخاب���ات  الترش���ح 

 .2018
وش���هد اليوم الرابع لتس���جيل المترشحين 
إقب���اال عاديا، إذ تق���دم 41 مواطنا بطلبات 
المحافظ���ات  ف���ي  لالنتخاب���ات  الترش���ح 

األربع.

وش���وهدت  الب���رق  وتوه���ج  الرع���د  زمج���ر 
صواع���ق بمناط���ق مختلف���ة ي���وم أم���س، إثر 
تمرك���ز س���احبة ركامي���ة م���رت س���ريعا لكنه���ا 
أغرق���ت وأنهك���ت البني���ة التحتي���ة المتهالكة 
لبعض الشوارع والطرقات. وتركزت األمطار 
وسط وش���مال البحرين، لتشمل مناطق عدة 
منه���ا الرفاع وس���ند ومدينة عيس���ى وس���ترة 
وعالي ومدينة زايد. وغمرت األمطار أرضية 
ملعب اس���تاد البحرين الوطن���ي بالكامل مما 

أدى لتأجيل مباريات.
كم���ا تس���ربت مياه األمطار إل���ى داخل مجمع 
تجاري في منطقة س���ند بصورة كبيرة أش���به 

بالسيل.

المنامة - وزارة العدل

والش���ؤون  الع���دل  وزي���ر  أش���اد 
اإلس���المية واألوق���اف الش���يخ خالد 
بن عل���ي آل خليف���ة بالق���رار الصادر 
ع���ن رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة، بتنظيم االش���تراطات الفنية 
الخاصة بإرس���ال وتس���لم وتحديث 
الس���جالت والتوقيعات اإللكترونية 

للجهات العامة.
والش���ؤون  الع���دل  وزي���ر  وق���ال 
اإلع���الن  إن  واألوق���اف  اإلس���المية 
اإللكترون���ي ُيع���د تطوي���ًرا جوهرًي���ا 
المنظوم���ة  ف���ي  نوعي���ة  ونقل���ة 
ُيش���كله  لم���ا  للتقاض���ي؛  اإلجرائي���ة 
ركي���زة  م���ن  القضائ���ي  اإلع���الن 
أس���اس ف���ي نظ���ام العدال���ة، وال���ذي 
مب���ادرات  تنفي���ذ  إط���ار  ف���ي  يأت���ي 
التح���ول التكنولوج���ي الهادف���ة إلى 
رف���ع مس���توى فاعلي���ة آلي���ات العمل 

وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى 
وتوفير الوقت والجهد، الفًتا إلى أن 
التبلي���غ اإللكتروني سيش���مل جميع 

أشكال اإلعالنات القضائية.
وفي ضوء ذل���ك، أصدر وزير العدل 
ق���رار رقم )89( لس���نة 2018 باعتماد 
البريد اإللكتروني والرسائل النصية 
القصي���رة إلع���الن األوراق القضائية 
ف���ي الدع���اوى المدني���ة والتجاري���ة 

والجنائية.

وفقا للقرار، سوف ُينشأ بالوزارة  «
سجل خاص باإلعالنات 

اإللكترونية يتم فيه تسجيل 
عناوين البريد اإللكتروني 
وأرقام االتصال المعتمدة 

لألشخاص الطبيعية واالعتبارية 
العامة والخاصة أو المتفق عليها 
بين أطراف الدعوى أو المسجلة 
في العقود المبرمة بينهم أو في 

مراسالتهم.

القضاء يعتمد اإلعالن اإللكتروني السعودية دولة العدالة والقانون
البحري��ن تؤكد حرص خ��ادم الحرمي��ن على كش��ف الحقائق

أش���ادت مملكة البحرين باالهتم���ام الكبير 
لعاه���ل المملك���ة العربية الس���عودية خادم 
ب���ن  المل���ك س���لمان  الش���ريفين  الحرمي���ن 
إرس���اء  ألج���ل  س���عود؛  آل  عبدالعزي���ز 
الع���دل واإلنص���اف وكش���ف الحقائ���ق بكل 
نزاه���ة وموضوعي���ة، وه���و ما تجس���د في 
التوجيه���ات الحكيم���ة والق���رارات الملكية 
السديدة والفورية بش���أن قضية المواطن 
الس���عودي جم���ال خاش���قجي )رحمه هللا(، 
مؤكدة أن الس���عودية كانت وستبقى دولة 
العدالة والقيم والمبادئ التي تكفل تطبيق 

القانون على الجميع دون استثناء.

أعلن البيت األبيض، فجر أمس،  «
أنه أخذ علما بأن التحقيقات جارية 

ومستمرة، بينما قالت روسيا إنه 
ال يجدر بها أن تتدخل في قضية 

خاشقجي.

عواصم - وكاالت

خادم الحرمين الشريفين

تستنجد وال���ش���وارع  ي��ت��وه��ج  وال��ب��رق  ي��زم��ج��ر  ال��رع��د 

سحابة... أمطرت وأغرقت

مياه األمطار تغمر شارع االستقالل بمنطقة سند بالقرب من تقاطع “ألبا”

فقيهي... 35 عاًما خبرة بـ “العقارات”“جرافيتي” نحو نجاح تنظيميتظاهرة في لندنإنتاج معدات المصانع محلياتوحيد نماذج التأشيرات

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات  «
واإلقامة أنه تماشيا مع سياستها 
الرامية إلى تبسيط آلية اإلجراءات، 

ومن ضمنها تطوير الخدمات 
المقدمة للجمهور، فإنها ستبدأ 

بتوحيد نماذج التأشيرات الصادرة، 
اعتبارا من األول من نوفمبر 2018.

كشف مسؤول بوزارة الصناعة  «
والتجارة والسياحة عن مساع 

لتوسيع مبادرة تهدف إلنتاج المعدات 
الصناعية وقطع الغيار الصغيرة، التي 
تحتاجها المصانع الكبرى مثل “ألبا” و 
“جيبك” محليا بدال من استيرادها في 
خطوة تعزز اإلنتاج الصناعي بالبحرين.

شارك أكثر من نصف مليون  «
شخص في تظاهرة بلندن أمس؛ 
للمطالبة بإجراء استفتاء ثان عن 
االتفاق النهائي الذي ال يزال يجري 
التفاوض بشأنه مع بروكسل قبل 
5 أشهر من موعد استحقاق خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

ترنو االستعدادات التي بدأتها باكرا  «
اللجنة العليا المنظمة لبطولة 

العالم للطيران الحر الداخلي برئاسة 
الشيخ محمد بن راشد بن خليفة 

آل خليفة إلى إحراز تقدم ملموس 
وإذهال العالم مجددا في مجال 

استضافة األحداث الرياضية.

حبه لقطاع اإلنشاءات كان نقطة التحول  «
في حياته المهنية. فعلى الرغم من 
أنه بدأ العمل في قطاع السياحة، إذ 
رغب أوال في دراسة مجال الضيافة 

والفندقة وعمل به، إال أنه ما 
لبث أن تحول لقطاع اإلنشاءات 

والعقارات. 
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مقاتل من المعارضة السورية بغرب حلب في 15 أكتوبر )أ ف ب(

واشنطن - وكاالت

ب���ي  “إن  لمحط���ة  تقري���ر  كش���ف 
س���ي ني���وز” األميركي���ة ع���ن خطة 
ف���ي  للح���رب  جدي���دة  أميركي���ة 
س���وريا، تركز على إخراج القوات 
اإليراني���ة والميليش���يات الموالي���ة 
له���ا خ���ارج س���وريا.ونقل التقري���ر 
أن  أميركيي���ن  مس���ؤولين   5 ع���ن 
االستراتيجية الجديدة ال تتضمن 

استهداف القوات اإليرانية بشكل 
مباشر.

االس���تراتيجية  الخط���ة  وته���دف 
لواش���نطن في س���وريا إل���ى اتباع 
المواجه���ة  ع���ن  الن���أي  سياس���ة 
الت���ورط  أو  المباش���رة  العس���كرية 
في حرب مع القوات اإليرانية في 

سوريا.

خطة إلخراج إيران من سوريا

العق���اري  التنظي���م  مؤسس���ة  ألزم���ت 
العق���ارات  مبيع���ات  ووكالء  الوس���طاء 
أخط���اء  ع���ن  بالتأمي���ن  له���م  المرخ���ص 
المهن���ة، وذل���ك بالحصول عل���ى بوليصة 
مزاول���ة  ع���ن  الناتج���ة  األخط���اء  م���ن 
الوس���اطة العقاري���ة خصوص���ا اإلهم���ال 

والغش واالحتيال.

جاء في القرار الذي أصدره رئيس  «
مجلس إدارة مؤسسة التنظيم 

العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا آل 
خليفة بشأن تنظيم عمل والتزامات 

وواجبات المرخص له بمزاولة 
الوساطة العقارية، أنه ال يقل مبلغ 

التأمين المذكور عن 100 ألف دينار 
إذا كان الوسيط العقاري شخصا 
اعتباريا و50 ألف دينار إذا كان 

الوسيط العقاري أو وكيل المبيعات 
شخصا طبيعيا.

إلزام وسطاء 
العقارات 
بالتأمين

علي الفردان

)10(

)16( )02(

)14( )04(

)14(

)07 - 05(

“اإلسكان” تعالج 
تجمع المياه في 

“اللوزي” و “الحنينية”

“التربية” تدعو 
المديرين للحضور 

5:45 لتفقد أضرار

صهاريج “األشغال” 
تهرول لمتابعة 

1000 بالغ

مروة خميس وأحمد مهدي وأيمن يعقوب 
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@albiladpress.com بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة 
إثر  الباجي قايد السبسي،  التونسي  للرئيس 
في  ع��دة  والي���ات  شهدتها  التي  الفيضانات 
تونس وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وأعرب جاللته في برقيته عن خالص تعازيه 
الفيضانات،  ضحايا  ف��ي  مواساته  وص���ادق 
الضحايا  يرحم  أن  القدير  العلي  هللا  سائال 
وي��غ��ف��ر ل��ه��م وي��س��ك��ن��ه��م ف��س��ي��ح ج��ن��ات��ه وأن 
ي��ل��ه��م أه��ل��ه��م ال��ص��ب��ر وال���س���ل���وان. ك��م��ا بعث 
جاللة الملك، برقية تعزية ومواساة، لرئيس 
إثر حادث  ناث كوفيند،  رام  الهند  جمهورية 
دهس قطار لمجموعة من األشخاص بوالية 
البنجاب وما نتج عنه من وفيات وإصابات. 
وص��ادق  تعازيه  خالص  عن  جاللته  وأع��رب 
م��واس��ات��ه ل��رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د وألس��ر 
متمنيا  الصديق،  الهندي  والشعب  الضحايا 

جاللته للمصابين الشفاء العاجل.

المنامة - بنا:

العاهل يعزي تونس والهند

وجهت وزارة التربية والتعليم في رسائل نصية إلى مديري المدارس بالتواجد  «
الساعة السادسة إال ربع بالمدرسة مع رئيس الخدمات المالية واإلدارية أمس 

لتفقد أوضاع المدرسة وإخطار الوزارة بوضع المدرسة مع إرفاق صور تبين 
األضرار.

وأشارت الوزارة في نص الرسالة “األفاضل مديري المدارس اإلعدادية واالبتدائية  «
اإلعدادية المحترمين، يرجى التواجد الساعة السادسة إال ربع بالمدرسة مع 

رئيس الخدمات المالية واإلدارية لتفقد أوضاع المدرسة وإخطارنا بوضع 
المدرسة ليتسنى لنا اتخاذ الالزم قبل بدء الدوام الرسمي”.

وفي رسالة نصية أخرى، بادرت الوزارة بتوجيه مديري المدارس في حال  «
وجود أضرار ناتجة عن هطول األمطار بمدارسهم، إرسالها على موقع مكتب 

المساعدة لعمل الالزم بحسب االستمارة المعتمدة، منوهة على ضرورة إرفاق 
صور تبين تلك األضرار إن وجدت.

فيما خصصت الوزارة أرقاما تواصل مباشرة ليقوم مديري المدارس بموافاتهم  «
وبشكل عاجل بمشكالت مدارسهم بسبب األمطار بعد تفقد المواقع المتضررة 

بالمدرسة.

دوام مديري المدارس اليوم 5:45

02

باش���رت البلدي���ات أعم���ال ش���فط مياه األمطار التي هطلت أم���س بغزارة في عدد من مناط���ق البحرين، وذلك عبر ف���رق الطوارئ التي تم 
تشكيلها من خالل أمانة العاصمة وبقية البلديات بإدارة ميدانية مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبو الفتح. وأكدت 
“البلديات” أن اكثر المحافظات التي شهدت تساقطا لمياه األمطار هي الجنوبية تليها الشمالية والمنامة بينما لم تشهد محافظة المحرق 

تساقطا لألمطار.

وأكدت أن أكثر المناطق التي شهدت هطول 
األمط���ار في المناط���ق الداخلية ه���ي منطقة 
الرف���اع الش���رقي تلته���ا المنطق���ة الغربية في 
المحافظة الش���مالية وسترة والنويدرات في 

محافظة العاصمة.
ووج���ه أب���و الفت���ح ال���ذي كان موج���ودا ف���ي 
الميدان فرق عمل الطوارئ لتوفير الصهاريج 
للمناط���ق  األمط���ار  مي���اه  لش���فط  الالزم���ة 
المتضررة ومضخات لشفط المياه المتجمعة 
خصوصا في الش���وارع المحيط���ة بالمدارس 

والمستشفيات والمساجد والمؤسسات.
وق���ال “هن���اك متابع���ة حثيث���ة من قب���ل وزير 

والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال 
العمراني عصام خل���ف للعمل على فتح كافة 
الطرق والشوارع وعودة الحياة إلى طبيعتها 

في المناطق التي شهدت تساقطا لألمطار”.
وأوض���ح أن ع���دد البالغ���ات الت���ي اس���تلمتها 
البلدي���ات األربع خ���الل الس���اعات األولى من 
ب���الغ،  أل���ف  تس���اقط األمط���ار وصل���ت إل���ى 
وت���م تحوي���ل بعضه���ا للدف���اع المدن���ي ومنها 
عل���ى س���بيل المثال بالغات تتعلق بس���يارات 
حوصرت وس���ط المياه بينما اغلب البالغات 
ت���م التعام���ل معه���ا حس���ب األولوي���ة، إذ إن 
البلديات حددت ف���ي خطتها أولويات العمل 

في ش���فط مياه األمطار حسب الضرورة وتم 
تقسيمها الى 3 أقسام يتم التعامل معها وفق 

الخطة المرصودة.
وأضاف أن البلديات وفرت 18 صهريج  «

شفط مياه لمنطقة الرفاع وعددا من 
المضخات إضافة إلى 9 صهاريج في 

المنامة و6 في الشمالية، مشيرا إلى أن 
فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة 

حتى فتح كافة الطرق الرئيسة والداخلية 
وعودة حركة السير إلى طبيعتها وسيتم 

توفير أكبر قدر ممكن من الصهاريج 
والمضخات خالل الساعات المقبلة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

صهاريج “البلديات” تهرول لمتابعة 1000 بالغ

“ط���ق ي���ا مطر طق... بيتنا مو حديد”، هكذا كان لس���ان حال بعض المواطنين، الذي���ن فوجئوا بأمطار رعدية غزيرة أعادت فتح ملف البنية 
التحتي���ة المتهالك���ة لبعض الش���وارع والطرقات.وش���وهدت أمطار رعدية غزيرة أمس على مناطق واس���عة من مملك���ة البحرين، صاحبتها 

سقوط حبات برد ورياح شديدة السرعة. 

وتركزت األمطار في وسط وشمال البحرين، 
لتش���مل مناط���ق ع���دة منه���ا الرف���اع وس���ند 
ومدينة عيسى وسترة وعالي ومدينة زايد.

واس���تنفرت اإلدارة العام���ة للم���رور طواقمها 

ألي  تحس���ًبا  الش���وارع؛  بمختل���ف  ونش���رتها 
ح���االت تس���تدعي التدخل المباش���ر، ونوهت 
اإلدارة عب���ر حس���اب وزارة الداخلي���ة عل���ى 
“تويت���ر”  االجتماع���ي  التواص���ل  موق���ع 

المواطني���ن ألخ���ذ الحيطة والح���ذر في ظل 
تساقط األمطار، ودعت سواق السيارات إلى 
االلتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة 

للشوارع وترك مسافة أمان كافية.

اس���تاد  ملع���ب  أرضي���ة  األمط���ار  وغم���رت 
البحري���ن الوطن���ي بالكامل مم���ا أدى لتأجيل 
مباري���ات، كم���ا تس���ربت مي���اه األمط���ار إل���ى 
داخل مجمع تجاري في منطقة سند بصورة 

كبيرة أشبه بالسيل.
وقال مواطنون ل� “البالد”، إن التيار الكهربائي 
انقطع عن منطق���ة المعامير الصناعية تزامًنا 
مع صوت الرعد الذي سمع بمختلف المناطق.

وأوض���ح وزي���ر األش���غال وش���وؤن البلديات 

والتخطي���ط العمراني عصام خل���ف أنه نظرا 
لوجود الخطة االستراتيجية الوطنية لقطاع 
الص���رف الصح���ي، يت���م التعامل م���ع الحركة 
المرورية المتأثرة من تس���اقط أو تجمع مياه 
األمط���ار بكميات امطار غزي���رة غير طبيعية 

في وقت قصير.

وقال���ت وزارة اإلس���كان في بي���اٍن إن نتيجة 
تفقد فريق ال���وزارة المختص بمتابعة كفاءة 
عمل أنظمة تصريف مياه األمطار للمش���اريع 
اإلسكانية الجديدة أسفرت عن رصد حالتين 
فقط لتجمع مياه األمطار بشكل محدود في 
مش���روعي الل���وزي والحنينية، وت���م التعامل 
م���ع تلك الح���االت وعاد الوضع إل���ى طبيعته 

بوقت قياسي.

����ل م�����ب�����اري�����ات... وت����س����رب ال���م���ي���اه ل��م��ج��م��ع ب��س��ن��د األم�����ط�����ار ت����ؤجِّ

طــق يــا مطــر طــق... بيتنــا مــو حديــد

مروة خميس وأيمن يعقوب
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المنامة - بنا

الس���مو  ال���وزراء صاح���ب  بع���ث رئي���س 
ب���ن س���لمان آل  الملك���ي األمي���ر خليف���ة 
خليف���ة، برقي���ة تعزية ومواس���اة لرئيس 
قاي���د  الباج���ي  التونس���ية  الجمهوري���ة 
السبس���ي، إث���ر الفيضانات التي ش���هدتها 
والي���ات عدة ف���ي الجمهورية التونس���ية 
وم���ا نت���ج عنها م���ن وفي���ات ومفقودين. 
وأع���رب س���موه ف���ي برقيته ع���ن خالص 

لرئي���س  مواس���اته  وص���ادق  تعازي���ه 
ضحاي���ا  ف���ي  التونس���ية  الجمهوري���ة 
الفيضانات، س���ائال هللا العل���ي القدير أن 
يرح���م الضحاي���ا ويغف���ر له���م ويس���كنهم 
فس���يح جنات���ه وأن يله���م أهله���م الصب���ر 
والس���لوان.كما بع���ث س���موه برقي���ة تعزي���ة 
الحكوم���ة  رئي���س  إل���ى  مماثل���ة  ومواس���اة 

التونسية يوسف الشاهد.

سمو رئيس الوزراء يعزي تونس

السعودية حجر األساس لألمن والسلم
والظروف المواقف  كل  في  الكامل  التضامن  للجبير  يؤكد  الخارجية  وزير 

أجرى وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية 
المملكة العربية السعودية أخيه عادل الجبير، إذ 
تم االتفاق على أهمية تكثيف التنسيق المشترك 
بي���ن البلدين الش���قيقين على جميع المس���تويات 

وإزاء مختل���ف القضايا والمس���ائل ذات االهتمام 
المشترك. وخالل االتصال، شدد وزير الخارجية 
على موقف مملك���ة البحرين الثابت والمتضامن 
عل���ى الدوام م���ع المملكة العربية الس���عودية في 
كل المواقف والظروف وفي وجه كل من يحاول 

النيل منها أو اإلساءة إليها بأي شكل كان، منوًها 
الش���يخ خال���د ب���ن أحم���د بال���دور االس���تراتيجي 
الهائ���ل للمملك���ة العربي���ة الس���عودية الت���ي تمثل 
حجر األساس لألمن والسلم في المنطقة وتقوم 
ب���دور مح���وري وتاريخ���ي ف���ي رخاء واس���تقرار 

العال���م بأس���ره. م���ن جهت���ه، أع���رب الجبي���ر ع���ن 
تقدي���ره لموقف مملك���ة البحرين وال���ذي يعكس 
م���دى ق���وة ومتان���ة العالق���ات األخوي���ة الوثيقة 
بين البلدين وما تتسم به من تميز وازدهار على 

األصعدة كافة.

المنامة - وزارة الخارجية

Û  ب���ن راش���د  الش���يخ  الف���ن،  ف���ارس  دعان���ي 
عال���م  ف���ي  المع���روف  خليف���ة،  آل  خليف���ة 
خليف���ة”  “راش���د  باس���م  التش���كيلي   الف���ن 
لزي���ارة معرض���ه، ال���ذي نظمت���ه إدارة مركز 
ساتشي للفنون Saatchi Gallery في قلب 
العاصم���ة البريطاني���ة لن���دن، تح���ت عنوان 
“ظ���الل”، ف���ي الفت���رة م���ن 3 حت���ى 21 م���ن 
هذا الش���هر، فلبيت الدعوة، كما لباها لفيف 
م���ن أصدقاء الفنان وعدد كبير من عش���اق 
وأس���اطين الف���ن التش���كيلي وغيره���م م���ن 
المهتمي���ن، كم���ا غّصت قاعت���ا العرض بعدد 
ني  كبي���ر م���ن رواد وزوار المرك���ز. وقد ش���دَّ
وبهرن���ي، كما ش���دَّ وبه���ر الحض���وَر الكثيَف 
للمعرض، مقدرُة ه���ذا الفنان على التعاطي 
والتعام���ل والتفاع���ل م���ع مواضي���ع تراثية 
تاريخية أصيلة بأس���اليب حديثة متجددة 

وأدوات ومواد مبتكرة أو غير تقليدية.
Û  والش���يخ راش���د، أو راش���د خليف���ة، فن���ان   

قدي���ر موه���وب  من���ذ صب���اه، وأصب���ح بين 
يديه اآلن ذخيرة فنية وافرة، وخبرة تمتد 
ألكثر من أربعين عاًما، رس���م خاللها الكثير 
من اللوحات، وأنجز الكثير من المنحوتات 

اإلبداعية الرائعة.
Û  وتميزت أعماله دائًما باألصالة والش���جاعة 

آف���اق  التجدي���د واقتح���ام  والج���رأة عل���ى 
مبتك���رة، وأصب���ح راش���د خليف���ة م���ن رواد 
الف���ّن التش���كيلي، ووجه���ا ب���ارزا والمعا في 
العال���م  ف���ي  التش���كيلية  مضمارالحرك���ة 
العرب���ي، ول���ه امت���داد وتواج���د محس���وس 
على الس���احة الفنية العالمية، وقد تطورت 

أعمال���ه بوتائ���ر مّط���ردة ومتتابع���ة من الفن 
الواقع���ي واالنطباع���ي، إل���ى أن وص���ل إلى 
مرتب���ة متقدم���ة ف���ي عالم الف���ن التجريدي 
م���ع التصاق���ه وتمّس���كه، ف���ي الوق���ت ذاته، 
فناًن���ا   فص���ار  والت���راث،  األصال���ة  بج���ذور 
بارًعا يس���تنبط أس���اليبه وأفكاره من معين 
النم���و والتطور والتجدي���د، ويعبر عن ذاته 
باستخدام مواد مختلفة، كالمواد المعدنية، 
على س���بيل المث���ال، وتطويعه���ا وتوظيفها 
لصنع أشكال هندس���ية لها مدلوالت ورموز 

تراثية وحضارية
Û  وقد تمكن الشيخ راشد، من خالل معرضه

األخي���ر، م���ن اس���تدعاء وتجني���د وإدم���اج 
خبرته وذخيرته الفنية المتراكمة وقدراته 
اإلبداعية االبتكارية التجديدية مع حرصه 
عل���ى التمس���ك باألصال���ة وإب���راز الجوان���ب 

والمعالم التراثية والحضارية العربية. 
Û  واخت���ار، له���ذا الغ���رض، المش���ربيات كمادة

وعن���وان وموض���وع لمعرض���ه، وه���ي فكرة 
تزخر وتزهو باالبتكار والجنوح والتجديد، 
م���ن  ” فرج���ان ”   المش���ربيات  بنق���ل  فق���ام 
الضيق���ة،  القديم���ة  وش���وارعها  البحري���ن 
إل���ى قاعات مركز ساتش���ي بقل���ب العاصمة 
البريطانية، عاصمة الفن، وذلك في أشكال 
وتصامي���م مبتكرة تنبض باألصالة والحياة 

وعبق التاريج .   
Û  وجدران���ه المع���رض  قاع���ات  فتوس���طت 

معروض���ات فني���ة ومنحوت���ات لع���دد م���ن 
األبع���اد  م���ن  الكثي���ر  فيه���ا  المش���ربيات 
بالحرك���ة  وتع���ج  وال���دالالت،  والمعان���ي 

عاطف���ي  بإيق���اع  واالنس���يابية  والتداخ���ل 
هادئ زاه جميل.   

Û  والمش���ربية، مف���رد مش���ربيات، وهي عنصر
معماري يتمثل في ب���روز الردهات والغرف 
ف���ي الطابق األول أو ما فوق���ه، ليمتد فوق 
الش���ارع أو الطري���ق أو داخ���ل فن���اء المبنى 
في بي���وت األثرياء أو القصور ذات األفنية 
الوس���طية، وتبن���ى المش���ربية من الخش���ب 

المنقوش والمزخرف.
Û  أه���م عناص���ر م���ن  المش���ربية  وق���د كان���ت 

العم���ارة التقليدي���ة الصحراوية ف���ي البالد 
العربي���ة، وب���دأ ظهوره���ا في الق���رن الثالث 
عشر الميالدي إّبان العصر العباسي، ويكثر 
استخدامها في القصور والبيوت الفارهة،   

Û  ف المش���ربية أيًض���ا عل���ى أنه���ا نافذة وُتَع���رَّ
مغط���اة  الج���دار  ف���ي  فتح���ة  أو  ف���راغ  أو 
بإط���ار مك���ون م���ن َتراُك���ب مجموع���ة م���ن 
القط���ع الخش���بية الصغيرة دائري���ة المقطع 
على ش���كل سالس���ل تفصل بينها مس���افات 
محددة ومنتظمة بش���كل هندس���ي زخرفي 

دقيق وبالغ التعقيد.
Û  والمشربيات ستائر جميلة مزخرفة توحي 

بالغم���وض وتثير االهتم���ام والفضول، ولها 
جمل���ة من الوظائ���ف الحياتية والمعيش���ية 
الصعب���ة  المناخي���ة  للظ���روف  المس���تجيبة 

ومتطلبات العادات والتقاليد. 
Û  فإل���ى جان���ب إضف���اء مس���حة جمالية على

المبن���ى، فإنها تعمل عل���ى تلطيف الجو من 
الداخل بالس���ماح للنس���مات بالعب���ور، ومنع 
أش���عة الش���مس ولهيب القيض من التسلل 

بس���هولة إل���ى الداخ���ل، وفي الوقت نفس���ه 
توف���ر الض���وء بالس���ماح لقليل من األش���عة 
بالنف���اذ، من خالل الفتح���ات الصغيرة، إلى 
الداخل بومضات صغيرة متفرقة وأش���كال 
هندسية راقصة ومتحركة بحركة الشمس .  
ولع���ل من أهم وظائف وأغراض المش���ربية 
توفيرالرؤي���ة الواضحة من الداخل للخارج 

واستحالتها من الخارج إلى الداخل. 
Û  وبذلك توفر الخصوصية وراء تلك األستار

والقط���ع الخش���بية المزخرف���ة، التي تخفي 
الحرك���ة في الخلف، حيث تس���تطيع المرأة 
م���ن ورائها كش���ف الوجه والتح���رك بحرية 

واالسترخاء دون خشية من رقيب.
Û  في ه���ذا المعرض نجح الش���يخ راش���د في

التحك���م ف���ي الطبيعة الوظيفية للمش���ربية 
ع���ن طريق تنويع س���مات اإلطار الخارجي، 
وأب���دع في اس���تخدام قط���ع معدني���ة ذات 
أحجام صغيرة، بدال من الخشبية، وتركيبها 

مع  بعضها بعًضا في تناسق مهيب . 
Û  ف���ي ه���ذا المع���رض أيًض���ا تجل���ت إمكانات

وق���درات الفنان البحريني على اس���تنهاض 
رس���الة الفن، وتطويعها واس���تخدامها، في 
أرق���ى المجتمع���ات وأكثره���ا تقدًم���ا، كأداة 
إلب���راز الص���ورة الجميل���ة الناصع���ة للوط���ن 
م���ا  وه���ذا  الحض���اري،  وتراث���ه  ومعالم���ه 
يف���رض علينا دعوة المؤسس���ات الرس���مية 
ومؤسس���ات وفعاليات القطاع الخاص إلى 
زي���ادة وتكثي���ف الرعاي���ة واالهتم���ام بالفن 
ورجاله في المجتمع ودعمهم بكل الوسائل 

والطرق واإلمكانيات.

المنامة - الجامعة األهلية

المنامة - وزارة الداخلية

أعلن���ت عم���ادة ش���ؤون الطلب���ة بالجامع���ة 
طالب���ا   22 ترش���ح  اعتم���اد  ع���ن  األهلي���ة 
وطالب���ة لعضوي���ة مجلس الطلب���ة، هم 15 
طالب���ة و7 ط���الب فق���ط، وح���ددت عمادة 
ش���ؤون الطلبة اليوم األحد موعدا إلجراء 
رئي���س  مس���اعدة  وقال���ت  االنتخاب���ات.  

والتس���ويق  اإلع���الم  لش���ؤون  الجامع���ة 
إن  الش���يراوي  ثائ���رة  العام���ة  والعالق���ات 
انتخاب���ات مجل���س الطلب���ة  تع���د إح���دى 
مظاه���ر الديمقراطية في مملكة البحرين، 
وه���ي من بين مكتس���بات عدي���دة أضافها 

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.

ويتناف���س عل���ى 4 مقاع���د تمثيلي���ة لطلبة 
كلي���ة العل���وم اإلدارية والمالي���ة 7 طالبات 
وطالبي���ن، فيم���ا يتناف���س عل���ى 4 مقاع���د 
تمثيلي���ة لكلي���ة اآلداب والعل���وم والتربية 
8 ط���الب، ويتنافس 3 طالب على مقعدي 

كلية الهندسة.

طلبة “األهلية” ينتخبون مجلسهم اليوم

وتوعي���ة  عام���ة  عالق���ات  ضاب���ط  أك���د 
ب���اإلدارة للدف���اع المدن���ي النقي���ب أحمد 
محم���د جاس���م أن اإلدارة باش���رت 212 
بالغا خالل فصل الصيف، معظمها بسبب 
ماس كهربائي والضغط العالي واإلهمال 
والقص���ور، موضح���ا أن���ه خ���الل الصي���ف 
تزيد أحم���ال المحوالت الكهربائية، لذلك 
يجب عل���ى أصحاب المن���ازل والمحالت 
اس���تخدام عم���ال متخصصي���ن ف���ي هذا 

المجال منًعا للحوادث.
وأش���ار ف���ي مقابل���ة م���ع برنام���ج “األمن” 
اإلدارة  وتقدم���ه  تع���ده  ال���ذي  اإلذاع���ي 
العامة لإلعالم والثقافة األمنية بالتعاون 
م���ع إذاعة البحرين إلى أن اإلدارة العامة 
جمي���ع  ف���ي  مس���تعدة  المدن���ي  للدف���اع 
األوق���ات لتقدي���م المش���ورة والمعلومات 
اش���تراطات  جمي���ع  لتوفي���ر  الالزم���ة 
الس���المة، مضيفا أنه من بين اشتراطات 
الغ���از  أس���طوانة  وض���ع  ع���دم  الس���المة 
المنش���أة، إذ يفض���ل  المن���زل أو  بداخ���ل 
صن���دوق  داخ���ل  الخ���ارج  ف���ي  وضعه���ا 
حديدي، وتركيب أنابيب الغاز بواس���طة 
مختصي���ن، وع���دم اس���تخدام أس���طوانة 
الغ���از الصغي���رة )الش���ولة( داخ���ل المنزل؛ 

تفادًيا لعبث األطفال بها.

الدفاع المدني: 
مباشرة 212 بالغا 

في الصيف

أشادت مملكة البحرين باالهتمام الكبير لعاهل المملكة  «
العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ألجل إرساء العدل 

واإلنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو 

ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية 
السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي 

جمال خاشقجي )رحمه الله(، إذ تؤكد أن المملكة العربية 
السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم 

والمبادئ التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون 
استثناء. وإذ تشدد مملكة البحرين على أن المملكة 

العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية 
عالية وما لديها من مقومات كبيرة، وما لها من إسهامات 

نبيلة ستظل أساس األمن واالستقرار في المنطقة 
والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة 
العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات 

ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.

خادم الحرمين حريص على كشف الحقائق بموضوعية

معرض الظالل في لندن.. 
رسالة الفن في أروع صورها عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

Û  ،مجل���س األح���د الماض���ي، كان التفاًفا حول قيمة وقامة وقيم، ح���ول مبدأ ال يخطئ مداه
وإرادة ال ينف���د محتواه���ا، وبطوالت إنس���انية ال تضل طريقها، إنه مجل���س الرئيس القائد 
خليف���ة ب���ن س���لمان عندم���ا يتحدث ع���ن حقوق اإلنس���ان، وحي���ن يحتفي باختي���ار مملكة 
البحرين لعضوية لجنة حقوق اإلنس���ان بمنظم���ة األمم المتحدة، وبإجماع دولي يبلغ 169 

دولة من إجمالي 193 دولة هي كامل أعضاء الهيئة الدولية.
Û  الفخر واالعتزاز كله، الفرح واالحترام واإلعزاز واإلكبار واإلجالل كله، يظهران في كلمات

الرئيس وهو يتحدث بفخر منقطع النظير عن الس���لوك الحضاري الذي يميز قادة وش���عب 
مملكة البحرين إذا كان األمر يتعلق بحق إنس���اني مش���روع، بدور وطني مس���موع، بسالم 

أممي يبحث له عن وطن فيجده بيسر وسهولة ورعاية دائمة على أرض مملكة الخلود.
Û  احترام اآلخر، كان ومازال وسيظل شريعة بالدنا، والوفاء بالوعود، كان ومازال وسيظل

ديدن قادتها، وصنوان شعبها، وهوية مؤسساتها.
Û  إن ف���وز مملك���ة البحري���ن بذل���ك المقع���د األممي الوثي���ر ما ه���و إال مكافأة بس���يطة لها، بل

لرعايتها مختلف الجنس���يات واألديان في أرضها، وعلى اهتمامها بحقوق رعايا عش���رات 
الدول المقيمين بين ربوعها، وعلى سيادة القانون التي لم تفرق بين مواطن ومواطن أو 

بين دين وآخر، أو بين لون أو جنس أو عرق على مر الزمان.
Û  حق اإلنس���ان هو احترام اآلخر لمش���روعية وجوده وعمله وممارس���ته لش���عائره على هذه

األرض الطيب���ة، ه���و توفير ُمعام���ل األمان الدائم، ونموذج األمن المتزامن لكل من يس���عى 
بشرف للحصول على لقمة عيشه بين أشقائه وأصدقائه الباحثين عن حياة أفضل، وبين 
رفق���اء درب���ه المعتنقي���ن لعقي���دة القبول باآلخ���ر، مهما كانت األص���ول متناف���رة، والجذور 

منتشرة، واألقطاب “بعيدة البعد على قدرها”.
Û  إنه الفهم العميق للمس���ؤولية المجتمعية عندما تتخطى مجرد التعايش لتبلغ أقصى مدى

لها بالمس���اهمة في التنمية من أجل البش���ر، وحين تتجاوز خطوطها الحمراء، وحواجزها 
المس���تنيرة لتنير آفاًقا لم تكن ضمن جغرافيتها المرس���ومة، وتلك المعنونة بخطوط طول 

وخطوط عرض، وحدود مترامية األطراف والسماوات والفضاءات البعيدة.
Û  لم يكن العلم نور إال ألنه ينير دروًبا أبعد من المسموح، ولم تكن المعرفة حكًرا على شعب

إال ألنها بين أيادي األمم والشعوب والحضارات جميعها.
Û  لذل���ك ف���إن الحصول على المعرفة أصبح حًقا إنس���انًيا معروًفا، والتعام���ل مع التكنولوجيا

المتنقلة أصبح هو اآلخر حًقا آدمًيا شأنه في ذلك شأن الحق في الحياة وفي العمل وفي 
العبادة وفي االنتشار على وجه البسيطة.

Û  إن مملكة البحرين آمنت، وش���رعت ومارس���ت حقوق اإلنس���انية كلها بشفافية بالغة، لذلك
فإنها استحقت التتويج، وجلست على المقعد األممي الكبير في المنظمة العالمية، مبروك 
لكم يا صاحب السمو إنجازكم الذي رفعتم به أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جاللة 
المل���ك حفظه هللا ورعاه، وإلى س���مو ولي العهد األمين وفق���ه هللا، ليكون التكريم الدولي 
محط أنظار األمم، والمقعد المستحق، إنجاًزا في خدمة اإلنسانية وصوًنا لحقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان!

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج
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هناك فرق.. ال�صندوق ال�صغري 

يحمل دنانري الر�صوم البلدية 

والكبري للربملان

بدأت وزارة ش����ؤون اإلعالم اس����تعداداتها لتغطي����ة ومتابعة االنتخابات 
التشريعية والبلدية 2018، وذلك فور صدور األمر الملكي السامي لعاهل 
الب����الد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليف����ة، بتحديد ميعاد 
إج����راء ه����ذه االنتخابات في الرابع والعش����رين من ش����هر نوفمب����ر المقبل.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة والتلفزيون عبدهللا الدوسري “أن 
ال����وزارة وبتوجيهات من وزير ش����ؤون اإلعالم علي الرميحي ستس����خير 

إمكاناتها كافة لتغطية االنتخابات التشريعية والبلدية المقبلة”.

وأضاف “أن تلفزيون وإذاعة البحرين 
س���يقومان اعتبارا من األي���ام المقبلة 
بمتابعة مجري���ات العملية االنتخابية 
بصورة يومية في العديد من البرامج 
النش���رات  ع���ن  فض���ا  المخصص���ة، 
تح���ث  الت���ي  والفق���رات  اإلخباري���ة 
الناخبي���ن على المش���اركة وممارس���ة 
حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم 
ف���ي المجالس المنتخبة، ووصوال إلى 
متابع���ة مجري���ات عملي���ة التصوي���ت 
ورص���د ومتابع���ة مش���اركة الناخبي���ن 
ف���ي ي���وم االقت���راع وال���ذي سيش���هد 
تغطي���ة خاص���ة على م���دار اليوم عبر 

والمراس���لين  المندوبي���ن  عش���رات 
عل���ى  موزعي���ن  س���يكونون  الذي���ن 
جمي���ع اللج���ان والمراك���ز االنتخابي���ة 
والمراكز العامة وانتهاء بإعان نتائج 

االنتخابات والفائزين”.
“ال���وزارة  أن  الدوس���ري  وأوض���ح 
ستدش���ن مركزا إعامي���ا لانتخابات 
مجه���زا باإلمكان���ات الفني���ة والتقني���ة 
كافة؛ لتيسير عمل الصحافة المحلية 
واألجنبية، ومختلف وس���ائل اإلعام 
الت���ي س���تكون موج���ودة م���ن داخ���ل 
وخ���ارج البحري���ن؛ م���ن أج���ل تغطية 

الحدث الوطني الكبير”.

