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قطر دعمت الأحداث املمنهجة يف البحرين
اإيران تهدر اأموالها لتغذية العنف وتقوي�ض اأمن املنطقة... وزير اخلارجية:

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجي���ة: قال وزي���ر �خلارجية �ل�سيخ 
خالد ب���ن �أحمد بن حممد �آل خليفة �إنه “مل يعد مقبوال �ليوم، 
�أن تكون بيننا دول مارقة، تقوم باحتالل �الأر��سي، وتتعدى 
على �سي���ادة �لدول، وتهدد �الأمن و�ل�سلم �لدوليني، وتدعم 

�لتطرف و�الإرهاب”.
و�أ�س���اف يف كلمة مملك���ة �لبحرين �أم���ام �جلمعية �لعامة 
لالأمم �ملتحدة يف نيويورك �أن “�إن كانت قطر جادة - فعال ال 
قوال - يف �حلو�ر و�لعودة �إلى مكانة كانت لها بيننا، فعليها 

�أن تلبي وتلتزم بكل �سفافية وو�سوح مطالبنا �لعادلة”.
وق���ال �إن �الأنظمة �لت���ي د�أبت على ن����رص �لفو�سى و�ل�رص 
�ستكون �خلا�رص �الأكرب، و�ستك���ون �سعوبها �ل�سحية، كما هو 
�حلال يف �إير�ن، �لتي يعاين �سعبها من �لظلم و�لبوؤ�س و�لفقر 
و�لقم���ع؛ لهدر �لنظ���ام ثروة �ل�سع���ب و�أمو�ل���ه، وت�سخريها 

لتغذية �لعنف وتقوي�س �الأمن يف �ملنطقة.

�ضموه اأ�ضاد بدورها يف تر�ضيخ الت�ضامن العربي... رئي�ض الوزراء:

دور حموري لل�سعودية يف جمابهة الإرهاب
�ملنام���ة - بن���ا: �أعرب رئي����س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان �آل خليف���ة ع���ن �العت���ز�ز بالدور 
�لعربي���ة  للمملك���ة  و�ملح���وري  �لكب���ري 
�لقي���ادة  ظ���ل  �ل�سقيق���ة يف  �ل�سعودي���ة 
�حلكيم���ة خلادم �حلرمني �ل�رصيفني �مللك 
�آل �سع���ود، يف  ب���ن عبد�لعزي���ز  �سلم���ان 
جمابه���ة �لتطرف و�الإرهاب وكل ما يزعزع 
�أم���ن و��ستقر�ر �ل���دول، خ�سو�سا منطقة 

�خلليج �لعربي.
وق���ال �سم���وه يف برقي���ة تهنئ���ة �إلى 
خادم �حلرمني �ل�رصيفني مبنا�سبة �حتفال 
بالي���وم  �ل�سعودي���ة  �لعربي���ة  �ململك���ة 
�لوطني، وه���ي �لذكرى �لعزي���زة �لغالية 
علين���ا جميع���ا، �إن هذ� لي����س بغريب على 
�ل�سعودي���ة وقيادتها  �لعربي���ة  �ململك���ة 
�حلكيم���ة، �لت���ي ت�سعى د�ئم���ا �إلى �خلري 
ون����رص �ل�سالم، فهي �ل�سن���د و�ملالذ �الآمن 
للجمي���ع، م�سيدي���ن كذل���ك مبا تق���وم به 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة م���ن دع���م 

وتر�سي���خ عرى �لت�سام���ن �لعربي و�سون 
�حلقوق �لعربي���ة �مل�رصوعة وخدمة ق�سايا 
�أمتنا �لعربية و�الإ�سالمية تاأكيد� ملبادئها 

دينن���ا  م���ن  �ملنبثق���ة  �لوطني���ة 
2�الإ�سالمي �حلنيف.

          

          بدور املالكي من ال�سفارة ال�سعودية

دعا  �ل�سفري �ل�سعودي لدى �لبحرين عبد�هلل بن عبد�مللك 
�آل �ل�سيخ قطر �إلى �لعودة �إلى جادة �ل�سو�ب و�لر�سد وح�سن 
�إخو�نه���م يف جمل�س �لتعاون، موؤك���ًد� �أن �حلل هو د�خل جمل�س 
�لتعاون �خلليجي ولي�س خارجه، و�أن �ال�ستقو�ء باخلارج و�إيذ�ء 

�الإخوة، ال يعود باخلري �أبًد�.
وق���ال �ل�سف���ري �ل�سع���ودي ل� “�لب���الد” �إن روؤي���ة �حلكيمة 
لرئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة �أ�سهمت يف حتقي���ق �لعديد م���ن �لنجاحات ململكة 
�لبحرين يف جمال �لتنمية و�لتطور وحتقيق �لرفاهية للمو�طن 

�لبحرين���ي، م�سيًفا �أن �سموه �سّخر جهده وكّر�س حياته 
•من �أجل خدمة وطنه و�سعبه فا�ستحق �لتقدير �لدويل. �آل �ل�سيخ متحدثاً ل� »$«	

يوليو  حتى  املطار  يعربون  م�سافر  ماليني   5

�سهدت حركة �ل�سفر عرب مطار �لبحرين 
ا طفيًف���ا بن�سبة 0.8 % يف  �ل���دويل �نخفا�سً
�الأ�سه���ر �ل�سبع���ة �الأول���ى من �لع���ام �جلاري 
)يناي���ر �إل���ى يولي���و 2017( حي���ث بلغ عدد 
�مل�سافري���ن نح���و 5 ماليني م�ساف���ر مقارنة 
بالفرتة �ملماثلة م���ن �لعام �ملا�سي. ووفًقا 
الأح���دث بيان���ات ر�سمي���ة ن�رصته���ا �س���وؤون 
�لطري�ن �ملدين �لتابع ل���وز�رة �ملو��سالت، 

فاإن �إجم���ايل ع���دد �مل�سافري���ن )�لقادمون 
و�ملغادرون( للمملكة عرب �ملطار خالل يناير 
�إلى يوليو بلغ نحو 5 ماليني م�سافر، برت�جع 
نحو 39.7 �ألف م�ساف���ر مقارنة بقر�بة 5.04 
مليون م�ساف���ر يف �لفرتة ذ�تها  2016. كما 
تر�ج���ع �إجمايل عدد �مل�سافري���ن )�لقادمون 
و�ملغ���ادرون( عرب �ملط���ار بن�سبة 6.1 % يف 
�سهر يوليو، �إذ بلغ عددهم نحو 767.8 �ألف 
م�سافر مقارنة بقر�بة 817.4 �ألف م�سافر يف 

11يوليو 2016.

:”$“ �ضار” لـ  “ابتدائية  بـ  الثالث  الف�ضل  طلبة  اأمور  اأولياء  من   30

روؤية خليفة بن �ضلمان حققت النجاحات التنموية للبحرين... ال�ضفري ال�ضعودي لـ“$”:

معلمة ت�سرب وتنعت اأولدنا بالغباء و “الهبالة”

على القطريني العودة اإلى ال�سواب والر�سد

• وزير �خلارجية يلقي كلمة �لبحرين �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

81 موؤ�ض�ضة جديدة  “امل�ضتثمرين”: ت�ضجيل 
بـ 937 األف دينار

ال�ضعيد: قطاع الأعمال بقدر ما فيه من 
حتديات مليء بالفر�ض الواعدة

املارونية  الفرحة  �ضبورت” ير�ضد  “البالد 
بلقب دوري كرة ال�ضالت

اقتصاد البالد

لقاء األحد

البالد سبورت

10

21

16

اإن كانت الدوحة جادة يف احلوار فعليها تلبية املطالب

9

3

م�ضتقبل الأغاين يف البحرين م�ضرق 
بف�ضل ال�ضباب!

مسافات البالد

23

اأمل احلامد

نقل �أولياء �أمور طلبة �لف�سل �لثالث 
)فرق���ة 3( مبدر�س���ة �س���ار �البتد�ئي���ة 
للبن���ني ل� “�لبالد” �سك���وى ب�ساأن �رصب 
ورف����س معلمة الأبنائه���م ب�سكل م�ستمر، 
“�لهبال���ة”  ونعته���ا �لطلب���ة بالغب���اء و 

وكلمات �أخرى نابية.
الإد�رة  ر�سال���ة  �الأم���ور  �أولي���اء  ورف���ع 
و�لتعلي���م،  �لرتبي���ة  ووز�رة  �ملدر�س���ة 
ح�سلت “�لبالد” على ن�سخة منها، ي�رصحون 
فيها ما يتعر�س له فلذ�ت �أكبادهم بحرم 
�ملدر�سة من �ل�رصب و�للكم على �أبد�نهم، 
وتوبيخهم و�لتلفظ عليه���م باألفاظ نابية 

وغري مقبولة �إ�سافة للركل على �أرجلهم.
�لطريق���ة  �إن  �الأم���ور  �أولي���اء  وق���ال 
و�الأ�سل���وب �لت���ي تتعامل ب���ه �ملعلمة مع 
�أبنائهم خ���ارج �للباقة �الأدبي���ة وال يرتقي 
م���ع  يتما�س���ى  وال  �لرتب���وي  لالأ�سل���وب 

�لتوجيه���ات �ل�س���ادرة م���ن وز�رة 
9�لرتبية و�لتعليم.