برامج تلفزيونية عن االنتخابات

أص���در المجل���س األعلى للم���رأة “الدليل االسترش���ادي لالنتخابات النيابي���ة والبلدية”، في إطار 
مواصل���ة عمل���ه على دعم مش���اركة المرأة سياس���ًيا على جميع األصعدة بالتعاون مع الش���ركاء 
وعبر آليات وبرامج وطنية محددة لضمان مشاركة سياسية حقيقية للمرأة البحرينية تعكس 

ما حققته من إنجازات منذ بداية العهد اإلصالحي لجاللة الملك.

لانتخاب���ات  االسترش���ادي  “الدلي���ل  ويمث���ل 
النيابي���ة والبلدية” خارطة طري���ق للمرأة التي 
الترش���ح لخ���وض االنتخاب���ات، وق���دم  تن���وي 
المجل���س ه���ذا الدلي���ل - ف���ي طبعت���ه الثاني���ة 
2018 - كطبع���ة محدث���ة بع���د الطبع���ة األول���ى 
الت���ي أعدته���ا دالل الزاي���د كخبي���ر وطن���ي في 
مجال المش���اركة السياس���ية ليسهم في تقديم 
المس���اعدة الفنية للمترش���حات؛ به���دف تعزيز 
ف���ي  والمنافس���ة  المش���اركة  عل���ى  قدراته���ن 

االنتخابات النيابية والبلدية.
ويتوجه هذا الدليل خصوصا للمرأة التي تنوي 
الترش���ح لانتخاب���ات وإن كان عموم���ا يمك���ن 
االستفادة منه لعموم المترشحين، ويستهدف 
التركي���ز عل���ى مرحل���ة التحضي���ر واالس���تعداد 

المرحل���ي المبك���ر للم���رأة الت���ي تنوي الترش���ح 
لانتخاب���ات والضواب���ط واآللي���ات التنفيذي���ة 
لممارس���ة العملي���ة االنتخابي���ة وفق الدس���تور 
االنتخابي���ة؛  للعملي���ة  المنظم���ة  والتش���ريعات 

بهدف دعم زيادة فرص الفوز لديها.
تقدي���م  إل���ى  االسترش���ادي  الدلي���ل  ويه���دف 
المترش���حة،  للم���رأة  والتوعي���ة  التثقي���ف 
وإكس���اب وتعزيز القدرات والمه���ارات الذاتية 
الازمة للمترش���حة لمباش���رة وخ���وض العملية 
مواجه���ة  آلي���ة  واس���تعراض  االنتخابي���ة، 
التحدي���ات والعقب���ات التي تواجه المترش���حة 
في العملية االنتخابي���ة والتدريب على كيفية 
الفعلي���ة  الممارس���ة  واس���تعراض  مواجهته���ا، 
النيابي���ة  االنتخاب���ات  لخ���وض  الصحيح���ة 

اآللي���ات  أفض���ل  عل���ى  والتع���رف  والبلدي���ة، 
االنتخابي���ة،  الحمل���ة  فري���ق  وإدارة  لتش���كيل 
والدعاي���ة  اإلع���ان  وس���ائل  عل���ى  والتع���رف 
الفعال���ة والمؤثرة، واس���تعراض كيفية وس���بل 
مواجه���ة المترش���حين المنافس���ين، والتع���رف 
للم���رأة  المس���اندة  البيئ���ة  ودور  أهمي���ة  عل���ى 
المرش���حة من جمهور الناخبين وسبل وكيفية 

تقديم الدعم المساند لها.

ش���هدت لجن���ة المح���رق توت���را عند زيارة محاف���ظ المحرق س���لمان بن هندي، ال���ذي وصل لمقر اللجنة بمدرس���ة الهداي���ة الخليفية 
الثانوية؛ لالطمئنان على مس���ار عملية تس���جيل المترش���حين بالمحافظة. وفوجئ المحافظ بامتناع رئاسة اللجنة عن إدخاله مقر 
اللجنة؛ ألنه من غير الشخصيات المخولة بتنفيذ الجوالت بمقر اللجنة القضائية، وطلب موظف باللجنة من المحافظ مغادرة مقر 

اللجنة بعد منعه من دخولها. وأذعن المحافظ للطلب.

المدي���ر  زار  متص���ل،  س���ياق  وف���ي 
ن���واف  لانتخاب���ات  التنفي���ذي 
اإلش���رافية  اللج���ان  مق���ار  حم���زة 
الصحاف���ة  وس���ألت  بالمحافظ���ات، 
تج���ول  من���ع  واقع���ة  ع���ن  حم���زة 
المحاف���ظ أو غيره من المس���ؤولين 
وه���ل  اإلش���رافية،  اللج���ان  بمق���ار 
ورد  ال،  أم  لذل���ك  ضواب���ط  توج���د 
اإلش���رافية  اللجن���ة  إن  حم���زة 
قراره���ا  ع���ن  ومس���ؤولة  قضائي���ة، 

وتحديد ذلك.

وأضاف: دوري تنفيذي، وأطبق  «
ما يصدر عن القضاء بترتيب 

العملية االنتخابية على أكمل 
وجه.

مدي��ر االنتخابات: اللجن��ة قضائية ومس��ؤولة عن قرارها“مجل��س الم��رأة” يص��در دلي��ال استرش��اديا لالنتخاب��ات

منع تجول محافظ المحرق بمركز التسجيلخريطة طريق للمرأة المترشحة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

موظف بلجنة المحرق يبلغ المحافظ بن هندي منع التجول بمقر اللجنة

رئي�س الفريق: را�صد الغائب. 

ال�صحافيون: �صعيد حممد، ليلى 

مال اهلل، �صيد علي املحافظة، 

مروة خمي�س، ح�صن عدوان، 

وحممد املطوع.

امل�صورون: ر�صول احلجريي، خليل 

اإبراهيم، اإ�صماعيل ال�صقاي، اأمين 

يعقوب.

        إنفوجرافیک: 
اسماعیل السقاي
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المحـرق

الشمالیۀ

اعتب���ر رئيس هيئة التش���ريع واإلفتاء القانون���ي المدير التنفيذي 
لانتخاب���ات 2018 المستش���ار ن���واف حم���زة اهتم���ام منظم���ات 
المجتمع المدني بالتعرف على ش���روط ومتطلبات المشاركة في 
مراقب���ة العملي���ة االنتخابية بمثابة تأكيد م���ن جانب “الجمعيات” 

على “إيمانها بالشراكة”.
وخال زيارته للجنة اإلشراف على سامة االستفتاء واالنتخاب 
بالمحافظ���ة الجنوبية وااللتقاء برئيس اللجن���ة القاضي إبراهيم 
الزاي���د وأعض���اء اللجن���ة لاط���اع على س���ير العمل، ق���ال حمزة 
“إن مرحلة قبول الطلبات تس���ير بش���كل منتظ���م، أما فيما يتعلق 
بوتي���رة المتقدمي���ن، فالب���رك الت���ي تكون���ت أم���ام مدخ���ل المركز 

ومواقف سياراته، لم تمنع المتقدمين”.

أعل���ن مه���دي الش���ويخ المترش���ح عن”قائم���ة تق���دم” ف���ي الدائرة 
األول���ى بالمحافظ���ة الش���مالية، أن ترش���حه لانتخاب���ات جاء من 
منطلق الحرص على دفع مس���يرة اإلصاح في بادنا، ومن أجل 
التغيي���ر والتجديد، مم���ا يتطلب منا أن نك���ون فاعلين في تعزيز 
النه���ج الديمقراط���ي كي ندفع بالبحرين نح���و المزيد من التطور، 
ونخرجه���ا م���ن األزم���ات. وأض���اف “م���ن األولويات الت���ي نتبناها 
حماية حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد ومواجهة الفقر وتحقيق 
العدال���ة االجتماعي���ة وضمان تكاف���ؤ الفرص والنه���وض بالتعليم 
وتحس���ين الرعاي���ة الصحي���ة”. يذكر أن الش���ويخ طبيب مختص 

في األمراض الجلدية والتجميل.

ق���ال المترش���ح عن الدائ���رة 12 في الش���مالية محمود 
البحران���ي إن���ه ينبغي خف���ض مكافأة أعض���اء مجلس 
الن���واب إل���ى النص���ف وه���و م���ا يعن���ي تس���لمهم مبلغ���ا 
يت���راوح مق���داره بي���ن 1000 و1200 دين���ار؛ نظرا إلى 
الظروف االقتصادية االستثنائية التي تمر بها المملكة 
مع إم���كان مضاعفة المكافأة للنائب بمقدار مرتين إذا 

ما وصل إلى قبة البرلمان لدورتين متتاليتين.
وأشار البحراني إلى أن الرواتب الحالية التي يتسلمها 
الن���واب تعتبر ضخمة ج���دا ومبالغا فيها، وهذا ال يقلل 

أبدا من أهميتهم وال يحط من وضعهم االجتماعي.

قال المرش���ح النيابي بالدائرة الرابع���ة بالمحافظة الجنوبية 
علي زايد إن ترش���حي جاء بعد أن اس���تخرت هللا عز وجل 
وعق���دت مش���اورات موس���عة م���ع الكثير من أصح���اب الرأي 

والمشورة من اإلخوة األفاضل من أبناء الدائرة.
 وأك���د زاي���د أن المواط���ن يواج���ه ظروًفا صعب���ة والمجلس 
النيابي مطال���ب أكثر من أي وقت مضى بتلمس احتياجات 
المواط���ن وعدم تحميله م���ا ال يقدر علي���ه تحمله، خصوصا 
م���ع فرض نظام الضرائب وإنش���اء جه���از حكومي للضرائب 
الخليجية بالبحرين، مما ينذر بظروف تحمل المواطن على 

التفكير في لقمة عيشه والمحافظة وحقوقه.

المطر لم يمنع المترشحين

الخروج من األزمات

لقمة العيش1000 دينار للنائب
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محافظة المحرق

محافظة العاصمة

مترشح نيابي

مترشح بلدي

قال مترش���ح الدائرة الثانية ماجد طاهر إن انس���حابه من 
انتخاب���ات 2014 دفعه للعودة بقوة ف���ي هذه االنتخابات، 
مضيف���ا أنه لن يبيع الوهم للناخبين، وهدفه إيصال صوت 

الشعب إلى قبة البرلمان بكل أمانة وتحقيق تطلعاته. 
وتاب���ع: المقاطع���ة حق والمش���اركة حق والمجل���س المقبل 
مبش���ر بالوجوه المترشحة وسأس���عى لتشكيل فريق عمل 

يالمس هموم المواطنين. 
وأكم���ل: أتمن���ى م���ن أبن���اء الدائ���رة التوج���ه إل���ى صناديق 
االقتراع لنش���كل الفارق في األصوات وأدعو المس���ؤولين 

في الدولة لمزيد من الرسائل اإليجابية. 

أكد النائب السابق والمترشح عن الدائرة السادسة علي شمطوط 
أن فوزه على النائب علي العطيش متوقع؛ خصوصا أن ش���عبيته 

كبيرة في الدائرة. 
وتاب���ع “وق���ف ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة ه���و م���ا أس���عى إليه في 
برلم���ان 2018 إل���ى جانب خدمة أهالي توبل���ي الذين يعانون من 
االزدح���ام”. وأكم���ل “ملف اإلس���كان وزي���ادات الرواتب من ضمن 
برنامج���ي االنتخاب���ي”. ولفت وصول ش���موط بالمغ���ذي الوريدي 
)السيالن( لمركز إشرافي العاصمة لتقديم أوراق ترشحه األنظار، 
وأوض���ح أن���ه هرب من المستش���فى الذي كان يتلق���ى فيه العالج 

منذ أيام عدة؛ لتقديم طلب الترشح.

قال���ت مترش���حة الدائ���رة الثالث���ة بالعاصم���ة فاطم���ة 
الم���دوب إنه���ا عاطلة عن العمل وتس���عى بدخولها إلى 
مجلس النواب خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق ما 

عجز عنه النواب في الدورات السابقة.
وتابع���ت أن برنامجها االنتخابي يتركز على تحس���ين 
معيش���ة المواطن وخدمة أهالي الدائ���رة التي تحتاج 

الكثير من التطوير وتحقيق احتياجات كثيرة.
وأكمل���ت “ثقت���ي بنفس���ي حب���ي عم���ل الخي���ر وتقديم 
المساعدات والعون لكل من حولي وخدمتهم دافعني 

لخوض التجربة. 
وتابع���ت “وال���دي وزوج���ي هم���ا الداعم���ان لخوض���ي 
ه���ذه التجرب���ة التي كنت أفك���ر فيها من���ذ االنتخابات 

الماضية”.

أعلنت مترشحة أولى المحرق أميرة الحسن انسحابها 
من السباق االنتخابي.

وب���ررت الق���رار بأن���ه ج���اء “تغليب���ا للمصلح���ة العام���ة 
ولظروٍف خاصٍة وبعد التشاور والتباحث )...(”.

وأضافت “أتمنى للجميع حًظا وافًرا وإثراًء للمنافس���ة 
االنتخابية”. 

وختمت “كلمة أخيرة أود أن أقولها إنني وكافة أقاربي 
نعم���ل ف���ي خدم���ة الوط���ن والمواط���ن الذي يس���تحق 
الكثير؛ وإن أصواتنا س���تذهب إلى من يستحق الدعم 
ويثب���ت أنه جدير بتحمل أمانة المس���ؤولية والتكليف 

ال التشريف بالمنصب”.

قال المترش���ح عن الدائرة الرابعة عضو مجلس إدارة غرفة 
وتج���ارة وصناع���ة البحري���ن أحم���د ب���ن س���لوم إن ترش���حه 
جاء بع���د اس���تخارة هللا؛ ليمثل قطاع التجار والمؤسس���ات 

الصغيرة التي لم يمثلها أي من المترشحين لحد اآلن.
وتابع: س���أنقل قصص نجاح الغرف���ة لمجلس النواب وأعول 
عل���ى وع���ي الناخبي���ن ف���ي اختي���ار األفضل، ووج���ودي في 
الغرف���ة ال يتع���ارض مع دخول���ي المجلس بل س���يكون داعم 
ل���ي. وأكمل هناك قوانين قديمة تحتاج إلى تعديل س���نعمل 
عل���ى تعديله���ا خصوصا أن المجلس المقبل س���يتحمل تركة 

كبيرة. 
وتاب���ع أن إلغاء تقاعد النواب ش���جعني على دخول التجربة 
وسأناقش ملفات كبيرة تدعم مجال ريادة األعمال والسكن 

االجتماعي ورفع مستوى المعيشة.

ماجد المنسحب... يعود

شمطوط: سأهزم العطيش

عاطلة وطموحي خدمة الناس

انسحاب أميرة

بن سلوم: دعم ريادة األعمال

أشاد المرشح النيابي المحتمل للدائرة السادسة بمحافظة 
العاصم���ة اإلعالمي محمد ضاحي الدور الذي قام به نائب 
المنطق���ة الحال���ي عل���ي العطي���ش، معلًنا انس���حابه من نية 
دخ���ول المعت���رك االنتخاب���ي؛ دعًم���ا للنائب عل���ي العطيش 

خالل االنتخابات النيابية الجارية.
ج���اء ذلك خالل لقاء ضاحي م���ع العطيش، إذ أعلن تنازله 
ع���ن ني���ة الترش���ح لالنتخاب���ات النيابي���ة القادم���ة لصال���ح 

العطيش.
وأش���ار إل���ى أن كث���رة ع���دد مترش���حي الدائ���رة ستش���تت 
األص���وات، مم���ا يؤدي إل���ى جولة إعادة ثاني���ة في حال لم 

تتحقق النسبة المطلوبة للفوز خالل الجولة األولى.

طال���ب مترش���ح س���ابعة المح���رق )ع���راد( عل���ي األنص���اري 
بتوطين الوظائف في مختلف القطاعات.

وق���ال “عل���ى الجه���ات في ح���ال توظيف أجنب���ي أن تقوم 
بالتأك���د من أنه قادر على اإلب���داع ومختلف عن المواطن؛ 

لوجود كوادر وطنية ممتازة مؤهلة للعمل”.
وبين أن السوق ليست بحاجة إلى موظفين أجانب، إذ إن 

البحرين لديها مواطنين أكفاء ولديهم مؤهالت وإبداع.
وأوض���ح أن البحرينيين يجب أن يختاروا الش���خص الذي 

يمثلهم ويسعى إليصال أصواتهم.
وق���ال “برنامج���ي االنتخاب���ي س���يتركز عل���ى المواطن منذ 

تخرجه من الدراسة حتى التقاعد”.

ق���ال المترش���ح المس���تقل عن الدائ���رة الثالثة محم���د العرادي إنه 
س���يركز ف���ي برنامج���ه االنتخاب���ي عل���ى كل م���ا يخص تحس���ين 

المستوى المعيشي للمواطن. 
وتاب���ع “حق الترش���ح يكفل���ه القان���ون لخدمة الوط���ن والمواطن، 
وصنادي���ق االقت���راع س���تحدد حظوظ���ي ف���ي الدائ���رة”، مواصال 
“تأخ���رت في إعالن الترش���يح؛ ألن لكل خطة عمل س���اعة صفر”. 
وقال “إن هناك تذمرا عموما عن أداء المجلس السابق وسأوظف 

خبراتي في خدمة المجتمع سأوظفها في المجلس المقبل”. 
وأكم���ل أن “جالل���ة المل���ك ذك���ر أن التناف���س لي���س بي���ن مرش���ح 
ومرشح بل الفوز يكون لمن يصل قبة البرلمان ويتنافس لخدمة 

البحرين”.

أش���ار مترش���ح ثالث���ة المح���رق يحيى الش���يخ إل���ى أن أداء المجلس 
البل���دي الس���ابق كان يمكن أن يكون أفضل، مش���يرا إل���ى عدم وجود 
ميزاني���ات حال���ت دون تحقي���ق المش���اريع مم���ا اع���اق تنفي���ذ غالبية 

طموحاتهم. 
وق���ال “نزول���ي المعت���رك االنتخابي يه���دف لخدمة الوط���ن كمهندس 
س���ببته  وال���ذي  الم���دن  ف���ي  تخطي���ط  س���وء  يوج���د  إذ  معم���اري، 
االزدحام���ات األساس���ية”. وأردف أن الحكومة قام���ت بجهود كبيرة، 
وأن دخولنا للمعترك االنتخابي هو للمس���اهمة في الجانب الهندس���ي 
مستفيدا من خبرة 30 سنة. وبين أنه من خالل المجلس سوف يركز 
على ضرورة وجود إشراف للمباني، إذ يجب أن يكون هناك إشراف 

فعلي من خالل الرقابة.

ضاحي: صوتي للعطيش

ال توظفوا األجنبي

العرادي: انتظرت ساعة الصفر

المهندس الشيخ: ال ميزانية

أي���دت المترش���حة عن خامس���ة المح���رق الش���اعرة هنادي 
الجودر فرض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك 
يرف���ع الوض���ع االقتص���ادي. وقالت “أنا مع ف���رض الضريبة 

لكن يجب أال يثقل ذلك كاهل المواطن”.
وأردف���ت أن حظوظه���ا االنتخابي���ة تعتم���د عل���ى الحمل���ة 
االنتخابي���ة واألع���داد ال يمك���ن قياس���ها حت���ى اآلن ولك���ن 

سيتم ذلك بعد مواجهة الناخبين.
وقال���ت: إن المجلس النيابي يج���ب أن يكون له قوة تأثير 

وأن يعبر عن صوت المواطن.
وأضاف���ت أن المجلس بحاج���ة إلى كفاءات مختلفة لخلق 

توازن في الكفاءات.

حس����ن  المخ����رج  المح����رق  سادس����ة  ع����ن  المترش����ح  أش����ار 
الس����ماهيجي إل����ى أن����ه يج����ب أن يعي����ش الناخ����ب التجرب����ة 
الس����ابقة وأن يتعل����م منه����ا حق����ه للتصويت للناخ����ب الكفء. 
وبين أن “البرنامج االنتخابي سيتركز على المجال اإلسكاني 

والتعليم واألوقاف”.
وبين أنه سبق وأن ترشح في الدورة 2014 في الدائرة ذاتها 

وحصل كمترشح نيابي على المرتبة الثالثة.
وقال “إن برنامج التقاعد االختياري يمكن أن يتيح للموظف 
اإلبداع في مش����اريع أخرى”. وأوض����ح أن التقاعد االختياري 
ممت����از؛ ألنه س����يتيح للش����اب دخ����ول اإلعالم بطاقة ش����بابية 

فالجميع قادر على اإلبداع.

الشاعرة: أنا مع الضريبة

التقاعد االختياري “ممتاز”

أعل���ن نائ���ب األمي���ن الع���ام لجمعي���ة المنب���ر الوطن���ي 
اإلس���المي ناص���ر الفضال���ة ع���دم خوض���ه االنتخابات 
النيابية المقبلة عن الدائرة السابعة بمحافظة المحرق 
)ع���راد – حالت���ي النعي���م والس���لطة(، نافًي���ا كل م���ا ت���م 

تداوله خالل األيام الماضية عن إمكانية ترشحه.
وق���ال “اتخذت ومنذ فترة ليس���ت بالقليلة قراًرا بعدم 
ترش���حي ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة الحالي���ة؛ إلتاح���ة 
الفرصة لجيل الشباب ووجوه وطنية جديدة صاحبة 
كفاءة وتتمت���ع بالصدق والنزاهة ولديه���ا القدرة على 
خدم���ة الوطن والمواطن من خ���الل وجودها بمجلس 

النواب”.

الفضالة: انتخبوا الصادق

أمانة العاصمة ال 
تقبل استالم المبالغ 

إال.. كاش

خبئ شمطوط 
المغذي )السيالن( 

بجيب الثوب
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المحافظة الشمالية

المحافظة الجنوبية

مترشح نيابي

مترشح بلدي

حال تقديمه أوراق ترشحه، أعلن المترشح نيابًيا عن الدائرة 
الثامن����ة بالمحافظ����ة الجنوبي����ة اإلعالمي وليد ال����ذوادي عن 
انطالق المنافسة مع اإلخوة المترشحين المتنافسين لخدمة 
الوطن والمواطن في مجلس النواب المقبل، مش����يرا إلى أنه 

سيسعى لتشكيل كتلة واحدة.
ويق����ول “أم����ا فيم����ا يتعل����ق بالبرنام����ج االنتخاب����ي فالمح����اور 
تف����رض نفس����ها، األول التش����ريعي والقانون����ي: وأتمن����ى في����ه 
تقدي����م مقترح����ات بقوانين لتعديل بع����ض القوانين المعمول 
به����ا حالًي����ا. والمح����ور الثان����ي ه����و المح����ور المعيش����ي والذي 
ه����و م����ن أهم تطلعات����ي. والمح����ور الثالث هو المح����ور المالي 
واالقتص����ادي وال����ذي ل����ه ارتب����اط ق����وي بالمح����ور الثان����ي لما 

تفرضه التحديات في واقعنا الحالي”.

أرسلت المترشحة النيابية عن الدائرة الخامسة اإلعالمية 
فوزية زينل باقات من الشكر والتقدير والعرفان إلى كتلة 
م���ن المصوتين قوامها 3217 ناخًبا وناخبة صوتوا لها في 
انتخاب���ات 2014، وبثقته���م تع���ود م���ن جديد ب���كل تفاؤل 

وقوة.
وت���رى فوزية أن وقفة أهالي الدائرة هي العامل األس���اس 
ال���ذي س���تحقق م���ن خالله الف���وز برق���م يش���رفها ويترجم 
طموحها، وقالت “نحن على قدر المسؤولية لحمل أصوات 
ناخبينا تحت قبة البرلمان، فهذه المس���ؤولية التي يحملها 
كل مواط���ن يحب وطنه نحملها مًعا ب���كل أمانة لنحقق ما 

نتمكن من تطلعات”.

بالدع���وات الطيب���ة م���ن الزم���الء اإلعالميي���ن للغ���الم 
)مرداس( العبارات الجميلة له ولوالده بالتوفيق، أبدى 
المترش���ح البلدي للدائرة التاس���عة عيس���ى فارس فهد 
الدوس���ري تفاؤل���ه بدخ���ول تجرب���ة االنتخاب���ات. فمن 
باب الرغبة في خدمة الوطن والمش���اركة في العملية 
الديمقراطي���ة، فإن���ه يج���د الفرصة مناس���بة لتس���خير 
الخب���رات وتوظي���ف اإلمكان���ات ف���ي تقدي���م األف���كار 
والمب���ادرات والمش���اريع الت���ي تطور البلد، وفي ش���أن 
اصطح���اب مرداس معه، لم يخف س���ًرا في القول إنه 
ولد مبروك وهو يتفاءل به كثيًرا، أما عن ش���أن األيام 
المقبل���ة، ف���إن أمامه الكثير من العمل م���ع أبناء دائرته 

لشرح البرنامج االنتخابي.

قال المترشح عن أولى الشمالية حسين محمد حبيب 
إن الملف المعيش���ي يعد أحد أبرز الملفات التي دفعته 

إلى اتخاذ قرار الترشح.
ولف���ت إلى أنه سيس���عى إلى إق���رار التش���ريعات التي 
تخل���ق ف���رص عمل للمواطني���ن، والوص���ول بالمواطن 
البحرين���ي إل���ى مس���توى الرفاهي���ة الت���ي ينبغ���ي أن 

يعيشها.
وأش���ار إل���ى أن���ه س���يعمل عل���ى تقلي���ص فت���رة انتظار 
الحصول على الخدمات اإلس���كانية، إلى جانب صرف 

بدل اإليجار لكل عائلة بدال من االنتظار 5 سنوات.

تق���دم ش���قيقه )عيس���ى م���ع ابن���ه م���رداس( ف���ي اليوم 
الثالث مترشًحا بلدًيا. أما العضو البلدي يوسف فارس 
الدوسري فقدم أوراقه مترشًحا نيابًيا للدائرة الرابعة، 

وعن مدى توافقه في التخطيط للترشح مع شقيقه.
وق���ال “إن الترش���ح ح���ق ل���كل مواط���ن تنطب���ق علي���ه 
الش���روط س���واء للنياب���ي أو للبل���دي، وأن���ا أرى أن كل 
لدي���ه القدرة ويمتلك البرنامج. وف���ي المجلس البلدي 
الجنوبي نفذت 95 % من البرنامج الذي وضعته وإذا 
تعاونا جميًعا س���ينجح العم���ل، وإذا أصبح البلدي في 
جانب والنيابي في جانب، فلنجلس في البيت أحسن 

من الترشح”.

وليد الذوادي: كتلة واحدة

فوزية زينل: رقم يشرفنا

الدوسري مع مرداس المبروك

بدل إيجار دون انتظار

يوسف الدوسري: في البيت أحسن!

المترش���ح النيابي عن الدائرة الس���ابعة محمد خليفة أحمد 

الغتم، واثق من أن ترشحه ال ينحصر فقط في فكرة الفوز 

بأصوات الناخبين فحسب، وهذا أمر في يد رب العالمين، 

لك���ن الف���وز غاي���ة لكل م���ن يترش���ح. ويضيف “م���ا أريد أن 

أقوله من خالل ترشحي اليوم، إنني أخوض هذه التجربة 

لمناقش���ة القضاي���ا والمواضيع التي تنف���ع المجتمع والنظر 

إل���ى األم���ور الجوهري���ة الحساس���ة سياس���ًيا واقتصادًي���ا 

واجتماعًي���ا، فحولنا أزم���ات في المنطقة تتطل���ب التفكير 

في األجيال القادمة”.

يطم���ح المترش���ح ع���ن خامس���ة المحافظة الش���مالية 
الشاب لؤي كمال الدين، حفيد القيادي بهيئة االتحاد 
الوطن���ي الس���يد علي كم���ال الدين، إلى إنت���اج حلول 
مبتك���رة تتقاط���ع مع المرحلة الحرج���ة التي تمر فيها 
الب���الد عل���ى المس���توى المالي، م���ن ش���أنها أن تضمن 
اس���تمرار تقدي���م الخدم���ات بالش���كل األمث���ل، وتوفر 

على الدولة الميزانية.
ولف���ت إل���ى أن بع���ض الن���واب يقدم���ون مقترحاتهم 
في نفس الجلس���ة دون دراس���تها بالشكل الكافي مع 
الجهات المعنية، مما يعقد من عملية اتخاذ القرارات 

المناسبة بشأنها.

الش���مالية حس���ين  ع���ن سادس���ة  البل���دي  المترش���ح  ق���ال 
العال���ي إن���ه أخض���ع إلى امتح���ان ف���ي الكتاب���ة بالرغم من 
امتالك���ه لمؤه���ل جامع���ي عال���ي ورئاس���ته لن���ادي عال���ي 
الثقاف���ي والرياض���ي، إل���ى جانب عمله الس���ابق ف���ي إدارة 

المستشفيات.
ولف���ت إل���ى أنه س���يعمل على وض���ع الحلول الت���ي تخفف 
من حدة االزدحامات المرورية عند ش���ارع الفخار، والدفع 
بمش���روع بناء مستش���فى عالي العام، إلى جانب استغالل 
المواقع األثرية التي تتميز بها المنطقة؛ ليتم اعتمادها من 

قبل اليونسكو وتتحول إلى مواقع ذات جذب سياحي.

محمد الغتم: أمر اهلل

حفيد كمال الدين

فريق البحرين بلجنة الجنوبية

العالي: لبناء مستشفى عالي

ق���ال المترش���ح ع���ن جمعية األصالة في تاس���عة الش���مالية 
حسن العلوي إن الملف المعيشي يأتي على رأس أولوياته 
االنتخابي���ة، يلي���ه الملف���ات المتعلق���ة بتجوي���د مس���تويات 

الخدمات الصحية والتعليمية.
ولف���ت إل���ى أن خ���ط الفق���ر الحال���ي ال يف���ي باحتياج���ات 
المواطن، إذ ينبغي أال يقل دخل المواطن عن 500 دينار.

وذكر العلوي أن فكرة إعادة هيكلة الدعم ينبغي التمس���ك 
بها، على أن ال يقل مستوى الدعم عن وضعه الحالي، وأن 
يتم العمل على زيادة الش���ريحة المس���تفيدة منه، وتوسيع 

أبواب الدعم الموجه للمواطنين.

قال مترشح الدائرة الثانية عشرة في المحافظة الشمالية 
عبدهللا المهدي إن العمل السياسي عمل تراكمي وجمعي، 
القناع���ات السياس���ية  مبدًي���ا احترام���ه وتقدي���ره لجمي���ع 
الس���لمية التي تعتمد منه���ج الحري���ة والديمقراطية تحت 
مظلة دس���تور مملكة البحرين، مش���يرا إلى أنه يترشح من 
خ���الل االنتم���اء إلى قائم���ة وطنية جامعه س���يتم اإلعالن 

عنها قريًبا. 
وأوض���ح المهدي أن المرحل���ة الحالية ال تحتمل المزايدات 
والوع���ود الفضفاضة التي اختبرها الناس ولمس���ها ش���عب 

البحرين الواعي بكل ألوانه.

خط الفقر ال يفي بالحاجة

المهدي: ال للمزايدات

كشف المترش���ح عن ثانية المحافظة الشمالية )الدراز 
وبن���ي جم���رة( محم���د ش���هاب ع���ن خوض���ه المعت���رك 
االنتخاب���ي ضمن تكتل يضم نحو 15 ش���خصا، س���يتم 
اإلع���الن عن���ه بع���د أي���ام م���ن انته���اء فت���رة تس���جيل 

المترشحين.
وأش���ار إلى أن ترش���حه ج���اء في إطار المس���اهمة في 
الحياة العامة وتعزيز عمل السلطة التشريعية، والعمل 
على تعزيز منظومة الحقوق الحريات، والمشاركة في 
تطوي���ر الحياة البرلمانية بما يؤص���ل النظام البرلماني 

في البالد.
وذك���ر أن���ه يتطل���ع إل���ى تطوي���ر القطاع���ات التنموي���ة 
الق���ادرة على خل���ق البيئات المحف���زة والمولدة للمزيد 

من الوظائف للبحرينيين.

شهاب الدراز مع 15

رئيس لجنة 
الشمالية مع المدير 
التنفيذي لالنتخابات

ترشح يوسف البوري 
ولكن تهرّب عن 

التصريح للصحافة 
بعد استكمال تقديم 

طلبه



والج���وازات  الجنس���ية  ش���ؤون  أعلن���ت 
سياس���تها  م���ع  تماش���يا  أن���ه  واإلقام���ة 
الرامي���ة إل���ى تبس���يط آلية اإلج���راءات، 
ومن ضمنه���ا تطوير الخدم���ات المقدمة 
للجمه���ور، فإنها س���تبدأ بتوحي���د نماذج 
التأش���يرات الصادرة، اعتب���ارا من األول 

من نوفمبر 2018.
وأوضحت أن جميع التأشيرات الصادرة 
س���ارية  س���تكون  التاري���خ،  ذل���ك  قب���ل 
المفعول حتى تاريخ انتهاء صالحيتها.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجوازات”: بدء توحيد نماذج التأشيرات

08local@albiladpress.com
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Û  نتش���رف نح���ن البحرينيي���ن، ب���أن يك���ون س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل
خليفة، س���فيًرا لكس���ر حاجز المس���تحيل، في المحافل الدولية، واألممية، 
واإلقليمية، وكصانع أثر، وتغيير، في خضم التحديات العس���يرة، والتي ال 

يتخطاها، إال من هو أهاًل لها.
Û  نتش���رف بسموه س���فيًرا في الرياضة، والقيم، واألخالق، وبإيصال حقيقة 

الس���معة الحس���نة عن البحرين، كمملكة مس���تقرة، مزدهرة، ساس���ها األول 
أبنائه���ا، اللذي���ن كان���وا - وال يزال���وا - مث���ااًل يحت���ذى ب���ه، وينظ���ر إليه، في 

االختالفات، الصانعة لألوطان، والناهضة بها.
Û  حي���ن ف���از س���موه الكريم ببطول���ة العالم للرج���ل الحديدي، والت���ي أقيمت

أخي���را بمدينة )كونا( األميركية، كان ش���باب العالم عل���ى موعد هذه المرة، 
مع صانع حدث جديد، ش���اب مغامر، طموح، جاء من بالد بعيدة، صغيرة 
بجغرافيته���ا، لكنه���ا - بالمقاب���ل - مبع���ث فخر وفخار، بتحقي���ق اإلنجازات 
المشرفة، والتي تمثل خريطة عمل، للمقبلين على التغيير، وكسر التحدي، 

وحاجز المستحيل.
Û  نفخ���ر بإصرار س���موه العني���د، بصع���ود منص���ات التتوي���ج، والتلويح بعلم

البحري���ن، عالًي���ا، خفاًق���ا، كما نح���ب أن ن���راه دائًما، ونفخر أيًضا بتش���جيع 
س���موه في ت���رك البصمة المؤثرة، وفي تحفيز أبن���اء البلد، بلغة البطوالت، 
واألرقام، لإلقدام على خوض مضامير التحدي، وإثبات الوجود، واإليفاء 

بالعهود.
Û  س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليف���ة، المبتس���م، المنجز، الغ���ارق بروح

التح���دي، وتش���ريف البحري���ن ألهلها، ش���كًرا لس���موكم على بي���اض الوجه، 
وبسموكم نسير بإذن هللا ومّنته، نحو فجر جديد، وأمل جديد.

ناصر بن حمد: 
بياض وجه

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

دول االعتدال العربي تواجه حمالت عدائية
والتنمية السالم  خدمة  في  الفكر  استثمار  أهمية  يؤكد  البحرين”  “إعللالن 

اس���تضاف مركز “دراس���ات”، بناء على دعوة رئيس مجلس األمناء الش���يخ عبدهللا بن 
أحم���د آل خليفة، االجتماع الدوري األول لمراكز الدراس���ات والبحوث، بمش���اركة عدد 
من رؤس���اء ومسؤولي مراكز الدراس���ات، من السعودية، واإلمارات، والجهات المعنية 

ذات الصلة.

وخ����الل االجتماع، أش����ار الش����يخ عبدهللا بن 
أحمد إل����ى أن دول االعت����دال العربي تواجه 
حم����الت عدائي����ة، ممنهج����ة ومنظمة، س����عيا 

وراء مصالح خاصة، وأجندات مشبوهة.
وش����دد رئيس مجلس األمناء، ضرورة وضع 
اإلمكان����ات البحثي����ة والفكري����ة المتاحة، عبر 
تحالف اس����تراتيجي؛ م����ن أجل الوصول إلى 
األه����داف المنش����ودة وف����ي مقدمته����ا: نش����ر 
الس����الم، وخدمة التنمية المستدامة، وتعزيز 

خطاب االعتدال والوسطية.
األول  ال����دوري  االجتم����اع  ع����ن  وتمخ����ض 
“إع����الن البحرين”، الذي حمل عن����وان “الفكر 
ف����ي خدم����ة الس����الم والتنمي����ة”، ال����ذي ثم����ن 

االجتم����اع الرؤي����ة الملكي����ة الس����امية، لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف����ة، ع����ن أهمية تضافر جه����ود مراكز 
الدراس����ات العربي����ة، لدع����م عملي����ة صناع����ة 
الق����رار، وتعزي����ز المعرفة القائمة على أس����س 
ومناه����ج علمي����ة، ودور البح����ث العلم����ي في 
نهضة وتقدم األمم، إلى جانب دعوة جاللته 
الكريم����ة، إليج����اد منظوم����ة فكري����ة، ت����درس 
وعملي����ة،  علمي����ة  إس����تراتيجيات  وتط����رح 
لمواجه����ة التحدي����ات األمني����ة الت����ي تواج����ه 
منطقتن����ا، وذل����ك ف����ي إط����ار تعزي����ز التعاون 

البناء بين جميع المراكز العربية الفاعلة.
ورف����ض اإلس����اءات الممنهج����ة ض����د ال����دول 

الثالث، من جهات وأطراف مغرضة معروفة، 
مش����دًدا االجتماع على رفض المساس تحت 
أي����ة ذريعة، بمقدرات وس����يادة وأم����ن دولنا، 
وفق����ا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة، وقواعد 

القانون الدولي.
وأك����د االجتم����اع، أن الس����عودية، بيت العرب 
والمس����لمين الجام����ع، والحص����ن المني����ع ضد 
المؤامرات والمخططات المش����بوهة؛ باعتبار 
لألم����ن  وركي����زة  إقليمي����ا،  قطب����ا  المملك����ة 

واالس����تقرار واالقتص����اد العالمي، وهي الرمز 
والمكانة واألصالة والريادة. 