مروة خمي�س
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العاهل يهنئ خادم احلرمني باليوم الوطني

ويل العهد يهنئ خادم احلرمني وحممد بن �سلمان

الع�سفور: العالقات البحرينية ال�سعودية �رصح منوذجي متكامل

تلفزيون البحرين ي�سارك ال�سعودية باحتفاالت اليوم الوطني   

دور حموري لل�سقيقة يف جمابهة التطرف واالإرهاب

ال�سعودية والبحرين تقفان �سدا منيعا بوجه املوؤامرات 

ن�سارك ال�سعودية الفرحة ونعتز بدورها القيادي يف ن�رصة االأخوة واحلق

اليوم الوطني ال�سعودي فخر للعرب وامل�سلمني والعامل

رئي�س الوزراء مهنئا خادم احلرمني وويل عهده باليوم الوطني: 

تطابق يف ال�سيا�سات بني البلدين ال�سقيقني... �سفرينا لدى الريا�س: 

هناأ �سفري خادم احلرمني مبنا�سبة اليوم الوطني الـ87... ال�سفري الإماراتي:

عهد امللك �سلمان يت�سم بالختالف والتمّيز ... �سارخ الدو�رسي: 

املنامـــة - بنا: بعـــث رئي�س الـــوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمري خليفة بن �سلمـــان اآل خليفة برقية تهنئة 
اإلى اأخيه خادم احلرمني ال�رسيفني عاهل اململكة العربية 
ال�سعوديـــة امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود؛ 
مبنا�سبـــة ذكرى اليـــوم الوطني للمملكـــة ال�سقيقة، هذا 

ن�سها:
ح�رسة خادم احلرمني ال�رسيفني الأخ العزيز

امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيز اآل �سعـــود حفظه اهلل 
ورعاه

عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

فاإنـــه ملن دواعي �رسوري اأن نعرب عن خال�س تهانينا 
القلبيـــة حل�ـــرسة اأخينا العزيـــز خادم احلرمـــني ال�رسيفني 
امللـــك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعـــود مبنا�سبة احتفال 
بلدنا العزيـــز اململكة العربية ال�سعودية باليوم الوطني، 
وهـــي الذكرى العزيزة الغالية علينـــا جميعا، معربني عن 
اعتزازنا بالدور الكبري واملحوري الذي ت�سطلع به اململكة 
العربيـــة ال�سعوديـــة يف ظل القيـــادة احلكيمـــة الر�سيدة 
حل�رسة اأخينا خادم احلرمني ال�رسيفني، يف جمابهة التطرف 
والإرهـــاب وكل ما يزعـــزع اأمن وا�ستقرار الـــدول، خا�سة 
منطقـــة اخلليج العربـــي، هذا لي�س بغريـــب على اململكة 
العربية ال�سعودية وقيادتها احلكيمة، التي ت�سعى دائما 
اإلى اخلري ون�رس ال�سالم، فهي ال�سند واملالذ الآمن للجميع، 
م�سيدين كذلك مبا تقوم بـــه اململكة العربية ال�سعودية 
مـــن دعم وتر�سيخ عرى الت�سامن العربي و�سون احلقوق 
العربية امل�رسوعة وخدمة ق�سايا اأمتنا العربية والإ�سالمية 

تاأكيـــدا ملبادئهـــا الوطنية املنبثقة مـــن ديننا الإ�سالمي 
احلنيف.

داعـــني املولى عز وجل اأن يحفظكـــم وي�سبغ عليكم 
موفـــور ال�سحـــة وال�سعـــادة واأن يوفقكـــم ويحقـــق على 
اأيديكـــم للمملكة العربيـــة ال�سعودية و�سعبهـــا ال�سقيق 
مزيـــدا من التقـــدم والرخاء، ومتمنني للعالقـــات الأخوية 
الوطيـــدة التـــي تربط بني بلدينـــا و�سعبينـــا ال�سقيقني 

اطراد التقدم والنماء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأخوكم
خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س وزراء مملكة البحرين

وبعـــث �سمو رئي�س الـــوزراء برقية تهنئـــة اإلى اأخيه 
ويل العهـــد نائـــب رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء وزيـــر الدفاع 
باململكة العربية ال�سعودية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود؛ مبنا�سبة ذكرى 

اليوم الوطني للمملكة ال�سقيقة، هذا ن�سها:
�ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري حممد بـــن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...
فاإنـــه لي�رسين كثـــريا يف منا�سبة الحتفـــال بالذكرى 
الغاليـــة لليـــوم الوطنـــي للمملكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة 
ال�سقيقـــة اأن اأعـــرب ل�سموكم عن اأطيـــب تهانينا القلبية، 
موؤكديـــن عميق العتـــزاز بالـــدور الكبري الـــذي تقوم به 
اململكـــة العربية ال�سعوديـــة بقيادة ح�ـــرسة اأخينا العزيز 
خـــادم احلرمني ال�رسيفـــني امللك �سلمان بـــن عبدالعزيز 
اآل �سعـــود حفظـــه اهلل ورعـــاه، يف تعزيز م�ســـرية التقدم 
والنمـــاء ملجل�س التعاون لدول اخلليـــج العربية وتر�سيخ 
الوحـــدة والت�سامن العربي وخدمة ق�سايـــا اأمتنا العربية 

والإ�سالمية.
داعـــني اهلل �سبحانـــه وتعالـــى اأن يحفظكـــم وي�سبغ 
عليكـــم موفور ال�سحة وال�سعادة ويحقق للمملكة العربية 
ال�سعودية و�سعبهـــا ال�سقيق املزيد من اخلري والزدهار، 
متمنني للعالقـــات الأخوية التاريخية الوطيدة واملتميزة 
التي تربط بني بلدينا و�سعبينا ال�سقيقني اطراد التقدم 

والزدهار والنماء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الريا�ـــس - بنـــا: نوه �سفـــري مملكـــة البحرين لدى 
اململكـــة العربية ال�سعودية ال�سيـــخ حمود بن عبداهلل اآل 
خليفة بعمق العالقات البحرينية ال�سعودية، التي تزداد 
منوا ور�سوخـــا؛ بف�سل توجيهات واهتمـــام عاهل البالد 
�ساحـــب اجلاللة امللـــك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة واأخيه 
خادم احلرمني ال�رسيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود. 
وقـــال اإن العالقـــات ال�سعوديـــة البحرينيـــة قويـــة 
ترتكز اإلى عمق الروابـــط التاريخية والأخوية التي بناها 
الأجـــداد ويتوارثهـــا عنهـــم الآبـــاء والأحفاد بـــكل معاين 
الفخـــر والعتـــزاز والتقديـــر.  واأعـــرب ال�سيـــخ حمود اآل 
خليفة عـــن اأ�سدق التهـــاين واأطيب التربيـــكات خلادم 
احلرمـــني ال�رسيفني عاهـــل اململكة العربيـــة ال�سعودية 
امللـــك �سلمـــان بن عبـــد العزيـــز اآل �سعـــود ول�سمو ويل 
العهد نائب رئي�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 
ال�سعودية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقـــة، �سائال اهلل تعالى اأن يعيد 
هـــذه املنا�سبة العزيزة على اململكـــة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة ملكا وحكومة و�سعبا باملزيد من النمو والتقدم 

والزدهـــار. واأ�ساف اأن هذا اليـــوم التاريخي هو ح�سيلة 
جهـــود عظيمـــة وت�سحيـــات كبـــرية قدمهـــا املوؤ�س�ـــس 
املغفـــور له بـــاإذن اهلل امللك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن 
اآل �سعـــود، واأ�سفرت عـــن تاأ�سي�س هذا ال�ـــرسح ال�سامخ 
وتوحيد البالد يف دولة واحدة قوية عزيزة را�سخة الأركان 
حتت راية التوحيد املباركة. واأ�ساد ال�سفري البحريني مبا 
حققته اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني 
ال�رسيفـــني ن تطور وتقدم يف خمتلف املجالت يف العهد 
الزاهر خلـــادم احلرمني ال�رسيفني مبـــا يحقق املزيد من 
الأمن وال�ستقـــرار لل�سعب ال�سعودي الكرمي. ونوه بدور 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود 
ويل العهـــد نائب رئي�س جمل�س الـــوزراء وزير الدفاع يف 
مـــوؤازرة جهود خادم احلرمني ال�رسيفـــني لتعزيز التنمية 
القت�ساديـــة والجتماعيـــة من خالل روؤيـــة 2030، وغري 
ذلك مـــن املبـــادرات واملكت�سبـــات للوطـــن واملواطن 

ال�سعودي.