وأب����دي االجتم����اع بالغ األس����ف، بش����أن قيام 
بعض مراكز الدراسات والبحوث، بإصدارات 
بحثي����ة غي����ر منصفة، تتن����اول قضايا منطقة 
الخلي����ج والش����رق األوس����ط، تفتق����د لمعايير 
والحي����اد  والموضوع����ي  العلم����ي  البح����ث 
األكاديمي، وتس����تند إلى مص����ادر غير دقيقة 

ومضللة.

 الشيخ عبدالله بن أحمد يتحدث في االجتماع

المنامة - دراسات

تقارب شعبي - تجاري مع البوسنة والهرسك
الللللحللللواج: الللجللمللعلليللة حللقللقللت نلللجلللاحلللات فلللي فلللتلللرة وجلليللزة

قال رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل س���نان إن  البوس���نة والهرس���ك بلد ش���قيق 
ومعروف لدى أهل البحرين بتاريخه وحضارته العريقة؛ إذ إنها يعتبر وجهة س���ياحية 
وثقافية متميزة ناهيك عن الفرص االستثمارية الواعدة التي ينبغي االستفادة منها.

واستقبل رئيس المجلس وفدا من جمعية 
للصداق���ة  والهرس���ك  البحرين-البوس���نة 
البل���دي  المجل���س  م���ن  دعم���ا  واألعم���ال؛ 
للمجهودات الملحوظة للجمعية في تعزيز 
وتوطي���د الرواب���ط والعالق���ات ف���ي ش���تى 
المجاالت بما فيها السياحية واالقتصادية 

ما بين البلدين الشقيقين.
الح���واج  ج���واد  الجمعي���ة  رئي���س  وق���ال 
إن الجمعي���ة بأهدافه���ا لتوطي���د وتطوي���ر 
العالقات في ش���تى المجاالت بين البلدين 
لخير الوطن والمواطنين حققت في فترة 
وجي���زة ع���ددا م���ن النجاح���ات منه���ا فتح 

مزي���د من األب���واب للتب���ادل التج���اري بين 
الُقطرين. 

ب���دوره ذك���ر نائ���ب رئيس الجمعي���ة رياض 
يوسف أنه بصدد اإلعداد لتنسيق وتنظيم 
فعالي���ة ه���ي األولى م���ن نوعها بين األس���ر 
المنتج���ة البحريني���ة ونظيرته���ا البوس���نية 
في البحرين للمساهمة في تبادل الخبرات 

والتجارب في مجال األسر المنتجة.
عاص���م  الجمعي���ة  إدارة  عض���و  ورح���ب 
ع���ن  أس���فر  ال���ذي  باللق���اء  كولينوفيت���ش 

تطمينات وتشجيع من رئيس.
أما تانجا كومور )س���يدة أعمال وعضو في 

الجمعي���ة(، فأعرب���ت عن س���رورها بحس���ن 
وحف���اوة االس���تقبال وك���رم الضياف���ة م���ن 
جانب أهل البحرين للوفود والزوار وقالت 

إنها لم تشعر بأنها غريبة على اإلطالق.

أديس���ا  الجمعي���ة  ف���ي  الناش���طة  وقال���ت 
بالتط���ور  أعجب���ت  أنه���ا  بولجوباس���يك 
العمراني والنهض���ة االقتصادية وما تتمتع 

به البحرين من األمن واألمان.

 رئيس مجلس المحرق البلدي مستقبال وفدا من جمعية البحرين - البوسنة والهرسك للصداقة واألعمال

المحرق - بلدي المحرق

البحرين تدخل “جينيس” بتنظيم أكبر درس في العالم
األول الشبابي  المهرجان  ضمن  المستدامة  التنمية  أهللداف  يناقش 

ضم���ن فعالي���ات المهرج���ان الش���بابي العالم���ي األول لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة، الذي يقام برعاية كريمة م���ن قبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة، يش���ارك الش���باب اليوم )األحد( في فعاليات المهرجان من خالل برنامج نموذج جلس���ات األمم المتحدة للس���نة الرابعة عشرة على التوالي وفعاليات أكبر درس في العالم 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ بهدف دخول المملكة إلى موسوعة جينيس لألرقام القياسية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

وتنظ���م وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
عن���د الس���اعة التاس���عة م���ن صب���اح الي���وم 
نم���وذج  فعالي���ات  الس���يف  رام���ي  بفن���دق 
الرابع���ة  للس���نة  المتح���دة  األم���م  جلس���ات 
عش���رة عل���ى التوال���ي بمش���اركة ع���دد م���ن 
الجامع���ات المحلية والعربي���ة، وذلك ضمن 
فعالي���ات المهرجان الش���بابي العالمي األول 
ال���ذي يأتي ضمن مبادرات المملكة لتحقيق 
الوع���ي ل���دى الش���باب البحرين���ي والعالمي 
بأهداف التنمية المس���تدامة ونش���ر ثقافتها 

بينهم.
ويتبنى الشباب المشارك في الفعالية قضايا 
ال���دول رؤاه���م في محاكاة لجلس���ات األمم 
المتحدة، من خالل طرح القضايا المدرجة 
عل���ى ج���دول األعم���ال، إذ تس���هم جلس���ات 
نم���وذج األم���م المتحدة في دخ���ول أجواء 
المختلف���ة،  واإلقليمي���ة  العالمي���ة  القضاي���ا 
الجامع���ات  لط���الب  الفرص���ة  إتاح���ة  م���ع 
لخوض مناقش���اتهم؛ بهدف تزويد الش���باب 
المش���اركين بفهم جديد ح���ول طبيعة عمل 
األم���م المتح���دة كمنظم���ة دولي���ة وكيفي���ة 
انخ���راط ال���دول في مث���ل هذه النقاش���ات، 
األم���ر ال���ذي يمه���د الطريق إلى بناء ش���باب 
قادري���ن على ممارس���ة العمل الدبلوماس���ي 

وإيصال أفكارهم بصورة مثالية.
وللع���ام الثاني على التوال���ي يتبنى نموذج 
األمم المتحدة أهداف التنمية المس���تدامة 
2030، في إطار مبادرات البحرين في نشر 
الوعي بين ش���باب العالم حول أهمية هذه 
األهداف وس���بل تحقيقها م���ن أجل خدمة 
التنمي���ة  أه���داف  أن  خصوص���ا  البش���رية، 
المس���تدامة ه���ي أه���داف تم���ت الموافق���ة 
عليه���ا ال���دول األعض���اء باألم���م المتح���دة؛ 
باعتباره���ا خط���ة لتحقيق مس���تقبل أفضل 
وأكث���ر اس���تدامة للجمي���ع. وتتص���دى هذه 
األهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، 
بم���ا ف���ي ذل���ك التحدي���ات المتعلق���ة بالفقر 
وع���دم المس���اواة والمن���اخ وتده���ور البيئة 
والتعلي���م  والعدال���ة  والس���الم  واالزده���ار 
األه���داف،  تراب���ط  ع���ن  وفض���ال  وغيره���ا 
وللتأك���د م���ن أال يتخل���ف أحد ع���ن الركب، 
فمن المه���م تحقيق كل هدف من األهداف 

بحلول العام 2030.

وم���ن خ���الل هذا النم���وذج يج���ب على كل 
معين���ة،  نظ���ر  وجه���ة  يتبن���ى  أن  مش���ارك 
وم���ن ثم يق���وم بالدفاع عنها بعد دراس���تها 
بتعمق، ويهدف هذا النش���اط إلى تش���جيع 
الشباب على قبول وجهات النظر المختلفة 
وتشجيع سياسة الحوار البناء بين الشباب 
وزيادة الوع���ي بماهية األه���داف التنموية 

ونشر ثقافتها بين الشباب.
المؤث���رة  المكون���ات  أح���د  الش���باب  ويع���د 
أله���داف التنمي���ة المس���تدامة؛ باعتباره���م 
يمثل���ون عنص���را مهما من العناص���ر المنفذة 
له���ذه األه���داف وم���ن المهم االس���تماع إلى 
آرائه���م وأفكاره���م، تج���اه قضاي���ا التنمي���ة 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة ومن خالل هذا 

الجو التفاعلي.
ويش���ارك ف���ي البرنام���ج ط���الب يمثل���ون: 
الجامعة األهلية، جامعة العلوم التطبيقية، 
البحري���ن  معه���د  البحري���ن،  بوليتكن���ك 
للدراس���ات المالي���ة والمصرفي���ة، الجامع���ة 
الخليجية، جامع���ة المملكة، الكلية الملكية 
للجراحي���ن ف���ي إيرلندا - جامع���ة البحرين 
الطبي���ة، الجامع���ة الملكي���ة للبن���ات، كلي���ة 

البحرين الجامعية، جامعة البحرين.

أكبر درس في العالم

كما وتقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بالتع���اون مع منظم���ة ايزك العالمي���ة اليوم 
بإش���راك الش���باب ف���ي فعالي���ات أكبر درس 
التنمي���ة  أه���داف  لتحقي���ق  العال���م  ف���ي 
المس���تدامة من ضمن أول مهرجان شبابي 
عالم���ي أله���داف التنمي���ة المس���تدامة ف���ي 
مملك���ة البحري���ن، إذ تس���عى ال���وزارة م���ن 
وراء ه���ذا ال���درس إل���ى دخ���ول موس���وعة 
جيني���س لألرقام القياس���ية؛ به���دف تأكيد 
دور البحرين ومبادراتها في مجال اهداف 

التنمية المستدامة.
وس���يدخل هذا ال���درس موس���وعة غينيس 
لألرق���ام القياس���ية من حيث ع���دد الطالب 
وال���ذي  ال���درس  ه���ذا  الذي���ن س���يحضرون 
س���يصل إل���ى 12000 طال���ب م���ن أكث���ر من 
50 مدرس���ة وجامع���ة ف���ي المملك���ة؛ ليكون 
الح���دث األول م���ن نوعه في جمي���ع أنحاء 
الش���باب  ش���ؤون  وزارة  قام���ت  إذ  العال���م، 
والرياض���ة ومنظم���ة آيزك البحري���ن بدعوة 
أكثر من 250 شاب وشابة كأعضاء ممثلين 
للمنظمة من جميع أنحاء العالم لتقديم هذا 

الدرس بالتعاون مع 200 شاب بحرينيين.
وس���تبدأ الي���وم فعالي���ات أكب���ر درس ف���ي 
العالم لتحقي���ق أهداف التنية المس���تدامة، 
إذ س���يتوجه جمي���ع الش���باب المتطوعي���ن 
البحرينيي���ن واألجانب إلى جميع المدارس 
المشاركة في جميع مناطق المملكة لتقديم 
ال���درس، ع���ن أه���داف التنمي���ة المس���تدامة 
لتوعية الطالب والطالبات على أهمية هذه 
المش���اكل والقضايا لحلها لمس���تقبل أفضل 
لمملكتن���ا العزيزة وجع���ل العالم أكثر تطورا 

ونجاحا في مختلف المجاالت.
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أرملة ولدي طفالن ومطرودة من سكني
ت�������وف�������ي وال�������ده�������م�������ا م�����ن�����ذ س�����ن�����ة وش�����ه�����ري�����ن

أن����ا البحريني����ة أم عل����ي، أرملة، ولدي طفلة 3 س����نوات ونص����ف وطفل عمره 
س����نة و10 ش����هور، توفي والدهما منذ س����نة وش����هرين. كنت أس����كن في شقة 
بمن����زل والد زوجي. بعد وفاة زوجي قام أهل والدته وإخوته بفتح ودخول 
ش����قتي دون اس����تئذان واعتب����ار لحرم����ة وخصوصي����ة ش����قتي وأخ����ذ جمي����ع 

أغراض زوجي. 

ل����م أتمك����ن م����ن التفاه����م معه����م مم����ا 
اضطرني لرفع شكوى بمركز الشرطة 
وم����ن ثم تحولت القضي����ة الى النيابة 
العام����ة، وع����ادة م����ا تأخ����ذ مث����ل هذه 
القضاي����ا وقت����ا طوي����ا، فس����كنت في 

منزل والدي في حجرة صغيرة.
وعلم���ت أيض���ا أن أخ���ا زوج���ي أخ���ذ 
ش���قتي وس���كن فيه���ا ووض���ع جمي���ع 
مابس���ي وأغراض���ي ف���وق الس���طح، 
وف���ي من���زل وال���دي عائل���ة كبي���رة، 5 
أسر تسكن في ضيق أيضا، فا يتسع 
لوجودي وأطفالي، وأنا امرأة ال أعمل. 
فبي���ن ليل���ة وضحاها تغي���رت حياتي 

وأصبح���ت ب���ا م���أوى أن���ا وأطفال���ي 
وليس بيدي حيلة وأشعر بالضياع.

طلب����ي ورجائي هو اس����تعجال طلبي 
للوح����دة الس����كنية والنظ����ر ف����ي أمري 
ألنن����ي م����ن الح����االت الخاص����ة؛ حيث 
إنن����ي راجع����ت وزارة اإلس����كان وكان 

أملي ان احصل على رد.

انا وأطفالي في ضياع وأشعر  «
بالظلم، وأتمنى أن النظر في 

أمري ومساعدتي ولكم مني جزيل 
الشكر واالمتنان.

)البيانات لدى المحرر(

ان اإلنج���ازات الت���ي تحققت ف���ي العهد 
الزاه���ر لعاه���ل الب���اد المل���ك حم���د ب���ن 
إبداع���ات  أش���علت  خليف���ة،  آل  عيس���ى 
الباحثي���ن والفنانين والكتاب في مملكة 
البحري���ن وخارجها وان���ا من هؤالء، وإن 
ما رأيت���ه في عهد جالته م���ن إنجازات 
االس���كانية  الميادي���ن  مختل���ف  طال���ت 
والسياس���ي���������ة  واالقتصادي�����������������ة 
وص���ار  والحقوقي���ة،  واالجتماعي���ة 

المواطن في ظل المؤسسات الدستوية 
التي دش���نها المش���روع الوطن���ي لجالة 
المل���ك يحظ���ى بكام���ل حقوق���ه، وه���ذه 
اإلنج���ازات قادتني إلى تأليف ما يقارب 
العش���رات م���ن الكتب ورس���م العش���رات 
م���ن اللوح���ات، تعبيرا عن ص���ادق الوالء 

والمحبة لجالة الملك.

منى شمطوط

أتق���دم بالش���كر واالمتن���ان والتقدي���ر لس���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة على تكفله 
بدراس���تي البكالوريوس في جامعة البحرين 

كما أهديه نجاحي وتفوقي...
لق���د حقق حلمي في الدراس���ة، ومتيقنة جدا 
من أن اليد التي س���اعدتني مس���بقا ستحقق 

حلمي في مواصلة تعليمي. 
كان ل���ي حلم منذ بداية مش���واري الدراس���ي 
لدراس���ة الماجس���تير ف���ي جامع���ة البحري���ن، 
ولكن الكلفة العالية لس���نتين والتي تبلغ نحو 

5000 دين���ار تقريب���ا منعتن���ي م���ن ذلك حتى 
ظننته شبه مستحيل... 

لم أجد سبيا آخر غير من هو مصدر العطاء 
يح���ول  وم���ن  الطم���وح،  للش���باب  واإلله���ام 
أحامه���م الش���به مس���تحيلة إل���ى حقيقة، أن 
يك���ون ل���ي عون���ا م���رة أخ���رى ف���ي مواصل���ة 
تعليم���ي وتحقي���ق م���ا تعلق���ت وتفوقت في 

دراسته وأطمح للتعمق فيه...

)البيانات لدى المحرر(

اإلنجازات الملكية تحفـز على اإلبداع

هـــــل يتحقــــق حلمــــي؟

أصب���ح لزاما علينا أن نس���جل إش���ادتنا وإعجابنا بأداء قس���م ش���ؤون األراضي 
ب���وزارة اإلس���كان في كيفي���ة تعامله وتفاعله م���ع ملف الطلب���ات المتجدد، وما 
يقّدمه  من خدمات نوعية لها أثرها اإليجابي على مراجعي القسم، األمر الذي 
أملى علينا أن نسجل انطباعنا متضمنا الشكر والتقدير لكل الكادر العامل فيه. 

فهذا القس���م يتميز بكف���اءات وطنية 
الثري���ة  الخب���رة  تمتل���ك  مدرب���ة، 
عمله���ا،  مج���ال  ف���ي  عالي���ة  ومهني���ة 
تباش���ر معام���ات المواطني���ن بجدية 
ومتابع���ة حثيث���ة؛ إلنجازه���ا وتس���لط 
ب���ؤرة التركي���ز عل���ى م���ا يمك���ن إفادة 
المواطن من خال إجراءات تختصر 
االنتظ���ار الطوي���ل، وتس���هم ف���ي رفع 
عن���اء التحدي���ات الت���ي ق���د تعترضه، 
كما يفّعل هذا القس���م الحيوي وسيلة 
التواص���ل الهاتف���ي س���واًء بالمب���ادرة 
ال���واردة  للمكالم���ات  االس���تجابة  أو 
لل���رد  ص���در  ورحاب���ة  س���ماحة  ب���كل 
عل���ى االستفس���ارات وتقدي���م النصح 

واإلرشاد والدعم الازم.
تمكي���ن هك���ذا قس���م منت���ج ال يص���در 

إال م���ن توجي���ه إدارة أرادت أن يكون 
كوادره���ا فاعلين كٌل حس���ب موقعه، 
وم���ا تح���دده مهام���ه المهني���ة ووف���ق 
رؤي���ة وطني���ة ونظ���ام مط���ور يرتك���ز 
عل���ى تلم���س احتياج���ات المواطني���ن 
دون اس���تثناء، وه���ذا م���ا يأمل���ه كل 
مواطن من الجهات الخدمية لتيسير 
مساعيه وحل العقد بالكلمة الصادقة 
والمعامل���ة الحس���نة ويس���خر منصبه 
الوظيف���ي لخدم���ة أبن���اء بل���ده، فكل 
الش���كر والتقدي���ر لمن يمث���ل البحرين 
تعامل���ه،  ورق���ي  أخاق���ه  بأصال���ة 
ويس���عى جاهدا لتدلي���ل الصعاب من 

موقع عمله. 

جواد هيات

شؤون األراضي شكًرا ألدائكم

تمت مناش���دة المعنيين في مملكتنا على جميع األصعدة وبش���تى الس���بل عن 
طري���ق اإلذاع���ة والصح���ف المحلي���ة اليومي���ة والتواص���ل االجتماع���ي ورف���ع 
العريض���ة لوزارة األش���غال أيضا، عل���ى أمل إيجاد حل ش���اف ومرض ألهالي 
المنطقة لمش���كلة ش���ارع ريا أو ارادوس المؤدي للدير وسماهيج وقاللي، لكن 

إلى اآلن ال نجد أذانا صاغية من المسؤولين!

وكان وض���ع الش���ارع المذك���ور قب���ل 
ي���رام  م���ا  عل���ى  المرتفع���ات  إنش���اء 
ب���كل  وحرك���ة الم���رور تس���ير علي���ه 
وانتظ���ام،  وب���كل ساس���ة  أريحي���ة 
أو  زحم���ة  م���ن  يش���تكي  أح���د  وال 
اختن���اق مرور، عكس م���ا نراه اليوم 
م���ن توقف تام وش���ل حرك���ة المرور 
للقرى الث���اث، خصوصا عند خروج 
األهالي ألعمالهم والطلبة لمدارسهم 
وق���ت الذروة ف���ي الصب���اح وما بعد 

الظهيرة. 
نتمن���ى أن ينب���ري أح���د المس���ؤولين 
ف���ي وزارة األش���غال ويأت���ي ش���مال 
المح���رق حيث يق���ع ش���ارع ريا عند 

ال���ذروة الصباحي���ة ليل���ق نظرة على 
تك���دس الس���يارات والتوق���ف الت���ام 
للم���رور، وعن���د ذل���ك س���يقيم وض���ع 

الشارع بنفسه.
فمث���ا تص���ور أخ���ي العزي���ز ل���و أراد 
ش���خص ما الذهاب من الدير إلى أي 
س���وق في المحرق للتبضع يستغرق 
من الوق���ت حوال���ي 10 دقائق فقط 
ه���ذا قب���ل انش���اء المرتف���اع مقارن���ة 
بالوضع اٱلن والذي يكلف الش���خص 

حوالي 40 دقيقة من وقته. 
وم���اذا ع���ن باص���ات الجامع���ة لنق���ل 
الم���دارس  وباص���ات  الط���اب 
اإلس���عاف  وس���يارات  والموظفي���ن 

وح���االت  الطارئ���ة  الح���االت  لنق���ل 
الوالدة؟ وضع الش���ارع اٱلن ال يطاق 
وال يتحمل وال يحتمل التأخير لحل 
المش���كلة ويج���ب إزال���ة المرتفع���ات 
ف���ورا وب���دون ت���ردد وتباط���ؤ لتلبية 

حاجة األهالي وفرض الواقع وإعادة 

حركة الش���ارع إلى م���اكان عليه في 

السابق وتمتع حركة المرور عليه.

مصطفى الخوخي

وضع الشارع قبل إنشاء المرتفعات كان على ما يرام

األهالي يطالبون بإيجاد محالت بديلة بعد قرار المحكمة باإلخالء

ال����م����س����ؤول����ي����ن م��������ن  ص�����اغ�����ي�����ة  أذان���������������ا  ن�����ج�����د  ال 

المرتفعات تشل المرور بشارع ريا

أصحاب “محالت النعيم” يناشدون سمو رئيس الوزراء
رزق���ه���ا ب���ع���د ض���ي���اع م���ص���در  أس������رة  ب���ت���ش���رد 16  ي��ق��ب��ل  ل����ن  س���م���وه 
ناش���د ع���دد من أصح���اب المح���الت التجاري���ة بقري���ة النعيم رئي���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة بالتوجيه للجهات 
المعني���ة بإيج���اد أماك���ن بديل���ة له���م بع���د ص���دور أم���ر م���ن المحكم���ة بإخالء 
المحالت، مؤكدين أن ما يزيد على ال�16 أس���رة مهددة بالضياع بس���بب هذا 

القرار، فهذه المحالت هي مصدر رزقهم الوحيد.

16 أسرة مهددة 
بالضياع بسبب قرار 

المحكمة إخالء المحالت

المح���ات  أصح���اب  وأك���د 
بقري���ة النعي���م أن صاح���ب 
رئي���س  الملك���ي  الس���مو 
المتص���در  ه���و  ال���وزراء 
دوم���ا لكل ما في���ه مصلحة 
المواطن وسموه ال يقبل أن 
تتشرد 16 أسرة بعد ضياع 

مصدر رزقها.
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دين��ار أل��ف   100 إل��ى  تص��ل  المهن��ة”  “أخط��اء  بوليص��ة 

إلزام وسطاء العقارات بالتأمين

ألزم���ت مؤسس���ة التنظي���م العقاري الوس���طاء ووكالء مبيع���ات العقارات المرخص له���م بالتأمين عن أخط���اء المهنة وذلك بالحصول عل���ى بوليصة من األخط���اء الناتجة عن مزاولة 
الوساطة العقارية خصوصا اإلهمال والغش واالحتيال، وذلك في قرار جاء بعد االنتهاء من عملية الترخيص لجميع الوسطاء العقاريين في خطوة تستهدف تنظيم السوق.

رئي���س  أص���دره  ال���ذي  الق���رار  ف���ي  وج���اء 
مجل���س إدارة مؤسس���ة التنظي���م العق���اري 
الش���يخ س���لمان بن عبدهللا آل خليفة بشأن 
تنظيم عمل والتزامات وواجبات المرخص 
ل���ه بمزاول���ة الوس���اطة العقارية، أن���ه ال يقل 
مبل���غ التأمي���ن المذكور ع���ن 100 ألف دينار 
إذا كان الوس���يط العقاري ش���خصا اعتباريا 
و50 ألف دينار إذا كان الوس���يط العقاري أو 

وكيل المبيعات شخصا طبيعيا.
وأك���د الق���رار أن بوليص���ة التأمي���ن الصادرة 
العق���اري  المبيع���ات  وكي���ل  أو  للوس���يط 
يج���ب أن تغط���ي األخطاء المهنية الناش���ئة 
ع���ن مزاول���ة المرخص ل���ه أو أح���د التابعين 
خصوصا المس���ؤولية الناشئة عن “اإلهمال” 

و”الغش واالحتيال”.
أوض���اع  لتوفي���ق  ش���هر  الق���رار  وأعط���ى 
العقاريي���ن لتنفي���ذ االلتزام���ات والواجب���ات 

الجديدة.
وج���اء الق���رار الجديد، ليؤك���د حفظ حقوق 
المتعاملين في السوق العقارية التي تشهد 
حرك���ة تنظي���م كبي���رة من���ذ إص���دار قان���ون 
التنظي���م العقاري ال���ذي يعد صفحة جديدة 
لط���ي ذاك���رة المش���روعات المتعث���رة الت���ي 

أرقت المشهد العقاري لسنوات.
ووكالء  الوس���طاء  الجدي���د  الق���رار  وأل���زم 

المبيع���ات االلتزام بمدونة الس���لوك وأخالق 
وأمان���ة  بنزاه���ة  بأعماله���ا  والقي���ام  المهن���ة 

وحسن نية.
الوس���يط  عل���ى  يج���ب  أن���ه  الق���رار  وأك���د 
العق���اري ووكي���ل المبيع���ات أن يلت���زم ف���ي 
أعماله بإط���الع العميل على جميع تفاصيل 
المفاوض���ات ومراحل الوس���اطة التي يقوم 
به���ا، وأية معلومات تعتب���ر ضرورية التخاذ 
العمي���ل الق���رار المناس���ب إلب���رام االتفاقية، 
كم���ا أكد ضرورة إط���الع العميل على جميع 
بموض���وع  المتعلق���ة  الجوهري���ة  األم���ور 
اتفاقي���ة البيع بما في ذل���ك اإلفصاح وعدم 

إخفاء أية معلومات تعتبر ضرورية.
وفيم���ا يتعل���ق بالمعلوم���ات والخصوصي���ة، 
ش���دد الق���رار عل���ى أن���ه ال يج���وز للوس���يط 

أو وكي���ل المبيع���ات إفش���اء أس���رار العميل 
المتعلقة باتفاقية عقد البيع أو اإليجار.

ومن البن���ود التنظيمية األخرى، عند توقيع 
عق���د البي���ع، أن يتم تدوين رق���م الترخيص 
الخ���اص بالوس���يط ف���ي أي عق���د، وتدوي���ن 
نس���بة العمول���ة الت���ي يت���م االتف���اق عليه���ا 
بموج���ب اتفاقي���ة الواس���طة، واإلق���رار بأن 
سعر البيع في العقد هو السعر المتفق عليه 
بين البائع والمشتري، وحضور توقيع العقد 
لدى الموثق بوزارة العدل والتوقيع بصفته 

وسيطا.
وأل���زم الق���رار الجدي���د كذل���ك، أن يحتف���ظ 
وسيط ووكيل المبيعات، بسجل للمعامالت 
العقاري���ة، وأن يتم تقديم هذا الس���جل إلى 
مؤسس���ة التنظي���م العق���اري للتأش���ير علي���ه 

نهاي���ة كل س���نة أو عند طلبه، عل���ى أن يتم 
حف���ظ ه���ذه الس���جالت لمدة 5 س���نوات من 
تاري���خ إتم���ام كل صفقة. وش���دد الق���رار أن 

تكون اتفاقات الوساطة خطية.
وأم���ا إذا اش���ترك وس���يط ووكي���ل أو أكث���ر 
في عملية الوس���اطة عن ط���رف واحد وتم 
إب���رام االتفاق، ف���إن الجميع يش���تركون في 
العمول���ة، وفق ما جاء ف���ي القرار، كما حدد 
القرار 2 % من ثمن البيع رس���وما للوساطة 
العقارية، يدفعها مناصفة طرفا العقد ما لم 
يت���م االتفاق على غير ذلك خطيا، في حين 
ال يس���تحق الوس���يط العمول���ة إذا ص���درت 
من���ه أفع���ال أض���رت بأح���د المتعاقدي���ن أو 
قدم معلوم���ات غير صحيحة عن العقار، أو 

سكت عن بيانها عمدا.

“الغرفة” تستضيف 
وفدا صينيا اليوم

تس���تضيف قاع���ة المجل���س ببي���ت التجار 
الي���وم  صب���اح  م���ن   10:30 الس���اعة  ف���ي 
21 أكتوب���ر 2018، وف���دا تجاري���ا صيني���ا 
م���ن المجل���س الصين���ي لتروي���ج التج���ارة 
الدولي���ة، وذلك في إط���ار زيارته البحرين 
بمصاحبة ممثلي كبرى الش���ركات الصينية 
م���ن مختل���ف القطاع���ات التجاري���ة منه���ا: 
مش���اريع  الموان���ئ،  المتج���ددة،  الطاق���ة 
المش���اريع  البتروكيماوي���ات،  التعدي���ن، 
الصناعية، البناء والتشييد، خدمات البنية 
المس���اندة  الطبي���ة  الخدم���ات  التحتي���ة، 
لذوي االحتياجات الخاصة والمؤسس���ات 
الطبية، وتهدف الزيارة إلى تبادل الفرص 
االس���تثمارية. وأهابت الغرفة بجميع التجار 

حضور اللقاء.

 السنابس- الغرفة

المنامة - وزارة المالية

أنه���ت وزارة المالي���ة إج���راءات تخري���ج أكث���ر م���ن 50 م���ن الموظفي���ن العاملي���ن ف���ي 
التخصصات واألقسام المالية والمحاسبية في الجهاز الحكومي، ضمن المرحلة األولى 
من “برنامج المالية العامة”، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة وعدد 

من بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في النواحي التعليمية والتدريبية.

للم���وارد  المس���اعد  الوكي���ل  وق���ال 
أب���ل،  والمعلوم���ات بال���وزارة، إبراهي���م 
ت���م تخري���ج 16 مش���اركًا حصل���وا على 
المالي���ة  ف���ي  األساس���ية  “الش���هادة 
عل���ى  حصل���وا  مش���اركًا  و38  العام���ة” 
المالي���ة  ف���ي  االحترافي���ة  “الش���هادة 
العامة”، مش���يرًا إلى المحاور األساسية 
األول���ى  للش���هادة  العلم���ي  للمحت���وى 
تتعل���ق بسياس���ات وإج���راءات إع���داد 
الميزاني���ات العام���ة، وإع���داد التقاري���ر 
والقوائ���م المالي���ة، والتدقيق الحكومي 
على المس���تويين الداخل���ي والخارجي، 
وإج���راءات المش���تريات والمناقص���ات 
الحكومية، واإلطار التش���ريعي المنظم 
للعم���ل المالي والمحاس���بي في حكومة 

مملكة البحرين.
أم���ا الش���هادة االحترافي���ة ف���ي المالي���ة 
تحقي���ق  س���بل  عل���ى  فترك���ز  العام���ة 
المالي���ة  للم���وارد  األمث���ل  االس���تغالل 
الحكومية من خالل االلتزام بالقوانين 

واللوائ���ح ذات العالقة وإعم���ال مبادئ 
والجوان���ب  والمس���اءلة،  الش���فافية 
المالي���ة لتنفي���ذ المش���اريع الحكومي���ة، 
المالي���ة  للقوائ���م  المنهج���ي  والتحلي���ل 
على نح���و يكفل تزويد متخ���ذي القرار 
بقاع���دة معلوم���ات على أقص���ى درجة 

من الكفاءة والدقة.  
المس���اعد  الوكي���ل  م���ن جانب���ه، ص���رح 
للش���ئون المالي���ة بالوزارة،ط���ه فقيهي، 
بصف���ة  التدريبي���ة  الجوان���ب  ب���أن 
عام���ة تمث���ل دعام���ة أساس���ية لصق���ل 
مه���ارات وق���درات الك���وادر الحكومي���ة 
المتخصصة في الش���أن المال���ي، منوهًا 
إلى اإلس���هام المتمي���ز لبرنام���ج المالية 
العام���ة وطابع���ه التطبيقي ال���ذي يوفر 
للمش���اركين مص���درًا إضافي���ًا للخب���رات 
يكم���ل ويع���زز الخب���رة النظري���ة الت���ي 
تم اكتس���ابها عب���ر الدراس���ة األكاديمية 
العم���ل  عب���ر  المكتس���بة  والخب���رات 

الوظيفي.

تخريج أكثر من 50 متخصصا بـ “المالية”

المنامة -جي إف إتش المنامة - البحرين اإلسالمي

اعتمد بنك البحرين اإلس���المي نظام تش���غيلي إلدارة الموارد البش���رية، والمتمثل في 
SAP® SuccessFactors®، وال���ذي يتي���ح للموظفين اس���تكمال الطلب���ات اليومية 

بكل يسر وسهولة على شبكة اإلنترنت، وذلك تماشًيا مع توجهاته نحو الرقمنة. 

عل���ى  العالم���ي   SAP نظ���ام  ويحت���وي 
مجموعة متكاملة من الحلول التي تعمل 
عل���ى تس���يير عملي���ات الم���وارد البش���رية 
بص���ورة أكثر س���هولة، وتبس���ط إجراءات 
اإلدارة التنظيمي���ة بم���ا يمّك���ن الموظفي���ن 

من أداء مهامهم اليومية بفعالية.
م���ع  بالتواف���ق  الخط���وة  ه���ذه  وتأت���ي 
إس���تراتيجية البن���ك لتبن���ي منهجية عمل 
تالئ���م العص���ر الرقم���ي الذي يش���هد تقدًما 
تقنًي���ا س���ريًعا، وذل���ك س���عًيا لدف���ع عملية 
م���ا  وتوظي���ف  الرقمن���ة  نح���و  التح���ول 
تقدم���ه أح���دث التقني���ات م���ن خصائ���ص 
ومميزات تس���هم في دعم كافة المجاالت 
جمي���ع  ترحي���ل  وس���يتم  والقطاع���ات، 
البش���رية  للم���وارد  االعتيادي���ة  العملي���ات 

إلى ش���بكة اإلنترنت، حيث سيعمل البنك 
موح���د  نظ���ام  ضم���ن  متكامل���ة  كوح���دة 
يضم���ن تنفيذ مختل���ف العمليات في إطار 
الوق���ت  إدارة  إم���كان  م���ع  عمل���ي منظ���م 
بص���ورة فعال���ة، مما سيس���اعد في تطبيق 
توجه���ات البنك المتمثلة في وضع أس���س 
العام���ل  العم���ل وإدم���اج  االبت���كار خ���الل 

التقني لتطوير سير العمليات.
وقال رئيس الموارد البش���رية والخدمات 
العام���ة بالبن���ك، داود األش���هب “نح���ن في 
بن���ك البحري���ن اإلس���المي موظفين���ا ه���م 
مح���ور نجاحنا، ولذل���ك فإننا نحرص على 
تهيئ���ة بيئة عمل نموذجية مرنة تتماش���ى 
م���ع الحاجة للتغير في ظل التقدم التقني 
المس���تمر، وانطالًقا م���ن إيماننا بأن الغاية 

إس���تراتيجية  ف���إن  األداء،  دّف���ة  توّج���ه 
الموارد البش���رية لدين���ا ترتكز على إعطاء 
موظفين���ا األهمي���ة القص���وى، إضاف���ة إلى 
الرقمي���ة  بالتقني���ات  فيه���م  االس���تثمار 

المتطورة”.

أعلن���ت مجموعة جي إف إتش المالية تخارجها الناجح من مش���روع جنة 
دلمون المفقودة “الحديقة المائية”، وذلك في إطار معاملة تقدر قيمتها ب� 

60 مليون دوالر.

وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للمجموع���ة 
هشام الريس “نحن مسرورون بإنجاز 
تخارج آخر من مشاريعنا العقارية، إذ 
إن ه���ذا األم���ر كان وم���ازال يمثل جل 
اهتم���ام مجموعة ج���ي إف إتش التي 
تس���عى لتحقي���ق القيمة م���ن األصول 
بغ���رض  منه���ا؛  والتخ���ارج  العقاري���ة 
توظي���ف حصيل���ة التخ���ارج في فئات 
االس���تثمارات واألص���ول  م���ن  أخ���رى 

المدرة للدخل. 
ونظ���را  التخ���ارج،  ه���ذا  م���ن  بالرغ���م 
ألهمي���ة هذا األص���ل لمش���روع العرين 
التاب���ع للمجموع���ة، فإنن���ا حرصنا على 
وإدارة  تش���غيل  ح���ق  عل���ى  الحف���اظ 
الحديق���ة المائية على مدى الس���نوات 

الخم���س المقبل���ة، ونتوق���ع أن تحق���ق 
هذه المعاملة ربحية جيدة للمجموعة 

في الفترة المتبقية من هذا العام”.
يذكر أن الحديقة المائية تعتبر إحدى 
مش���روع  ضم���ن  الرئيس���ة  المكون���ات 
العري���ن التطوي���ري الواق���ع بالمنطق���ة 
الجنوبي���ة، وال���ذي يمتد على مس���احة 
تزي���د ع���ن مليون���ي متر مرب���ع بالقرب 

من حلبة البحرين الدولية.
 وتع���د الحديق���ة المائي���ة واح���دة من 
المس���تقلة  المائي���ة  الحدائ���ق  كب���رى 
بذاته���ا ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط، 
كما تعد األكبر في المملكة، إذ تستقبل 

أكثر من 170 ألف زائر سنويا. 
تضم الحديقة 18 من أس���رع الزالقات 

وب���رك  المائي���ة  الرشاش���ات  وكذل���ك 
الت���ي  الصناعي���ة  باألم���واج  الس���باحة 
وروح  المتع���ة  م���ن  الكثي���ر  تحق���ق 
المغام���رة ل���زوار الحديق���ة م���ن جميع 

األعمار.

نظ��ام “SAP” يض��م مجموع��ة حل��ول لتس��يير العمليات دوالر ملي��ون   60 ب���  قيمته��ا  تق��در  معامل��ة  ف��ي 
“البحرين اإلسالمي” يطلق “الموارد البشرية” الرقمي“جي إف إتش” تتخارج من “جنة دلمون”

21 أكتوبر 2018 األحد
12 صفر 1440

 المنامة - فوكس سوفت نت

 أطلق���ت فوك���س س���وفت ن���ت، الم���زود الرائ���د ف���ي مج���ال تطوي���ر البرمجي���ات 
والتطبيقات المؤسسية،  الجيل الجديد من حلولها لتخطيط الموارد المؤسسية 
– Focus 9 ف���ي البحرين. وتقوم الحلول الجديدة على خوادم برونغهورن التي 
تع���ّد م���ن التصاميم الخاصة بالش���ركة وتمتاز بمجموعة واس���عة من الخصائص 

الغنية وقدرات الحوسبة داخل الذاكرة للقيام بالعمليات بسرعة فائقة. 

الجي���ل  عل���ى   Focus 9 حل���ول  وترتك���ز 
داخ���ل  الحوس���بة  تقني���ات  م���ن  الجدي���د 
الذاك���رة وع���دد م���ن الخصائ���ص المحّدث���ة 

األخ���رى لتعزي���ز س���رعة وكف���اءة العمليات 
بي���ن  متي���ن  راب���ط  وإقام���ة  هائ���ل  بش���كل 
المؤسس���ة وق���وة العمل وش���بكات األعمال 

واألقسام المختلفة. وتسمح البنية المؤلفة 
م���ن ع���دة  وح���دات للمؤسس���ات تخطي���ط 
لتطبي���ق حل���ول تخطي���ط  اس���تراتيجيتها 
الموارد المؤسس���ية وتصميم النظام بشكل 
ف���وري، األمر الذي يتي���ح لها الحصول على 
معلوم���ات دقيق���ة وحديث���ة تمام���ًا لفعالية 

اتخاذ القرارات. 
للمجموع���ة،  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
لإلع���الن  متش���وقون  “نح���ن  حي���در  عل���ي 

 ،Focus 9 ع���ن اإلط���الق العالم���ي لحل���ول
وه���ي حلولن���ا المتطورة لتخطي���ط الموارد 
المؤسس���ية. وبفض���ل خ���وادم برونغهورن، 
يق���دم Focus 9 لألعم���ال إمكاني���ة إج���راء 
العملي���ات بمس���تويات فائق���ة من الس���رعة 
وال���ذكاء واألم���ن. تتوف���ر الحل���ول لعمالئنا  
بإص���دارات متع���ددة ف���ي المق���ر أو بصيغة 
البرمجي���ات كخدمة في مقر المؤسس���ة أو 

البرمجيات كخدمة في البنية السحابية”.

Focus 9 فوكس سوفت نت” تكشف عن حلول“

داود األشهبهشام الريس

يركز معرض الخليج للصناعة في دورته 
للعام 2019 على الثورة الصناعية الرابعة 
ف���ي  االقتص���ادي  بالتنوي���ع  وعالقته���ا 
دول مجل���س التع���اون الخليجي، وذلك 
حس���بما أف���ادت الجهة المنظم���ة للحدث 
ش���ركة اله���الل للمؤتم���رات والمع���ارض.
ويق���ام مع���رض الخليج للصناع���ة 2019 
برعاي���ة كريم���ة من ل���دن رئي���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، في الفترة من 5 إلى 7 
فبراير 2019 في مرك���ز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات.
وق���ال المدي���ر التنفي���ذي لش���ركة اله���الل 
جب���ران  والمع���ارض،  للمؤتم���رات 
عبدالرحمن “إن التحرك نحو حقبة جديد 
م���ن الصناع���ة من ش���أنه تغيي���ر الطريقة 
الت���ي س���يتم بها النظ���ر إل���ى التصنيع؛ إذ 

إن هن���اك اتج���اه متصاع���د نح���و األتمتة 
وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع”.

م���ن جهت���ه، ق���ال مدي���ر المع���رض، أحمد 
الخلي���ج  مع���رض  “س���يوفر  س���ليمان 
للصناع���ة منصة ترويجية عب���ر فعاليتي 
المعرض والمنتدى لتس���ليط الضوء على 
مس���تقبل الصناعة الذي يمثل مزيًجا من 
منتج���ات التصني���ع التقليدية مع إنترنت 

األشياء”. 
إل���ى جان���ب المعرض، سيش���تمل معرض 
الخلي���ج للصناع���ة 2019 عل���ى “منت���دى 

الخليج للصناعة في المستقبل”.
ومن المقرر أن يش���هد المعرض مش���اركة 
قطاع���ات  ف���ي  متخصص���ة  ش���ركات 
األلمني���وم، والطاق���ة والبيئ���ة، والمع���ادن 
الصناعي���ة  والعملي���ات  الصناعي���ة، 
والعملي���ات  والموان���ئ  والتصني���ع، 

البحرية، والمرافق الصناعية والخدمات 
اللوجس���تية، والتدري���ب ف���ي الصناع���ة، 

والحريق والسالمة.
وأضاف سليمان “يقام المعرض في فترة 
انتقالية يش���هدها االقتص���اد العالمي في 
ظ���ل اهتمام متزاي���د بالعالقات التجارية 
الثنائي���ة، ويتض���ح ذل���ك جلًي���ا من خالل 
سنس���تضيفها  الت���ي  الدولي���ة  األجنح���ة 
مش���اركة  تأك���دت  فق���د  المع���رض.  ف���ي 
مجموعات من كل من هولندا وباكستان، 
فيما تجري مناقشات مع مجموعات في 

كل من الهند وألمانيا وتركيا”.
وس���يركز منت���دى الخلي���ج للصناع���ة في 
السياس���ات  قضاي���ا  عل���ى  المس���تقبل 
الخاص���ة  والخدم���ات  والمنتج���ات 
بالصناع���ة في المس���تقبل عبر مناقش���ات 

فكرية رائدة. 

اس���تعراض  عل���ى  المنت���دى  وس���يعمل 
الحل���ول للتحديات الراهنة باإلضافة إلى 
إتاحة منصة للمناقشات الفكرية الرائدة. 

المنت���دى مواضي���ع  وس���تغطي جلس���ات 
تش���مل التأثير البيئ���ي للتصنيع، والطاقة 
المتج���ددة، فض���الً عن جلس���ة مخصصة 

لتعزي���ز دور الم���رأة في مجتم���ع األعمال 
ف���ي القط���اع الصناع���ي من خ���الل تنمية 

المهارات والتدريب المستمر.

المنامة - الهالل للمؤتمرات

“الخليج للصناعة 2019” يسلط الضوء على “الثورة الرابعة”

 

علي الفردان

 2 % رسوم 
الوساطة 

العقارية بين 
البائع والمشتري



عقدت الش���ركة العربي���ة لبناء وإصالح الس���فن 
“أسري” اجتماع مجلس إدارتها رقم “153” يوم 
الخمي���س 18 أكتوب���ر 2018 ف���ي مقره���ا بالحد 
برئاس���ة رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج بن 

سلمان آل خليفة.
وقال الش���يخ دعيج بن س���لمان عقب االجتماع 
“كان االجتم���اع مثمرا وبناء، وت���م التطرق فيه 
إل���ى اس���تعراض مجم���ل التط���ورات واألوضاع 
اإليجابي���ة الت���ي م���رت به���ا الش���ركة خصوص���ا 
ف���ي النص���ف األول وحت���ى الرب���ع الثال���ث م���ن 
“ش���هدت  مضيف���ا   ،”2018 الجاري���ة  الس���نة 
الش���ركة اس���تقرارا ف���ي الظ���روف االقتصادي���ة 
الش���ركة  بأنش���طة  الخاص���ة  العم���ل  وظ���روف 
ويرج���ع ذل���ك إل���ى التحس���ينات الداخلي���ة إل���ى 
جان���ب حص���ول الش���ركة عل���ى نس���بة أعلى من 
الحج���وزات المؤكدة، إضاف���ة إلى عدد أكبر من 
الحجوزات اآلجلة”.  إن التحس���ن المس���تمر في 

أس���عار البترول قد ساعد الش���ركة على تكثيف 
أنش���طتها في مج���ال إصالح الس���فن ومنصات 
وم���ن  الجدي���دة،  والمش���اريع  البت���رول  حف���ر 
المتوقع أن تحقق الش���ركة نتائ���ج جيدة خالل 

هذا العام الجاري 2018. 

اتخذت اإلدارة التنفيذية بناًء على توجيهات  «
مجلس اإلدارة العديد من الخطوات التي 

من شأنها العمل على تخفيض تكاليف 
الشركة في جميع اإلدارات واألجهزة 

التابعة لها واالرتقاء بكفاءة العمل في 
مختلف الخدمات واألنشطة التي تقدمها 

لعمالئها من داخل وخارج البحرين، كما 
اتخذت العديد من الخطوات العملية في 

سبيل ضمان األمن والسالمة والصحة 
وحماية البيئة والنهوض واالرتقاء 

بخدماتها، وهو ما ينعكس إيجابا على 
مجمل نتائجها خالل العام الجاري.
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ق���ال المدي���ر الع���ام لش���ركة آفياريبس الش���رق األوس���ط، غلين جونس���تون، إن 
الش���ركة تقدم مجموعة من العروض الس���ياحية لجمهورية س���لوفينيا الخاصة 

لدول الخليج منذ 3 سنوات.

وأض����اف أن الش����ركة زارت البحرين 
للم����رة األولى، إذ يقع مقرها في دبي 
وتقدم خدماتها هناك، آمال أن تكون 
الزي����ارة إل����ى المملك����ة بداي����ة تعاون 
مثم����ر بي����ن س����لوفينيا والبحرين في 

المستقبل.
ولف����ت إل����ى أن الش����ركة تعم����ل لم����د 
جسور التواصل مع شركات الطيران؛ 
مباش����رة  جوي����ة  خط����وط  لتوفي����ر 
إل����ى س����لوفينيا بالتع����اون م����ع وزارة 
الس����ياحة ودعمه����ا، حي����ث إن أغلب 
الرح����الت حالي����ا تكون غير مباش����رة 
ع����ن طريق بع����ض ش����ركات الطيران 
كش����ركة طي����ران االتح����اد، الطي����ران 

التركي والطيران اإلماراتي.
وأوض����ح أن وجهة س����لوفينيا تعتبر 
غي����ر مألوف����ة للعدي����د م����ن الس����ياح، 
ولكنها دولة تمتلك من المقومات ما 
يجعلها في مصاف الدول األوروبية، 
فه����ي تتمي����ز بالمس����احات الخضراء 
الصحية وغنية باألنش����طة المتنوعة 

والمثمرة.
وقال: “ال توج����د إحصاءات محددة 
لع����دد زوار وس����ياح ه����ذه المنطق����ة، 
فف����ي  دائ����م،  اط����راد  ف����ي  ولكنه����م 
الس����نوات الثالث األخيرة بات العدد 
ف����ي ازدي����اد، ولكنن����ا ل����م نتمك����ن من 

حصر هذه األعداد بشكل دقيق”.

الدخ����ول  تأش����يرة  أن  إل����ى  ولف����ت 
لجمهورية س����لوفينيا هي التأش����يرة 
األوروبي����ة )schengen visa( لقربها 
من الدول األوروبية، كما أنها تحمل 
ذات المقوم����ات الس����ياحية، ولكنه����ا 

أقل تكلفة من الناحية االقتصادية.
م����ن  العدي����د  وج����ود  إل����ى  وأش����ار 
تق����وم  الت����ي  الترويجي����ة  الع����روض 
بها الش����ركة للنهوض بالس����ياحة في 
 200 تبل����غ تكلفته����ا  الدول����ة، والت����ي 
دينار فق����ط للبالغي����ن، وإقامة أخرى  
 12 س����ن  دون  لألطف����ال  مجاني����ة 
ف����ي دول الخلي����ج، ش����املة اإلقام����ة 
ف����ي الفن����ادق واألنش����طة والفعاليات 

المقدمة هناك. 
الت����ي  األم����ور  م����ن  أن����ه  وأوض����ح 
الخليجيي����ن  الس����ياح  تس����تقطب 
وج����ود منتجعات نس����ائية تتناس����ب 

مع طبيعة النس����اء ف����ي دول مجلس 
التع����اون والت����ي ق����د تحظ����ى بقبول 

واسع منهن لزيارة هذه الدولة.
عن����د  الع����روض  تقتص����ر  “ال  وتاب����ع 
ه����ذا الحد، فهن����اك أماك����ن مخصصة 
الت����ي  العائلي����ة  والمتع����ة  للس����ياحة 
تتضمن فعالي����ات ممتعة في الحياة 
البري����ة بالق����رب م����ن الحيوان����ات في 
الطبيعة، النوادي الصحية المتميزة، 
منتجع����ات نس����ائية وحدائ����ق مائي����ة 

لألطفال والكبار”.

“آفياريبس”: عروض سياحية خاصة بالخليجيين
ج���ون���س���ت���ون: ن��ع��م��ل ل��ت��وف��ي��ر خ���ط���وط م���ب���اش���رة إل�����ى “س��ل��وف��ي��ن��ي��ا”

“أسري” تشهد استقرارا في الظروف االقتصادية
ال��ت��ح��س��ي��ن��ات ال��داخ��ل��ي��ة وال���ح���ج���وزات ت���ع���زز م���وق���ف ال��ش��رك��ة

الشيخ دعيج بن سلمان

الحد - أسري

المنامة - القابضة للنفط

أكد فريق الشركة القابضة للنفط والغاز وفي 
مقدمتهم الرئيس التنفيذي للش���ركة القابضة 
للنف���ط والغ���از باإلنابة، ظاف���ر الجالهمة على 
العمل الحثيث وال���دؤوب لتجاوز التحديات 
وإنجاز المس���تحيل؛ تحقيًق���ا لرؤى وتطلعات 
عاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة في المس���يرة اإلصالحية 

المباركة.
ج���اء ذل���ك ضم���ن مب���ادرة ول���ي العه���د نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان 

ب���ن حم���د آل خليف���ة، والت���ي ش���اركت فيه���ا 
مختل���ف المؤسس���ات ف���ي القطاعي���ن الع���ام 
والخاص تح���ت وس���م #فريق_البحرين في 
خدمتك���م.  وش���دد الجالهم���ة عل���ى تحقي���ق 
األه���داف المرج���وة في دف���ع عجل���ة التنمية 
االقتصادية في البحرين من خالل اس���تثمار 
عوائ���د النفط والغاز من أس���هم الحكومة في 
الش���ركات النفطي���ة وتأس���يس أو المش���اركة 
ف���ي تأس���يس المزيد م���ن المش���اريع النفطية 
والمش���اريع ذات العالق���ة؛ به���دف المحافظة 

على استمرار الطاقة في المملكة.

“القابضة للنفط” تساهم بدفع عجلة “التنمية”

دش���نت ش���ركة بتلكو، تطبيق “MyClinc”، وهو حل س���حابي إلكتروني مصمم الستخدام القطاع الصحي في البحرين 
وال���ذي سيس���هم في االرتق���اء بالخدمات الطبية المقدمة وتحس���ين جودتها. ويأتي ذلك تماش���ًيا مع مس���اعي المملكة 

لتحقيق التحول الرقمي؛ بغية تقديم خدمات متطورة لقطاع األعمال والمستهلكين على حد سواء.

وم���ن ش���أن ه���ذا التطبي���ق أن يوف���ر 
أفضل الحل���ول المطورة للمؤسس���ات 
الطبي���ة، وذل���ك عن طري���ق توفر عدة 
مه���ام وظيفي���ة م���ن ضمنه���ا: إم���كان 
إدارة مواعيد المرضى عبر اس���تخدام 
التقويم، ونظام إدارة المرضى، وتوفر 
المعلومات الخاصة حول التش���خيص 

والتحاليل الطبية، والطب اإلش���عاعي 
وإص���دار  الطبي���ة،  الوصف���ات  وإدارة 
الفواتي���ر ونظ���ام المحاس���بة، وتوف���ر 
لوح���ة عرض للمعلوم���ات، إضافة إلى 

التقارير الطبية.
األطب���اء  التطبي���ق  ه���ذا  ويس���اعد 
والممرضي���ن على تعزي���ز تفاعلهم مع 

المرض���ى، مم���ا سُيس���اهم ف���ي زي���ادة 
تقدي���م  عن���د  وفعاليته���م  كفاءته���م 

المساعدات الطبية للمرضى. 
وم���ن جه���ة أخ���رى، س���يتم اس���تبدال 
الوثائ���ق الورقية والملف���ات إلى نظام 
إدارة الوثائ���ق الورقية؛ به���دف زيادة 

كفاءة وفعالية المؤسسات الصحية.

“بتلكو” توفر حلواًل سحابية للقطاع الصحي

نيويورك -أ ف ب

للتصني���ف  “مودي���ز”  وكال���ة  خّفض���ت    
الس���يادية  الدي���ون  عالم���ة  االئتمان���ي، 
اإليطالي���ة درج���ة واح���دة إل���ى “ب���ي إي���ه 
إي���ه 3”، معرب���ة عن قلقها م���ن ازدياد عجز 
الموازن���ة وأعب���اء الدي���ن الع���ام ف���ي وقت 
تطالب فيه بروكس���ل روم���ا ب�”توضيحات” 

بشأن موازنة العام 2019.
تصني���ف  خّفض���ت  إّنه���ا  الوكال���ة  وقال���ت 
إيطالي���ا درجة واح���دة من “”بي إيه إيه 2” 
إل���ى “ب���ي إيه إي���ه 3”، ما يعن���ي أّن الديون 
الس���يادية اإليطالي���ة أصبح���ت عل���ى ُبع���د 
درج���ة واحدة فقط م���ن الوقوع في خانة 
ديون المضاربة. لكن موديز أرفقت قرارها 
بنظرة مس���تقبلية مس���تقّرة، م���ا يعني أّنها 
ال تعت���زم القي���ام بأي خف���ض جديد خالل 
أّن  المقبل���ة. وأوضح���ت   الس���تة  األش���هر 
“حج���م الدين العام اإليطالي بالنس���بة إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي س���يظل مس���تقّرًا 
على األرجح خالل السنوات المقبلة حول 
المعّدل الحالي البالغ %130 عوضًا عن أن 
يبدأ باالنخفاض كما كانت مودير تعتقد”.

“موديز” تخّفض 
إنتاج معدات المصانع محلياتصنيف إيطاليا

ال��ص��ن��اع��ي��ة” “ال���م���ن���اول���ة  ال����ت����ج����ارة” ت���ت���وس���ع  ف����ي ب���رن���ام���ج   “

كش���ف مس���ؤول ف���ي وزارة الصناعة والتج���ارة والس���ياحة أن الوزارة بصدد توس���يع 
مبادرة كانت قد أطلقت قبل أكثر من س���بع س���نوات؛ بهدف إنت���اج المعدات الصناعية 
وقطع الغيار الصغيرة، التي تحتاجها المصانع الكبرى مثل “ألبا” و”جيبك” في البحرين 
ويمكن إنتاجها محليا بدال من استيرادها في خطوة تعزيز اإلنتاج الصناعي المحلي.

وقال الوكيل المس���اعد للتنمي���ة الصناعية 
عبدالكري���م الراش���د إن برنام���ج “المناول���ة 
الصناعية” اس���تطاع توفير فرص للمصانع 
المحلي���ة من���ذ إطالق���ه، واس���تفادت من���ه 
ملحوظ���ة  بص���ورة  المحلي���ة  الش���ركات 
والش���ركات الكبي���رة عل���ى حد س���واء التي 
بات ف���ي إمكانه���ا توريد بع���ض متطلباتها 
م���ن  الس���تيرادها  الحاج���ة  دون  محلي���ا 

الخارج.
وأبل���غ الراش���د “الب���الد” أن ال���وزارة بص���دد 
ق���د  كان���ت  الت���ي  المب���ادرة  ه���ذه  توس���يع 
أطلقت قبل عدة س���نوات، إذ رأى أن هناك 

الكثير من المنتجات التي يمكن التنس���يق 
بشأنها بين الشركات الصناعية الكبرى في 
الب���الد وبين الش���ركات المحلي���ة المصنعة، 

ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأض���اف الراش���د “س���نعمل م���ع “تمكي���ن”؛ 
لتدريبه���ا  المؤسس���ات  تأهي���ل  أج���ل  م���ن 
عل���ى االس���تفادة م���ن البرنامج، الش���ركات 
معين���ة،  مواصف���ات  تحت���اج  الصناعي���ة 
البرنام���ج ُطِب���ق بنجاح، وق���د تعاونت فيه 
ش���ركات مثل شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” 
وشركة الخليج للبتروكيماويات )جيبك(”.

وقال الراشد “طموحنا أكبر مما تحقق )...( 

هن���اك عم���ل إنجز مث���ال إنتاج الم���واد التي 
تستخدم في العزل بصورة محلية وبعض 
المعدات المتعلقة بالمضخات، وغيرها من 
المنتج���ات التي تم تصنيعها محليا لصالح 

الشركات الكبرى”.

ه���و  المقب���ل  اله���دف  أن  الراش���د  وأك���د 
لمزي���د  “نري���د  االس���تفادة  نط���اق  توس���يع 
والمتوس���طة  الصغي���رة  المؤسس���ات  م���ن 
االنضم���ام للبرنام���ج، وه���ذا م���ا نس���عى ل���ه 

بالشراكة مع تمكين”.
وتس���تطيع المصان���ع المحلي���ة إنتاج بعض 
األج���زاء الصغيرة التي تدخل في عمليات 
صناع���ة البتروكيماويات والنفط واألجزاء 
الميكانيكية ومعدات التنقية وغيرها دون 
الحاجة إلى اس���تيرادها، وكان دور الوزارة 
يكم���ن ف���ي التنس���يق بي���ن ه���ذه الجه���ود 
وتقدي���م المس���اعدة للمصان���ع؛ لتوفير هذه 
المع���دات م���ا يخل���ق ف���رص نم���و داخلي���ة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإمكان 
للتوفي���ر بالنس���بة للش���ركات الكبرى عالوة 
عل���ى  مش���اركتها بص���ورة أكب���ر ف���ي تنمية 

االقتصاد المحلي.

كانت الوزارة قد أشارت في وقت  «
سابق أن هذا البرنامج يعتبر حلقة 

الوصل بين المؤسسات المتعاقدة 
أو المنفذة لألعمال وغالبًا ما تكون 

منشآت صناعية صغيرة أو متوسطة 
وبين مؤسسات أخرى تسمى اآلمرة 

باألعمال، إذ يتم حاليا االتفاق على 
مجموعة من الخطوات الفنية 
التكاملية، مثل توريد القطع، أو 

القيام بأعمال تركيب ثانوية أو بعض 
العمليات الصناعية، وتقوم هذه على 

وظائف عدة منها: تسجيل فائض 
الزيادة في اإلنتاجية لدى الشركات 

ذات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، 
وتحقيق متطلبات الشركات الكبرى 

من حيث جودة وتنوع المنتجات 
مع منتجات الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة.

علي الفردان من المنامة

عبدالكريم الراشد

الهملة - بتلكو

زينب العكري

رفع الفائدة األميركية مرجح 3 مرات
واشنطن - رويترز

قال رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي في داالس األميركية روبرت كابالن، إن زيادتين أو 3 زيادات إضافية في أسعار الفائدة 
من المرجح أن تضع تكاليف االقتراض في الواليات المتحدة عن المستوى “الحيادي” الذي ال يحفز النمو االقتصادي وال يقيده.

وف���ي ندوة نظمها معهد مانهاتن، أوضح 
كابالن أنه يتوقع أن تحدث الزيادتان أو 

الثالث اإلضافية بحلول يونيو 2019.
وأض���اف أن���ه لم يق���رر حت���ى اآلن ما إذا 
كان مجل���س االحتياطي س���يحتاج إلى 
زي���ادة أس���عار الفائ���دة ف���وق المس���توى 

الحيادي.
الفيدرال���ي  االحتياط���ي  مجل���س  وكان 

األميرك���ي ف���ي واش���نطن أكد أن���ه ليس 
الرف���ع  مس���ار  لكب���ح  يدع���و  م���ا  هن���اك 
التدريجي ألسعار الفائدة، في ظل النمو 

المتسارع لالقتصاد األميركي.
ويعتب���ر مس���ؤولو المجل���س االحتياطي 
أن اس���تمرار رفع أسعار الفائدة “سيكون 
فت���رة  م���ع  متماش���ًيا”  األرج���ح  عل���ى 
التضخ���م الثاب���ت وتراج���ع البطال���ة إلى 

أدنى مس���توياتها تاريخًي���ا، وفًقا لوكالة 
“فرانس برس”.

ح���ّكام  مجل���س  ف���ي  أعض���اء  لك���ن 
االحتياطي حّذروا من أن عدم استقرار 
األسواق الناشئة، التي يعاني قسم كبير 
منها من المديوني���ة والعرضة لتداعيات 
رف���ع أس���عار الفائ���دة، ق���د “ينتق���ل إل���ى 

االقتصاد العالمي وأسواق المال”.

فريق “القابضة للنفط” يدعم مبادرة سمو ولي العهد 

اختتم جونستون تصريحه “ال يمكن أن تزور سلوفينيا دون رحلة باهرة إلى الكهوف الحقيقية عبر ركوب قطار مجهز  «
يأخذك في جولة ال تنسى داخل الكهف؛ لتستمع بالمناظر الطبيعية والجسور الجميلة، فهي متعة غير متناهية 

للسياح”.

متعة غير متناهية

غلين جونستون
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عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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ولي العهد لم يعلم 
بما جرى لخاشقجي 

بشكل محدد

أكد مصدر سعودي أن ولي العهد 
السعودي، األمير محمد بن سلمان، لم 

يكن لديه علم بما جرى للمواطن جمال 
خاشقجي بشكل محدد.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر ذاته أنه 
تم اختيار العقيد ماهر مطرب للعملية 

ألنه عمل مع خاشقجي في لندن.
وأضاف المصدر أنه لم يتم إصدار أية 
أوامر بقتل خاشقجي أو خطفه، وأكد 

عدم معرفته بما جرى لجثة خاشقجي.
وصّرح المصدر أن سائق القنصلية 

في اسطنبول ساهم في تسليم جثة 
خاشقجي لمتعاون محلي.

الصمعاني: القضية وقعت على أرض سيادتها للمملكة واستقاللية كاملة للتعامل معها

إشادة بقرارات خادم الحرمين بشأن حادث خاشقجي

أعلن وزير العدل الس���عودي رئيس المجلس األعلى للقضاء، الش���يخ وليد بن محمد الصمعاني، أمس الس���بت، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إثر الحادث المؤسف واألليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمرارًا لنهج الدولة في ترسيخ أسس 

العدل.

وش���دد عل���ى أن القض���اء ف���ي المملك���ة 
يتمت���ع باالس���تقاللية الكامل���ة للتعام���ل 
م���ع القضي���ة الت���ي وقع���ت عل���ى أرض 
سيادتها للمملكة، مشيرا إلى أن القضية 
س���تأخذ مجراه���ا النظام���ي المتب���ع في 
المملكة وس���تصل للقضاء بع���د اكتمال 

المتطلبات.
الوطني���ة  الجمعي���ة  رئي���س  وطال���ب 
لحق���وق اإلنس���ان في الس���عودية مفلح 
توق���ف  بض���رورة  القحطان���ي  ربيع���ان 
الحملة المنظمة التي استهدفت الدولة 
الني���ل م���ن  الس���عودية ككي���ان به���دف 
سمعتها سياس���يًا واقتصاديًا وحقوقيًا، 
األولي���ة  النتائ���ج  ظه���ور  بع���د  وذل���ك 
للتحقي���ق ف���ي قضي���ة المواط���ن جمال 

خاشقجي.
وق���ال القحطاني “إن ه���ذه التحقيقات 
أن  تؤّك���د  نتائ���ج  م���ن  أظهرت���ه  وم���ا 
الس���عودية ال تتس���امح م���ع الخارجي���ن 
بأنه���م  يعتق���د  َم���ن  أو  القان���ون  عل���ى 
مس���ؤولون عنه���م أو متس���ترون عل���ى 

أفعالهم”.
كب���ار  لهيئ���ة  العام���ة  األمان���ة  وأك���دت 
العلم���اء، ح���رص القي���ادة عل���ى تحقيق 
المتورطي���ن،  ومحاس���بة  العدال���ة 
وه���و م���ا يش���هد ب���ه تاريخه���ا الطويل، 
حي���ث  محاكمه���ا،  أروق���ة  وتش���هده 
القض���اة مس���تقلون، ال س���لطان عليه���م 
الش���ريعة  أح���كام  لغي���ر  ف���ي قضائه���م 
اإلس���المية واألنظمة المرعية، نقال عن 

وكالة األنباء السعودية )واس(.
وأضاف���ت: نح���ن ف���ي المملك���ة العربية 
الس���عودية خلف قيادتن���ا فيما اتخذته 
من قرارات، معتصمي���ن بالله تعالى ثم 

بوحدتنا الوطنية.
الس���بت،  أم���س  اإلم���ارات،  وأش���ادت 
بتوجيه���ات وق���رارات خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
الصحاف���ي  قضي���ة  بش���أن  س���عود  آل 

السعودي جمال خاشقجي.
ب���ن زاي���د آل  وأثن���ى الش���يخ عب���دهللا 
والتع���اون  الخارجي���ة  وزي���ر  نهي���ان 
الدول���ي على م���ا أواله خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين المل���ك س���لمان م���ن اهتمام 
كبي���ر وحرص بالغ على تحري الحقيقة 
ف���ي ه���ذا الموض���وع، وه���و ما تجس���د 
في توجيهات���ه وقراراته بكل ش���فافية 
وع���دل وبما يكفل المحاس���بة القانونية 

العادلة .
وأعرب���ت مص���ر، ع���ن تثمينه���ا لنتائ���ج 
قضي���ة  ف���ي  األولي���ة  التحقيق���ات 
الصحافي الس���عودي جمال خاش���قجي 
الت���ي أصدره���ا النائ���ب الع���ام بالمملكة 

العربية السعودية صباح أمس.
وقالت مص���ر إن القرارات واإلجراءات 

اتخذه���ا  الت���ي  والش���جاعة  الحاس���مة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
في هذا الش���أن إنما تتس���ق مع التوجه 
المعه���ود له نحو احترام مبادئ القانون 

وتطبيق العدالة النافذة.
وأش���ادت الحكوم���ة اليمني���ة الش���رعية 
بنتائج التحقيقات األولية التي أجرتها 
النياب���ة العام���ة ف���ي المملك���ة العربي���ة 
الصحاف���ي  وف���اة  بش���أن  الس���عودية 
مثمن���ة  خاش���قجي،  جم���ال  الس���عودي 
توجيه���ات خ���ادم الحرمين الش���ريفين 
المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز ف���ي هذا 

الجانب.
وعّبر البيان عن إدانة الحكومة اليمنية 
القضي���ة،  لتس���ييس  البع���ض  س���عي 
وحرفه���ا عن مس���ارها به���دف النيل من 

الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  حكوم���ة 
مضلل���ة  وافت���راءات  كيدي���ة  بس���هام 
ال���دور  تس���تهدف  ممنهج���ة  بص���ورة 
القيادي الذي تسير فيه المملكة وهي ال 

تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة.
وأش���ادت دول���ة فلس���طين بالتوجيهات 
خ���ادم  به���ا  أم���ر  الت���ي  والق���رارات 
قضي���ة  بش���أن  الش���ريفين  الحرمي���ن 
جمال خاش���قجي، لتأكيد إرساء العدل 

واإلنصاف والحقائق والقانون.

أكدت فلسطين أن المملكة  «
العربية السعودية بقيادة خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وولي 

عهده، ستبقى دولة العدالة والقيم 
والمبادئ.

عواصم - وكاالت

 دبي - قناة العربية

لندن – أ ف بالقاهرة – العربية نتواشنطن - وكاالت

كش���ف تقري���ر لمحطة “إن بي س���ي ني���وز” األميركية ع���ن خطة أميركية جدي���دة للحرب 
في سوريا، تركز على إخراج القوات اإليرانية والميليشيات الموالية لها خارج سوريا.

ونقل التقرير عن 5 مس���ؤولين أميركيين 
تتضم���ن  ال  الجدي���دة  اإلس���تراتيجية  أن 
استهداف القوات اإليرانية بشكل مباشر. 
وتهدف الخطة اإلس���تراتيجية إلى اتباع 
سياس���ة الن���أي ع���ن المواجهة العس���كرية 
المباشرة أو التورط في حرب مع القوات 
اإليراني���ة ف���ي س���وريا. وبحس���ب خبراء 
الصع���ب عل���ى  م���ن  قانونيي���ن، س���يكون 
الوالي���ات المتح���دة زي���ادة ع���دد قواته���ا 
في س���وريا، ألن في ذلك مخالفة للقانون 
ال���ذي أقره الكونغرس العام 2001 بحصر 
اس���تخدام القوة العسكرية في استهداف 
الجماع���ات المس���ؤولة ع���ن هجم���ات 11 

سبتمبر.
الجي���ش  س���يواصل  للخط���ة،  ووفق���ا 
األميرك���ي مهمت���ه ف���ي س���وريا ف���ي إطار 
محارب���ة اإلره���اب، بينم���ا تت���م مواجه���ة 

دبلوماس���يا  عليه���ا  الضغ���ط  عب���ر  إي���ران 
واقتصاديا.

ونقال عن مسؤولين أميركيين تركز إدارة 
الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب، على 4 

أهداف:
1.مالحقة وهزيمة تنظيم داعش

م���ن  األس���د ومنع���ه  بش���ار  نظ���ام  2.ردع 
استخدام أسلحة كيمياوية

3.عملية انتقال سلسة للنظام السياسي
وضم���ان  اإليران���ي  الم���د  م���ن  4.الح���د 

انسحاب طهران وميلشياتها

وتعول واشنطن على توسيع نطاق  «
فرض العقوبات االقتصادية على 

الشركات اإليرانية والروسية التي 
ستنخرط في 
إعادة اإلعمار 

بسوريا.

ي���زور الرئي���س المصري عب���د الفتاح السيس���ي العاصمة الس���ودانية الخرط���وم، الخميس 
المقبل، للمشاركة في اجتماع اللجنة المصرية السودانية العليا بين البلدين.

وق���ال الس���فير عبد المحم���ود عب���د الحليم، 
ل�”العربي���ة. القاه���رة  ف���ي  الس���ودان  س���فير 

نت”، إن القمة المصرية الس���ودانية ستعقد، 
الفت���اح  عب���د  الرئيس���ين  بي���ن  الخمي���س، 
السيسي وعمر البش���ير، لبحث دعم وتعزيز 
اإلقليمي���ة  والقضاي���ا  الثنائي���ة  العالق���ات 
والدولية ذات االهتمام المشترك، مضيفا أن 
القمة سيسبقها اجتماع تحضيري، الثالثاء، 
يش���ارك فيه كب���ار المس���ؤولين ف���ي البلدين 
لالتف���اق على كاف���ة التفاصي���ل، فيما يتعلق 
باالتفاقي���ات ومذكرات التفاهم المش���تركة، 

والمشروعات التي سيتم تنفيذها.
وأضاف أن اجتماعا سيعقد، األربعاء، وقبل 
القمة بيوم للوزراء في البلدين لالتفاق أيضا 
على الملفات التي ستناقش���ها القمة، وسبل 
تنفيذه���ا وطرحها في اجتماع اللجنة العليا 

بقي���ادة رئيس���ي البلدين. وخ���الل اجتماعها 
الذي عقد في القاهرة 29 أغسطس الماضي 
بحثت اللجنة الوزارية المصرية الس���ودانية 
االس���تعدادات التحضيرية للجنة الرئاس���ية 
العليا التي س���تعقد ف���ى الخرطوم الخميس 
مش���روع   20 الجانب���ان  وناق���ش  المقب���ل.  

اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا.

 وأكد الجانبان أهمية التنسيق بينهما  «
بشأن البحر األحمر، كممر مائي غاية 

في األهمية، سواء فى اجتماعات 
الدول المشاطئة للبحر األحمر أو في 
أية محافل أخرى في هذا الشأن، كما 

أكدا تطابق موقفهما تجاه القضايا 
اإلقليمية 

والدوليةذات 
االهتمامالمشترك.

شارك أكثر من نصف مليون شخص في “أكبر تظاهرة حول بريكست” بحسب المنظمين، 
أمس السبت في لندن، للمطالبة باجراء استفتاء ثان حول االتفاق النهائي الذي ال يزال 
يجري التفاوض بشأنه بين لندن وبروكسل قبل خمسة أشهر من موعد استحقاق خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

ورغم هذا الحش���د الكبير، من المستبعد أن 
تقنع التظاهرة رئيس���ة ال���وزراء البريطانية 

تيريزا ماي بتنظيم استفتاء ثان.
وقال���ت الجه���ة المنظم���ة “مس���يرة تصويت 
الش���عب” ف���ي بي���ان إن���ه “أكب���ر تجم���ع” منذ 
التظاه���رة ض���د حرب الع���راق الت���ي ضمت 
ملي���ون ش���خص ع���ام 2003 ف���ي العاصم���ة 
البريطاني���ة. وبحس���ب ه���ذه الحرك���ة الت���ي 
تطال���ب ب���� “تصوي���ت ش���عبي”، وتض���م عدة 
منظم���ات مؤي���دة ألوروب���ا ف���إن نح���و 570 
أل���ف ش���خص لب���وا دعوته���ا للتظاه���ر. وردا 
عل���ى أس���ئلة وكالة فران���س برس ل���م تعلق 
الش���رطة البريطانية على أرقام المشاركين. 
أم���ام  الظه���ر  بع���د  المش���اركون  وتجم���ع 
البرلمان البريطاني والش���وارع المحيطة به 

وحمل���وا األع���الم األوروبية وجابوا وس���ط 
لن���دن وعبروا ح���ي الوزارات وس���ط أجواء 
وس���عى  المش���اركين.  قب���ل  م���ن  حماس���ية 
المشاركون في التظاهرة إلى توجيه رسالة 
مفادها أن بريكس���ت ال���ذي وعد به مؤيدوه 
قبل اس���تفتاء يوني���و 2016، بعيد كل البعد 

عما يتم التفاوض حوله حاليا.

وبلغ عدد التواقيع على عريضة تطالب  «
بتنظيم استفتاء ملزم حول أي اتفاق 
يتم إبرامه قبل موعد خروج بريطانيا 

من التكتل في 
مارس المقبل 

950 ألف توقيع 
قبيل انطالق 

المسيرة.

تظاهرات في لندن للمطالبة باستفتاء بشأن بريكستسفير السودان يكشف تفاصيل قمة السيسي والبشيرخطة أميركية إلخراج القوات اإليرانية من سوريا
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دبي - العربية.نت

دبي - العربية نت

أعل���ن البي���ت األبيض، فجر أمس الس���بت، أنه تابع بيان الس���عودية بش���أن النتائج 
األولية للتحقيقات في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأخذ علمًا بأن 

التحقيقات جارية ومستمرة.

وقالت المتحّدثة باسم الرئاسة األميركية 
س���ارة س���اندرز “نش���عر بالحزن لتبّلغنا أن 
وفاة خاشقجي قد تأّكدت، ونتقّدم بأحّر 
التع���ازي ألس���رته وأصدقائ���ه”. وأضافت 
أن “الوالي���ات المتحدة تأخذ علمًا بإعالن 
المملكة العربية الس���عودية بأن التحقيق 
بش���أن مصي���ر جم���ال خاش���قجي يتقّدم، 

وأنها اّتخذت إجراءات ضد المشتبه بهم 
الذين تم تحديدهم حتى اآلن”.

متابع���ة  “س���نواصل  س���اندرز  وتابع���ت 
التحقيق���ات الدولية ع���ن كثب والمطالبة 
ب���أن يتم إحق���اق العدالة م���ن دون تأخير 
وبش���فافية وبما يّتفق مع كّل اإلجراءات 

القانونية الواجبة”.

قال المتحدث باس���م الرئاس���ة الروس���ية دميتري بيس���كوف إن روس���يا ال 
يجدر بها أن تتدخل في الوضع حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي 

المفقود.

وق���ال بيس���كوف إن موس���كو تعّول 
على أن الوضع سوف يحل من دون 

اتهامات جوفاء.
وق���ال بيس���كوف إن التع���اون القائم 
التركي���ة  التحقي���ق  أجه���زة  بي���ن 

يع���د  الس���عوديين  والدبلوماس���يين 
الروس���ي،  للجان���ب  ارتي���اح  مص���در 
مش���يرا إل���ى أن���ه م���ن غي���ر الممك���ن 
ف���ي  بأخ���رى  أو  بطريق���ة  التدخ���ل 

الوضع والتحقيقات الجارية.