املنامـــة: توّجـــه �سفـــري دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
املتحـــدة لدى مملكة البحرين عبدالر�سا اخلوري باأ�سمى 
اآيـــات التهاين والتربيكات اإلى �سفـــري اململكة العربية 
ال�سعوديـــة لدي مملكة البحرين عبـــد اهلل بن عبد امللك 
اآل ال�سيـــخ مبنا�سبة الحتفال باليـــوم الوطني الـ87، يف 
ظل اأجواء مفعمة بروح العزة وال�سموخ والكرامة تنبع من 
اأر�ـــس احلرمني وت�سود كل بلـــدان دول جمل�س التعاون 
اخلليجي والأمتـــني العربية والإ�سالميـــة.  واأكد ال�سفري 
الإماراتي اأن الحتفال باليـــوم الوطني ال�سعودي يجيء 
هذا العام وكل العامل ي�سعر بالفخر والعتزاز وهو يتابع 
باهتمـــام الدور الكبري الذي تلعبه بقيادة عاهل اململكة 
العربيـــة ال�سعوديـــة خـــادم احلرمـــني ال�رسيفـــني امللك 
�سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز اآل �سعـــود، وويل العهد نائب 

رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء وزير الدفاع ال�سعـــودي �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي الأمري حممد بن �سلمان بـــن عبدالعزيز، 
والت�سحيـــات الكبرية التي تبذلهـــا لن�رسة الأخوة واحلق 
وحماربة الباطـــل ومكافحة الإرهـــاب وا�ستعادة ال�رسعية 
للحكومـــات املغت�سبة، وو�سع حـــد للن�ساز واخلروج عن 
ال�ســـف اخلليجي والعربـــي املوحد، حتـــى تنعم �سعوب 
املنطقة بالأمـــن وال�ستقرار وتنجـــح يف حتقيق التقدم 
والتطـــور والزدهار والتنميـــة امل�ستدامـــة. واأ�ساف اأن 
احتفال ال�سعودية باليوم الوطني منا�سبة يتفاعل معها 
اجلميـــع، وهو يوم فـــرح ت�ساركهـــا فيه دولـــة الإمارات 
حكومة و�سعبا لأننا ن�ســـري مًعا على درب اخلري والتقدم 
وال�سالم، ونتمنـــى اأن يحمى اهلل بالد احلرمني ال�رسيفني 

من كل �رس ويحفظ ملكها واأمراءها و�سعبها الكرمي.

هنـــاأ رجـــل الأعمـــال �ســـارخ بـــن �سيـــف الدو�رسي، 
اململكة العربية ال�سعودية قيادة و�سعًبا باليوم الوطني 
ال�سعـــودي ال�سابع والثمانني، والذي حتتفي به اململكة 

و�سط اهتمام اإقليمي وعربي ودويل وا�سع.
واأكـــد الدو�رسي يف بيان اأم�ـــس، اأن اململكة العربية 
ال�سعوديـــة جنحـــت وعـــرب عقـــود طويلـــة مـــن الزدهار 
وال�ســـري لالأمام، بـــاأن ت�ســـق طريقها يف الإجنـــاز والبناء 
والنه�سة والتطويـــر احلداثي، على �سواعد اأبنائها، واأن 
تفر�س ح�سورها يف املنطقة والإقليم والعامل، بكل فخر 

واإكبار، كدولة ذات ثقل، وقرار، وموقف.
واأو�ســـح اأن العهـــد الزاهـــر للملـــك �سلمـــان بـــن 
عبدالعزيز، يت�ســـم بالختالف والتمّيـــز، من حيث تناغم 
ا على امل�ستوى  ال�سيا�سة الداخليـــة واخلارجية، خ�سو�سً

القت�ســـادي، وتوّجـــه اململكة بتو�سعـــة مداخيل الدولة 
عرب تعزيـــز مكانة �سندوقها ال�سيـــادي، وتو�سعة رقعة 
ال�ستثمـــارات اخلارجيـــة، وحت�سني قوانـــني وت�رسيعات 
الأجنبيـــة  الأمـــوال  روؤو�ـــس  وا�ستقطـــاب  ال�ستثمـــار، 

وال�رسكات والبنوك العاملية.
وختـــم الدو�ـــرسي اأن اأبنـــاء املوؤ�س�س، مـــن حكام اآل 
�سعـــود، جـــاءوا بح�سن الظن لأبنـــاء �سعوبهـــم، بل اأكرث 
من ذلـــك، ومبنهـــاج �سيا�ســـة وحكم ر�سيـــد يقوم على 
العدل، واإحقاق احلقـــوق، والنه�سة ال�ساملة، والعمران، 
والتطويـــر يف �ستـــى جمالت احليـــاة املتنوعة. و�ستظل 
ال�سعوديـــة والتـــي هـــي مـــن �سمـــن الـــدول ال�سناعية 
الع�رسيـــن، ما�سية لالإمام قدًما، بتوفيق من اهلل عّز وجّل، 

ومن ثم بحنكة و�سجاعة حكامها، واأبنائها املخل�سني.

املنامـــة - بنا: بعـــث عاهل البالد �ساحب اجلاللـــة امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة برقية 
تهنئـــة اإلى اأخيه خـــادم احلرمني ال�رسيفني عاهل اململكة العربيـــة ال�سعودية امللك �سلمان بن 
عبدالعزيـــز اآل �سعود؛ مبنا�سبة ذكـــرى اليوم الوطني للمملكة ال�سقيقة، اأعرب جاللته فيها عن 
اأطيـــب تهانيه ومتنياته له موفـــور ال�سحة وال�سعادة والعمر املديـــد ول�سعب اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيق مزيد من التقدم والزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.

املنامـــة - بنا: بعـــث ويل العهـــد نائب 
القائـــد الأعلى النائـــب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة برقية تهنئة اإلى اأخيه خادم 
احلرمـــني ال�رسيفـــني عاهل اململكـــة العربية 
ال�سعوديـــة امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيز اآل 
�سعـــود؛ مبنا�سبـــة اليـــوم الوطنـــي للمملكة 
ال�سقيقـــة، اأعـــرب فيهـــا �سمـــوه عـــن اأطيب 
تهانيـــه واأمنياته خلادم احلرمـــني ال�رسيفني 
موفـــور ال�سحـــة وال�سعـــادة والعمـــر املديد 
ول�سعب اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيق 
مزيدا مـــن التقدم والزدهـــار يف ظل قيادته 
احلكيمـــة. كما بعـــث �ساحب ال�سمـــو امللكي 
ويل العهـــد نائـــب القائـــد الأعلـــى النائـــب 
الأول لرئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء برقية تهنئة 
مماثلـــة اإلـــى اأخيـــه ويل العهد نائـــب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 
ال�سعودية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود؛ مبنا�سبة 

ذكرى اليـــوم الوطني للمملكة ال�سقيقة، عرب 
�سمـــوه فيها عن �ســـادق تهانيه ومتنياته له 
وافـــر ال�سحـــة وال�سعـــادة ول�سعـــب اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيق مزيدا من التقدم 

والرقي.

اجلنبيـــة - املحافظـــة ال�سماليـــة: و�سف 
حمافـــظ ال�سمالية علـــي الع�سفـــور العالقات 
التاريخيـــة الرا�سخـــة بـــني مملكـــة البحريـــن 
واململكة العربية ال�سعودية باأنها متثل �رسًحا 
منوذجًيـــا متكاماًل، يرتكز علـــى روابط الن�سب 

والقربى ووحدة الهدف وامل�سري امل�سرتك.
وهناأ الع�سفـــور، خالل الحتفـــال باليوم 
الوطنـــي ال�سعـــودي م�ســـاء اأم�س مبجمـــع �سار 
احلكيمتـــني  البلديـــن  قيادتـــي  التجـــاري، 
وال�سعبني ال�سقيقني بهذه املنا�سبة الوطنية، 

معرًبا عن العتزاز بالثوابت والروؤى امل�سرتكة 
وتطور العالقات والأهداف التي حتظى برعاية 
عاهـــل البالد �ساحـــب اجلاللة امللـــك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة، واأخيه عاهل اململكة العربية 
ال�سعوديـــة ال�سقيقة خادم احلرمني ال�رسيفني 
امللك �سلمان بـــن عبدالعزيز اآل �سعود، وويل 
عهده �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيـــز اآل �سعود، وريادة دور 
ال�سعوديـــة الفاعل واملوؤثر علـــى امل�ستويات 

اخلليجية والإقليمية والدولية.