واشنطن: ندعو لتحقيق العدالة بسرعة

موسكو: ملف خاشقجي سيحل قانونيًا 

مكة - واس دبي - العربية.نت

أعرب المجلس األعلى لرابطة العالم اإلسالمي باسم الشعوب اإلسالمية، عن تضامنه الكامل مع السعودية قيادًة وشعبًا، ُمِدينًا 
المحاوالت اليائسة التي تستهدف المملكة من ِقَبل لفيف المتربصين، مؤكدًا أن استقرار المملكة وأمنها بالنسبة للعالم اإلسالمي 

خط أحمر.

ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع المجل���س 
ف���ي دورت���ه الثالث���ة واألربعي���ن بمك���ة 
المكرمة، التي انعقدت برئاسة المفتي 
العام للمملكة رئي���س المجلس األعلى 
للرابطة الش���يخ عبدالعزيز بن عبدهللا 
الع���ام  األمي���ن  بحض���ور  الش���يخ،  آل 
نائب رئيس المجلس الش���يخ الدكتور 
محم���د ب���ن عبدالكريم العيس���ى، و45 
عض���وًا من كبار علم���اء ووزراء الدول 

اإلسالمية.
وأوض���ح المجل���س أن الرصي���د الكبير 
قل���وب  ف���ي  المملك���ة  تحتل���ه  ال���ذي 
المس���لمين ل���ن ينض���ب فه���و ناب���ع من 
ثاب���ت إيمان���ي، ويقين ص���ادق بكفاءة 

رعايته���ا لمقدس���اتهم بعم���ل إس���المي 
رائ���د ف���ي بع���ده الوس���طي ومهارت���ه 

القيادية الحاضنة.
وبي���ن أن ما تتع���رض ل���ه المملكة ُيعد 

اس���تفزازًا لمش���اعر مئات الماليين من 
المسلمين، وهو ال يستهدف استقرارها 
فحس���ب، بل يطال االس���تقرار الدولي 

سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

أك���دت منظم���ة التع���اون اإلس���المي أن المملكة العربية الس���عودية منذ بداية تأسيس���ها قائمة على الع���دل، وال تتوانى عن تطبيق 
أحكامه، منوهة بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمير محمد بن سلمان، على 

تأكيد نهج المملكة ومبادئها الثابتة وتقديم كل من يخالفها للعدالة.

وأشاد األمين للمنظمة يوسف بن أحمد 
العثيمين بالش���فافية الت���ي تعاملت بها 
حكوم���ة المملك���ة العربي���ة الس���عودية 
م���ع قضية اختفاء المواطن الس���عودي 
جم���ال خاش���قجي، الت���ي أفض���ت إل���ى 
إصدار قرارات حاسمة، أمسK شملت 
توقي���ف 18 متورطا في ه���ذه القضية 

إثر التحقيقات األولية للنائب العام.
وأك���د أن المملك���ة أثبت���ت أنه���ا األكث���ر 
حرص���ًا ومس���ؤولية عن أمن وس���المة 
مواطنيه���اK وال تتخلى ع���ن حقوقهم، 
وأنه���ا من���ذ بداي���ة اختف���اء خاش���قجي 
ش���ددت عل���ى أنه���ا ستكش���ف الحقيقة 
وس���تطبق العدالة على كل المتورطين 
وه���و ما ت���م بالفع���ل. وش���دد العثيمين 

ف���ي الوق���ت ذات���ه عل���ى أن���ه ال يمك���ن 
القف���ز عل���ى نتائ���ج التحقيق���ات حت���ى 
تنتهي رس���ميا وال يزال كل الموقوفين 
ال���� 18 متهمي���ن ولم تثب���ت إدانتهم من 

القضاء، وقال: إن “القضاء الس���عودي، 
واالس���تقاللية  بالنزاه���ة  يتمت���ع  ال���ذي 
س���يصدر األح���كام العادل���ة، وليس من 

الالئق استباق األحكام القضائية”.

خالل اجتماع المجلس في دورته الثالثة واألربعين بمكة المكرمة يوسف بن أحمد العثيمين

الرصي��د الكبي��ر للمملكة في قلوب المس��لمين لن ينضب  ال يمكن القفز على نتائج التحقيقات حتى تنتهي رسميا

رابطة العالم اإلسالمي: أمن السعودية خط أحمر “التعاون اإلسالمي” تؤكد تمسك السعودية بالعدالة

القنصلية السعودية في اسطانبول
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نع���م الق���ول ما قال���ه صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة 
رئي���س ال���وزراء الموق���ر حفظ���ه هللا ورع���اه ف���ي اللقاء ال���ذي جمعه م���ع صاحب 
الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة ولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا يوم الثالثاء الماضي في الشأن 
والمكان���ة والمرتب���ة العالي���ة للمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة وقيادتها، فهي 

البيت الجامع للعروبة والمسلمين.
حديث س���موهما تطرق إلى منتدى مبادرة مس���تقبل االس���تثمار الذي تستضيفه 
المملكة العربية السعودية، وهو يأتي في ظروف متعددة التحديات، إال أن تلك 
الظروف – مهما كانت تفاصيلها – فالس���عودية وقيادتها وش���عبها بالنس���بة للعرب 
والمسلمين قوة سياسية واقتصادية عالمية كما أكد سموهما، وإذا أدركنا أهمية 
مبادرة مس���تقبل االس���تثمار التي تعزز التعاون االس���تثماري الدولي وانعكاساته 
الكبي���رة إيجابًي���ا عل���ى التنمي���ة االقتصادي���ة، فالب���د أن نتأمل في ال���دور العربي 
واإلس���المي المؤث���ر للس���عودية كبي���ت جام���ع للعروبة واإلس���الم، وبالتال���ي، فإن 
جهوده���ا المق���درة من جانب البحرين، قيادًة وش���عًبا، ال تقف عند حدود، فس���مو 
رئي���س ال���وزراء رع���اه هللا تحدث في مناس���بات كثيرة عما تمثله الس���عودية من 
س���ند وعماد لألمن واالس���تقرار، ما أكسبها االحترام والتقدير، ونفخر جميًعا بهذا 
العمق الوثيق للروابط بيننا وبين هذا البلد الطيب المبارك، وكما عبر س���موه في 
لقائه بس���مو ولي العهد، فنحن وأش���قاؤنا في الس���عودية على )قلب رجل واحد(، 
في السراء والضراء، تأييًدا ونصرًة لبلد تمد يدها لنصرة الحق والحياة األفضل 

ليس لشعبها الكريم فحسب، بل لكل الشعوب.

إن مواقف مملكة البحرين بقيادتها الرشيدة الحكيمة ووفاء شعبها  «
الكريم هي المواقف المتضامنة والمساندة دائًما، والمستنكرة لكل 
المحاوالت التي تمس مكانة المملكة العربية السعودية التي تقدم 
كل الخير والصالح والنماء لألمة العربية واإلسالمية وكل الشعوب 

الصديقة، بثقلها اإلقليمي والدولي، ولعل المصداق األكثر تجلًيا هو 
العالقات التي تربط بين بلدينا والتي شهدت على مدى تاريخ مشرف وال 
تزال، توافًقا وتعاضًدا وحرًصا على تحقيق التطلعات الكبرى لمستقبل 

خليجنا وأمتنا العربية وشعوبها، لتحيا في عز وكرامة متسلحة بقيمها 
وشيمها وثوابتها التي تقوي متانة هذا الصرح وتمضي به بعون الله إلى 

المستقبل بخطى ثابتة.

نع���م... “فري���ق البحري���ن” ه���ذا المصطل���ح ال���ذي أطلق���ه س���مو ول���ي العه���د عل���ى 
البحرينيين العاملين في خدمة بلدهم في كل وزارة ومؤسسة وجمعية ونشاط، 
يق���ف حالي���ا م���ع المملكة العربية الس���عودية وقف���ة رجل واحد فيم���ا تواجهه من 

هجمات إعالمية وضغوط عالمية متزايدة قلبا وقالبا.
فالمملك���ة العربية الس���عودية لم���ن ال يفقه صَمام األمان لمنطق���ة الخليج العربي، 
وأي���ة مح���اوالت للني���ل منها م���ا ه���ي إال محاولة صريح���ة للنيل من���ا جميعا، وما 
تواجه���ه حالي���ا يكش���ف الوجه البش���ع لإلعالم الغرب���ي واإلعالم المتآم���ر من قبل 
بع���ض ال���دول الت���ي تكن عداء واضحا وغير مبرر س���وى أنها أحق���اد دفينة تجاه 
المملكة التي يمتد تاريخها لعقود طويلة في بناء ش���به الجزيرة العربية وخدمة 
حجاج بيت هللا الحرام تفضال منها وإعالء إلسالم الحق وتأصيال القتصاد ثابت 
يبني الدولة ويس���اهم في ش���د أزر دول الجوار التي طالما احتوتها وعدتها نبضا 

واحدا لقلب واحد ووطن واحد ووحدة خليجية واحدة.

السيناريوهات التي طالعتنا بها وسائل اإلعالم مدفوعة األجر صاحبة  «
األجندات السياسية المملوكة لدول تكن العداء لبالد الحرمين، سيناريوهات 

باطلة دون أية أدلة ملموسة، كما أنها غوغائية من الطراز األول وتهدف 
لشحن أحقاد ذوي القلوب الضعيفة أو من يحملون في قلبهم ضغينة في 

محاولة للنيل من أمن منطقة الخليج واقتصادها في المقام األول بتوجيه 
السهام إلى قلب الخليج النابض المتمثل في المملكة العربية السعودية، 

فكونوا كالحصن المنيع قلبا واحدا فريقا واحدا في الدفاع عنها دوما، 
فمستقبل المملكة العربية السعودية مستقبل األمة الخليجية اإلسالمية 

العربية.

لقاء سمو رئيس الوزراء وسمو ولي 
العهد ومكانة السعودية

“فريق البحرين” في خدمة السعودية 
قلبا وقالبا

التنويم بدل التحفيز

العمل لما بعد المئة

ال نقول س���وى خذلتم ش���عب البحرين بتصويتكم الس���ري السريع على قانون 
الضريب���ة المضافة، وكأنك���م خجلون بطلب التصويت الس���ري، حتى من دون 
دراس���ة أو حت���ى اتف���اق ص���وري للمراجعة، عل���ى العموم وقع الف���أس بالرأس، 
وه���ذا هو مجلس النواب وجه آخر للش���ورى، لكن األمر ال يتوقف عند النواب 
والشورى، بل يتعدى لمؤسساتنا المالية واالقتصادية كوزارة المالية والتجارة 
وغرفة التجارة، هل غاب عن بالهم وحصافتهم أن المجتمعات التي تمر عادة 
بالركود وضعف القوة الشرائية للمواطنين وتراخي األسواق، هذه المجتمعات 
تحت���اج إل���ى تحفيز ودف���ع باتجاه تش���جيع تحريك عجلة الس���وق وخلق قوة 
ش���رائية يس���تفيد منها المس���تهلك والتاجر والس���وق، ولو راجع المستش���ارون 
والن���واب والش���ورى الخريطة العالمية بدل البصم على القانون الذي س���يذبح 
م���ا تبقى من قوة ش���رائية بالس���وق، لو بحث هؤالء لوج���دوا العالم اليوم بكل 
القارات يتجه لتحفيز األسواق بالخفض الضريبي لتشجيع حركة التبادل بين 
التاجر والمس���تهلك لينعكس ذلك على كس���ر جمود األسواق وتذويب الركود، 
لك���ن الذي���ن أق���روا قان���ون الضريبة بوقت عس���ير وصعب تواجه فيه الس���وق 
البحريني���ة رك���ودًا واضحًا ينضح على وجوه أصحاب األعمال والمس���تهلكين 
ويتض���ح من خلو األس���واق والمح���الت التجارية، وهذا ما يس���تدعي تحفيزًا 

وليس تنويمًا وقتالً لقدرة المواطن على الش���راء، فالرواتب مع ارتفاع تكلفة 
المعيش���ة والرس���وم لم تع���د لتغطي���ة النفقات الضروري���ة، فما بال���ك بالنفقات 
الكمالي���ة؟ له���ذا كان يفت���رض مراجع���ة القان���ون قبل إقراره بس���رية وس���رعة 
كم���ا لو كانت ثمة قيامة س���تقوم ل���و لم ُيقر، وإذا كانت هن���اك عودة ومراجعة 
للقانون من جديد وهذا ليس واردا بوجود نواب وش���ورى ومؤسس���ات مالية 
وتجارية غير مستعدة للبحث والدراسة ومستشارين مأمورين بظل كل هذه 
الظ���روف أس���تطيع أن أق���ول األيام القادمة س���تكون أصعب عل���ى الجميع إن 
لم نتخذ المرونة تجاه حياة المواطن المعيش���ية وتجاه نبض الس���وق وحركة 
الم���ال ال���ذي ه���و بحاجة للتحفي���ز كي يتضاع���ف ال للتنويم كي يم���وت، وهذا 
يوف���ر خيارات عملية قبل إقرار قانون الضريبة الذي أجلته الكويت وتتحمله 
األسواق الخليجية التي لديها مرونة بأبواب وقنوات أخرى ال تتوفر للبحرين 
بدخلها المحدود الذي يفرض إجراءات ال اعتراض عليها لكن بحدود المعقول 

حتى ال نذبح المواطن واألسواق.

تنويرة: احذر من يمدحك ويطلب طلبًا فإن لم تحققه ذمك. «

ف���ي الوقت ال���ذي يتس���اءل في���ه البعض عن 
كل جوانب التقاعد االختياري لكي يحس���موا 
العم���ل الحكوم���ي  أمره���م س���واء بمواصل���ة 
حاض���را  آمن���ا  خي���ارا  كون���ه  ب���ه  والتمس���ك 
يعتب���ره  ق���د  مم���ا  التخل���ص  أو  ومس���تقبال، 
البع���ض قيود الوظيفة الحكومية والتزاماتها 
واالنط���الق نحو القطاع الخاص أو االنخراط 
ف���ي مش���روع تج���اري بعوائ���د أكب���ر وحري���ة 
أكث���ر، ق���رأت موضوًع���ا طوي���الً عل���ى الموقع 
اإللكترون���ي لهيئ���ة اإلذاع���ة البريطاني���ة ع���ن 
الوظائ���ف التي يمكن لألش���خاص )المس���نين( 

الذين تتجاوز أعمارهم المئة عام العمل بها.
سبب إثارة هذا الموضوع هو أن هناك فجوة 
كبيرة بين ما يدخره معظم الناس من أموال 
لفت���رة التقاع���د، وبين ما يرج���ح أن يحتاجوا 
إليه في المستقبل من أموال لهذه الفترة من 
حياتهم، فوفق���ا للمنتدى االقتصادي العالمي، 
ف���إن األش���خاص الذين يعيش���ون ف���ي الدول 
االقتصادي���ة الكبرى، مثل أمي���ركا، وبريطانيا 
واليابان، وهولندا، وكندا وأستراليا، والصين، 
والهند، س���يواجهون مجتمعي���ن فجوة كبيرة 
ف���ي مدخراته���م تق���در بنح���و 428 تريلي���ون 
أن  إل���ى  إضاف���ة   ،2050 ع���ام  بحل���ول  دوالر 
متوس���ط أعم���ار س���كان العالم أصب���ح أطول 

م���ن ذي قبل، ففي عام 2015، كان هناك نحو 
451 ألف شخص ممن تتجاوز أعمارهم 100 
س���نة، وم���ن المتوقع أن يتضاعف ه���ذا العدد 
ثمان���ي مرات خ���الل العقود الثالث���ة القادمة، 
وتأت���ي التكنولوجي���ا الحديث���ة لتس���اعد ف���ي 

عمل الناس ألعمار أطول أيضا.
من الوظائف التي أش���ار إليه���ا التقرير والتي 
يعم���ل به���ا بع���ض م���ن تج���اوزوا المئ���ة ع���ام 
الحالق���ة، ورياضة المش���ي )الع���داء البولندي 
ستانيسالف كوالسكي، حطم الرقم القياسي 
في س���باق ع���دو ال���� 100 متر وه���و يبلغ 104 
سنوات(، وتقديم البرامج التلفزيونية، وإلقاء 

المحاضرات وكتابة المقاالت الصحافية.
ق���د يتخ���وف الكثي���رون م���ن الصح���ة العامة 
الناحي���ة  م���ن  المئ���ة س���واء  ف���وق  للمس���نين 
الجس���دية أو العقلي���ة، لك���ن وفق���ا لدراس���ات 
حديثة فإن المس���نين فوق المئة المس���تمرين 
ف���ي أعماله���م يعان���ون م���ن أم���راض أق���ل من 
األش���خاص الذين يصغرونهم بنح���و عقدين، 
كما أن هؤالء ال يشكون من أداء عقلي سيئ، 
وأن “الذكاء الراسخ”، الذي يشير إلى المعرفة 
والمه���ارات التي تراكمت لديهم عبر الس���نين، 
يس���تمر في النض���ج أيضا بص���ورة جيدة في 

مراحل متقدمة من حياتهم.
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أحمد جمعة

عطا الشعراوي

)هناك فجوة كبيرة بين ما يدخره معظم  «
الناس من أموال لفترة التقاعد، وبين ما 

يرجح أن يحتاجوا إليه في المستقبل من 
أموال لهذه الفترة من حياتهم(.

15
التقاعد االختياري 
وإنصاف الموظفين

يأتي قانون التقاعد االختياري في فترة حرجة بالنس����بة للموظفين 
الذين كانوا قد اتخذوا س����لفا قراره����م بإنهاء خدماتهم عبر التقاعد 
المبكر “النظام القديم”، فهذه الفئة، ورغم أنها خدمت البلد لسنوات 
أكث����ر )ال تق����ل بأي حال عن 20 عاما(، إال أنها س����تتقاعد بمكافأة أقل 
م����ن تل����ك المقدمة لمن عمل 10 س����نوات )أو أكثر قلي����ال( عبر قانون 
التقاعد االختياري الجديد، وما يزيد الشعور بعدم اإلنصاف هو أن 
بعضه����م قد يك����ون دفع من راتبه، أو اقترض من البنك مبلغا وقدره 
م����ع الفوائ����د ومازال يدفعه، ثمنا لش����راء س����نوات خدم����ة! في حين 
س����يمنح مثل ذلك المبلغ للمتقاعدين عبر االختياري ومعه السنوات 
الخمس التي من ش����أنها أن تزيد من نس����بة راتبهم التقاعدي كذلك، 
وهنا تبرز مش����كلة أخرى، فيحصل المتقاعدون “مبكرا” على نس����بة 
أق����ل م����ن المتقاعدي����ن “اختياري����ا”، بل ق����د يخفض رات����ب المتقاعد 
مبك����رًا أيض����ا )إذا قل عمره عن 45 عاما(، في حين ال يتأثر المتقاعد 

اختياريا بذلك حتى لو كان عمره للتو في مطلع الثالثين!
إن قانون التقاعد االختياري هذا يخلق حالة من عدم الرضا بالنسبة 

له����ذه الفئة التي أوش����كت على التقاعد ولكنه����ا ال تزال في الخدمة، 
وتزام����ن قانون التقاعد االختياري ه����ذا مع قبول واعتماد طلباتهم، 
ويحك����ي لنا أح����د “المتضررين” من ذلك أنه توج����ه لوزارته المعنية، 
وأش����ار علي����ه الموظفون بض����رورة إلغ����اء طلب تقاعده الس����ابق من 
أجل االس����تفادة من عرض االختي����اري، وحيث إن إجراءات اإللغاء 
يترتب عليها أن يوجه الموظف رس����الة رس����مية لمس����ؤوله المباش����ر 
يخب����ره فيه����ا نيته التراجع عن التقاعد المبكر، إال أن هذا المس����ؤول 
رفض طلبه رفضا قاطعا، فهل يحق ألي مس����ؤول حرمان الموظف 

من السعي للحصول على فرصة لتقاعد أفضل؟

أليس من الواجب أن يتم االلتفات لهذه الحاالت ودمجها  «
- تلقائيا - للتقاعد االختياري ليكون األمر في النهاية عادال 

للجميع؟ وهل من اإلنصاف أن نساوي من أفنى كل شبابه في 
خدمة الوطن، بمن عمل سنوات معدودة فقط ؟!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يحسب لنادي الشباب 
الرياضي تمّيزه في جميع 

األلعاب الجماعية والفردية 
باالستقرار الفني، الذي يعتبر من 

أهم العوامل المساعدة على تحقيق 
النتائج المرجوة، إذ كلما حافظت 
على مستوى جيد من االستقرار، 

حصلت على نتائج طيبة.

كشفت أمطار الخير التي 
تساقطت على مناطق متفرقة 

من المملكة يوم أمس، وأسفرت 
عن تأجيل جميع لقاءات ذهاب 
دور الـ16 لكأس الملك، عن عدم 

جهوزية نظام التصريف في 
ملعبي مدينة خليفة واالستاد 
الوطني الستقبال مياه األمطار.

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
 ”3x3“ خليفة، أقيمت يوم أمس األول الجمعة، بطولة إنجل لكرة السلة الثالثية
للس���يدات، التي نظمتها أنجل لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع االتحاد البحريني 

لكرة السلة، على صالة االتحاد بأم الحصم. 

وظف���ر فريق المنامة أ بكأس البطولة، 
بتفوق���ه عل���ى حس���اب فري���ق الرف���اع 
أ بنتيج���ة 7/5 ف���ي المب���اراة النهائي���ة، 
فيم���ا حق���ق فري���ق المح���رق أ المرك���ز 
الثال���ث بتغلب���ه عل���ى حس���اب فري���ق 
النجمة بنتيج���ة 6/4، في لقاء تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
البطول���ة  هام���ش  عل���ى  وأقيم���ت 
مس���ابقات الح���واج للجمه���ور وعرض 
لمواه���ب أطفال دربل برو، ومس���ابقة 
تح���دي الجماهي���ر مع نج���وم منتخبنا 
الوطني ف���ي الرميات الثالثية برعاية 
أالمود، إذ ش���ارك في المس���ابقة نخبة 
م���ن نج���وم منتخبن���ا الوطن���ي وه���م: 
حسين ش���اكر، أحمد عبدالعزيز، أحمد 
حس���ن ال���درازي، محمد كوي���د، صباح 
حس���ين، ميث���م جمي���ل وب���در عبدهللا 
جاس���م، وتمك���ن الالعب محم���د كويد 
من التفوق على زمالئه وحصد المركز 

األول.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة ب�36 
فريق���ا م���ن أندي���ة المح���رق، المنام���ة، 
الحال���ة،  الرف���اع،  عيس���ى،  مدين���ة 
الدولي���ة،  الن���ور  وم���دارس  النجم���ة، 

الحكمة الدولية، ابن خلدون، المحرق 
الثانوية للبنات، إلى جانب فرق وزارة 
الح���رة،  البحري���ن  س���وق  الداخلي���ة، 
push ،Pico ،med�  للجالية الفلبينية،
ics ،joud academy، مواه���ب وزارة 

.SHS ALUMNI الشباب، وفريق
حزم���ة  ضم���ن  البطول���ة  وأقيم���ت 
الخاص���ة  واألنش���طة  الفعالي���ات  م���ن 
م���رض  م���ن  والوقاي���ة  بالتوعوي���ة 
الس���رطان الت���ي يقيمها اتحاد الس���لة، 
في إط���ار التظاه���رة الس���نوية بجميع 
أكتوب���ر؛  ش���هر  خ���الل  العال���م  أنح���اء 
لمكافح���ة ه���ذا الم���رض ورف���ع درج���ة 
الوع���ي م���ن مخاط���ره، عب���ر الوقاي���ة 
للم���رض  المبك���ر  الكش���ف  وط���رق 

والعالج. 
وتأت���ي إقام���ة فعالي���ات دع���م مرضى 
س���رطان الث���دي ضمن جه���ود االتحاد 
ف���ي دع���م كل الفعالي���ات ذات الصل���ة 
بوقاية المجتمع من األمراض السارية 
والمس���توطنة واألوبئة وتعزيز الوعي 
الصح���ي لدى جميع ش���رائح المجتمع، 
إضاف���ة إلى ك���ون ه���ذه الفعالية تأتي 
أيض���ا ف���ي إطار ح���رص اتحاد الس���لة 

على رفع مستوى الشراكة المجتمعية 
الصل���ة  ذات  الجه���ات  مختل���ف  م���ع 

بالعمل اإلنساني والتطوعي. 
وتعطي هذه الفعالي���ة المرض المعني 
اهتماًم���ا كبي���ًرا، بحي���ث يدف���ع م���ن ال 

عن���ه  والكش���ف  الفح���ص  ف���ي  يفك���ر 
إل���ى فع���ل ذل���ك دون خج���ل أو ت���ردد 
المش���اركين،  م���ن  ومس���اندة  بدع���م 
فه���ذا االهتمام يعط���ي للمريض األمل 

وبالتالي تتراجع نسبة المصابين. 

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى رعايته البطولة

تكريم محمد كويد بجائزة هداف الثالثياتتتويج المنامة بلقب كأس البطولة

برعاية س��مو الشيخ عيس��ى بن علي... وكويد بطل الثالثيات

المنامة بطال للسلة الثالثية للسيدات
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أدى هط���ول أمط���ار متفرق���ة، يوم أمس، إلى تأجيل 4 مباريات ضمن ذهاب دور ال� 16 لمس���ابقة كأس جاللة الملك لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2018 - 2019؛ بسبب عدم صالحية المالعب المقررة الحتضان المباريات.

وتأجل���ت مباري���ات: المالكية مع الحالة، 
البحري���ن م���ع الش���باب، البس���يتين م���ع 

الرفاع، والبديع مع المحرق.
وكان م���ن المق���رر أن يحتضن االس���تاد 
الوطن���ي مواجهتي البحرين والش���باب، 
والبدي���ع والمحرق، فيم���ا األخريين بين 
المالكية والحالة والبس���يتين مع الرفاع 
على اس���تاد مدينة خليفة الرياضية، إال 
أن غمر المي���اه ألرضية الملعبين إضافة 
إلى وصول المياه إلى المكاتب اإلدارية 
وغ���رف الالعبي���ن في االس���تاد الوطني 

أدى إلى تأجيل المباريات.
وأعل���ن االتح���اد البحرين���ي لك���رة القدم 
تباع���ا عن تأجي���ل المباريات واحدة تلو 

األخ���رى؛ لتكون بذلك جمي���ع المباريات 
مؤجلة وحتى وقت كتابة هذه السطور 
إلقام���ة  الجدي���د  الموع���د  يع���رف  ل���م 

المباريات.
الوكي���ل المس���اعد للمنش���آت والرياض���ة 
بوزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة خالد 
الح���اج كان حاض���را ف���ي اس���تاد مدينة 
خليف���ة الرياضي���ة بعد هط���ول األمطار 
المباري���ات  مراقب���ي  قب���ل  م���ن  وتبي���ن 
وصالحي���ة  جهوزي���ة  ع���دم  والح���كام 

الملعب إلقامة المباريات عليه.
وتح���دث خال���د الحاج لوس���ائل اإلعالم 
عن المش���كلة التي حدث���ت أمس، وقال 
بنظ���ام  مجه���ز  الملع���ب  الواق���ع  “ف���ي 

تصري���ف متكام���ل للمياه، وه���و موجود 
إج���راء صيان���ة  وت���م  بش���كل عرض���ي، 
ل���ه قب���ل فت���رة ويعم���ل تمام���ا بالش���كل 

المطلوب”.
وردا على استفس���ار عن سبب المشكلة 
بالمي���اه،  وانغم���اره  الملع���ب  وفيض���ان 
أوضح خالد الح���اج في معرض إجابته 
أن نظ���ام التصري���ف ف���ي اس���تاد مدينة 
خليفة واالس���تاد الوطني مرتبط بنظام 
التصري���ف التاب���ع للش���وارع الخارجية، 
مش���يرا إل���ى أن تجم���ع كمي���ات كبي���رة 
م���ن مي���اه األمطار ف���ي الش���وارع يعني 
وجود فائض يعود على نظام التصريف 
ف���ي المالعب ما يس���بب انغم���ار أرضية 

إلقام���ة  صالحيته���ا  وع���دم  المالع���ب 
المباريات عليها بالش���كل الذي صار يوم 

أمس.
وأش���ار إلى أن فيضان نظ���ام التصريف 
إل���ى  الوطن���ي ووصول���ه  االس���تاد  ف���ي 

الالعبي���ن  وغ���رف  اإلداري���ة  المكات���ب 
أن  مبين���ا  المش���كلة،  ل���ذات  والح���كام 
جهوزي���ة المالع���ب م���ن عدمه���ا إلقامة 
المباريات اليوم غير معروفة، خصوصا 

إذا ما استمرت ذات المشكلة.

تقرر أن تقام اليوم المباريات التي  «
كانت مقررة أمس، حيث يلعب عند 

5.30 مساء البحرين مع الشباب، 
المالكية مع الحالة، وعند 8 مساء 
يلعب البسيتين مع الرفاع، البديع 

مع المحرق، فيما لم يجر أي تعديل 
على المالعب.

فيضان المالعب ومرافقها

مدخل االستاد الوطني كما بدا بعد سقوط األمطار

أعل���ن ن���ادي النوي���درات ع���ن إقالة الم���درب البوس���ني حم���دو فرلجاك من 
منصبه كمدرب للفريق األول لكرة السلة بالنادي.

غي���ر  الخس���ارة  بع���د  اإلقال���ة  وج���اءت 
المتوقعة للفريق أم���ام الحالة في ختام 
منافس���ات الجول���ة الثالث���ة لدورين زين 
الدرجة األولى، ومن قبلها أمام منتخب 
الشباب. ودفعت الخسارتان الماضيتان 
التدخ���ل وبش���كل س���ريع  الن���ادي  إدارة 
لمعالجة الموقف.وقال رئيس جهاز كرة 
الس���لة بنادي النوي���درات محمد مرهون 
إن إقال���ة الم���درب ج���اءت بس���بب عدم 
تواف���ق طريق���ة الم���درب م���ع الالعبي���ن 

وتوفقه في وضع التوليفة المناسبة.
وأوض���ح مره���ون ل���� “الب���الد س���بورت”: 
نبحث عن األفضل دائما، لم نشهد تقدما 
ف���ي المس���توى حت���ى الجول���ة الثالث���ة، 
حيث الحظن���ا أن هناك خلالً في الفريق 
بس���بب عدم توافق طريق���ة المدرب مع 
الالعبين، وال نس���تطيع أن نجزم ونحمل 
طرفا المسؤولية على اآلخر، فقد يطلب 
يس���تطيع  ال  معين���ة  طريق���ة  الم���درب 
الالعب���ون تطبيقها أو قد تكون الطريقة 

نفسها ال تخدم إمكانات الالعبين.

وأض���اف مرهون أن إدارة الفريق الفنية 
أس���ندت لمس���اعد المدرب حس���ن مكي؛ 
ف���ي  النوي���درات  لقي���ادة تدري���ب س���لة 

المرحلة المقبلة.
المرحل���ة  أن  الجه���از  رئي���س  وأوض���ح 
المقبل���ة ستش���هد تقييم���ا ش���امال لوضع 
الفري���ق، مؤك���دا أن اإلدارة لن تكون في 
عجلة م���ن األمر الختيار م���درب جديد، 
مشيرا إلى أن ذلك سيتوقف على نتائج 

التقييم.

النويدرات يقيل مدرب السلة

قدم العب فريق المنامة الدولي أحمد النجف أداًء اس���تثنائيا في مباراة فريقه األخيرة أمام س���ماهيج  في الجولة الثالثة لدوري 
زي���ن الدرج���ة األولى لكرة الس���لة، حيث حصل على جائ���زة أفضل العب في الجولة. وحقق الالعب البال���غ من العمر 27 عاما “دبل 
دب���ل” بتس���جيله 25 نقط���ة واس���تحواذه عل���ى 13 ك���رة مرتدة من الحل���ق، قاد به���ا المنامة للتفوق على س���ماهيج بف���ارق 58 نقطة 

وبنتيجة 105-47.

نجف لديه العديد من س���نوات الخبرة في 
المنامة، والتي ش���هدت م���ن خاللها تطورا 

كبيرا في أداءه الفني.
وحق���ق نجف نس���بة تس���جيل للتصويبات 

الثنائية 100.0 %.
 3 بع���د  الالع���ب  وبل���غ متوس���ط تهدي���ف 
للمب���اراة  نقط���ة   16.3 للفري���ق  لق���اءات 

الواحدة، و8.0 متابعة للكرة.
ثان���ي أفض���ل العب ف���ي الجول���ة األخيرة 
األميرك���ي  األهل���ي  فري���ق  محت���رف  كان 

مارسيل جونز البالغ من العمر 33 عاما.
وق���ّدم جونز مباراة جيدة في ثاني ظهور 
ل���ه بالقميص األصفر، إذ س���جل “دبل دبل” 
بتحقيق���ه 28 نقط���ة و 17 كرة مرتدة، قاد 

به���ا فريقه نحو فوز مري���ح على البحرين 
.)54 /105(

ورغ���م أن جون���ز ه���و الواف���د الجديد في 
األهل���ي، لكن���ه بالفع���ل أحد أفض���ل العبي 
الفري���ق، إذ ينتم���ي إل���ى أفض���ل الهدافين 
في الدوري بمع���دل 26 نقطة في المباراة 

الواحدة.

جاء محترف المحرق المهاجم  «
األميركي شون ويليامز في المركز 

الثالث ضمن قائمة أبرز 
الالعبين، بتسجيله 23 
نقطة، و12 كرة مرتدة 

أمام مدينة عيسى.

أحمد نجف

مرت��دة ك��رة   13 عل��ى  واس��تحوذ  نقط��ة   25 س��جل 

النجف نجم الجولة 3 لدوري زين

 اللجنة االعالمية

تقام في عصر اليوم األحد على مالعب نادي البحرين للتنس بالجفير 8 مباريات مهمة جدا ضمن منافسات اليوم الثاني لمباريات 
الدور التأهيلي لبطولة البحرين الدولية العاش���رة لناش���ئي التنس، التي تس���تضيفها مملكة البحرين وينظمها نادي البحرين للتنس 
خ���الل الفت���رة م���ن 22 - 27 أكتوبر الجاري برعاية س���مو الش���يخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومس���اندة 
وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة والداعمين الذهبيين ش���ركة إبراهيم خليل كانو وش���ركة نفط البحرين “بابكو”، وعلى إثر هذه 

المباريات الحاسمة يتحدد اليوم المتأهلين إلى الدور الرئيس للبطولة.

وف���ي طليعة اللق���اءات المهمة م���ن مباريات 
اليوم لقاء الالعبة الرومانية إيزابيال س���يربو 
مع الالعب���ة األميركية زه���رة عمر، وتخوض 
العب���ة البحرين الناش���ئة مريم عيس���ى أولى 
تجاربه���ا ف���ي البطول���ة، إذ تواج���ه الالعب���ة 

الهندية سانيا ماساند.
وش���هدت الفت���رة الصباحي���ة من ي���وم أمس 
الس���بت انطالق مباريات ال���دور التأهيلي، إذ 
ف���از الهندي ديب���اك فايرا عل���ى المصري عمر 
باق���ي  الش���هاوي بنتيج���ة 5�7 و4�6، وف���ي 
المباريات فاز البريطاني أرشي جراهام على 
األميركي يوس���ف مانا ب����0�6 و0�6، وبنفس 
النتيج���ة أقص���ى الع���ب بنجالدي���ش زوبين 

عمر الهندي س���بارش بارمر وفاز المكس���يكي 

اجنيس���يو مونيتي���س عل���ى الهن���دي قري���ش 

كادي���ان، بينم���ا ف���از البريطاني بيل���ي هايبال 

على األميركي ب���ول بلير بنتيجة 2�6 و1�6، 

وف���از البلجيكي هارولد هان���س على الهندي 

ساي بهارجتف بنتجية 0�6 و1�6.

من مباريات أمس

لتحدي��د المتأهلين للدور الرئيس لدولية ناش��ئي التنس

8 مباريات مهمة وحاسمة اليوم

أحمد مهدي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

األمطار تؤجل 
انطالق مباريات 

ذهاب دور الـ 16 
لكأس الملك

البوسني حمدو فرلجاك

محمد الدرازي

محمد الدرازي



افتتح���ت ي���وم أم���س األول مباري���ات دورة التع���ارف )31( لك���رة الق���دم على كأس 
وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة بمباراتين، فقد فاجأ فريق مركز ش���باب الجسرة 
منافس���ه مركز ش���باب الس���هلة الش���مالية وتغّلب علي���ه ب� 3 أه���داف دون مقابل في 
افتتاح الدورة ومباريات المجموعة األولى، وس���جل أهداف الجس���رة حسن أحمد 

سلمان )9(، السيد علي شرف )25( وعلي عبدالكريم )36(.

حص���د  ذاته���ا  المجموع���ة  وضم���ن 
فريق مركز ش���باب الرفاع الشرقي 
ش���باب  مرك���ز  م���ع  مبارات���ه  نق���اط 
دمس���تان ب���� 3 أه���داف دون مقابل 
 )25( ع���ادل  عبدالرحم���ن  س���جلهم 
بتق���دم  األول  الش���وط  لينته���ي 

الرفاع الش���رقي بهدف دون مقابل، 
وأض���اف أحم���د عبدالعزي���ز الهدف 
األه���داف  واختت���م   ،)54( الثان���ي 
)68(، وبذل���ك  بخ���ش  م���ا  س���لمان 
يتعادل فريقا مركز شباب الجسرة 
ومركز ش���باب الرفاع الش���رقي في 

ص���دارة  ف���ي  واأله���داف  النق���اط 
المجموعة.

ضم���ن  الثاني���ة  المب���اراة  وف���ي 
المجموع���ة األول���ى أيًض���ا اس���تغل 
فريق مركز ش���باب الرفاع الشرقي 
مه���ارة العبيه وإرهاق العبي فريق 
مركز ش���باب دمس���تان الذي خاض 
مب���اراة قوي���ة قبل يومي���ن في ربع 
الش���بابية  المراك���ز  دوري  نهائ���ي 
عل���ى  الش���رقي  الرف���اع  وتغّل���ب 

دمستان ب� 3 أهداف نظيفة.
بداي���ة  ف���ي  الفريق���ان  يق���دم  ول���م 

بالف���وز،  لهم���ا  يش���فع  م���ا  المب���اراة 
خصوًصا من جانب دمس���تان الذي 
ش���هد تباعًدا بي���ن الاعبي���ن وعدم 
مس���اندة حامل الكرة، وفي النصف 
الثان���ي م���ن الش���وط األول تحس���ن 

أداء الفريقين عّما كان عليه.

تقام اليوم األحد مباراتان ضمن  «
منافسات المجموعة الثالثة بين 
ناديي سار وعالي الساعة 5 مساء، 

ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها 
فريقا نادي المعامير ومركز شباب 

كرباباد في الساعة 6:45 دقيقة.

فوز الرفاع الشرقي والجسرة في افتتاح دورة التعارف
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من مباراة السهلة الشمالية والجسرة

حسن علي

ال يدخ���ر رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة 
جه���دا في دعم القطاع الرياضي بمملكة البحري���ن إلى جانب دعمه ورعايته مختلف 
القطاعات في الدولة. وظهر سموه يوم األربعاء الماضي في جولة ميدانية تفقدية 
لموقع “جرافيتي أندور سكاي دايفينغ” في منطقة الزالق بمعية رئيس اللجنة العليا 
ل���كأس العال���م الثالث���ة للطيران الحر الداخلي الش���يخ محمد بن راش���د ب���ن خليفة آل 
خليفة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر االستعدادات والتجهيزات الستضافة 
مملكة البحرين الحدث العالمي الكبير خالل الفترة من 25 ولغاية 28 أكتوبر الجاري.

وتأت���ي زي���ارة س���مو رئي���س ال���وزراء لمنش���أة 
ضم���ن  دايفين���غ  س���كاي  أن���دور  جرافيت���ي 
اهتمامات س���موه بالقطاع الرياضي وتشجيع 
الش���باب البحرين���ي عل���ى تنظي���م مث���ل ه���ذه 
الفعاليات التي من ش���أنها أن تعزز االس���تثمار 
الرياضي���ة  المنش���آت  إقام���ة  ف���ي  والتوس���ع 
المتط���ورة الت���ي تضاعف من ق���درة البحرين 
عل���ى اس���تقطاب البط���والت العالمي���ة وتنمية 
خي���ارا  المملك���ة  وجع���ل  الس���ياحي  القط���اع 
مختل���ف  ف���ي  العالمي���ة  للبط���والت  مفض���ا 

األلعاب والرياضات.
وما كانت إش���ادة س���موه بالجهود التي يبذلها 
س���كاي  ان���دور  “جرافيت���ي  عل���ى  القائم���ون 
دايفين���غ” إال ش���هادة يعت���ز به���ا القائمون على 
هذه المنش���آت الرياضية الحديثة التي تعتبر 
أول نفق هوائي في آس���يا والش���رق األوس���ط 
يستضيف كأس العالم للطيران الحر الداخلي؛ 
وكل ذلك بفضل العزيمة واإلصرار التي يتمتع 
بها رئيس اللجنة العليا للبطولة الشيخ محمد 
بن راش���د، الذي بدا واضحا أنه يتمتع بالرغبة 
الحقيقية في تشريف مملكة البحرين وجعلها 
واحدة من المحطات المهمة على صعيد هذه 

الرياضة الحديثة على المنطقة.
إح���دى  راش���د  ب���ن  محم���د  الش���يخ  ويع���د 
عل���ى  بق���وة  الحاض���رة  الش���ابة  الش���خصيات 
المش���هد الرياض���ي من خ���ال رئاس���ته اللجنة 

العلي���ا ل���كأس العال���م الثالث���ة للطي���ران الح���ر 
الداخلي بع���د أن أثبت قدرات���ه القيادية التي 
ورثها عن جده س���مو األمير خليفة بن سلمان 
الذي يعد مجلس���ه العامر جامعة يتخرج على 
يديها القادة المؤثرين في مختلف القطاعات.

وال ش���ك أن الش���يخ محم���د ب���ن راش���د أح���د 
م���ن التامذة النجب���اء الذي���ن يحرصون على 
الحض���ور ف���ي “مجل���س الرئي���س” ويحظ���ون 
برعاي���ة واهتم���ام س���مو األمي���ر خليف���ة ال���ذي 
أشاد بالجهود التي يقوم بها الشيخ محمد بن 
راش���د واللج���ان المنظمة؛ من أج���ل توفير كل 

مقومات النجاح لهذه البطولة العالمية.
ويعد نجاح البحرين في اس���تضافة النس���خة 
الثالث���ة على التوال���ي لبطولة العال���م للطيران 
الح���ر الداخل���ي تأكي���دا عل���ى نج���اح اللجن���ة 
الدولي���ة  األس���رة  ثق���ة  ني���ل  ف���ي  المنظم���ة 
م���ن خ���ال النج���اح الباه���ر ال���ذي تحق���ق في 
النسختين الماضيتين اللتين استضافة فيهما 
البحري���ن ه���ذه البطول���ة، ويأتي ه���ذا النجاح 
بفض���ل الجه���ود الكبي���رة الت���ي يبذلها الش���يخ 
محمد بن راش���د م���ع أعضاء اللجن���ة المنظمة 
المكونة من كوادر بحرينية ذات كفاءة عالية.

وحصل���ت البحري���ن م���ن خ���ال اس���تضافتها 
له���ذه البطولة على إش���ادات دولي���ة وعالمية، 
لتضيفها إلى سجات اإلنجازات التي عرفتها 
البحرين منذ أن دش���ن س���مو األمير خليفة بن 

س���لمان آل خليف���ة عص���ر النهض���ة والحداث���ة 
لجزي���رة ب���دت وكأنها تس���ابق الزم���ن وتخطو 
بثبات نح���و تحقيق اإلنجاز تل���و اإلنجاز على 

مختلف األصعدة والقطاعات.
ويب���دو أن االس���تعدادات الت���ي بدأته���ا باك���را 

اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاس���ة الشيخ 
محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة ترنوا إلى 
إح���راز تقدم ملموس في هذا المجال وإذهال 
العال���م مج���ددا بم���ا وصل���ت ل���ه البحري���ن من 
مكانة مرموقة في مجال استضافة األحداث 

ذات  الوطني���ة  كوادره���ا  بفض���ل  الرياضي���ة؛ 
الكف���اءة العالي���ة وقيادتها الداعم���ة والملهمة 
الت���ي تح���رص دوما عل���ى إبراز اس���م المملكة 
وتحفي���ز أبنائها على بلوغ قمم المجد ورس���م 
ص���ورة حضاري���ة ع���ن الجزي���رة الصغيرة في 
ح���وض الخلي���ج العربي الكبير ف���ي إنجازاتها 

ونجاحاتها المذهلة.

دعم متواصل 

ق���دم الش���يخ محمد بن راش���د ب���ن خليفة 
آل خليف���ة خال���ص الش���كر والتقدي���ر إلى 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء؛ 

التفقدي���ة  بزيارت���ه  عل���ى تفض���ل س���موه 
االس���تعدادات  عل���ى  لاط���اع  الكريم���ة 
الجارية الستضافة البحرين لكأس العالم 
الثال���ث للطي���ران الح���ر الداخل���ي، مؤك���دا 
أن الزي���ارة تجس���د م���ا يولي���ه س���موه من 
اهتم���ام ودع���م متواص���ل بكل م���ا يحقق 
ف���ي  وتفوقه���ا  البحري���ن  مملك���ة  ري���ادة 
جمي���ع المجاالت وف���ي مقدمته���ا القطاع 

الرياضي.

وأكد أن زيارة سموه تعكس أيضا  «
ما يوليه من حرص على إنجاح 

هذه البطولة التي تعزز من مكانة 
البحرين الرياضية على مستوى 

العالم، مشيدا بدعم ورعاية صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء لـ 

“جرافيتي اندور سكاي دايفينغ”، 
والذي أهلها الستضافة كأس العالم 

للطيران الحر الداخلي كأول نفق 
هوائي في آسيا والشرق األوسط 

يستضيف هذه البطولة العالمية 
الكبرى.

محمد بن راشد نحو نجاح تنظيمي آخر في عالمية الطيران الحر
ال���ري���اض���ة ي����دخ����ر ج����ه����دا ف�����ي دع������م  ال������������وزراء ال  رئ����ي����س  س���م���و 

عادل عيسى المرزوق

تصفية قائمة أحمر الطائرة قبل المغادرة للبطولة
أك���د عض���و مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي للك���رة الطائ���رة ومدير المنتخ���ب األول 
عل���ي الس���يد أن المعس���كر التدريب���ي للمنتخ���ب والذي أقيم ف���ي الفترة م���ن 4 لغاية 19 
أكتوب���ر الج���اري ببولن���دا وس���لوفاكيا اس���تعدادا للبطول���ة العربية الحادية والعش���رين 
لمنتخب���ات الرج���ال التي س���تقام بمصر من 25 أكتوب���ر لغاية 3 نوفمب���ر المقبل، قد وفر 
أجواء تنافسية قوية ومباريات تجريبية جادة ساهمت في تكوين نظرة شمولية عن 

المنتخب والوصول بالالعبين إلى أعلى مراحل الجاهزية الفنية والبدنية.

أن  س���بورت”  “الب���اد  ل����  الس���يد  وأض���اف 
المنتخ���ب سيس���تأنف تدريبات���ه المحلي���ة 
ابت���داء م���ن الي���وم األح���د بقي���ادة الجه���از 
الفني الوطني المكون من المدرب يوس���ف 
خليفة، ومساعده ياسين الميل بعد عودته 
إل���ى أرض الوط���ن ي���وم الجمع���ة الماضي، 
حي���ث خضع الاعبون للراحة على أن تبدأ 
الحص���ص التدريبية المحلي���ة لغاية موعد 
السفر إلى القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

خاض���وا  الاعبي���ن  أن  الس���يد  وأوض���ح 
7 مباري���ات تجريبي���ة بعدم���ا مكث���وا ف���ي 
بولن���دا 3 أي���ام، ثم انتقل���وا إلى س���لوفاكيا 

خمس���ة أيام ث���م عادوا مجددا إل���ى بولندا، 
المعس���كر هن���اك،  أي���ام  باق���ي  واس���تكملوا 
موضحا بأن المنتخب استفاد من المعسكر 
والمتوس���طة  القوي���ة  المواجه���ات  بحك���م 
الت���ي خاضه���ا، وق���د تع���رف الجه���از الفني 
عل���ى نواح���ي الضع���ف والق���وة ع���ن كث���ب 
وقدم���ت تلك المباريات صورة ش���املة عن 
مس���توى جمي���ع الاعبي���ن حس���ب المراكز، 
وهو ما س���يتيح للمدرب اختيار التش���كيلة 
المعس���كر  لمجري���ات  وفق���ا  األساس���ية 

والتحضيرات المحلية.
وأوضح بأن القائمة الحالية تضم 14 العبا 

س���يتم تقليصها إلى 12 العبا قبل المغادرة 
إل���ى مصر، بي���د أن المدرب ل���ن يعلن عنهم 
إال قبي���ل الس���فر لحاجت���ه الاعبي���ن خال 

الحصص التدريبية المحلية.

بالت���زام وانضب���اط جمي���ع  الس���يد  وأش���اد 
الاعبين خال المعسكر التدريبي، وهو ما 
س���اهم في تحقيق النجاح، مشيدا بجهود 
الطاقم الفن���ي واإلداري والطبي، كما أثنى 

عل���ى جه���ود كابت���ن المنتخب ناص���ر عنان 
وباقي الاعبين، مضيفا “لقد وقع االختيار 
عل���ى ناصر عنان كقائد للمنتخب منذ فترة 
التحضيرات األولى في البحرين بناء على 

رؤي���ة الجه���از الفن���ي؛ ونظرا لم���ا يتمتع به 
م���ن صف���ات القائد داخ���ل الملع���ب، ولكننا 
اثن���اء المنتخ���ب كس���بنا ثاثة ق���ادة، وهم 
صان���ع األلعاب حس���ين الحايك���ي والليبرو 
أيم���ن هرون���ة، وه���م م���ن أق���دم الاعبي���ن 
وم���ن أصحاب الخبرة، وقد تعاونوا جميعا 
فيم���ا بينه���م؛ األمر ال���ذي كان ل���ه أبلغ األثر 
ف���ي نجاح المعس���كر واأله���م أن يثمر ذلك 
ع���ن تحقي���ق نتائ���ج إيجابية ف���ي البطولة 

العربية..”.

منتخب رجال الطائرة علي السيد

الشيخ سلمان بن عبدالله

البحرين قادرة على 
استضافة البطوالت 

العالمية في 
مختلف الرياضات

السيد: معسكر 
رجال الطائرة 

ناجح... وعودة 
التحضيرات المحلية 

الشيخ محمد بن راشد يتفقد آخر االستعدادات

جرافيتي منشأة رياضية سياحية حديثة تفوقت على قريناتها في آسيا والشرق األوسط

سمو رئيس الوزراء بمعية الشيخ محمد بن راشد خالل الزيارة الميدانية

أعرب رئيس االتحاد البحريني  «
للرياضات الجوية الشيخ سلمان 

بن عبدالله آل خليفة عن شكره 
وتقديره لرئيس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة على ما 

يوليه سموه من اهتمام ورعاية 
لمختلف الرياضات في مملكة 
البحرين، مما ساهم في تعزيز 
مكانة المملكة على الخريطة 

الرياضية العالمية وقدرتها في 

استقطاب واستضافة البطوالت 
العالمية وبالتالي رفع اسم 

المملكة عاليا فوق منصات 
التتويج إقليميا ودوليا.

وقال الشيخ سلمان بن عبدالله  «
“إن الزيارة التي تفضل بها صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء إلى 
موقع إقامة بطولة كأس العالم 

الثالثة للطيران الحر الداخلي في 
جرافيتي قد أعطتنا جميعا الدافع 

لبذل المزيد من العمل والجهد 

إلنجاح البطولة، فها هي جرافيتي 
اندور سكاي دايفنغ تستضيف 
وتنظم في البحرين بالتعاون 

مع االتحاد البحريني للرياضات 
الجوية، وتم تسخير اإلمكانات 

واالستعدادات كافة لهذا الحدث 
العالمي المهم”، منوها إلى أن 

جميع أجهزة وطواقم االتحاد 
باتت جاهزة وعلى أهبة االستعداد 

الستضافة بطولة كأس العالم 
للطيران الداخلي.

سلمان بن عبداهلل يعرب عن تقديره لسمو رئيس الوزراء



انطلقت صباح أمس فعاليات ورش���ة عمل االتحاد اآلس���يوي لتنمية وتطوير إداريي التنس بقارة آس���يا والتي يس���تضيفها االتحاد 
البحريني في الفترة من 20 وحتى 21 من شهر أكتوبر الجاري بفندق داون تاون روتانا بالعاصمة المنامة.

نائ���ب رئي���س  ألق���ى  وف���ي بداي���ة الورش���ة 
للتن���س  البحرين���ي  االتح���اد  إدارة  مجل���س 
الش���يخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة كلمة 
رح���ب فيه���ا بالمش���اركين وضي���وف مملك���ة 
البحري���ن، ووج���ه ش���كر وامتن���ان مجل���س 
إدارة االتحاد البحريني للتنس وعلى رأس���ه 
س���مو الش���يخ أحمد بن محمد بن سلمان آل 
خليفة وجمي���ع األعضاء لالتحاد اآلس���يوي 
للتنس وعلى رأسهم رئيس االتحاد أنيل كنا 
على كل الدعم ال���ذي يقدمه للعبة ولالتحاد 
البحرين���ي وإقام���ة هذه الورش���ة على أرض 

المملكة وحضوره الشخصي لها.
وتمن���ى عبدالعزيز بن مب���ارك لضيوف البالد 

إقام���ة س���عيدة ف���ي بلده���م الثان���ي مملك���ة 
البحري���ن، متأمالاً التوفي���ق للجميع في هذه 
المهم���ة وتحقي���ق األه���داف المرج���وة م���ن 
الورش���ة التي تقام للم���رة األولى على أرض 
المملكة وأول بلد يتش���رف باس���تضافة هذه 

الورشة من بين دول منطقة غرب آسيا.
وأكد الش���يخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة 
أن مجل���س إدارة االتح���اد البحريني للتنس 
حريص كل الحرص على تنظيم واستضافة 
مثل هذه الورش التي تساهم بشكل مباشر 
في تطوي���ر رياضة التنس وتط���ور من أداء 

اإلداريين.
وأش���ار عبدالعزي���ز ب���ن مبارك إل���ى أن اتحاد 

الوج���ه  يعك���س  أن  عل���ى  حري���ص  التن���س 
الحبيب���ة  لمملكتن���ا  والمش���رف  الحض���اري 
م���ن خ���الل اس���تضافة وتنظي���م الفعالي���ات 
المس���توى  عل���ى  الرياضي���ة  والمس���ابقات 
الدول���ي والق���اري والعالم���ي، إذ إن االتح���اد 
البحرين���ي للتن���س نظ���م االتح���اد تصفي���ات 
كأس ديفيس والكأس الفيديرالية للسيدات 
ا  وحققت ه���ذه البط���والت الرياضي���ة نجاحاً
وال���دول  الوف���ود  استحس���ان  ن���ال  ا  ممي���زاً
المش���اركة مم���ا يجعلن���ا نطم���ح الس���تضافة 
أرض  عل���ى  أخ���رى  ومناس���بات  بط���والت 
المملك���ة الحبيب���ة، وه���و م���ا يتماش���ى م���ع 
توجهات وتطلعات المجلس األعلى للشباب 

البحريني���ة  األولمبي���ة  واللجن���ة  والرياض���ة 
وتطلع���ات  وطموح���ات  أه���داف  لتحقي���ق 
القي���ادة ف���ي وض���ع مملك���ة البحري���ن ف���ي 

ا. الريادة دائماً
م���ن جهت���ه ألق���ى رئي���س االتحاد اآلس���يوي 

أني���ل كن���ا كلم���ة أع���رب فيه���ا ع���ن س���عادته 
ا  بإقام���ة هذه الورش���ة في البحري���ن، موجهاً
شكره وامتنانه العميقين لالتحاد البحريني 
للتن���س عل���ى حس���ن التنظي���م واالس���تقبال 
لتحقي���ق جمي���ع  الظ���روف  وتهيئ���ة جمي���ع 

ا أن ه���ذا  عوام���ل النج���اح للورش���ة، مؤك���داً
ي���دل عل���ى اهتم���ام القائمين عل���ى الرياضة 
ا  ���ا ولعبة التنس خصوصاً في البحرين عموماً
بإقام���ة واس���تضافة الورش التي من ش���أنها 

تطوير التنس وجميع منتسبيها.

مدينة عيسى - اتحاد التنس

بآسيا ال��ت��ن��س  إداري�����ي  وت��ط��وي��ر  لتنمية  اآلس���ي���وي  االت���ح���اد  ع��م��ل  ورش���ة  ان��ط��اق 

عبدالعزيز بن مبارك: “االتحاد” حريص على تنظيم الفعاليات التطويرية

المشاركون في الورشة في صورة جماعية

sports@albiladpress.com
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نع���ى رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة، األمين العام 
األسبق لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم داتو بيتر فيالبان، والذي توفي يوم السبت عن عمر يناهز 83 عاًما.

وقال الش���يخ س���لمان بن إبراهيم: باسم عموم 
أس���رة كرة الق���دم اآلس���يوية، أتق���دم بالتعزية 
والمواس���اة إلى أس���رة أح���د مهندس���ي تطوير 
اللعبة في قارة آس���يا، وبهذه المناسبة الحزينة 
فإننا نستذكر بكل تقدير جهوده المخلصة في 
خدمة مس���يرة االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم 
وعط���اءه المتواصل من أج���ل تحقيق أهدافه 
الحيوية في النهوض بمسيرة الكرة اآلسيوية.

وأك���د رئي���س االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم 
أن بيت���ر فيالب���ان خ���دم ك���رة القدم اآلس���يوية 
بحماس وتفاٍن واحترافية، مشيرا إلى أن خبر 
وفات���ه أصاب بالصدم���ة والحزن كل من يعمل 
بلعب���ة ك���رة الق���دم ف���ي هذه الق���ارة، مبين���ا أنه 
يستحق التقدير على كل إنجازاته مع االتحاد 
اآلس���يوي لك���رة الق���دم خصوص���ا والعديد من 
والدولي���ة  اآلس���يوية  الرياضي���ة  المنظم���ات 

عموم���ا. ويعتبر بيت���ر فيالب���ان صاحب أطول 
فت���رة في تول���ي منصب األمين الع���ام لالتحاد 
اآلس���يوي لك���رة الق���دم، إذ عم���ل مع 3 رؤس���اء 
ه���م تان س���ري حم���زة س���ماح )1978 - 1994( 
والس���لطان أحمد شاه )1994 - 2002( ومحمد 
بن همام )2002 - 2007(. وكان بيتر فيالبان قد 
اس���تلم منصب األمين العام لالتحاد اآلس���يوي 
لك���رة القدم الع���ام 1978 وذلك ف���ي فترة كان 

ا  ا كبيراً االتحاد القاري واللعبة يش���هدان تط���وراً
في القارة اآلس���يوية التي استضافت نهائيات 
كأس العال���م 2002 خالل فت���رة عمله، وحصل 
ف���ي ذات الع���ام على جائ���زة الخدم���ة المميزة 
ا على  م���ن االتحاد الدول���ي لكرة الق���دم؛ تقديراً
ا.  الخدم���ات التي قدمه���ا للعبة ط���وال 30 عاماً
 2007 وتقاع���د فيالب���ان م���ن منصب���ه بالع���ام 
ولكن���ه بق���ي يقوم ب���دور مهم ف���ي تطوير كرة 
ا  القدم للواعدين في قارة آس���يا، وكان مس���انداً
���ا لخط���ط وبرامج االتحاد اآلس���يوي لكرة  قوياً
القدم، من خالل مس���اندة برامج تطوير قطاع 

بيتر فيالبانالواعدين في جميع أرجاء القارة اآلسيوية. الشيخ سلمان بن إبراهيم

سلمان بن إبراهيم ينعى فيالبان ويشيد بتفانيه في خدمة االتحاد اآلسيوي
كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

دش����نت اللجنة األولمبية البحرينية صباح أمس )الس����بت( رسمًيا مختبر األداء البدني بمدينة خليفة الرياضية 
بمنطقة مدينة عيسى بحضور مدير دائرة المشاريع مادن الوناس المشرف على المختبر ومدير دائرة اإلعالم 
والعالقات العامة والتسويق محمد لوري وعدد من موظفي اللجنة األولمبية وممثلي وسائل اإلعالم والطبيب 

الكوبي المسؤول عن المختبر فالديمير سواريز.

الون����اس رح����ب بالحض����ور ث����م قدم 
لمح����ة تعريفي����ة عامة ع����ن المختبر 
وم����ا يتضمنه من خدم����ات وأجهزة 
ا إلى أن مختبر األداء  طبية، مش����يراً
البدن����ي مفت����وح للرياضيي����ن كاف����ة 
س����يتاح  إذ  المواطني����ن،  وعم����وم 
المنتخب����ات  لالعب����ي  المختب����ر 
الوطني����ة مجان����ا، وس����تكون هن����اك 
لالعب����ي  بس����يطة  رمزي����ة  رس����وم 
الن����اس، موضح����ا  وعام����ة  األندي����ة 
أن المختب����ر ب����دأ العم����ل من����ذ فت����رة 
طويل����ة واس����تقبل عدد م����ن العبي 
المنتخب����ات الوطني����ة وه����و جاه����ز 

ا الستقبال جميع الراغبين في  حالياً
فحص قدراتهم البدنية.

وتح����دث الون����اس مع س����واريز عن 
تخطي����ط  جه����از  وأوله����ا  األجه����زة، 
القلب )ECG ( للكش����ف عن أي حالة 
غي����ر طبيعية ف����ي القل����ب، ويقيس 
م����دى قدرة الش����خص وكفائته على 
مزاول����ة الرياضة أو ال، وعدم وجود 
أي خط����ر عن����د ممارس����ة الرياض����ة، 
أم����ا جه����از )vo2 max( فإن����ه يقيس 
مدى كف����اءة القلب أثناء التدريبات 
ا الجري والتعرف عن قرب  وتحديداً
عن م����ا إذا كانت هناك مش����اكل في 

القل����ب، الفت����ا النظ����ر إل����ى أن هن����اك 
القل����ب  عل����ى  يجري����ان  اختباري����ن 
أحدهما خالل فترة الراحة والثاني 

أثناء ممارسة النشاط البدني.
كما تحدث اإلثنان عن جهاز تحليل 
نس����بة  لتحلي����ل  الجس����م،  مكون����ات 
ف����ي  والم����اء  والعض����الت  الده����ون 
الجس����م والخاليا. وأجرى س����واريز 
تجرب����ة عملية على أحد الحاضرين 
واستخرج النتائج في الحال والتي 
بين����ت جمي����ع المعلوم����ات الخاص����ة 

بمكونات الجسم.
وأخي����را تحدث����ا ع����ن جه����از قي����اس 

القوة االنفجارية للعضالت السفلى 
وال����ذي ي����ؤدي من خالله الش����خص 
العض����الت  لقي����اس  ع����دة  قف����زات 

السفلى.

وأش����ار الون����اس إلى أهمي����ة مختبر 
األداء البدن����ي في تقديم معلومات 
وافي����ة عن الكفاءة البدنية لالعبين 
؛لما يمثل����ه األداء البدني من ركيزة 

بالمس����توى  االرتق����اء  ف����ي  أس����اس 
الفني لالعب، مؤك����دا أهمية إجراء 
تل����ك الفحوص����ات المختبري����ة م����ن 
قب����ل األطقم الفني����ة للحصول على 
أفض����ل النتائج، ع����الوة على تفادي 
اإلصابات بالنسبة لالعبين واألزمات 
الصحية بالنس����بة للمواطنين الذين 
يمارسون الرياضة من أجل الصحة 
والترويح، خصوصا في ظل تنامي 
أثن����اء  المفاج����ئ  الم����وت  ظاه����رة 

مزاولة الرياضة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية
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القصاب: سأكون في جهوزية عالية والذهب هدفي
م��ت��س��ل��ح��ا ب��ال��ع��زي��م��ة واإلص�������رار ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��ش��رف��ة ب��ع��ال��م��ي��ة إس��ب��ان��ي��ا

أك���د بط���ل المنتخ���ب الوطني لبناء األجس���ام الالع���ب علي القصاب اس���تعداده لخوض منافس���ات بطولة العالم لبناء األجس���ام 
للعموم والتي ستقام بمدينة بيندروم بأسبانيا في الفترة من 7 وحتى 12 من شهر نوفمبر المقبل.

وف���ي بداي���ة حديثه رف���ع القصاب جزيل 
لقائ���د مس���يرة  ش���كره وعظي���م امتنان���ه 
الش���باب والرياض���ة ممث���ل جالل���ة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة على 
ا  كل ما يقدمه للرياض���ة البحرينية عموماً
ا  ا، معاهداً ورياضة بناء األجسام خصوصاً
سموه بأنه سيبذل قصارى جهده لتمثيل 
المنتخ���ب الوطن���ي وب���الده خي���ر تمثيل 
وكس���ب اإلنج���ازات المش���رفة له���ا، مهنئاًا 
س���موه باإلنجاز التاريخي المشرف الذي 
أحرزه في بطولة العالم للرجل الحديدي 

أخيرا بكونا بالواليات المتحدة األميركية 
���ا لس���موه دوام التوفي���ق وتحقيق  متمنياً

النتائج المشرفة للمملكة الحبيبة.
وأك���د القصاب أن االتحاد البحريني لرفع 
األثق���ال وبرئاس���ة الس���يد س���لطان الغانم 
وجمي���ع أعضاء مجل���س اإلدارة واللجنة 
الفني���ة له���م دور كبي���ر ودع���م ال محدود، 
مس���تويات  تطوي���ر  عل���ى  فحرصه���م 
الالعبين ومتابعتهم الدائمة والمس���تمرة 
وس���عيهم الدائم لتوفير األجواء المثالية 
للوص���ول ألفض���ل مس���تويات الجهوزي���ة 

واالستعداد.
بالعزيم���ة  “أتس���لح  القص���اب  وأض���اف 
واإلص���رار وأس���ير عل���ى طري���ق تح���دي 

أكّل  وال  أم���ّل  أال  وتعلم���ت  المس���تحيل 
والس���عي  اإلق���دام  عَل���ي  يتوج���ب  وأن���ه 
المش���رفة  الص���ورة  لعك���س  المس���تمرين 
لمملكتن���ا الحبيب���ة في مختل���ف المحافل 
الرياضي���ة وتحقي���ق اإلنج���ازات لها، وما 
نش���هده م���ن طف���رة رياضي���ة ومكاس���ب 
عدي���دة إنم���ا ه���و إح���دى مبادرات س���مو 
الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليف���ة والتي 
حفزت الجميع للب���ذل والعطاء واإلصرار 
لتحقي���ق نجاح���ات تليق بمكان���ة المملكة 
في مختلف المحافل الخارجية”، وأش���اد 
القص���اب بمب���ادرات دع���م س���موه تج���اه 
الرياض���ة البحرينية وإطالق س���موه على 
هذا العام بعام الذه���ب وتحقيق )الذهب 

فقط( الذي أله���م جميع الرياضيين وبات 
مص���در قوة وداف���ع وحاف���ز للجميع نحو 
منص���ات التتويج وتحقي���ق الذهب فقط 
ف���ي مختلف المش���اركات، وأك���د القصاب 
في س���ياق حديثه “إنني فخور اليوم بأن 
أكون أح���د رياضيي ه���ذا البل���د المعطاء 
وأن أنتمي ألسرة االتحاد البحريني لرفع 
األثق���ال، أح���د المس���اهمين ف���ي التمني���ة 
والتطوير في المجال الرياضي وتحقيق 

اإلنجازات للمملكة الحبيبة”.
وعن اس���تعداداته للمشاركة في البطولة 
العالمي���ة الت���ي س���تقام بإس���بانيا نوفمبر 
المقبل كش���ف القصاب قائالاً “لكل بطولة 
يك���ون هن���اك اس���تعداد خاص له���ا، ولقد 
ا للبطولة العالمية  بدأت االس���تعداد مبكراً
المقبلة من ش���هر أغس���طس الماضي؛ من 
أج���ل الوص���ول ألعلى مس���توى جهوزية 

ممكن���ة، إذ مثل هذه البط���والت العالمية 
ب���ال ش���ك ستش���هد مش���اركة نخب���ة م���ن 
أبط���ال العض���الت م���ن مختل���ف أنح���اء 
العال���م، وعل���ى الالع���ب أن ال يفك���ر م���ن 
س���يكون المناف���س له بل يج���ب أن يركز 
عل���ى تدريبات���ه ويض���ع منص���ة التتويج 
حت���ى  ناظري���ه؛  أم���ام  األول  والمرك���ز 
ا لتحقيق اإلنجاز وال  ا دائماً يك���ون متحفزاً
يرب���ك نفس���ه في من سيش���ارك في فئته 
ومن س���يكون منافس ل���ه، وأنا قادر على 
تحقيق اإلنجاز المشرف بإذن هللا وأرفع 
ا، واس���تمد قوتي  ا خفاقاً علم ب���الدي عالياً
م���ن ق���دوة الش���باب والرياض���ة وقائدها 
س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة 
وال���ذي تعلمن���ا م���ن س���موه أن���ه ال يوجد 
واإلص���رار  العزيم���ة  أن  بم���ا  مس���تحيل 

موجودين لدى الالعب”. 

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

العب المنتخب الوطني لبناء األجسام علي القصاب

اللجنة األولمبية تدشن مختبر األداء البدني رسميا
المختبر مفتوح 

للرياضيين كافة 
وعموم المواطنين



تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، اختتمت يوم الس���بت الموافق 20 أكتوبر، منافس���ات األس���بوع 
الخامس على كأس س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس 
االتح���اد البحرين���ي أللعاب القوى، والذي يأتي ضمن منافس���ات موس���م ناصر بن حمد للموروث البح���ري، الذي تنظمه لجنة 

رياضات الموروث الشعبي، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وبه���ذه المناس���بة، أش���اد س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د بالمش���اركة الواس���عة 
م���ن قب���ل الش���باب البحريني؛ بمناس���بة 
س���مو  كأس  عل���ى  الخام���س  األس���بوع 
الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا 
س���موه أن هذه المشاركة انعكست على 
ظهور المنافس���ات بشكل مميز ساهمت 
بتحقيق النجاح المنشود، مضيفا سموه 
أن المس���ابقات ش���هدت منافس���ة قوي���ة 
م���ن قب���ل المش���اركين، الذي���ن أظه���روا 
قدراته���م الكبي���رة، والت���ي عكس���ت م���ا 
يتمتع به الشباب من طاقات وإمكانات 

في الرياضات البحرية التراثية.
ووج���ه س���موه اللجن���ة المنظم���ة العلي���ا 
لإلع���داد والتحضي���ر لخت���ام منافس���ات 
الموس���م، الذي سيقام على كأس سموه 
أكتوب���ر  و27   26 يوم���ي  م���دار  عل���ى 
الجاري، والذي سيشهد إقامة منافسات 
المسابقة السادسة ل� “الحداق” ومسابقة 
العامة ل� “الشاحوف” ومسابقة النخبة ل� 

“الشاحوف.

إشادة وتهنئة الفائزين

م���ن جانبه، قال س���مو الش���يخ خالد بن 
حم���د آل خليف���ة “نش���يد بالمس���تويات 
الكبي���رة الت���ي قدمه���ا المتس���ابقون في 
منافس���ات مسابقة الحداق والشاحوف 
باألس���بوع الخام���س ال���ذي أقي���م عل���ى 
كأس���نا، وال���ذي انعك���س بش���كل واضح 
على ظهور المسابقات على الشكل الذي 
س���اهم في إبراز هذا الح���دث الرياضي 
بالمراك���ز  الفائزي���ن  مهنئي���ن  التراث���ي، 
األس���بوع،  ه���ذا  بمنافس���ات  األول���ى 
ومتمني���ن حظا أوفر لبقية المش���اركين 
بمنافسات األسبوع األخير الذي سيقام 
على كأس أخي س���مو الش���يخ ناصر بن 

حم���د آل خليفة، والذي نتطلع أن يكون 
ختام���ا مميزا لموس���م س���موه الموروث 
البح���ري”، مش���يدا س���موه بجهود س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة لدعم 
الرياضات التراثية بما يسهم في تعزيز 
ثقافتها في المجتمع ويش���جع الش���باب 
البحرين���ي عل���ى ممارس���تها، بما يس���هم 
في المحافظة عليها، مقدرا س���موه في 
الوق���ت ذات���ه ال���دور الكبير ال���ذي لعبته 
اللجنة المنظمة في اإلعداد والتحضير 

المثاليين إلقامة منافسات.

أمطار الخير تؤجل تتويج 

األبطال

اتجهت اللجنة المنظم���ة لتأجيل إقامة 
حفل ختام األس���بوع الخامس وتتويج 
أبطال مس���ابقتي الش���احوف والحداق؛ 
نظ���را لحالة الطقس الذي ش���هد هطول 
مملك���ة  عل���ى  والبرك���ة  الخي���ر  أمط���ار 

البحرين.

نتائج المسابقة لـ “الشاحوف”

نج���ح فري���ق الحالة من تحقي���ق المركز 
التوال���ي  عل���ى  الرابع���ة  للم���رة  األول 
بمس���ابقة “الش���احوف” ضمن منافسات 
س���مو  كأس  عل���ى  الخام���س  األس���بوع 
الش���يخ خال���د بن حم���د آل خليف���ة، بعد 
للس���باق  المح���ددة  المس���افة  قط���ع  أن 
وق���دره  زم���ن  ف���ي  كيلومت���رات”   3“
13.51.83 دقيقة، فيما حل ثانيا فريق 
أم الحص���م الذي قطع مس���افة الس���باق 
ف���ي 14.12.59 دقيقة وحل ثالثا فريق 
الرفاع الذي قطع الس���باق بزمن وقدره 
اللجن���ة  واخت���ارت  دقيق���ة.   14.37.98
ف���رق الرف���اع وعس���كر “المركز الس���ابع” 
والح���د “مرك���ز 12” لخ���وض منافس���ات 

سباق النخبة.

نتائج المسابقة لـ “الحداق”

وأس���فرت نتائج المس���ابقة الخامس���ة ل� 

“الح���داق” الت���ي بنادي يخ���ت البحرين، 
عن فوز المشارك عبدهللا محمد عطاوي 
بالمرك���ز األول في فئ���ة “الهامور”، وحل 
ف���ي  العم���ادي  أحم���د  ع���ادل  المش���ارك 

المرك���ز الثان���ي وح���ل المش���ارك جعف���ر 
حس���ن جواد ف���ي المركز الثال���ث. وفي 
فئة “الش���عري” فاز المش���ارك عبدالكريم 
وح���ل  األول،  بالمرك���ز  أحم���د  عيس���ى 
المش���ارك محم���د إبراهي���م راش���د ف���ي 
المركز الثاني وحل المشارك خالد حسن 
الضويحي في المركز الثالث. وفي فئة 
“الكنعد” فاز المش���ارك جمال خليل سند 
بالمرك���ز األول، وحل المش���ارك حس���ين 
عبدالنب���ي عل���ي بالمرك���ز الثان���ي وح���ل 
المش���ارك محمد خليفة حمد في المركز 
الثال���ث. وف���ي فئة “الجد” فاز المش���ارك 
عب���دهللا محمد الع���رادي بالمركز األول، 
وح���ل المش���ارك خالد س���نجور العجمي 
في المركز الثاني وحل المشارك جاسم 

محمد عباس في المركز الثالث.

 المسابقة األخيرة لـ “الهير”

إقام���ة  “الس���بت”  أم���س  ي���وم  وش���هد 
منافس���ات المس���ابقة الرابع���ة واألخيرة 
“الهي���ر” ضم���ن منافس���ات األس���بوع  ل���� 
الرابع على كأس س���مو الش���يخ عبدهللا 

ب���ن خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة، والتي 
ش���هدت مش���اركة 42 قارب���ا، إذ انطلقت 
المس���ابقة م���ن المرف���أ البح���ري لمتن���زه 
األمير خليفة بن س���لمان بالحد، باتجاه 
ث���م  م���ن  المح���ار،  اس���تخراج  موق���ع 
ع���ادت الق���وارب المش���اركة إل���ى نطقة 
البداية لمباش���رة عملية “ف���اق” المحار 

واستخراج اللؤلؤ.

 دعوة للمشاركة في مسابقة 

“النهام”

إقام���ة  المنظم���ة  اللجن���ة  اعتم���دت 
مس���ابقة “النهام” يوم الخميس الموافق 
اللجن���ة  وتوج���ه  الج���اري،  أكتوب���ر   25
الدع���وة لجمي���ع الراغبي���ت بالمش���اركة 
االتص���ال والتواصل عل���ى الهاتف رقم: 

.39799558
 

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

من منافسات األسبوع الخامس

من منافسات األسبوع الخامس

ناصر بن حمد: سعداء بالمشاركة الواسعة في األسبوع الخامس
األول��ى بالمراك��ز  الفائزي��ن  ونهن��ئ  بالمس��تويات  نش��يد  حم��د:  ب��ن  خال��د 

اللجنة اإلعالمية

محمد كويد... االس���م الصاعد في س���ماء كرة الس���لة الذي بات محط أنظار الجميع في اآلونة األخيرة، العب 
ن���ادي المنامة س���ابًقا ومحترف نادي الرفاع حالًيا، والعب منتخ���ب البحرين الوطني، النجم الذي أبهر الجميع 
بمستواه العالي حتى أصبح نجما من نجوم كرة السلة البحرينية، من مواليد 1989 يحدثنا كويد عن مسيرته 

الرياضية.

 بداية، كيف بدأت مشوارك في كرة  «
السلة؟ 

بدايت���ي مع كرة الس���لة ج���اءت متأخ���رة، وكان عمري 
آن���ذاك 16 س���نة، فلق���د كان���ت البداي���ة مع نادي س���ترة 
الرياض���ي عندما اكتش���فت موهبتي ف���ي اللعب حينها 
بدأت باإلعداد والتدريب لوحدي وبمساندة أخي علي 

حسن؛ لكي أطور مستواي.

 ما أسباب توجهك لكرة السلة من بين  «
كل الرياضات األخرى؟

في بادئ األمر كان اتجاهي لكرة الس���لة بس���بب وجود 

أصدقائ���ي في اللعب���ة، فبدأت باللعب معه���م، ومن هنا 
اكتشفت موهبتي.