املنامـــة - بنـــا: �ســـارك تلفزيون مملكة 
البحريـــن اأم�ـــس احتفـــالت اململكـــة العربية 
ال�سعوديـــة ال�سقيقـــة بيومهـــا الوطنـــي الــــ 
87 وذلـــك اإحيـــاء لذكـــرى “توحيـــد اململكة 
علـــى يـــد املوؤ�س�ـــس امللـــك عبدالعزيز” عرب 
نقـــل مبا�ـــرس، وذلـــك انطالًقـــا مـــن العالقات 
الأخوية والتاريخية املتميزة بني اململكتني 
ال�سقيقتـــني يف ظـــل قيـــادة عاهـــل البـــالد 
�ساحـــب اجلاللـــة امللك حمـــد بـــن عي�سى اآل 
خليفة واأخيه خادم احلرمني ال�رسيفني امللك 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ملك اململكة 

العربية ال�سعودية. 
وبث تلفزيون البحريـــن بهذه املنا�سبة 
عدًدا من الربامج والأغاين الوطنية ال�سعودية 

والتي تعـــرّب عن عمـــق العالقـــات التاريخية 
الرا�سخـــة بني البلدين ال�سقيقني وما ت�سمله 
هذه العالقات املميزة عـــرب التاريخ يف كافة 

جوانبها.
مـــن  عـــدد  الربامـــج  هـــذه  يف  �ســـارك 
اململكتـــني  يف  واملواطنـــني  امل�سوؤولـــني 
ال�سقيقتني الذين عـــربوا عن فرحتهم بهذه 
املنا�سبة ال�سعيدة، منوهني مبا و�سلت اإليه 
اململكة العربية ال�سعودية من تقدم وازدهار 

واأمن وا�ستقرار. 
كما قّدم مركز الأخبار بتلفزيون البحرين 
عـــدًدا من التقاريـــر الإخبارية التي عرّبت عن 
مدى العالقات الأخويـــة الوطيدة والتاريخية 

وما و�سلت اإليه من مكانة متميزة.

• خادم احلرمني ال�رسيفني	

• �سمو رئي�س الوزراء	

• جاللة امللك	

• �سمو ويل العهد	

• ال�سيخ حمود بن عبداهلل	

•  عبدالر�سا اخلوري	

• �سارخ الدو�رسي	
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آل الشيخ ...
الدبلوماسية السعودية 

في أبهى صورها
يلعـــب �سفـــري خـــادم احلرمني 
ال�رسيفـــني لـــدى مملكـــة البحريـــن 
الدكتـــور عبـــد اهلل بن عبـــد امللك 
ـــا يف احليـــاة  اآل ال�سيـــخ، دوًرا مهمًّ
والجتماعيـــــــــة  الدبلوما�سيــــــــــــة 
وي�ســـّكل  بالبحريـــن،  والإن�سانيـــة 
املهمـــة  الإثـــراءات  مـــن  جمموعـــة 
ملنظومـــة عملـــه �ستبقـــى عالقة يف 
اأذهان اجلميـــع، فـــاآل ال�سيخ لي�س 
ـــا خم�رسًمـــا يعرف  فقـــط دبلوما�سيًّ
اأ�سول واأدوات العمل الدبلوما�سي 
باقتدار ومهـــارة ومهنيـــة ... واإمنا 
امتطـــى  الـــذي  الدبلوما�ســـي  هـــو 
وقـــاد عربة اخلـــري والعطـــاء، حتى 
كان دوره “الدبلوما�سي الإن�ساين” 
الكبري حا�ـــرًسا يف دعم كل الق�سايا 
الإن�سانيـــة واملجتمعية التي تواجه 
ـــا اأكان اأم  الفـــرد كاإن�سان.. �سعوديًّ
ـــا اأم مـــن اأي بقعة  ـــا اأم عربيًّ بحرينيًّ
من بقـــاع العـــامل ... يدفعه يف ذلك 
اإن�سانية الروح والعطاء الالحمدودة 
التـــي يحملهـــا امللـــك ال�سعـــودي 
والتي زرعها يف القيادة ال�سعودية 
والدبلوما�سية ال�سعودية والإن�سان 
وتركـــت  كان  اأينمـــا  ال�سعـــودي 
ثمـــار وب�سمات اخلـــري يف ملء بقاع 
الأر�س.. من م�سارقها اإلى مغاربها. 
دور  ويعـــرف  يتابـــع  الـــكل 
جمعيـــة  يف  ال�سيـــخ  اآل  ال�سفـــري 
ح�سن اجلـــوار الجتماعيـــة والعديد 
من اجلمعيـــات، وعملـــه املتوا�سل 
ومتابعتـــه ال�سخ�سية لـــكل ق�سايا 
وهـــو  ال�سعوديـــني،  املواطنـــني 
ل ين�ســـى وحتـــى يف دوامـــة عملـــه 
مواطنيـــه، فيتابـــع اأحوالهم يف كل 
الطلبة  �سغـــرية وكبـــرية، يلتقـــي 
ال�سعوديـــني الدار�ســـني بالبحرين 
ورجـــال  العاملـــني،  واملدر�ســـني 
الأعمـــال وامل�ستثمريـــن، وا�ستطاع 
اأن يخلـــق مـــن ديوانيـــة ال�سفـــارة 
ال�سعوديـــة ن�سخة غـــري م�سبوقة يف 
ال�سفارات مـــع مواطنيها  توا�ســـل 
ومع العامل، ويف الوقت نف�سه يبقى 
حري�ًســـا علـــى التواجـــد يف جميـــع 
الفعاليـــات املجتمعية من اإن�سانية 
وريا�سيـــة  واإعالميـــة  وثقافيـــة 
وجمتمعية .. داعًما ومانًحا ومتواجًدا 
.. موؤكـــًدا دوًمـــا اأن هذا كلـــه ياأتي 
بتوجيـــه وحر�س من �سيـــدي خادم 
احلرمـــني ال�رسيفني امللـــك �سلمان 
بن عبـــد العزيـــز اآل �سعـــود حفظه 
اهلل ملك ال�سعودية و�سغله ال�ساغل 
دائًمـــا باملواطن ال�سعودي وتوفري 
كافة �سبـــل الراحة واحلياة الكرمية 

له اأينما تواجد.
ال�سعـــودي  ال�سفـــري  يبقـــى 
الدكتور عبـــد اهلل بن عبد امللك اآل 
ال�سيخ مثالً للدبلوما�سية الإن�سانية 
ال�سعودية يف اأبهـــى �سورها والتي 
تنبع من نهـــج ديننا  احلنيف و�سنة 
نبيه الكرمي “حممـــد” عليه اأف�سل 
ال�سلـــوات .. حفـــظ اهلل ال�سعودية 
ورجالها املخل�سني، وكل عام وهي 
ترفل بالعيـــد واأفراحه يف ظل ملك 

الإن�سانية واخلري والعطاء.

بدور المالكي 

بدور املالكي من ال�سفارة ال�سعودية 

اأكد �سفري خادم احلرمـــني ال�رسيفني لدى 
مملكة البحرين عبداهلل بن عبد امللك اآل ال�سيخ 
اأن ت�رسيف رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمـــري خليفـــة بن �سلمـــان اآل خليفـــة، ورعاية 
�سموه لحتفـــال اليوم الوطني ال�سعودي الذي 
تقيمـــه ال�سفـــارة ال�سعوديـــة اليـــوم )الأحد(، 
هـــو ت�رسيف كبري مـــن لدن �سموه، نقـــدره اأميا 
تقدير، موؤكًدا اأن ت�رسيف �سموه حلفل ال�سفارة 
بهـــذا اليوم املجيد هو دللـــة كبرية على حمبة 
�سمـــوه الكبـــرية واملتجـــذرة واملتاأ�سلة، وهي 
لي�ســـت غريبة اأو جديـــدة اأو وليدة اليوم، واإمنا 
هـــي موجودة لدى �ساحـــب ال�سمو امللكي منذ 
نعومة اأظفاره، مبيًنا اأن �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء يكّن للمملكة العربية ال�سعودية 
كل املحبـــة ال�سادقة والتقدير والحرتام، وهو 
نف�س ال�سعور فالقيادة يف اململكة تبادل �سموه 
نف�س ال�سعور من املحبـــة والتقدير والحرتام، 
وتـــرى يف ت�رسيف �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الـــوزراء وزيـــارة �سمـــوه تقديـــًرا مـــن مملكـــة 
ا يف  البحريـــن ل�سقيقتها ال�سعوديـــة وخ�سو�سً

احتفالها باليوم الوطني ال�سعودي.
وقـــال ال�سفـــري ال�سعـــودي لـــدى مملكـــة 
البحريـــن، علـــى هام�ـــس ا�ستعـــدادات �سفارة 
اململكـــة العربيـــة ال�سعودية باليـــوم الوطني 
ال�سعودي “87” والتي �ستقام اليوم، بح�سور 
رئي�ـــس الـــوزراء �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري 
خليفـــة بـــن �سلمـــان اآل خليفـــة، اإن البلديـــن 
وال�سعبـــني تربطهمـــا عالقات اأخويـــة تاريخية 
القيادتـــان  فيهـــا  ترتبـــط  متينـــة  وعائليـــة 
وال�سعبان بالديـــن واللغة والعادات والتقاليد 
والـــروؤى  وال�سيا�ســـة  والثقافـــة  والقت�ســـاد 
كالهمـــا  اململكتـــني  اأن  مردًفـــا  امل�سرتكـــة، 
امتداد لالأخـــرى واأن البحرين جـــزء ل يتجزاأ من 

ال�سعودية.
واأكد ال�سفـــري اآل ال�سيـــخ اأن اختيار خادم 
احلرمـــني ال�رسيفـــني، ل�ساحـــب ال�سمو امللكي 
الأمـــري حممـــد بـــن �سلمان بـــن عبـــد العزيز اآل 
�سعـــود وليًّا للعهـــد، هو تاأكيد علـــى بذله كل 
مـــا ميكن مـــن عمـــل وجهـــد للرقـــي باململكة 
العربيـــة ال�سعودية و�سعبها اإلى م�ساف الدول 
ـــا واجتماعيًّا ويف  ـــا وعلميًّ املتقدمـــة اقت�ساديًّ
كافة جمـــالت التنمية اخلالقـــة، موؤكًدا اأن هذا 
الختيـــار املوفـــق، والذي مت من خـــالل الروؤية 
الثاقبـــة واحلكمـــة املتاأنيـــة مـــن لـــدن خـــادم 
احلرمـــني ال�رسيفـــني، اأثلجت �ســـدور ال�سعب 
ال�سعـــودي و�سبابـــه، الذي يـــرى يف ويل العهد 
�سعلة ت�سيء الدرب ملجتمع فتي و�ساب نعّول 
علـــى جهـــوده يف بنـــاء امل�ستقبل الـــذي نطمح 
اإليـــه جميًعـــا كمواطنـــني �سعوديـــني، ونلتف 
حـــول قيادتنا ونبارك لها خطواتها من اأجل غد 

اأف�سل لنا.
واأ�ســـاف اآل ال�سيـــخ لـ”البـــالد” اأن اختيار 
خـــادم احلرمـــني ال�رسيفني لويل عهـــده الأمري 
حممـــد بـــن �سلمـــان يعك�ـــس اإميـــان القيـــادة 
ال�سعوديـــة بـــاأن ال�سباب هم القـــوة احلقيقية 
لتحقيـــق الروؤيـــة الوطنيـــة والتي لـــن تتحقق 
�ســـوى من خـــالل ال�سبـــاب ال�سعـــودي، ودعمه 
ومنحـــه الفر�ســـة احلقيقـــة للم�ساركـــة يف بناء 
غـــد ال�سعودية امل�ـــرسق، لأن ال�سباب هم القوة 

احلقيقة لتحقيق النه�سة ال�ساملة.
واأو�سح اآل ال�سيخ، اأن م�ستقبل التنمية يف 
ال�سعودية يحمل الكثري من املتغريات الفعالة 
والإيجابيـــة، والتي يقودهـــا ويعمل عليها ويل 
العهـــد ال�سعـــودي ورئي�ـــس جمل�ـــس ال�سوؤون 
القت�ساديـــة والتنمية �ساحـــب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن �سلمـــان، لإي�سال اململكة اإلى 
روؤيتهـــا القت�ساديـــة، م�سرًيا اإلـــى اأن اململكة 
العربيـــة ال�سعودية بـــداأت تقطف ثمار اخلطط 
الإ�سالحيـــة املالية والقت�ساديـــة التي اأ�رسف 
على و�سعهـــا �سمو ويل العهد والتي انعك�ست 
اإيجاًبا علـــى القت�ساد ال�سعودي خالل املرحلة 
املا�سية ويف خمتلف املجالت وحتققت الكثري 
من املبـــادرات الناجحة يف التنمية القت�سادية 
وتوا�سل العمل على تطبيـــق مبادرات برنامج 
التحـــول الوطنـــي �سمن روؤيـــة اململكة 2030 
الهادفة اإلى تنويع موارد القت�ساد والعتماد 
ب�سكل اأكرب على ت�سجيع ال�ستثمارات الأجنبية.
و�ســـّدد ال�سفري على اأن املـــراأة ال�سعودية 
حا�ـــرسة وبقـــوة يف كافـــة املجـــالت باململكة، 
موؤكـــًدا دورها املهم بالعمل ك�رسيك يف التنمية 
ال�ساملـــة التي تعي�سهـــا ال�سعوديـــة، واأن دور 
ا، ومقدر  ا وفعال جدًّ املراأة ال�سعوديـــة مهم جدًّ

عالًيا من القيادة واملجتمع.  

عالقات ممتدة بالتاريخ 
اململكتـــني  بـــني  العالقـــات  وحـــول 
ال�سقيقتـــني، اأو�ســـح ال�سفـــري ال�سعـــودي اأن 
العالقـــات ال�سعودية البحرينية هـــي النموذج 
الأ�سمـــى والأف�ســـل لعالقـــات الـــدول، وهـــي 
عالقـــات متاأ�سلة وممتدة بجذورها يف التاريخ، 
م�ســـرًيا اإلـــى اأنهـــا جت�ّســـد التوافـــق يف الروؤى 
والتعا�ســـد  والتكاتـــف  وال�سرتاتيجيـــات 
ووحـــدة امل�ســـري، وكل هذا يـــدل ويوؤكـــد اأن 
هـــذه العالقات �ستظل بـــاإذن اهلل من اأ�سمى ما 
ميكن و�سفه من منوذج غري م�سبوق للعالقات 
بـــني الدول، موؤكـــًدا اأن هـــذه العالقات حتظى 
باهتمـــام ومتابعة من خادم احلرمني ال�رسيفني 
امللـــك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، واأخيه 
عاهـــل البـــالد �ساحـــب اجلاللة امللـــك حمد بن 
عي�ســـى اآل خليفـــة وحكومتيهمـــا الر�سيدتني، 
والتي تركز على الت�ساور والتعاون والتن�سيق 
يف خمتلـــف املجـــالت والتي ت�ســـب يف �سالح 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
واأ�ســـار اآل ال�سيـــخ اإلـــى اأن الروابـــط التي 
جتمع بـــني مملكة البحريـــن، واململكة العربية 
ال�سعودية هي روابط وعالقات تاريخية ت�سهد 
تطوًرا م�ستمرًّا يف كافة الأ�سعدة وامل�ستويات 
انطالًقا مـــن الثوابت والـــروؤى امل�سرتكة التي 
جتمع بينهما بف�ســـل الرعاية الكرمية من لدن 
عاهـــل البـــالد �ساحـــب اجلاللة امللـــك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة، واأخيه عاهل اململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة خـــادم احلرمني ال�رسيفني 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود وروابط 
الأخـــوة وو�سائج القربـــى وامل�ساهرة والن�سب 
ووحدة امل�ســـري والهدف امل�سرتك التي جتمع 
بـــني �سعبيهما والتي تـــزداد �سالبـــة على مر 
الأيام وت�سهم يف بنـــاء �رسح متكامل ومنوذجي 
مـــن العالقات املتميـــزة بني البلديـــن وبلورة 

اآفاق واعدة واأرحب يف املجالت كافة.

تطور التبادل التجاري
بـــني  التجـــاري  التبـــادل  حجـــم  وحـــول 
مـــا  ال�سعـــودي،  ال�سفـــري  قـــال  اململكتـــني، 
ل ي�سدقـــه اأحـــد اأن التبـــادل التجـــاري بـــني 
ا  اململكتـــني و�سل اإلـــى م�ستويـــات عالية جدًّ
تقـــارب يف اأرقامهـــا التبـــادل التجـــاري بـــني 
ال�سعوديـــة وكربيـــات الـــدول املتقدمة، وهو 
تعزيـــز للتوا�سل بـــني ال�سعبـــني ال�سقيقني، 

واللحمة القويـــة بينهما والتي كان لها التاأثري 
الكبـــري يف ارتفـــاع حجم امليـــزان التجاري بني 
البلديـــن ال�سقيقـــني. وك�ســـف �سفـــري خـــادم 
احلرمـــني ال�رسيفني اأن حجم التبـــادل التجاري 
بـــني اململكتني ارتفـــع اإلى ما يزيـــد على 10 
مليـــارات دولر العـــام 2016، وهـــو ما يعادل 
37 مليـــار ريال �سعودي، وذكـــر اأن التوقعات 
احلالية ت�سري اإلى ارتفـــاع حجم ميزان التبادل 
التجـــاري ب�سكل وا�ســـح، يف ظـــل التفاقيات 
اجلديدة التي مت توقيعها ر�سميًّا بني البلدين. 
واأكد ال�سفري اآل ال�سيخ اأن امل�سوؤولني ي�سعون 
الآن اإلـــى اأن يكـــون ال�ستثمـــار ال�سعودي من 
امل�ساريـــع القت�ساديـــة والتجارية يف البحرين 
اأعلى بكثـــري، من خالل زيادة دخـــول ال�رسكات 
ال�سعودية اإلى ال�ســـوق البحريني، وزيادة حجم 
وعدد ال�سجـــالت التجارية ال�سعودية امل�سجلة، 
اقت�ساديـــة وجتاريـــة  �ـــرساكات  والدخـــول يف 
ا�سرتاتيجية بـــني امل�ستثمرين ورجال الأعمال 
بالبلدين، موؤكًدا اأن ال�ستثمارات ال�سعودية يف 
البحريـــن تعك�س وجًها من اأوجه التعاون وجانًبا 
من الدعم ال�سعودي املتوا�سل لربامج التنمية 

البحرينية.

على قطر العودة لجادة الصواب
ومـــن ناحية اأخرى، اأكـــد ال�سفري ال�سعودي 
اأن علـــى الأ�سقاء القطريني العـــودة اإلى جادة 
ال�سواب واإلى الر�ســـد، واأن يعودوا اإلى ح�سن 
اإخوانهم يف جمل�س التعاون، واأن تكون العودة 
�رسيعـــة لإخوانهم يف منظومة جمل�ـــس التعاون، 
واأن يكـــون الو�سع احلـــايل الذي مير به جمل�س 
التعـــاون هو �سحابـــة �سيف عابـــرة، موؤكًدا اأن 
احلل هو داخل جمل�س التعاون اخلليجي ولي�س 
خارجه، واأن ال�ستقواء باخلـــارج واإيذاء الإخوة، 
ل يعـــود باخلـــري اأبـــًدا، ول ي�ســـب يف م�سلحة 
دول املجل�ـــس بـــل ي�ســـب يف م�سلحـــة الأعداء 
واملرتب�سني بدولنـــا اخلليجية ووطنا العربي، 
موؤكـــًدا اأن اململكة العربيـــة ال�سعودية �ستظل 
�سنًدا لل�سعب القطـــري ال�سقيق وداعمة لأمنه 
وا�ستقـــراره بغ�س النظر عما ترتكبه ال�سلطات 
يف الدوحة مـــن ممار�سات عدائيـــة، م�سيًفا اأن 
قطـــر ارتكبـــت انتهـــاكات ج�سيمة �ـــرسًّا وعلًنا، 
طوال ال�سنـــوات املا�سية بهـــدف �سق ال�سف 
الداخلـــي ال�سعودي، والتحري�ـــس على اخلروج 
على الدولة، وامل�سا�ـــس ب�سيادتها، واحت�سان 
جماعات اإرهابية وطائفيـــة متعددة ت�ستهدف 
واملنطقـــة،  اخلليـــج  يف  ال�ستقـــرار  �ـــرسب 
والرتويـــج الإعالمـــي لأدبيـــات وخمططات عرب 

و�سائل اإعالمهـــا يف �سكل دائـــم بهدف زعزعة 
ال�ستقرار ون�رس الفو�سى.

موقف البحرين الثابت
وثّمـــن �سفـــري خـــادم احلرمـــني ال�رسيفني 
املوقـــف الثابت ململكـــة البحريـــن اإلى جانب 
ال�سقيقة الكربى ال�سع�دية، م�ؤكًدا اأن االرتباط 
بـــني اململكتني اأزيل، ونرى فيه الروؤيا الثاقبة 
واحلكيمـــة من لدن عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللـــك حمـــد بـــن عي�ســـى اآل خليفـــة، ورئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفـــة، وويل العهد �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمـــري �سلمـــان بـــن حمـــد اآل خليفة، 
والذيـــن ل ياألون جهـــًدا يف اأن تكون العالقات 
بني البلدين ال�سقيقني عالقات تعا�سد وتاآزر 

وتالحم م�ستمرة ودائمة.

تهنئة اليوم الوطني
ورفع �سفري خادم احلرمني ال�رسيفني لدى 
البحريـــن اأ�سمـــى التهاين والتربيـــكات خلادم 
لبحرمـــني ال�رسيفـــني امللـــك �سلمان بـــن عبد 
العزيـــز اآل �سعـــود، وويل العهد �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمـــري حممد بـــن �سلمـــان اآل �سعود، 
واإلى الأ�رسة املالكة وال�سعب ال�سعودي النبيل 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي “87”.
واأكـــد اآل ال�سيـــخ اأن هذه الذكـــرى عزيزة 
وغالية علـــى كل اأبناء ال�سعب ال�سعودي، حيث 
�سجـــل التاريخ يف هـــذا اليوم توحيـــد اململكة 
علـــى يد املغفور له امللـــك عبد العزيز بن عبد 
الرحمـــن اآل �سعود “طيب اهلل ثـــراه”، وم�ست 
امل�سرية اخلرية يقودها اأبناوؤه الكرام من بعده 

لالرتقاء بهذا الكيان بثوابت عظيمة.
وقـــال اإن اململكـــة العربيـــة ال�سعودية يف 
عهد خادم احلرمني ال�رسيفني وبف�سل قيادته 
احلكيمـــة وروؤيته الثاقبة تعي�ـــس اليوم نه�سة 
�ساملة يف املجـــالت التعليميـــة والقت�سادية 
مّكنـــت املواطـــن ال�سعودي مـــن العي�س باأمان 
ورخاء وا�ستقرار ومّكنت ال�سعودية من اللحاق 
بركـــب التطور يف العـــامل. �سائـــاًل اهلل �سبحانه 
وتعالى اأن يدمي على خادم احلرمني ال�رسيفني 
نعمـــة ال�سحة والعافية ودوام العزة، واأن يكلل 
م�ساعيـــه املخل�سة دوًمـــا بالتوفيق، واأن يدمي 
علـــى هـــذا الوطن الغـــايل نعمة الأمـــن والأمان 
والرخـــاء وال�ستقرار، ولل�سعب ال�سعودي اأجمع 
مزيًدا من التقـــدم والتطور والرقي، واأن يعيد 
اهلل علـــى القيـــادة ال�سامية وال�سعـــب الكرمي 
ذكرى اليوم الوطني، ونحـــن نرفل بثوب العز 

والتقدم والتطور والنماء.

تهنئة لسمو رئيس الوزراء 
ورفع ال�سفري اآل ال�سيخ اأ�سمى التهاين اإلى 
�ساحـــب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء مبنا�سبة 
منح �سموه درع الحتاد الدويل تقديًرا وعرفاًنا 
لإ�سهاماته يف جمال ال�ســـالم والت�سامح، موؤكًدا 
اأن روؤيـــة �سمـــوه احلكيمة اأ�سهمـــت يف حتقيق 
العديد من النجاحات ململكة البحرين يف جمال 
التنميـــة والتطور وحتقيـــق الرفاهية للمواطن 
البحريني، م�سيًفا اأن �سموه �سّخر جهده وكّر�س 
حياتـــه من اأجـــل خدمة وطنه و�سعبـــه فا�ستحق 
التقديـــر الدويل نظـــري هذه اجلهـــود النوعية 
التي ل ت�سدر اإل عن قائد فذ ذي روؤية ثاقبة.

• ال�سفري ال�سعودي متحدثاً لـ “ البالد”	

العالقات ال�سعودية البحرينية تعد النموذج 
الأ�سمى والأف�سل للعالقات بني الدول 

ال�سعودية بداأت تقطف ثمار اخلطط     
الإ�سالحية التي و�سعها ويل العهد 

حجم التبادل التجاري بني اململكتني ارتفع    
اإلى 10 مليارات دولر العام 2016

املراأة ال�سعودية حا�رسة وبقوة يف جميع    
املجالت ودورها مهم وفعال

للبحرينيني والرفاهية  التنموية  النجاحات  حتقيق  يف  اأ�سهمت  خليفة  الأمـــري  روؤيـــة 

ت�رصيف رئي�س الوزراء الحتفال ال�سفارة دليل املحبة والعالقات املتجذرة
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي الـ87... ال�سفرياآل ال�سيخ لـ“$”:
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بينم���ا كان الع���امل م�سغوالً يف قمت���ه الثانية وال�سبع���ن بنيوي���ورك، كان االحتاد الدويل 
لل�س���الم واحلب يعد الع���دة الإقامة حفل كبري يت���م فيه تكرمي رجل احل���ب وال�سالم خليفة بن 

�سلمان، ومنحه اأهم الدروع واأعالها مقاًما وهو درع ال�سالم واحلب. 
التكرمي مل ياأت من فراغ لكنه جاء ثمرة جلهود عمر، لكفاح �سنن، وعطاءات اأمة. 