 متى كانت سنة االحتراف؟  «

في سنة 2013 عندما كان عمري 24 احترفت مع نادي 
المنامة.

 كم سنة تعاقدت مع نادي المنامة؟  «

تعاقدت مع نادي المنامة 10 سنوات آنذاك، إال أن االتحاد 
الدول���ي لكرة الس���لة “الفيب���ا” وضع الحد األقص���ى للتعاقد 
4 س���نوات فقط؛ لذا أنهيت التعاقد الذي بيننا في الس���نة 

الخامسة، وحصلت على عرض أفضل مع نادي الرفاع.

ما أسباب احترافك مع نادي المنامة؟  «

وصلتن���ي عروض من نادي المنامة ونادي المحرق إلى 
االنتق���ال واالحتراف لديهم، إال أن نادي المنامة عرض 
مبلغ أكبر إلى نادي سترة؛ لذا انتقلت إلى نادي المنامة. 

 لماذا أنهيت عقدك مع النادي المنامة؟  «

لي���س هناك أس���باب رئيس���ة، فقط النتهاء م���دة عقدي 
وحصولي على عرض أفضل. 

ما المميزات التي جعلتك تنتقل إلى الرفاع؟ «

م���ن أه���م الممي���زات إنهم س���يوفرون لي وظيف���ة، وأنا 
الع���ب يحت���اج الوظيف���ة أكث���ر م���ن اللع���ب؛ ألن اللعب 
مؤقت والوظيفة ستضمن لي مستقبلي، لذلك فضلت 

الرفاع على المنامة. 

 توقعاتك إلى نادي الرفاع في الدوري؟ «

بع���د التوق���ف لس���نوات كان���ت الس���نة الماضي���ة لن���ادي 
الرف���اع نقل���ة لمس���تواه، حيث إنه دخ���ل المربع ووصل 

إلى الرباعي أيًضا، وفي هذه الس���نة ضم رئيس جهازة 
ن���ادي الرف���اع الكثير م���ن الاعبين، وكان م���ن ضمنهم 
أن���ا وأخ���ي يون���س، وصب���اح حس���ين، ومحم���د مجيد، 

متأملين تحقيق البطولة هذه السنة.

هل تعتبر كرة السلة وظيفة أم هواية؟ «

ف���ي ب���ادئ األم���ر كانت ممارس���تي له���ا هواي���ة. أما في 
الفت���رة الحالي���ة، فأمارس���ها وظيف���ة؛ ألنه���ا تع���ود عليَّ 

بمدخول. 

 هل من الممكن أن تتعاقد مع أندية خليجية؟  «

ال أفكر في الفترة الحالية؛ ألنني ملتزم مع نادي الرفاع 
بعقد مدته سنتين؛ لذا ال أستطيع التعاقد مع غيرهم.

 كلمة أخيرة.. «

أتمنى التوفيق لن���ادي وجماهير نادي المنامة، وأتمنى 
أن يكون موس���ما اس���تثنائيا لجميع األندية، وأن أوفق 

مع نادي الرفاع.

حوراء إبراهيم - طالبة إعالم بجامعة البحرين

محمد كويد: اللعب مؤقت والوظيفة ستضمن مستقبلي

محمد كويد 

يسدل الستار على  «
موسم ناصر بن حمد 

للموروث البحري 
األسبوع المقبل على 

كأس ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية 

وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة، 
والذي سيشهد إقامة 

المسابقة السادسة 
واألخيرة لمسابقة 

الحداق بنادي يخت 
البحرين يوم الجمعة 26 
أكتوبر الجاري، وتستمر 

منافساتها حتى يوم 
السبت 27 أكتوبر، 

الذي سيشهد إقامة 
 مسابقتي الشاحوف

 لـ “العامة” و “النخبة”.

ختام الموسم
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تطوير الكامب نو
كش���ف نادي برش���لونة اإلسباني عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعة استاد “كامب 

نو” ضمن مشروع عمالق.

وأظه���ر برش���لونة خ���ال فيدي���و، لمح���اكاة 
ش���كل المش���روع الجديد، أن س���عة الملعب 
س���تزيد من 99 ألف متف���رج إلى 105 آالف 
متف���رج م���ع وض���ع س���قف يغط���ي الملع���ب 

بأكمله. 
 وين���وي برش���لونة بدء أعم���ال التطوير في 
فترة ما قبل انطاق الموسم الجديد وعلى 
مدار 3 سنوات مقبلة بدءا من 2019؛ حتى 

يواصل اللعب على ملعبه دون توقف. 
 ووفق���ا له���ذه الخط���ة فإن���ه م���ن المنتظ���ر 
اس���تكمال تطوير الملعب مع حلول موس���م 

2023 - 2024، وق���ال الن���ادي إن���ه س���ينفق 
حوال���ي 360 مليون ي���ورو )414.47 مليون 
دوالر(. وب���دأ برش���لونة بالفع���ل ف���ي أعمال 
بن���اء ملعب جديد للش���باب وفري���ق البدالء 
أس���طورته  اس���م  علي���ه  إط���اق  وس���يتم 
الهولندي الراحل يوهان كرويف وس���يكون 

مقرا للمران. 
ملع���ب  بن���اء  الجدي���د  المش���روع  ويش���هد 
جدي���د لفريق كرة الس���لة أيض���ا إضافة إلى 

مساحات خضراء حول االستاد الحالي.

وكاالت

ملعب برشلونة الكامب نو

تشيلسي “يسرق” تعادال قاتال
ح���رم البدي���ل روس باركل���ي فري���ق مانشس���تر يونايت���د م���ن تحقيق ف���وزه األول في 
ال���دوري اإلنجلي���زي الممت���از لك���رة القدم عل���ى ملعب س���تامفورد بريدج من���ذ 2012، 
بتس���جيله ه���دف التع���ادل 2-2 لفريقه تشلس���ي في الثوان���ي القاتلة، ضم���ن المرحلة 

التاسعة السبت.

وحفلت المباراة بين اثنين من أبرز أقطاب 
كرة القدم اإلنجليزية، باإلثارة والندية على 
امت���داد الش���وطين، قبل أن يتمك���ن النادي 
اللندني في نهاية المطاف من الحفاظ على 

سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم.
األلمان���ي  المداف���ع  عب���ر  تشلس���ي  وتق���دم 
يقل���ب  أن  قب���ل   ،)21( روديغ���ر  أنطوني���و 
يونايتد الطاولة بهدفين لمهاجمه الفرنسي 
أنطون���ي مارس���يال )55 و73(. وبينم���ا ب���دا 
يونايتد قاب قوس���ين أو أدنى من تحقيق 
فوزه األول على أرض تشلسي في الدوري 
منذ أكتوبر 2012 )فاز 2-3 بحس���ب شركة 
س���جل  الرياضي���ة(،  لإلحص���اءات  أوبت���ا 
السادس���ة  الدقيق���ة  ف���ي  هدف���ه  باركل���ي 

األخيرة من الوقت بدل الضائع.
واضط���رت عناصر حفظ األمن في الملعب 

إلى التدخل لتهدئة غضب المدرب الحالي 
لتشلس���ي  والس���ابق  يونايت���د  لمانشس���تر 
البرتغال���ي جوزي���ه مورينيو، ال���ذي ثار في 
وجه احتفاالت أف���راد الجهاز الفني لفريق 
س���اري  ماوريتس���يو  اإليطال���ي  الم���درب 
)الس���يما مساعده ماركو إياني( على مقربة 

منه.
وردا على سؤال عن الحادثة، قال مورينيو 
للصحافيين “ما حصل مع مس���اعد س���اري، 
كان س���اري أول من أتى إلي وقال سنعالج 
األمر. المس���اعد أيضا أتى واعتذر، وطلبت 

منه نسيان الموضوع”.
للق���ب  لموريني���و قي���ادة تشلس���ي  وس���بق 
ال���دوري اإلنجلي���زي 3 م���رات، وه���و توجه 
للمشجعين بإشارة ب� 3 أصابع بعد المباراة.

وق���ال البرتغالي “كنا الفري���ق األفضل على 

المب���اراة كان يمك���ن  قب���ل  الملع���ب.  أرض 
الق���ول إن نقط���ة واح���دة م���ن س���تامفورد 
بري���دج س���تكون جي���دة أو أن الف���وز هن���ا 

صعب، لكن بالنظر إلى مجرى األمور كانت 
إلين���ا ومذهل���ة  بالنس���بة  النتيج���ة مريع���ة 

بالنسبة إليهم”.

األلماني روديغر يحتفل مع زميله ويليان بتسجيل هدف لفريقه 

وكاالت
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حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا بشق النفس على مضيفه يوتا جاز 123-124 ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين؛ 
بفضل سلة لالعبه السويدي جوناس جيريبكو قبل 0.3 ثانية من نهاية المباراة.

في المباراة األولى التي أقيمت الجمعة على 
ملعب فيفنت س���مارت هوم أرينا في سولت 
اليك س���يتي أمام 18300 متفرج، فاز حامل 
اللقب 3 مرات في المواس���م األربعة األخيرة 
غول���دن س���تايت 123-124، بفض���ل محاولة 
قب���ل 0.3 ثانية من النهاية للبديل الس���ويدي 

جوناس جيريبكو.
وحقق ووريرز فوزه الثاني هذا الموسم في 
مباراتي���ن؛ بفض���ل 38 نقطة لكيف���ن دورانت 
و31 لس���تيفن ك���وري، إضاف���ة إل���ى 10 نقاط 
لجيريبك���و المنض���م لصفوف���ه ه���ذا الصي���ف 
بانتق���ال ح���ر بعدما أمضى الموس���م الماضي 

مع يوتا.
وأمس���ك يوت���ا بالنص���ف األول م���ن المباراة، 
فتق���دم ف���ي الرب���ع األول 32-34، وقدم ربعا 

ثاني���ا قويا تف���وق في���ه 37-47. وه���ي المرة 
األولى منذ 2008 يتلقى غولدن س���تايت 81 

نقطة في الشوط األول.
إال أن غولدن س���تايت عاد تدريجا في الربع 
الثال���ث ال���ذي ش���هد أيض���ا تأخره بف���ارق 16 
نقط���ة، إال أنه أنهاه لصالح���ه 22-28، وضمن 
الف���وز بعد إنهائ���ه الربع األخي���ر بنتيجة -27

20. وأتت س���لة الف���وز بعدما تاب���ع جيريبكو 
محاولة غير ناجح���ة لدورانت، ولمس الكرة 

بعد ارتدادها من حلقة السلة.
وكان غولدن س���تايت قد أحرز لقب الموسم 
الماض���ي عل���ى حس���اب كليفان���د كافاليي���رز 
الذي فش���ل الجمعة ف���ي تحقيق فوزه األول 
إل���ى  جيم���س  ليب���رون  نجم���ه  انتق���ال  بع���د 

صفوف لوس انجليس ليكرز.

ف���ي  الثاني���ة  خس���ارته  كليفان���د  وتلق���ى 
ي���د  عل���ى  وذل���ك  الموس���م،  ه���ذا  مباراتي���ن 
 .123-131 تمبروولف���ز  مينيس���وتا  مضيف���ه 
وكان جيمي باتلر األفضل لمينيسوتا مع 33 
نقطة، وكيفن لوف األفضل لكليفاند مع 25 

نقطة.

فوز ثاٍن لميلووكي

وفي أب���رز المباري���ات التي أقيم���ت الجمعة، 
حق���ق تورونت���و رابت���ورز ف���وزا مريح���ا على 
 ،113-101 بنتيج���ة  س���لتيكس  بوس���طن 
في مب���اراة كان األب���رز فيها الع���ب تورونتو 
كاوه���ي لين���ارد م���ع 31 نقط���ة )منه���ا 15 في 
الربع الثالث( وعش���ر متابعات، في حين كان 
كايري إيرفينغ األفضل في صفوف بوسطن 

مع 21 نقطة.
وحق���ق ميلووكي باك���س ف���وزه الثاني على 
ضيفه أنديانا بايس���رز 101-118، في مباراة 
س���دد فيها العبوه 47 مرة من خارج القوس 

ونجحوا في 17.
وكان أفضل مس���جل للفائ���ز اليوناني يانيس 

انتيتوكونمبو مع 26 نقطة و15 متابعة علما 
أن���ه أخفق في تس���ديداته الس���بع م���ن خارج 
القوس. وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة. 
مس���جل  أفض���ل  أوالديب���و  فيكت���ور  وكان 

للضيوف برصيد 25 نقطة.
كما س���جل ف���وز ني���و أورليان���ز بيليكانز على 

وممفي���س   ،149-129 كينغ���ز  س���اكرامنتو 
 ،131-117 أتانت���ا هوك���س  عل���ى  غريزلي���ز 
ول���وس أنجلي���س كليبي���رز عل���ى أوكاهوما 
س���يتي ثاندر 92-108، وبروكلين نتس على 
وتش���ارلوت   ،107-105 نيك���س  نيوي���ورك 

هورنتس على أورالندو ماجيك 120-88.

وكاالت

فوز عسير لغولدن ستايت

مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف

أكد مدرب ريال مدريد  «
لوبيتيغي أنه متحمس وواثق 

 من فريقه “أكثر من أي وقت”. 
وقال في المؤتمر الصحافي 

عقب المباراة “من الواضح أننا 
ال نستحق الخسارة. ولكننا 
ال نفوز في كرة القدم؛ ألننا 
نستحق ذلك ولكن ألننا ال 

نسجل أهدافا”. وأضاف بشأن 
التقارير عن بحث ريال مدريد 

عن بديل له “هذا آخر ما أفكر 
 فيه. 

ما يشغلني حقا هو مساعدة 
الشبان )الالعبين( على 

استعادة التوازن سريعا. 
تنتظرنا مباراة مهمة جدا 

بعد 3 أيام في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا )أمام فيكتوريا 

بلزن التشيكي(. يتعين علينا 
مواصلة العمل والثقة 

بقدراتنا واإلصرار، هذه هي 
الطريقة الوحيدة لتغيير 

الديناميكية”.

وكاالت

حق���ق باي���رن ميوني���خ، حام���ل اللقب ف���ي آخر 6 س���نوات، ف���وزه األول في 4 
مباري���ات مخفف���ا ح���دة الضغوط على مدرب���ه الكرواتي نيك���و كوفاتش، فيما 
عزز بوروس���يا دورتموند صدارته إلى 4 نقاط عن أقرب منافسيه، السبت في 

المرحلة الثامنة من الدوري األلماني لكرة القدم.

مضيف���ه  عقب���ة  باي���رن  وتخط���ى 
بهدفي���ن   3-1 فولفس���بورغ 
روب���رت  للبولن���دي  حاس���مة  وتمري���رة 
ليفاندوفس���كي، فيم���ا ع���اد دورتمون���د 
برباعية صريحة من أرض فولفسبورغ. 
ورف���ع دورتموند رصي���ده إلى 20 نقط، 
بف���ارق 4 نق���اط عن باي���رن الذي أصبح 
ثاني���ا موقتا، في ظل تع���ادل الوصيف 
السابق اليبزيغ مع مضيفه أوغسبورغ 
عطل���ة  قبي���ل  باي���رن  ومن���ي  س���لبا. 

المباريات الدولية، الودية كانت أو في 
دوري األمم األوروبية، بهزيمته األولى 
عل���ى أرضه ه���ذا الموس���م والثانية في 
الدوري األلماني، وجاءت بنتيجة مذلة 
أمام بوروس���يا مونشنغادباخ 3-0 في 
المرحلة الس���ابعة، م���ا زاد من الضغوط 
على مدربه كوفاتش، السيما أنه فشل 
ف���ي الفوز ب� 4 مباري���ات متتالية، للمرة 
األول���ى في النصف األول من الموس���م 

منذ 2009.

البايرن 
يتنفس 
الصعداء

الملكي ال يقوى على الفوز
تلق���ى ري���ال مدريد بطل أوروبا في المواس���م الثالثة الماضية، خس���ارة ثالثة في الدوري اإلس���باني لكرة القدم هذا الموس���م، 
بس���قوطه أم���ام ضيف���ه ليفانتي 2-1 الس���بت في المرحلة التاس���عة، ف���ي مباراة حطم فيها الرقم القياس���ي ألط���ول فترة عقم 

تهديفي في تاريخه.

وس���جل إصابت���ي الفائز خوس���يه لويس 
مورالي���س )7( وروجيه مارت���ي من ركلة 
ج���زاء )13(، قب���ل أن يقل���ص البرازيل���ي 
مارس���يلو الفارق في الدقيق���ة 72، منهيا 
عقم���ا تهديفي���ا تاريخي���ا لفريق���ه اس���تمر 

481 دقيقة.
وتأت���ي هذه الخس���ارة قبل نحو أس���بوع 
من “الكاس���يكو” المرتقب ضد برش���لونة 
بطل الموس���م الماضي ف���ي ملعبه كامب 
ن���و في المرحلة العاش���رة األح���د المقبل. 
كم���ا أنها المب���اراة الخامس���ة تواليا لريال 

دون تحقيق أي فوز.
عب���ر  التس���جيل  ف���ي  الضي���وف  وبك���ر 
ال���ذي   )7( مورالي���س  لوي���س  خوس���يه 
اس���تغل س���وء التغطي���ة م���ن الفرنس���ي 
رافايل فاران فانس���ل متابعا كرة طويلة 

تلقاه���ا من المدافع س���يرجيو بوس���تيغو 
داخ���ل  إل���ى  الملع���ب  وس���ط  قب���ل  م���ن 
المنطق���ة، وتج���اوز الح���ارس البلجيك���ي 
تيبو كورتوا وأرسلها أرضية إلى شباكه.

وبعد احتس���ابه ركلة حرة على مش���ارف 
المنطقة إثر لمس���ة يد على فاران، أش���ار 
الحك���م غييرم���و ك���وادرا فرناندي���ز إل���ى 
عام���ة الج���زاء بع���د االس���تعانة بتقني���ة 
المس���اعدة بالفيدي���و ف���ي التحكي���م )في 
اي���ه آر(، ليس���جل روجر مارتي س���لفادور 
اله���دف الثان���ي )13( وس���ط ذه���ول ف���ي 

سانتياغو برنابيو.
أن  الملك���ي  الفري���ق  مش���جعو  واعتق���د 
المطلوب���ة  الفع���ل  ب���ردة  قام���وا  العبي���ه 
ف���ي الدقيق���ة 17، عندم���ا اهتزت ش���باك 
ليفانت���ي برأس���ية لماركو أسنس���يو الذي 

تابع كرة للبرازيلي كاسيميرو ارتدت من 
العارض���ة إث���ر ركني���ة. إال أن الحكم ألغى 
اله���دف بداع���ي التس���لل بعد االس���تعانة 

بتقنية الفيديو.
وفي بداية الش���وط الثان���ي دفع المدرب 
لوبيتيغي بالويلزي غاريث بايل بدال من 
ألفارو أودريوزوال لتنشيط خط الهجوم، 
وبع���ده بالمهاجم الفرنس���ي كريم بنزيمة 
بدال من إيس���كو، وداني س���يبايوس بدال 

من أسنسيو )60(.
وأحي���ا البرازيلي مارس���يلو األم���ل لريال 
مدري���د بتقليصه الفارق بتس���ديدة قوية 
من داخل المنطقة في سقف المرمى إثر 
تمري���رة متقنة من باي���ل )82( منهيا عقما 
تهديفي���ا لفريقه اس���تمر 481 دقيقة، هو 
األطول منذ موس���م 1984 - 1985 )امتد 

العقم التهديفي وقتذاك 464 دقيقة(.
وتجم���د رصي���د ري���ال مدري���د عن���د 14 
نقط���ة في المركز الخام���س بفارق نقطة 
واحدة أمام ليفانتي الذي أصبح س���ابعا 

مؤقتا.
ويتوقع أن تزيد هذه الخس���ارة من أزمة 

يواجهه���ا المدرب جول���ن لوبيتيغي الذي 
يق���ود الفريق الملكي في موس���مه األول 
خلف���ا للفرنس���ي زي���ن الدين زي���دان، بعد 
رحيل األخير عن الفريق بنهاية الموس���م 
الماض���ي إثر قيادت���ه إلى سلس���لة ألقاب 

منها دوري األبطال 3 مرات تواليا.

وكاالت

رد فعل بيل وبنزيمة خالل المباراة

لوبيتيغي 
متحمس وواثق



ن���ط���ال���ب ب���م���ح���اك���م م��خ��ت��ص��ة ل��ل��ف��ص��ل ف����ي ال����ن����زاع����ات ال���ع���ق���اري���ة
 الطموح األول

تخرجت في مدرسة المنامة الثانوية، 
تخصص تج����اري، كان طموحي وقتها 
إكم����ال دراس����تي ف����ي لن����دن، وبالفع����ل 
درست دبلوم إدارة أعمال الفنادق في 
جامعة برايت����ون في إنجلترا ثم عدت 

إلى البحرين.
رغبت����ي كان����ت ف����ي إدارة فن����ادق له����ا 
عالق����ة بالس����ياحة، خصوًص����ا أن نزيل 
األماك����ن  لزي����ارة  يتطل����ع  فن����دق  أي 
الس����ياحية. فش����اركت ف����ي أول دورة 
للمرش����دين الس����ياحيين ف����ي البحرين 
الع����ام  ف����ي  اإلع����الم  وزارة  نظمته����ا 
1978، إذ جلب����ت خبي����را س����ياحيا م����ن 
األردن أطلعنا على األماكن الس����ياحية 
ودرس����نا تاريخ البحرين. كن����ُت وقتها 
مهتًم����ا بتاري����خ الوط����ن وآث����اره، بع����د 
إدارة  ف����ي  بالعم����ل  التحق����ت  ذل����ك 
فن����دق الخليج حيث أصبح����ت مديًرا، 
وكن����ت ضمن المديري����ن األوائل الذين 
ابتعثتهم شركة فنادق البحرين سابًقا 
)مجموع����ة فنادق الخلي����ج حالًيا( التي 
تدير فندق الخلي����ج، لبحرنة الوظائف 

اإلدارية كواجهة للفندق.
بع����د العودة من الدراس����ة كانت هنالك 
فت����رة تدريبي����ة لم����دة ع����ام كام����ل في 
البحرين إذ عملُت مديًرا ليليال إضافة 
إلى العمل في جميع أقسام الفندق، ثم 
عين����ُت في العام 1979 مديرا لعالقات 
الضيوف بالفندق. بعدها انتقلت للعمل 
ف����ي ش����ركات أخ����رى م����ن بينها ش����ركة 
البتروكيماوي����ات  لصناع����ة  الخلي����ج 
“جيب����ك” وش����ركة طي����ران الخلي����ج، إذ 
ش����اركت في بعثات دراسية ودورات، 

وعملُت كذلك في التموين.
التحق����ُت للعم����ل في “طي����ران الخليج” 
مدي����ر  ومس����اعد  معلوم����ات  كمحل����ل 
حس����ابات عل����ى أس����اس خبرت����ي ف����ي 
دراس����ات  وإع����داد  األغذي����ة  تموي����ن 
جدوى اقتصادي����ة لألغذية التي تقدم 
على متن الطائرات، كما عملت بقس����م 
المحاس����بة ف����ي الش����ركة بم����ا أنن����ي قد 

درست المحاسبة في لندن.

المجال العقاري

تنوعت األعمال التي باشرتها، فأخذت 
اتج����ه إل����ى العم����ل الخاص ف����ي قطاع 
العقارات بالتزامن مع عملي األساسي، 
وذل����ك ف����ي ش����هر يناي����ر الع����ام 1983، 
وبذل����ك أكون قد أكملت حالًيا نحو 35 

عاًما من العمل المتواصل بالقطاع.
دخل����ت مج����ال العق����ارات؛ ألنني أحب 
اإلنش����اءات   )...( اإلنش����اءات،  قط����اع 
مرتبطت����ان  مهنت����ان  والعق����ارات 
ببعضهم����ا، فعندما يتم إنش����اء عقار ما 
)إنشاءات( فإنه يتلقى عروض للشراء 

)عقارات(.
كان في السابق الطلب لشراء العقارات 
أكث����ر م����ن المع����روض من����ه عك����س م����ا 
ثمانين����ات  ف����ي  إذ  اآلن،  حاص����ل  ه����و 
الق����رن الماض����ي، عل����ى س����بيل المثال، 
كان الطل����ب أكث����ر م����ن الع����رض، فكان 
المع����روض قلي����ال، أم����ا حالًي����ا فالعكس 
صحيح. أذكر أنني كنت ُأش����يد بنايات 
وفلال س����كنية وأتلقى عروضا لشرائها 
وكان العائ����د عل����ى الدخ����ل منه����ا نح����و 
50 %. مث����ال، إذا ت����م إنف����اق 100 ألف 
دين����ار فإن العائد عل����ى الدخل يتراوح 
م����ا بين 40 ألفا و50 أل����ف دينار، خالل 

6 أش����هر، ويع����د عائًدا مجزًي����ا، أما اآلن 
بس����بب  للغاي����ة؛  ضئي����ل  العائ����د  ف����إن 
القواني����ن والرس����وم الراهن����ة، إضاف����ة 
إل����ى أن المنافس����ة بي����ن المكاتب لعبت 
دوًرا ف����ي تخفيض العائد على الدخل؛ 
ليصب����ح بحدود ألفي دينار حالًيا، وهو 
غير مجز قياًسا بالتعب واإلرهاق على 

مدى 6 إلى 8 أشهر.

صقل العمل بالدراسة

اكتس����بت خبرتي في قط����اع العقارات 
من خ����الل العم����ل المباش����ر، إذ لم تكن 
ف����ي الثمانينات دورات متخصصة، ثم 
بع����د ذلك ب����دأت دبي بتنظي����م دورات، 
خصوًص����ا أن دول����ة اإلم����ارات العربي����ة 
المتحدة كانت سّباقة في هذا المجال. 
البحري����ن  جمعي����ة  تأس����يس  وبع����د 
العقاري����ة بدأنا ف����ي االنفتاح على عالم 
العقار بشكل علمي أكثر. فحصلنا على 
دورات تثقيفي����ة ف����ي التثمين العقاري 
وإدارة العقارات، والوس����اطة العقارية 
وغيرها من خبير عقاري كويتي درس 
ف����ي أمي����ركا، وهذا م����ا زاد م����ن خبرتنا 
لخبرتن����ا  أضاف����ت  الت����ي  األكاديمي����ة 
العملي����ة الكثي����ر. فعندم����ا يت����م التركيز 
بالمهنة تحدث استفادة من المشكالت 

التي تعترض البائع والمشتري.

هموم العقارات

يرى فقيه����ي أن كل عمل له إيجابياته 
وس����لبياته ويواج����ه مش����كالت كذل����ك، 
بي����ن  تح����دث  الت����ي  المعوق����ات  إن  إذ 
والم����الك  والمش����ترين  الوس����طاء 
قضاي����ا  إل����ى  تتح����ول  والمس����تأجرين 
ف����ي المحاك����م. )...( نح����ن بحاج����ة إلى 
محاك����م مختص����ة للنزاع����ات العقارية؛ 
ألن األح����كام ق����د تختلف بي����ن الدرجة 
كم����ا  والتميي����ز.  واالس����تئناف  األول����ى 
العق����ارات  توثي����ق  إج����راءات  أن 
تس����تغرق وقًتا طويال؛ بسبب قلة عدد 
الموظفي����ن في إدارة التوثيق، لذا فإن 
البائ����ع أو المش����تري ق����د يتراجعان عن 

إتمام العملية.
القضاي����ا  أن  إل����ى  فقيه����ي  وتط����رق 

متكدس����ة في المحاكم، إذ لديه قضايا 
عمره����ا 10 أع����وام ول����م يفص����ل فيه����ا، 
تص����ل قيمته����ا لحوال����ي 800 إلى 900 
أل����ف دين����ار، ونتيج����ة لتكدس����ها فإن����ه 
يخس����ر ش����هرًيا 7 آالف دينار، بحس����ب 

قوله.
كذل����ك من هموم القط����اع أن المحكمة 
ال تخط����ر الش����خص ب����أن علي����ه مبال����غ 
مادي����ة يتوجب تس����ديدها، ويفاجأ أن 
علي����ه أمر قب����ض أو أم����ر تحصيل دين 
ف����ي المط����ار، وعلي����ه تس����ديده بمرك����ز 
الش����رطة، وف����ي ذات المس����ألة ُيرس����ل 
إش����عار إلى مصرف البحري����ن المركزي 
بإيقاف جميع حس����ابات هذا الشخص؛ 
ألن عليه تس����ديد مبلغ معين، من دون 

إخطاره.
وم����ن الهموم أيًضا ع����دم توفر مواقف 
سيارات كافية بالمنطقة الدبلوماسية، 

الش����خص يتوج����ب علي����ه  ف����إن  ول����ذا 
الحض����ور مبك����ًرا حت����ى ل����و كان وق����ت 

قضيته متأخًرا.
نواجهه����ا  الت����ي  الهم����وم  م����ن  كذل����ك 
زيادة تعرفة رس����وم الكهرب����اء والماء، 
دين����ارا   12 مبل����غ  احتس����اب  وكذل����ك 
على البنية التحتي����ة للمتر المربع على 
جميع المناطق س����واء كانت قديمة أو 
حديثة، وأيًضا كان يتم تخصيص 30 
% م����ن األراض����ي للخدمات أم����ا حالًيا 

فارتفعت النسبة لتصل إلى 40 %.

تفاؤل بـ “التنظيم العقاري”

وأع����رب فقيه����ي ع����ن أمله ب����أن “تعمل 
مؤسسة التنظيم العقاري على تطوير 
القط����اع العقاري؛ لوق����ف الدخالء على 

المهن����ة، إذ يوجد 1200 س����جل تجاري 
للمكاتب العقارية، لكن أعضاء جمعية 
 140 يتع����دون  ال  العقاري����ة  البحري����ن 
مكتًب����ا مس����جلة بالمؤسس����ة، وغالبي����ة 
تعم����ل  ال  التجاري����ة  الس����جالت  ه����ذه 
الدالل����ة  مهن����ة  ف����ي  ويعم����ل  بالمهن����ة. 
موظف����ون  العق����ارات  وش����راء  وبي����ع 
حكومي����ون وبالقطاع الخ����اص وربات 
بيوت وغيرهم، من دون أن يتحملون 
مصاريف إيجار مكتب ورس����وم وزارة 
الصناعة والتجارة والس����ياحة ورسوم 
الكهرب����اء والم����اء، ورواتب الموظفين؛ 
نظًرا لعملهم من المنازل، وباس����تخدام 

وسائل التواصل االجتماعي”.
وش����ّبه فقيهي العم����ل بالقطاع العقاري 
بالكعك����ة الت����ي يتقاس����مها س����ابًقا 100 
فاصب����ح  اآلن  “أم����ا  مبين����ا  ش����خص 
وبالتال����ي  ش����خص  ألف����ا  فيتقاس����مها 
ف����إن المكات����ب المرخص����ة ال يتبقى لها 
أصبح����ت  مصاريفن����ا  إن  إذ  نصي����ب، 

تتجاوز دخلنا”.

حماية المثمنين العقاريين

أن  نري����د  العقاريي����ن  المثمني����ن  نح����ن 
يحمينا القان����ون، إذ إن القانون القديم 

إليجار العق����ارات الص����ادر العام 1976 
حدد نس����بة 3.5 % من العائد الس����نوي 
أم����ا  العقاريي����ن،  للمثمني����ن  للعق����ارات 
القان����ون الجدي����د فألغى هذه النس����بة، 
وبالتال����ي إذا قمنا بتأجير العقار للمالك 
وفًق����ا للقان����ون الجدي����د ل����ن يمنحنا أي 
مبل����غ م����ادي نظي����ر ذل����ك وبالتال����ي ال 

حماية لحقنا. 
كما أن هنالك خالفا على نسبة العمولة 
الممنوح����ة للمثم����ن العقاري ف����ي حالة 
البي����ع والش����راء عن����د 1 %، لكننا نأمل 
أن يحدد القانون الجديد النس����بة على 
البائع والمشتري لصالح المكتب، إذ إن 
العرف الس����ائد حالًيا هو دفع 1 % من 
البائع وذات النس����بة من المش����تري أما 
الملمون بالقانون فيدفعون 0.5 % إال 
أنن����ا العقاريين ندفع 1 % عند الش����راء 

والبيع.
القان����ون الجدي����د ل����م يقر ش����يئا، إال أن 
قان����ون الع����ام 1976 ذك����ر أن المكت����ب 
يحصل على 1 % من البائع والمشتري 
األخ����رى  ال����دول  وف����ي  بالتضام����ن، 
فيحص����ل المكتب العق����اري على 2 %، 
ل����ذا فإنن����ا نريد نس����بة ال����� 1 % من كل 
ط����رف عل����ى غ����رار ما ه����و معم����ول به 

دولًيا.

  باشر فقيهي العمل التطوعي  «
لسنوات طويلة، إذ كان عضًوا 

سابًقا وعضو مجلس إدارة وأمينا 
ماليا في جمعية مدينة عيسى 
التعاونية االستهالكية لسنوات 

عديدة، بْيد أنه يرى أن هناك 
عزوفا حالًيا عن العمل التطوعي.

كان يحصل نظير عمله التطوعي  «
في الجمعية على 100 دينار 

سنوًيا أي مبلغ 8 دنانير شهرًيا 
نظير العمل يومًيا 4 إلى 5 

ساعات في األمانة المالية إلنجاز 
المهام المناطة به، أما حالًيا فإن 

عضو مجلس إدارة الجمعية 
يحصل على 10 % من صافي 
الربح مما يعني 3 إلى 4 آالف 

دينار.

عمل في جمعية البحرين  «
العقارية تطوعًيا من دون أن ينال 

هو وأعضاء مجلس اإلدارة أية 
مكافآت مالية نظير عملهم.

دعا فقيهي لدعم الجمعية  «
المتعثرة مادًيا، وإعطائها مقًرا، إذ 

إنها ال تمتلك مقرا حالًيا.

حصل صالح فقيهي على تزكيات عدة للترشح للمجلس النيابي والمجلس البلدي، أال أنه رفض هذه التزكيات؛ بسبب  «
مسؤولياته الكبيرة، وعدم إمكان تلبية طلبات المواطنين الشخصية مع الظروف الحالية من وجهة نظره، إذ إن أن 

األمين العام للمجلس البلدي بالعاصمة يتم تعيينه.

العمل التطوعي

تزكية لمناصب عدة

فقيهي متحدًثا لـ “البالد” 

35 عاًما من الخبرة المهنية بقطاع العقارات

bussines
@albiladpress.com
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شاركُت في 
أول دورة 

للمرشدين 
السياحيين

1200 سجل 
تجاري لمكاتب 

عقارية في 
البحرين

140 عضًوا 
فقط في 

جمعية البحرين 
العقارية

أحمل دبلوما 
في إدارة أعمال 

الفنادق من 
لندن

ضمن أوائل 
المديرين 

المبتعثين من 
“فنادق الخليج”

انخفاض العائد 
على دخل 

المكاتب العقارية 
بسبب المنافسة

م���ن ه���م���وم ال��ق��ط��اع ع����دم ت���وف���ر “م����واق����ف” ط�����وال ف���ت���رة س��ي��ر ال��ق��ض��اي��ا
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شغل فقيهي منصب عضو مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية لمدة  «
14 عاًما، إذ قدم استقالته من هذا المنصب في 10 أكتوبر الجاري؛ ليتم 

انتخاب بمجلس اإلدارة الجديد. وقرر عدم الترشح لعضوية مجلس إدارة 
الجمعية للدورة الجديدة؛ لفتح المجال لضخ دماء جديدة بالمجلس، وهو 

ال يزال عضًوا بالجمعية.

تأسست الجمعية في العام 2002، إذ يتكون مجلس إدارتها من 7 أعضاء  «
منتخب من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدًدا 
أخرى، ويتم انتخابهم باالقتراع السري المباشر. وفقيهي انضم للجمعية 

بعد تأسيسها مباشرة.

كان عدد األعضاء المؤسسين للجمعية 29 عضًوا، وحالًيا عددهم يصل إلى  «
140 إال أن األعضاء الذين يسددون اشتراكاتهم نحو 40 إلى 46 عضًوا.

ضخ دماء جديدة بـ “العقارية”

حب���ه للعم���ل في قطاع اإلنش���اءات كان نقطة التحول في حيات���ه المهنية، رغم أنه بدأ 
العمل في قطاع الفنادق، إذ رغب في دراس���ة هذا المجال وعمل به، إال أنه ما لبث أن 

دخل قطاع اإلنشاءات والعقارات.
ضيفنا في اللقاء لهذا األس���بوع عقاري لديه تجربة غنية وثرية متنوعة في العمل في 
مجاالت مختلفة، دعمها بالدراسة في حقول متعددة، فهو محب لالطالع والتعلم وال 

يكتفي النهل من منبع واحد للعلم والمعرفة.
“الب���الد” التق���ت رج���ل األعم���ال، صاحب مؤسس���ة الغ���روب التجاري���ة، صال���ح فقيهي، 
بخب���رة ف���ي القطاع العق���اري تتجاوز 35 عاًما، كما أنه عضو ف���ي العديد من الجمعيات 
والمؤسسات األهلية منها التطوعي ومنها ما يهدف لخدمة القطاع العقاري وتطويره؛ 

نظًرا لثراء تجربته المهنية والعملية.
كان فقيه���ي عض���ًوا لمجل���س إدارة جمعي���ة البحري���ن العقاري���ة لمدة 14 عاًم���ا، قبل أن 
يفس���ح المج���ال أم���ام الدم���اء الجديدة حديث���ا، كما عين مستش���اًرا في لجن���ة القطاع 
العق���اري في غرف���ة تجارة وصناعة البحرين للدورة 28 لألع���وام 2014 - 2018 لخبرته 

الطويلة بالقطاع. فيما يلي نص اللقاء معه:

أمل الحامد من الماحوز | )تصوير: رسول الحجيري(

صالح فقيهي 
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تقدم سيارات “بورغورد” 
تصميًما مميًزا يتسم 

باألناقة الممزوجة بالخطوط 
الجانبية المتميزة وشبكة 

امامية مستوحاة من الشكل 
الثماني وااللماس، وتتجهز 

الموديالت بأحدث التقنيات 
والنظم الذكية الحديثة 

والسهلة

tariq.albahar
@albiladpress.com

تأكي���دًا على تركيزها على الس���المة 
واألم���ان، حرص���ت ش���ركة “لك���زس” 
على ضمان الطمأنين���ة وراحة البال 
في المركبة ES  الجديدة كليًا، وذلك 
م���ن خ���الل نظ���ام لك���زس للس���المة 
تقني���ات  م���ن  باق���ة  وه���ي  ب���الس، 
الس���المة المتقدم���ة تش���مل كالً م���ن 
نظ���ام األمان قبل التصادم PCS مع 
نظام رصد المش���اة ف���ي ضوء النهار 
وبع���ض ظ���روف اإلض���اءة الخافتة، 
ال���راداري  الس���رعة  تثبي���ت  ونظ���ام 

الس���رعات،  جمي���ع  عل���ى   DRCC
ونظام الحفاظ على المسار LDA مع 
 ،LTA خاصية جديدة لتتبع المس���ار
ونظ���ام اإلض���اءة العال���ي المتكي���ف 

 .AHS ثنائي المراحل
وع���الوة عل���ى ذل���ك، تض���م المركبة 
مجموعة ش���املة م���ن مزاي���ا األمان 
والحماي���ة لجمي���ع ركابه���ا، بم���ا ف���ي 
ذلك 10 وس���ائد هوائية تعمل بنظام 
SRSو  التكميل���ي  الحرك���ة  تقيي���د 

غيرها الكثير.