املحب���ة وال�سالم هم���ا ر�سوال االإن�سانية، مالئكة الرحمة التي ترف���رف على االأمم املكلومة، 
وعلى ال�سعوب املحرومة، وعلى الدول املكافحة من اأجل احلرية واال�ستقالل.

لق���د خط���ف احلدث التكرمي���ي الكبري لالأم���ري خليفة اأنظ���ار العامل، فتحول���ت وجهته من 
االأم���م املتحدة اإلى االحت���اد العاملي للحب وال�سالم، قمة الكرة االأر�سي���ة وجمعيتها العمومية 
يف املنظم���ة الدولية يجتمع���ون فيها قادة وملوك وروؤ�ساء و�سا�سة م���رة واحدة كل عام اإيذاًنا 
بانطالق املو�سم ال�سيا�سي اجلديد، على ال�سفة االأخرى من نيويورك جرت اال�ستعدادات على 
ق���دم و�ساق ملن���ح خليفة بن �سلمان درع االحت���اد الدويل للحب وال�س���الم، بو�سع ا�سم �سموه 
عالًي���ا، مرفرًفا يف قم���ة لوحة ال�رشف كزعيم حافظ على التنوع يف بالده، واأر�سى اأ�سول الوفادة 
والك���رم ب���ن ربوعها، واأق���ام جمتمع املحب���ة وال�سالم يف دنيان���ا املليئة باملاآ�س���ي والغرائب 
واملتناق�س���ات.  لق���د و�سع خليفة ب���ن �سلمان االأ�س����س القيمية حلياة اأف�س���ل على م�ستوى 
املنطق���ة والع���امل و�ساهم كغريه من النب���الء يف تاأكي���د روح الت�سامح واالألف���ة والتعاون بن 
�سع���وب االأر�س قاطبة، لقد حقق �سموه، حفظ���ه اهلل ورعاه، ململكته الغالية البحرين اإجنازات 
فارقة يف جمال حقوق االإن�سان ووجه االأمة نحو �سون عادات تاريخها وتعاليم ر�سالتها، و�رشب 

الطائفية والعن�رشية يف مقتل وو�سعها يف جماهل التاريخ. 
اإن ب�سم���ات خليفة بن �سلمان يف تاأ�سي����س جمتمع بحريني يقوم على التعددية واالنفتاح 
والتعاي����س مل تكن خافية عل���ى املنظمات واالحتادات والهيئ���ات الدولية فت�سابقت جميعها 
على منح �سموه �سارات االعرتاف واالعتبار وال�رشف، لذلك مل يرتدد نائب رئي�س جمعية تعزيز 
ال�س���الم الدوق �ساندورفون هابي�سربغ يف اأن يرى البحرين كواحدة من الدول الرائدة يف جمال 
الدع���وة اإل���ى ال�سالم، متاًم���ا مثلما هي روؤية الباح���ث والكاتب االأمريك���ي فالدميري رمير حن 
اأ�س���اد بحكمة رئي�س الوزراء، حفظ���ه اهلل ورعاه، يف تكري�س حياته من اأجل خدمة اأهداف ال�سالم 
ع���الوة عل���ى اإ�سهاماته يف تبوء مملكة البحرين ملكانتها املرموق���ة كبلد رائد يف تعزيز ال�سالم 

والتعاي�س بن خمتلف القوميات واالأديان. 
لق���د مت تر�سيح االأب الرئي�س لدرع االحتاد الدويل لل�سالم واحلب كي يعطي مثالً يحتذى 

ورمًزا خالًدا ملن يدقون طبول احلرب والدمار على اجلانب االآخر من نيويورك. 
ال�سالم اأرفع، وال�سالم اأقوم واأبقى، وال�سالم اأ�سلم واأقد�س، فر�سالتنا هي ال�سالم، وديننا 
ه���و ال�س���الم، و�سالمنا هو ال�سالم، لذل���ك توجهت اأنظار العامل اإلى احل���دث التكرميي املهيب 
ل�سم���و رئي����س الوزراء تاركة خطابات التندي���د والوعيد من االأقوياء جت���اه ال�سعفاء، متجاهلة 
االأ�سالي���ب االإن�سائية التي مت به���ا دعم م�سلمي الروهينجا يف ميامن���ار وهم يتعر�سون الأب�سع 

اأ�ساليب االإبادة العرقية والطائفية يف التاريخ احلديث. 
رئي����س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة، حفظه اهلل ورعاه، ي�ستحق بكل جدارة 
درع احل���ب وال�س���الم، حيث اإن تو�سيحه باجلوائ���ز والنيا�سن مل يكن ولي���ًدا للحظة، لكنه جاء 

تتويًجا مل�سرية، تعزيًزا لن�سال، وتاأكيًدا ملمار�سات. 
 لقد حقق االأمري الوالد لبالده الكثري وقادها يف اأ�سعب الظروف واأكرثها �رشا�سة واحتداًما، 
يف احلرب وال�سالم، يف االأزمات واملواءمات، يف املماحكات واملنعطفات، فاأعطى �سموه درو�ًسا 

يف انت�سال االأمم من عرثاتها وابتكار اجلديد لتح�رشها وتطورها والنهو�س بها. 
ع بالوفاء والف���داء، اإجناز دويل جديد حققه  اإن درع احل���ب وال�س���الم ما ه���و اإال و�سام مر�سّ

خليفة ل�سعبه، اإنه الدليل احلي على اأن ما لل�سعاب اإال خليفة.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس..

 درع المحبة 
والسالم  

“درع الت�صامح واحلب” م�صدر فخر لكل مواطن ومقيم 
جهود رئي�س الوزراء رائدة يف اإحالل ال�سالم واال�ستقرار 

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
مزيًدا من برقي���ات التهاين مبنا�سبة منح �سموه درع 
االحتاد الدويل لل�سالم، موؤكدين اأن ذلك الدرع ياأتي 
تقدي���ًرا وعرفاًنا الإ�سهامات �سم���و رئي�س الوزراء يف 

جمال ال�سالم والت�سامح والتنوع.

 وزير التربية والتعليم 
 تلق���ى رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة برقية تهنئة من 
وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي وذلك مبنا�سبة 
من���ح �سم���وه درع الت�سامح والتنوع م���ن قبل االحتاد 

العاملي لل�سالم واملحبة )فوبال( هذا ن�سها:-
�سيدي �ساحب ال�سم���و امللكي االأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سع���دين وي�رشفن���ي اأن اأتق���دم اإل���ى �سموك���م 
الكرمي حفظك���م اهلل ورعاكم، باالأ�سال���ة عن نف�سي 
وبالنيابة عن كافة منت�سبي وزارة الرتبية والتعليم، 
بخال�س التهاين والتربي���كات مبنا�سبة منح �سموكم 
حفظك���م اهلل درع االحتاد العامل���ي لل�سالم واملحبة، 
تاأكي���دا ملا تتمتعون به �سموك���م الكرمي، من مكانة 
رفيعة على ال�سعيد العاملي ملا حققتموه من عظيم 
االإجن���ازات التنموية ململكة البحرين يف ظل قيادتها 
احلكيم���ة، والأياديك���م البي�س���اء يف جم���ال دعم قيم 
ال�س���الم والت�سام���ح والتنوع واملحبة ب���ن بني الب�رش 
خدمة لالإن�سان يف كل م���كان، وتعزيزا للت�سامح على 
ال�سعي���د ال���دويل وال�س���الم يف كل اأرج���اء املعمورة، 
والعمل على حتقيق الرفاهية واحلياة الكرمية لكافة 

الب�رش.
وبه���ذه املنا�سبة، ي�سع���دين بكل االعت���زاز، اأن 
اأرفع اإلى �سموكم حفظكم اهلل ورعاكم، اأ�سمى معاين 
ال�سك���ر والتقدي���ر، عرفان���اً برعاية �سموك���م لوزارة 
الرتبية والتعليم وبراجمه���ا التطويرية، مبا ميكنها 
دائم���ا باأن تك���ون عند ح�سن ظ���ن �سموكم يحفظكم 
اهلل، عل���ى طري���ق اخل���ري والنم���و، واقت���داء ب�س���رية 
�سموك���م العط���رة يف تعزي���ز قيم املحب���ة والت�سامح 
وال�س���الم. وتف�سل���وا �سموكم بقب���ول فائق التقدير 

وعظيم االحرتام
الدكتور ماجد بن علي النعيمي

وزير الرتبية والتعليم
 

السفير المغربي 
تلق���ى رئي����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة برقية تهنئة من 
�سف���ري اململكة املغربية لدى البحرين اأحمد خطابي، 

رفع فيها اأ�سم���ى اآيات الته���اين والتربيكات ل�سمو 
رئي����س ال���وزراء مبنا�سب���ة من���ح �سم���وه درع االحتاد 
ال���دويل لل�س���الم واملحب���ة “فوبال” تكرمًي���ا ل�سموه 
وتقديًرا لدوره الفاعل وامل�سهود يف احلقل االإن�ساين 
مب���ا ي�سهم يف ن����رش قيم املحب���ة والوئ���ام والت�سامح 
ونب���ذ نزعات والكراهي���ة والعنف وخماط���ر التطرف 

واالإرهاب.
واأ�س���ار اإل���ى اأن منح �سم���و رئي�س ال���وزراء هذا 
الدرع الرفيع اإمنا هو اعرتاف دويل م�ستحق ومتجدد 
بخ�سو�سي���ة مملك���ة البحري���ن كاأر����س للتعددي���ة 
والتنوع والعي�س امل�سرتك بف�سل تقاليدها العريقة 
وقيمها االأ�سيل���ة والطابع املنفتح التي تكر�ست يف 
اإطار الروؤية امللكية املتب�رشة وبرامج عمل احلكومة، 
�سائ���اًل املولى عّز وجّل اأن يحفظ �سمو رئي�س الوزراء 
واأن ميتعه مبوفور ال�سحة وال�سعادة واأن يدمي على 

مملكة البحرين املزيد من التقدم واالزدهار.

هيئة المعلومات                   
والحكومة اإللكترونية   

 تلقى رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة برقية تهنئة من 
الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة املعلومات واحلكومة 
االإلكرتونية حممد القائد مبنا�سبة منح �سموه درع 

االحتاد الدويل لل�سالم هذا ن�سها:
�سي���دي �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمري خليفة 
ب���ن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه 

اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطي���ب يل اأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن جميع 
من�سوبي هيئ���ة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية 
اأن اأرف���ع اإلى مقام �سموكم اأ�سم���ى اآيات التهاين 
والتربيكات مبنا�سبة منح �سموكم )درع الت�سامح 
والتن���وع( من قبل االحتاد الدويل لل�سالم، تقديرا 
جله���ود �سموك���م الوا�سحة يف جم���ال دعم ال�سالم 

والتعاي�س على امل�ستوى االإقليمي والدويل. 
وي�رشفن���ي اأي�س���اً اأن اأ�سي���د ب���دور �سموك���م 
ومواقفك���م النبيل���ة يف تكري����س مب���ادئ ال�س���الم 
واالح���رتام والتعاي�س مع جمي���ع االديان، نظراً ملا 
تتمتع���ون به �سموكم من روؤي���ة حكيمة وم�ستنرية 
النجاح���ات  م���ن  العدي���د  حتقي���ق  يف  اأ�سهم���ت 
واالجن���ازات ململك���ة البحرين ورف���ع ا�سمها عالياً 
يف خمتلف املحافل الدولية، وذلك يف ظل م�سرية 
االإ�س���الح ال�سام���ل الت���ي اأطلقها ح����رشة �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه. 
اإن تخ�سي�س االحتاد ال���دويل لل�سالم فعالية 
ه���ذا العام الإبراز دور �سموك���م حفظكم اهلل يوؤكد 
عم���ق االأثر ال���ذي �سنعه �سموكم يف جم���ال اإر�ساء 

دعائ���م قيم االأم���ن والت�سام���ح والتعددي���ة ون�رش 
ثقافة ال�سالم على ال�سعيدين االإقليمي و الدويل. 

املخل�س ل�سموكم 
حممد علي القائد 

املعلوم���ات  لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 
واحلكومة االإلكرتونية

 “حقوق الشورى” 
 تلقى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة برقية تهنئة 
م���ن رئي�س جلن���ة حقوق االإن�س���ان ع�سو جمل�س 
ال�سورى اأحمد احل���داد مبنا�سبة منح �سموه درع 

االحتاد الدويل لل�سالم هذا ن�سها:
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة رئي�س ال���وزراء املوقر 

حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

نتق���دم ل�سموكم الكرمي باأ�س���دق التهاين 
وخال����س التربي���كات مبنا�سب���ة من���ح �سموكم 
درع الت�سام���ح والتنوع من قبل االإحتاد العاملي 
لل�س���الم واملحبة ، وذل���ك اعرتاف���اً باإ�سهامات 
�سموك���م يف اإر�س���اء تقاليد ال�س���الم والت�سامح 
والتنوع وهذا التقدير ال���ذي ي�ستحقه �سموكم 
، داعي���اً املويل العلي القدير ان يوفق �سموكم 
مل���ا فيه خري ورفعة اململك���ة ، وان يدمي االأمن 
واال�ستق���رار على ربوع مملكتن���ا الغالية يف ظل 

القيادة الر�سيدة .
اأحمد مهدي احلداد

ع�سو جمل�س ال�س���ورى ورئي�س جلنة حقوق 
االإن�سان

فيض التهاني
 كم����ا تلق����ى �سم����وه برقيات تهنئ����ة من وكيل 
الوزارة ل�س����وؤون البلديات نبي����ل اأبوالفتح ورئي�س 
جمل�س اإدارة جمعي����ة االإ�س����الح عبداللطيف ال�سيخ 
وجمي����ع منت�سبيها، والع�س����و املنتدب �رشكة الرفاع 
في����وز العقارية يا�����رش الراعي والرئي�����س التنفيذي 

جمموعة اَركابيتا اال�ستثمارية عاطف عبدامللك
ورئي�����س جمل�����س االأوق����اف اجلعفري����ة ال�سيخ 
حم�س����ن اَل ع�سفور وجميع اأع�س����اء جمل�س االأوقاف 
وموظفي ومنت�سبي االإدارة، وجعفر اأحمد علي �سالح 
)�رشك����ة عق����ارات الفر�س����ة(، والنا�س����ط االجتماعي 
اأ�سامة ال�ساعر،  وحممي����د املحميد الكاتب االإعالمي 
بجريدة اأخبار اخلليج، وجمعي����ة املنطلق الن�سائية، 

بالنيابة عنهم لولوه الرميحي، وعائلة كازروين.

رف���ع حمافظ حمافظة العا�سمة ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن 
اآل خليف���ة اإلى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة بالغ التهنئة والتربيكات والتقدير مبنا�سبة 
من���ح �سم���وه درًعا اعرتاًف���ا باإ�سهام���ات �سموه يف اإر�س���اء تقاليد 
ال�سالم والت�سامح من االحتاد العاملي لل�سالم بالواليات املتحدة 
االأمريكي���ة. وقال بهذه املنا�سبة، اإن هذا التكرمي جاء ليتوج دور 
�سموك���م يف اإر�ساء دعائم قيم التعاي�س وال�سالم واملحبة والوئام 
واالأمن واالأم���ان، وما حققته مملكة البحرين من اإ�سهامات يف هذا 
املج���ال، وتقديًرا مل���ا تتمّتع به �سموه من روؤي���ة حكيمة اأ�سهمت 
يف حتقي���ق العديد النجاح���ات ململكة البحري���ن يف جمال التنمية 
والتطور واليوم يت���وج دور �سموكم الكبري يف هذا احلدث الكبري 
نظ���ري م�سرية العط���اء النبيلة ل�سموك���م، واإنه ل����رشف باأن حتظى 
البحري���ن باإ�سادة رئي�س االحتاد العامل���ي لل�سالم واملحبة كدولة 
يحكمه���ا قائد يتمتع باحلكمة وينع���م �سعبها بال�سالم والتعاي�س 
وال�سعادة. واأ�ساف، اإن هذا االإجناز يعترب م�سدر فخر لكل مواطن 
ومقي���م على هذه االأر�س الطيبة، وي�سهم يف رفع ا�سم اململكة يف 

اأهم واأبرز املحافل الدولية، كما اأن هذا التكرمي هو اعرتاف دويل 
بقيمة عط���اءات �سموكم املتمي���زة يف جمال ال�س���الم والت�سامح، 
وتكرمًي���ا الإ�سهامات �سموكم يف جم���ال التنمية ودورها املحوري 
يف التحدي���ث ال�سام���ل والنه�س���ة احل�سارية يف مملك���ة البحرين، 
كما اأن االإجناز اإ�ساف���ة لل�سجل احلافل الذي يزخر به �سموكم من 
اإجن���ازات اإقليمي���ة ودولية والعديد من التكرمي���ات والعديد من 
اجلوائ���ز املرموقة االأخ���رى. واأردف، اأن منح �سموك���م هذا الدرع 
الرفيع اإمنا هو اعرتاف دويل م�ستحق ومتجدد بخ�سو�سية مملكة 
البحري���ن بو�سفه���ا اأر�س ال�س���الم واملحبة اإلى جان���ب تقا�سمها 
م���ع دول العامل قيًما علي���ا م�سرتكة يف حب االح���رتام والتعددية 
ورفاهي���ة االإن�سان تكر�س���ت يف اإطار الروؤية املتب����رشة ل�سموكم، 
حي���ث اإن النج���اح الذي ن�سه���