ES السالمة في لكزس
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مكت��ب متنق��ل وغرف��ة معيش��ة ومس��احة للترفي��ه الذكي

مفهوم فولفو 360c الجديد

تخّيل عالمًا تسافر فيه مسافات طويلة من دون الحاجة إلى المطارات. عالم حيث يمكنك تجّنب أجهزة األمن في المطار، وساعات االنتظار الطويلة في الطوابير 
والزحمة وخطوط الطيران المكتظة. ماذا لو، بدالً من ذلك، إن يكون بإمكانك أن ترتاد المقصورة الخاصة بك من الدرجة األولى واالنتقال بك من الباب إلى الباب؟

ه���ذه الرؤية الخاصة بمس���تقبل التنقل 
عب���ر الس���يارات الذاتي���ة القي���ادة الت���ي 
كشفت “فولفو للس���يارات” النقاب عنها 
 Volvo  “ الجدي���د  بمفهومه���ا  الي���وم، 
360c”، هي نظرة شاملة لمستقبل هذا 
الن���وع م���ن الس���يارات الذاتي���ة القيادة 
والكهربائية والمتصلة بشبكة اإلنترنت 
واآلمنة، ومن ش���أن هذا األمر أن يفتح 
“فولف���و  أس���واق  لنم���و  جدي���دة  أفاق���ًا 
للس���يارات”، عل���ى س���بيل المث���ال ف���ي 
قط���اع الس���فر الج���وي الداخل���ي والذي 

ُتقدر قيمته بمليارات الدوالرات.  
 ويق���وم مفه���وم “360c” عل���ى أس���س 
القي���ادة الذاتي���ة بالكام���ل والكهربائي���ة 
كلي���ًا م���ن دون أي تدخ���ل لإلنس���ان في 
القي���ادة. ويس���تفيد ه���ذا المفه���وم م���ن 
الحري���ة ف���ي التصمي���م الت���ي يوّفره���ا 
عدم وجود عجلة قيادة ومحرك يعمل 
باالحتراق، ما يوف���ر القدرة على إعادة 
تص���ور تموض���ع ال���ركاب التقلي���دي في 

صفين أو ثالثة صفوف. 
أربع���ة   ”360c“ مفه���وم  ويق���دم   
اس���تخدامات محتمل���ة لمركب���اة ذاتي���ة 
القي���ادة – بيئ���ة الن���وم، مكت���ب متنقل، 
غرفة معيش���ة ومس���احة للترفي���ه – ما 
يعي���د تخّي���ل الطريقة التي يس���افر بها 
الناس. كمل يقدم هذا المفهوم اقتراحًا 
لمعيار عالمي لكيفية تواصل المركبات 

جمي���ع  م���ع  بأم���ان  القي���ادة  الذاتي���ة 
مستخدمي الطرق اآلخرين.  

 ويقول ه���اكان سامويلس���ون، الرئيس 
والرئيس التنفيذي ل�”فولفو للسيارات”، 
“إن ه���ذا القط���اع م���ن األعم���ال س���وف 
يش���هد تب���دالت ف���ي غضون الس���نوات 
المقبل���ة، ويج���ب عل���ى فولف���و أن تقود 
وتاب���ع  صناعتن���ا”.  ف���ي  التغيي���ر  ه���ذا 
“س���وف يفس���ح لن���ا مج���ال الس���يارات 

الذاتي���ة القيادة اتخ���اذ الخطوة التالية 
الكبي���رة فيم���ا يتعل���ق الس���المة، ولك���ن 
أيضًا، س���وف يفتح المجال أمام نماذج 
أعم���ال جديدة رائعة، في حين س���وف 
يتي���ح الفرص���ة أم���ام المس���تهلكين من 
أجل قضاء بعض الوقت في السيارات 

إلنجاز ما يريدون القيام به”.
ويمثل مفه���وم “360c” منافس���ًا مربحًا 
محتم���الً للس���فر الجوي عبر المس���افات 

القصي���رة، وهو قط���اع يق���در بمليارات 
الخط���وط  عل���ى  ال���دوالرات ويش���تمل 
الجوي���ة وصّن���اع الطائ���رات وم���زودي 
خدمات أخرى. وتعد المسارات األقصر 
بش���كل خ���اص حي���ث تك���ون المس���افة 
المقص���ودة  والجه���ة  االنط���الق  بي���ن 
حوال���ي 300 كيلومت���ر من المرش���حين 
الرئيس���يين المعرضين للتضرر من قبل 

وسيلة بديلة للسفر.  

مفهوم الحرية في التصميم 

نظرة شاملة لمستقبل السيارات ذاتية القيادة 

تقّدم هيونداي سانتافي الجديدة كليا 
مزاي���ا اتص���ال متقدمة تع���ّزز االندماج 
الس���لس لهواتفهم الذكية بالسيارة عبر 
ثالث���ة خي���ارات م���ن أنظم���ة االتص���ال، 
أولها نظام معلومات ترفيهي اختياري 
بشاشة مقاس���ها 8 بوصات تأتي بمزايا 
المالحة والوس���ائط واالتصال مع دعم 
لنظ���ام CarPlay من “أب���ل” وAuto من 
يس���مح جه���از  ف���ي حي���ن  “أندروي���د”، 

الع���رض الصوتي، وهو الخي���ار الثاني، 
هواتفه���م  محت���وى  بتحوي���ل  لل���ركاب 
الذكي���ة إلى شاش���ة بمق���اس 7 بوصات 
عب���ر النظامي���ن CarPlay وAuto. أم���ا 
الخي���ار الثال���ث، فيتمث���ل بنظام صوت 
قياس���ي ذي شاش���ة TFT أحادية اللون 
مقاس���ها 5 بوصات تش���تمل على راديو 
واتصال بلوتوث ومنفذ USB ومقبس 

.AUX

ج���اءت كادي���اك CTS الجدي���دة 2018، بتأل���ق مختل���ف، م���ن خ���ال باق���ة من 
التعدي���ات الخارجية البارزة، وخصائص التكنولوجيا المتطّورة ومس���تويات 

متناغمة من التجهيزات.

عل���ى   CTS ط���رازات  فئ���ات  حصل���ت 
 CTS Base ه���ي  جدي���دة  تس���ميات 
 ،CTS Standard ،Luxury، Premium
V-Sport Pre-و  Luxury ،V-Sport
 CTS بحي���ث تجع���ل ،mium Luxury
متناسقة مع طرازات كاديالك التي تم 
 CT6 إطالقه���ا حديث���ا، وهي كادي���الك

وكاديالك XT5 الكروس أوفر . وتتوافر 
مرآة الكاميرا الخلفية، أول تطبيق من 
نوعه لتقنية العرض الكامل في قطاع 
 CTS الس���يارات، في طرازات كاديالك
2018. وف���ازت CTS بلق���ب أفضل 10 
س���يارات م���ن “كار آند دراي���ف” لمّدة 3 

سنوات على التوالي.

كش���فت “بي إم دبليو األلمانية”، أخيرًا، 
 xDrive45e“ الهجين���ة  النس���خة  ع���ن 
iPerformance” من سيارتها الرياضية 
 ”5 “إك���س  االس���تخدامات  المتع���ددة 
الخاصة بعام 2019، وذلك بعد أقل من 
ثالث���ة أش���هر فقط من إطالق النس���خة 
عل���ى  حص���رًا  تع���ّول  الت���ي  القياس���ية 
نط���اق مح���ركات الوق���ود االحتراق���ي، 
عل���ى أن يت���م ط���رح الس���يارة الهجينة 

م���ن  ب���دءًا  األوروبي���ة  األس���واق  ف���ي 
ع���ام 2019. وج���اءت النس���خة مزّودة 
بمحّرك هجين، مكون من محرك وقود 
احتراقي سداسي األس���طوانات بسعة 
ثالث���ة لترات، ومع���ززة بنظ���ام “توربو” 
م���زدوج ينتج قوة 282 حصانًا، إضافة 
إل���ى مح���رك كهربائ���ي يول���د ق���ّوة 110 
أحصنة، ما يجعل إجمالي القوة الكلية 

تصل إلى 388 حصانًا

سانتافي

 CTS كاديالك

xDrive45e

كش���فت مؤخ���را ف���ي البحري���ن والمنطقة 
ش���ركة ”جيب” ع���ن الجيل الراب���ع الجديد 
م���ن س���يارات ”جي���ب رانجل���ر األيقوني���ة” 
جدي���دة  روح���ا  تعط���ي  الت���ي  الس���يارة 
للمغام���رة واالنط���الق في الط���رق الوعرة 
مع امتالك مس���تويات متقدمة من الراحة 
وديناميكي���ات القي���ادة الفائق���ة وسالس���ة 
لتكت���ب  المدين���ة،  ش���وارع  ف���ي  األداء 
جي���ب رانجلر فص���ال جديدا ف���ي التاريخ 
األس���طوري للعالمة “جي���ب”، والتي بدأت 
فص���ول قصته���ا وأبهرها من الع���ام 1941 
بالحفاظ عل���ى تميز “جيب” وش���خصيتها 
الفري���دة، وتطوير قدرات أس���طورية على 
الط���رق الوع���رة وتصمي���م جي���ب األصلي 

وميزات تقنية متقدمة.
ويق���دم الجي���ل الجديد من جي���ب رانجلر 
مس���تويات عالية م���ن الراح���ة والرفاهية 
ف���ي تصميمها الداخل���ي. ويتميز ديكورها 
الداخلي بلمس���ات م���ن األلمنيوم، ومقاعد 
مريح���ة م���ن القم���اش الفاخ���ر أو الجل���د، 

وس���ماعات Alpine. كما يتوفر في رانجلر 
نظام ترفيه متقدم بشاش���ة تعمل باللمس 
مق���اس 7 بوص���ات أو 8.4 بوصة متوافق 
م���ع نظ���ام اندروي���د أوت���و ونظام أب���ل كار 
ب���الي. وتض���م أيض���ا محتوي���ات فني���ة ال 
تضاه���ى، تتضم���ن اعتمادا على مس���توى 
الطراز نظامين متطورين ونشطين طوال 
الوقت عند الحاج���ة للدفع الرباعي، وهما 
ت���راك  Selec-Trac وروك  ت���راك  س���يليك 

Rock Trac، إضاف���ة إل���ى أقف���ال مح���اور 
ل���وك   – ت���رو  كهربائي���ة  أمامي���ة وخلفي���ة 
Tru-Lok، ودفرن���ش Trac-Lok مح���دود 
االنزالق وعمود تأرج���ح أمامي إلكتروني 
ينفصل، لتنطلق “جي���ب رانجلر” الجديدة 
براحة تامة سواء على أصعب التضاريس 
أو ف���ي ش���وارع المدينة، وتمت���از بتصميم 
أكث���ر حداث���ة، يظّل متوافقا م���ع التصميم 

األصلي.

ج��دا ذكي��ة  بتكنولوجي��ا  المغام��رة  أس��طورة  اس��تمرار 

جيب رانجلر الجديد

كش���فت أودي عن س���يارة Q8 لتكون الوجه الجديدة لعامة Q والتي ُصممت لتجمع بين أناقة س���يارات الكوبيه الفاخرة بأربعة 
أبواب وبين المزايا العملية المتنوعة للسيارات الرياضية كبيرة الحجم متعددة االستعماالت. 

بتصميمه���ا   Audi Q8 س���يارة  تمت���از 
الرياضي وأدائه���ا الديناميكي وحضورها 
المهي���ب ال���ذي يميزه���ا ع���ن س���واها م���ن 
السيارات الرياضية متعددة االستعماالت 
التي تحمل ش���عار الحلق���ات األربع المميز 
لعالم���ة أودي. ولع���ل أهم ما يميز س���يارة 
الكوبي���ه الرياضية متعددة االس���تعماالت 
ع���ن س���يارات الط���راز Q7 المش���ابهة ه���و 
إذ  ارتفاع���ًا  أع���رض وأط���ول وأق���ل  أنه���ا 
يبل���غ طوله���ا 4.99 مت���رًا وعرضه���ا مترين 
وارتفاعها 1.71 مت���رًا. أما قاعدة عجالت 
هذه الس���يارة، فيبلغ طولها ثالثة أمتار ما 
يوف���ر للمقصورة مس���احة واس���عة تتفوق 
عل���ى أكث���ر الس���يارات المنافس���ة له���ا م���ن 
حيث ط���ول المقصورة وارتفاع الس���قف. 
أم���ا الجزء الخلفي م���ن المقصورة فيمتاز 
بالمقاع���د الثالثية المس���تقلة م���ع إمكانية 

عن���د  طول���ي  بش���كل  وضعيته���ا  تعدي���ل 
الل���زوم. وم���ع طي مس���اند ظه���ر المقاعد، 
تص���ل س���عة حج���رة األمتع���ة الموج���ودة 
أس���فل الباب الخلف���ي الذي يفت���ح ويغلق 

كهربائيًا إلى ما يقارب 1.755 لترًا.
ُتعتب���ر س���يارة Audi Q8 إضاف���ة جدي���دة 
إل���ى عائل���ة Q ال س���يما م���ن حي���ث تصميم 

الش���بك األح���ادي الهي���كل بثمان���ي أضالح. 
وما إن تنظر إلى ش���بكة المبرد في مقدمة 
الس���يارة حت���ى تتض���ح ل���ك بنيته���ا البارزة 
والقوي���ة الت���ي تجتمع م���ع جناح الس���يارة 
الممتد وصوالً إلى فتحات الهواء األمامية 
الكبيرة بحوافها البارزة لتعكس الثقة التي 

تتجسد في أدق تفاصيل هذه السيارة. 

الديناميك��ي واألداء  والمتط��ور  الق��وي  الطاب��ع  تعك��س 

تدشين أودي Q8 الجديدة رسميا

 على سبيل المثال، فإن أكثر من 740 مليون مسافر قد استقّلوا رحالت  «
داخلية خالل العام الماضي في الواليات المتحدة األمريكية، كما أن 

قطاع السفر الجوي المحلي في أميركا سجل عائدات تقدر بمليارات 
الدوالرات. وتعتبر العديد من المسارات الجوية المحلية المزدحمة مثل 

نيويورك إلى واشنطن العاصمة وهيوستن إلى دالس ولوس أنجلوس 
إلى سان ديياغو أكثر استهالًكا للوقت عن طريق الجو مقارنة بالسيارة 

عندما تشمل أشياء مثل السفر إلى المطار واإلجراءات األمنية وأوقات 
االنتظار. وقال مارتن ليفنستام، نائب الرئيس األول الستراتيجية 

الشركة في فولفو للسيارات “يبدو السفر الجوي المحلي رائًعا عند 
شراء تذكرتك، ولكنه ليس كذلك حًقا”. 

يقول مارتن “تتيح لك مقصورة النوم االستمتاع بالراحة التامة والسفر  «
الهادئ طوال الليل واالستيقاظ لدى الوصول إلى وجهتك. قد يمكننا 

ذلك من التنافس مع صانعي الطائرات الرواد في العالم”.

منافسة صانعي الطائرات



ما هاتفك الذكي المقبل؟

كشفت اللبنانية ستيفاني صليبا عن تعاقدها رسميا مع شركة  «
الصباح على مسلسل جديد بعنوان “دقيقة صمت”، وستؤدي فيه 

دور البطولة إلى جانب الممثل السوري عابد فهد، وسيدخالن من 
خالله السباق الرمضاني 2019.

وقالت صليبا: سعيدة جدا لدخولي السباق الرمضاني هذا العام  «
بمسلسل “دقيقة صمت” إلى جانب النجم الكبير عابد فهد.

بعد انتظار طويل لعشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية بالخصوص، كشفت أشهر 3 شركات تقدم الهواتف الذكية، وهي الصيني هواوي، واألميركي آيفون، والكوري سامسونغ 
باألكب���ر واألنح���ف ذات الكامي���رات األفضل، فأصبح اليوم المس���تهلك في حيرة في االختيار، وفي هذا العرض س���نقدم أهم خواص هذه األجهزة واالختيار لك بحس���ب حاجتك 

لكل تقنية:
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العمالق من أكثر المنتجات لفتا لالنتباه اليوم في السوق المحلية  «
والعالمية، جاء هذا الهاتف األسطوري والعمالق بشاشة تبلغ 

قياسها 7.2 بوصة، وتعمل بتقنية أوليد، وبدقة وضوح تصل إلى 
2244 في 1080 بيكسل، ويحمل تصميما مشابها لهواوي ميت 20، 

وهو تصميم من الزجاج مع إطار من المعدن وحواف دائرية من 
جميع األطراف، وذلك مع عدم وجود أي زر على الجهة األمامية حول 

الشاشة التي تشغل معظم الجهة األمامية، مع وجود حواف صغيرة 
جدا ووجود “نوتش” في حجم قطرة الماء داخلها الكاميرا وأعالها 
سماعة المكالمات، ويحمل هواوي ميت 20 إكس بطارية قدرتها 

5000 ميللي أمبير/ساعة، وقالت هواوي إنها تعتمد على تقنيات 
الذكاء الصناعي AI؛ لتوفير استهالك 

البطارية وتخصيص الموارد؛ وذلك 
حتى تمكن المستخدم من لعب 

األلعاب القوية لساعات طويلة، وذلك مع 
دعم الشحن السريع SuperCharge 2 مع 

ضمان السالمة المعتمد من تي يو في.

أبل طرحت 3 أجهزة جديدة، أبرزها عمالق  «
أيفون “إكس إس ماكس”، الذي جاء 

مزودا بكاميرا بعدستين كل منهما بدقة 
12 ميغابيكسل، مع ذاكرة سعتها 4 

غيغابايت، وأخرى عشوائية بقدرة تخزين 
تصل إلى 256 غيغابايت، وزّود بمعالج 

إيه 12 بيونيك، سداسي النوى بتقنية 
النانو. الطلب على هذا الهاتف ذات سعة 

التخزين الداخلية التي تصل الى 
256 غيغابايت، كبير 
جدا، واألكثر تفضيال 

للمستخدمين اليوم، 
مقارنة بالسعات األخرى 

64 و512 غيغابايت، 
وهذا سبب مقنع جدا 

القتنائه!

يتميز هاتف العمالق الكوري الجنوبي  «
سامسونغ  “غاالكسي نوت 9”، بشاشته الكبيرة 
قياس 6.4 بوصة، بدقة وضوح 440 في 2960، 

وجاء مدعوما بمعالج كوالكوم سنابدراغون 
845. أما الذاكرة، فجاءت بسعة 6 غيغابايت، 

مع ذاكرة تخزين تصل إلى 128 غيغابايت، 
قابلة للزيادة، ما يميز نوت 9 هو القلم الذكي! 
وتصدر مؤخرا نوت 9 تصنيفات المستهلكين 
األوروبيين بفضل قدرته التنافسية الشاملة، 

وقد فاز الجهاز بتصنيف رقم 1 من مجالت 
المستهلك الرئيسة 
في ألمانيا وهولندا 

وإيطاليا وأسبانيا 
والبرتغال وبلجيكا، 

وفقا للمصادر.

 Huawei Mate 20 XiPhone Xs MaxGalaxy Note 9

تحت عنوان “بين مملكتين” ش���ارك 10 فنانون من المملكة والبحرين في المعرض التش���كيلي الذي نظمته لجنة 
الفنون التشكيلية والخط العربي مؤخًرا في جمعية الثقافة والفنون بالدمام في قاعة عبدهللا الشيخ للفنون، 
ا خمسة أيام يصاحبها ورش يومية أهمها ورشة للفنان البحريني  وضم 50 عمالً لمدارس فنية متنوعة، مستمرًّ

خليفة شويطر مساء األحد الماضي.

حيث أوضح منس���ق المعرض الفن���ان أحمد الفيفي بأن 
اله���دف من ه���ذا التجم���ع الفني ه���و تبادل األف���كار من 
خالل حوار فني تش���كيلي يجمع فناني البلدين، مشيًرا 
إلى أن أغلب األعمال المقدمة من المدرس���ة التجريدية 
والواقعية، وبعضها من المدرسة السريالية، كما اشتمل 
المعرض على بعض أعمال الخط العربي إضافة لتقديم 

رسم مباشر من الفنان البحريني جاسم المقابي.
وع���ن مش���اركته ف���ي المع���رض ق���ال الفن���ان البحرين���ي 
خليفة ش���ويطر بأن اس���تطاع تحقيق حلمه بالمش���اركة 
ف���ي أح���د مع���ارض جمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون بالدم���ام 
مش���يًدا بدور الجمعية في تقديم كل ما يخدم الس���احة 

الثقافية والفنية.
وق���ال: بع���د عدة مش���اركات م���ع الجمعي���ة التي فتحت 
ل���ي الب���اب من���ذ فت���رة ف���ي تقدي���م ال���ورش التدريبي���ة، 
تش���رفت بدعوة للمشاركة في المعرض التشكيلي “بين 
مملكتين” الذي جمع نخبة من فناني البلدين الشقيقين، 
لنق���دم من خالله تجربة فنية حرصنا أن تجمع مدارس 
فنية مختلفة، مقدًما ش���ويطر لوح���ات بورترية إضافة 

لعمل سيريالي.
فيم���ا قال���ت الفنان���ة البحريني���ة ضوي���ة إبراهي���م بأنه���ا 

سعيدة في هذا التجمع الفني األكثر من رائع لما يقدمه 
من خبرات فنية للمشاركين، حيث قدمت مجموعة من 
األعم���ال التي تجّس���د ت���راث بعض المناط���ق البحرينية 
ومنه���ا منطقة ع���ذاري التي تتمي���ز بالطبيع���ة والتراث، 
فيم���ا اش���تركت لوحاته���ا بتضمنه���ا لألب���واب والجدران 
القديم���ة، الت���ي تحمل ف���ي طياتها حكاي���ات وذكريات 

كثيرة ألهالي وأبناء تلك المناطق.

ت�����ج�����م�����ع ب�����ح�����ري�����ن�����ي س���������ع���������ودي ف���������ي “ث�������ق�������اف�������ة وف���������ن���������ون ال���������دم���������ام”
معرض “بين مملكتين”

الثقاف���ي حديث���ا  الجزي���رة  مرك���ز  نظ���م 
آل  عبداللطي���ف  للش���يخ  محاض���رة 
محمود بعن���وان “المحرق قنديل الثقافة 

اإلسالمية”.
وط���اف آل محم���ود في ه���ذه المحاضرة 
ف���ي جول���ة طويل���ة عب���ر 100 ع���ام م���ن 
تاريخ العلم والمدارس اإلس���المية الذي 
تكتن���ز تاريخ���ه مدين���ة المحرق الش���ماء 
عبر تاريخها الطويل، باعتبار أن المحرق 
كانت عاصمة البحري���ن األولى، وبالتالي 
فالمح���رق كان���ت تعتب���ر مرك���زا للدول���ة 
وبؤرة التالقح والتواصل بين الش���عوب 
خصوصا اإلسالمية؛ باعتبار أن ما يحيط 
بالبحرين جغرافيا هي الدول اإلسالمية، 
فالبد أن تس���ود الثقافة اإلسالمية فيها، 

كما أن موقع البحرين الفريد يعتبر نقطة 
التقاء بين الحضارات في المنطقة سواء 
كانت الحضارة العراقية أو الفارس���ية أو 

الهندية وغيرها...
كم���ا ن���وه المحمود في حديث���ة أيضا إلى 
أهمي���ة الحفاظ على الوثائق اإلس���المية 
القديم���ة، مش���يرا إل���ى أنه ال ت���زال هناك 
به���ا  وثائ���ق مغم���ورة ومنس���ية ال يعل���م 
أح���د ينبغي البح���ث عنها واس���تخراجها 

والحفاظ عليها.
وأخي���را تح���دث المحم���ود ع���ن األندي���ة 
بالمح���رق  العام���ة  والمكتب���ة  األدبي���ة 
ف���ي  المنتش���رة  الخاص���ة  والمكتب���ات 
المح���رق بكث���رة ف���ي تل���ك الحقب���ة م���ن 

الزمن.

أعلن���ت “Quest عربية”، عن إقامتها ش���راكة 
ب���ي  “ب���ي  اس���تراتيجية م���ع اس���توديوهات 
س���ي” تبدأ بموجبها بإنتاج عدد من البرامج 

ا.  المحببة لدى الجمهور العربي محليًّ
وس���يتاح ل����”Quest عربي���ة” من خ���الل هذه 
عل���ى  القائم���ة  مهمته���ا  مواصل���ة  الش���راكة 
تقديم أفضل محتوى من برامج المغامرات 
الترفيهية الموجهة للمش���اهدين العرب التي 

تلقى رواًجا كبيًرا في المنطقة. 
“ب���ي  م���ع  الب���ارزة  الش���راكة  ه���ذه  وتن���درج 
ب���ي س���ي” ضمن ه���ذا اإلط���ار، حيث س���تبدأ 
المحطة اعتب���اًرا من 28 أكتوبر ببّث برنامج 
الطه���و الش���هير عل���ى “ب���ي ب���ي س���ي” تحت 

عنوان “دبر أكلك”.

“دبر أكلك” على “Quest عربية”المحرق قنديل الثقافة اإلسالمية

طارق البحار

الفنان البحريني جاسم المقابي يشرح طرق الرسم مدير الجمعية يكّرم الفنان عبدالله المحسن

معرض “بين مملكتين”

يذكر أن الفنانين المشاركين من المملكة هم:  «
أحمد الفيفي، حنان عبدالرحمن، عبدالله المحسن، 
محمد الريس، نعيم علي. فيما شارك من البحرين 

الفنانين: حسن الساري، جاسم المقابي، خليفة 
شويطر، ضوية إبراهيم عبداالله الريس.

وعن المعرض أوضحت مشرفة الفنون التشكيلية  «
والخط العربي الفنانة يثرب الصدير أن اسم 
المعرض الفًتا و بارزًا )بين مملكتين( لداللته 

الوسطية في الوقوف بمنطقة محايدة تجتمع فيها 
الفنون البصرية بهدف طرح ثقافي بصري متنوع 

ومختلف تمد من خاللها جمعية الثقافة والفنون 

بالدمام جسورًا ثقافية بصرية مع مختلف شعوب 
العالم منطلقة في هذا المعرض من مملكة 

البحرين بإرثها الفني العريق والمتنوع طارحًة من 
خالل هذه المشاركة العنان للتساؤل حول ماهية 

الوصول لحدود بصرية متباينة وغير اعتيادية 
تطالعنا باختالف األساليب المتنوعة التي تؤثر في 
الفنان وتنطبع على ما يقدمه من أعمال وبالتالي 

على الجمهور المتلقي. ومن خالل المشاركين 
العشرة كانت األساليب متنوعة وجاء بعضها 

متفرًدا بينما كان اآلخر امتداًدا لمدارس وأساليب 
أخرى قديمة.

طرح ثقافي بصري متنوع
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“الحبة الزرقاء”... ثورة على “اإليدز”
أدت حبة دواء مضاد للفيروس���ات تناولها اآلالف من الرجال في س���يدني، وأجزاء أخرى من أستراليا يوميا إلى انخفاض عالمي 
غير مسبوق في حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(، مما يدل على أن النهج الوقائي المستهدف قد 

يعجل بالتقدم في إنهاء الوباء األخطر عالميا، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وانخفض���ت ح���االت اإلصاب���ة الجديدة بفي���روس نق���ص المناعة 
البش���رية بي���ن الرج���ال المثليين وثنائي���ي الجنس، بنس���بة الثلث 
تقريًبا إلى أدنى مس���توياتها على اإلطالق، وفًقا للدراس���ة األولى 
ف���ي العالم لقياس تأثير حبوب “تروفادا” الزرقاء لش���ركة جيلياد 

ساينسز، في الحد من الفيروس المسبب لمرض اإليدز.
وق���د تمه���د النتائ���ج التي نش���رت الخمي���س في دورية النس���يت 
الطبي���ة، الطريق أم���ام دول وبلدان أخرى لمن���ع انتقال الفيروس 
للتع���رض”  الس���ابقة  “الوقاي���ة  علي���ه  يطل���ق  ع���الج  باس���تخدام 

أو”بريب”.
وق���ال الباح���ث الرئيس���ي في الدراس���ة أندرو غروليت���ش، رئيس 
قس���م علم األوبئ���ة والوقاية من فيروس نقص المناعة البش���رية 
في معهد كيربي بجامعة نيو س���اوث ويلز “إن س���رعة االنخفاض 
التي ش���هدناها ف���ي اإلصاب���ات الجديدة بفيروس نق���ص المناعة 
البش���رية بين الرج���ال المثليين وثنائيي الجن���س هي األولى في 
العال���م”. و”هذه األرقام هي األدنى على اإلطالق منذ بدء مراقبة 
في���روس نقص المناعة البش���رية ف���ي ع���ام 1985”. وألهم التقدم 
المح���رز في مكافحة اإليدز على مدى الس���نوات الخمس عش���رة 
الماضي���ة، التزام ال���دول األعضاء في األمم المتح���دة بإنهاء هذا 

الوباء بحلول عام 2030.

انخفض عدد األشخاص المصابين بفيروس نقص  «
المناعة البشرية إلى 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء 

العالم في العام 2017، من أكثر من 3 ماليين شخص 
سنويا في معظم أنحاء العالم منذ التسعينيات من 

القرن الماضي.

قال مجلس مدينة برش���لونة ومدونة 
رس���مية لكاتدرائية س���اجرادا فاميليا 
س���تحصل  الش���اهقة  الكاتدرائي���ة  إن 
أخي���را عل���ى ترخيص بن���اء وذلك بعد 
أكث���ر م���ن 130 عام���ا م���ن ب���دء أعمال 

البناء.
وما زالت الرافعات والسقاالت تحيط 
األكث���ر  للمبن���ى  المزخرف���ة  باألب���راج 
ش���هرة للمهن���دس المعماري اإلس���باني 
أنطوني جاودي ال���ذي يجذب حوالي 
20 ملي���ون زائر س���نويا. وت���م تركيب 
نواف���ذ من الزجاج الملون في اللحظة 
األخي���رة قب���ل زي���ارة بابوية ف���ي عام 
2010. وم���ن المق���رر أن يكتم���ل بن���اء 
كاتدرائية ساجرادا فاميليا التي تعني 
”العائلة المقدس���ة“ باإلسبانية في عام 
2026 وه���ي الذك���رى المئوي���ة لوف���اة 
الترخي���ص  من���ح  وبمج���رد  ج���اودي. 
س���يتم تش���كيل لجن���ة أش���غال تض���م 

سكانا محليين إلنهاء المشروع.

م���ن  نوع���ا   36 العلم���اء  أح���د  ح���دد 
الغذائي���ة  والعناص���ر  الفيتامين���ات 
يمكنها إضافة بضع س���نوات إلى حياة 
كل فرد، بحس���ب موقع صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
ونقلت الصحيف���ة عن الطبيب بروس 
أميس، من معهد البحوث بمستش���فى 
تن���اول  إن  قول���ه  لألطف���ال،  أوكالن���د 
الكثير من الفيتامينات والمعادن يمنع 

المرض وخطر الموت المبكر.
وق���ال الدكت���ور أمي���س إن حوالي 70 
% م���ن الناس في الوالي���ات المتحدة 
 )D( ”يعانون من نقص في فيتامين “د
، وأن م���ا يص���ل إل���ى 60 % يفتق���رون 

.)E( ”إلى فيتامين “إي

توصل أميس إلى هذه النتيجة  «
من خالل تقييم األبحاث التي 

أجراها هو وزمالؤه، باإلضافة إلى 
علماء آخرين من جميع أنحاء 

العالم.

للمرة األولى، س���يكون بوسع البشر زيارة 
أعم���ق نقطة في ق���اع كل من المحيطات 
الخمس���ة مس���تخدمين غواص���ة صغيرة، 
ضمن مهمة “مثيرة” الستكشاف األعماق 
تع���رف باس���م “بعث���ة األعماق الخمس���ة”. 
وسوف يس���تعين مشروع )بعثة األعماق 
اس���تغرق  خاص���ة  بغواص���ة  الخمس���ة( 
صنعها أكثر من 3 سنوات. وقال فيكتور 
س���يقود  ال���ذي  المستكش���ف  فيس���كوفو 
الغواص���ة بع���د أن تغ���ادر س���فينة الدع���م 
وتتج���ه ص���وب أعم���ق مناط���ق المحيط 
إنه���ا مصنوعة م���ن التيتانيوم وغيره من 
الم���واد ذات الق���درات الخاص���ة ويمكنها 

الغوص إلى األعماق.

قالت شركة ترايتون سابمارينز  «
المصنعة للغواصة ومقرها فلوريدا 

على موقعها اإللكتروني إنها 
الغواصة الوحيدة الحاصلة على 
اعتماد لحمل البشر إلى أعماق 

تصل إلى 11 ألف متر.

ترخيص كاتدرائية 
بعد 130 عاما من 

بدء البناء

36 نوعا من 
الفيتامينات 
“تطيل العمر”

أول رحلة بشرية 
إلى أعمق نقطة 

في المحيطات

منع مئات من المتشددين الهندوس امرأتين من دخول معبد يقع على تل في جنوب الهند، 
الجمع���ة، وذل���ك في الي���وم الثالث من احتجاجات قوية على رفع حظر على دخول النس���اء 

في سن اإلنجاب للمعبد.

وب���دأ نح���و 36 كاهن���ا اعتصام���ا ض���د ق���رار 
ألغ���ت حظ���را يمن���ع  الت���ي  العلي���ا  المحكم���ة 
النس���اء والفتيات من س���ن 10 أعوام إلى 50 
عام���ا م���ن دخ���ول معب���د س���اباريماال. وتعتبر 
ف���ي  الم���رأة  الهندوس���ية  الجماع���ات  بع���ض 
وق���ت الحيض نجس���ة. وقال المفت���ش العام 
ف���ي والي���ة كي���راال، حي���ث يق���ع المعب���د، إن 

كبي���ر الكهنة ه���دد بإغالق المعب���د إذا دخلت 
االمرأتين.

 شارك متشددون هندوس بينهم شبان  «
من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في 

اشتباكات عنيفة مع الشرطة في كيراال 
وهاجموا نساء بينهن صحفيات حاولن 

الوصول إلى المعبد هذا األسبوع.

ب���دأت س���حابة س���امة م���ن الضباب والدخ���ان تل���ف العاصمة الهندي���ة نيودلهي م���ع اقتراب 
الش���تاء، في وقت من المرجح أن تتفاقم فيه المش���كلة مع إطالق مئات اآلالف من األلعاب 

النارية احتفاال بمهرجان ديوالي الهندوسي أوائل الشهر المقبل.

وبالهن���د 14 مدين���ة ه���ي األكث���ر تلوث���ا ف���ي 
العال���م، ول���م تب���ذل جه���دا يذك���ر ه���ذا الع���ام 
لتقيي���د مبيع���ات األلعاب الناري���ة التي تطلق 

في ليلة المهرجان.
ويغط���ي الدخان المنبعث من األلعاب النارية 
نيودله���ي والم���دن المج���اورة، وربما يس���تمر 
ذل���ك أيام���ا بعد المهرج���ان مما يزي���د التلوث 

المحاصي���ل  مخلف���ات  ح���رق  ع���ن  الناش���ئ 
وعوادم السيارات والمصانع.

تعزف السلطات عن التدخل لوقف  «
االستخدام واسع النطاق لأللعاب 

النارية خالل مهرجان ديوالي، 
وقررت اللجوء إلى المحكمة العليا 
لتقييد بيع واستخدام هذه األلعاب.

لطالما كان األرز طبقا دائما على كل الموائد العربية والعالمية، إال أن الناس دائما 
ما يتخوفون من كثرة السعرات الحرارية فيه وما يسببه من سمنة.

ويعتق���د باحثون في س���ريالنكا أنهم وجدوا 
م���ن  س���تقلل  األرز  لطه���ي  جدي���دة  طريق���ة 
الس���عرات الحرارية بنس���بة تصل إلى 50 %، 
كم���ا أنها توفر بع���ض الفوائد الصحية المهمة 
األخ���رى. وأوضح الباحث���ون أن الحيلة التي 
اس���تندوا إليه���ا ه���ي إضافة زيت ج���وز الهند 
إل���ى الم���اء المغلي قب���ل إضافة حب���ات األرز، 

وأن ملعق���ة صغيرة من الزي���ت تقريبا كافية 
لكل نصف كوب من األرز.

اقترح الباحثون أنه يجب ترك  «
األرز يبرد في الثالجة لمدة 12 

ساعة بعد الطهي، ثم تسخينه في 
الميكروويف عندما يكون الشخص 

جاهزا لتناول الطعام.

منع النساء من دخول معبد بالهند

التلوث يزداد بنيودلهي مع اقتراب “ديوالي”

طهي األرز على طريقة العلماء

الممثلة األميركية إيما ستون تصل إلى العرض األول البريطاني لفيلم 
“المفضلة” )ذا فيفوريت( في مهرجان لندن السينمائي يوم الخميس )رويترز(

مهاجرون في مدينة صنالند بارك بوالية نيو مكسيكو 
األميركية يعانقون الجدار الحدودي مع المكسيك في 

ختام فعالية “أحضان ال جدران”، حيث سمح ألكثر من 
200 عائلة مهاجرة تعيش في الواليات المتحدة بلقاء 

أقاربهم لمدة 3 دقائق )غيتي(

ط���ورت ش���ركة إنترن���ت تطبيق���ا مزعجا يمّكن مس���تخدميه مما يش���به 
التجس���س على س���لوك مس���تخدمي “واتس���اب” اآلخري���ن الموجودين 

لديهم في قائمة المتصلين.

والتطبي���ق ال���ذي يحم���ل اس���م Chatwatch، يصل مباش���رة إل���ى بيانات 
مس���تخدمي “واتس���اب” لكي يتجس���س على س���لوكهم، ويمكن���ه أن يقّدر 

متى يخلد هؤالء إلى النوم في كل يوم.
وبإمكان التطبيق أيضا أن يربط البيانات الخاصة بش���خصين موجودين 
لديك على قوائم االتصال في واتس���اب لتحدي���د ما إذا كانوا يتواصلون 

مع بعضهم البعض في وقت ما.

حتى لو قمت بإلغاء حالة “متصل/  غير متصل” في واتساب، يمكن  «
لتطبيق Chatwatch الوصول إلى الحالة الحقيقية للمستخدم، 

وذلك من خالل إنشاء مراسلة خفية مع مشترك ما يمكن من 
خاللها برمجيا معرفة حالته الحقيقية.

“Chatwatch” يتجسس على 
مستخدمي “واتساب”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“وين أوقع؟”

حق���ق كاريكاتي���ر الزميل طارق 
تفاع���ال  الق���روض  ع���ن  البح���ار 
كبي���را بي���ن متابع���ي إنس���تغرام 
األكب���ر  الق���در  ن���ال  إذ  “الب���الد”، 
اإلعج���اب  م���رات  ع���دد  م���ن 
ab� @مم���س. وقال المس���تخدم 

هن���اك  أن   :dulkhaliq_serhan
بعض البسطاء ال يدركون، ولذا 
م���ن المفترض أن يبين المقرض 
ه���ذه األم���ور، ال أن يك���ن هم���ه 

األول التربح على ظهر الفقير.
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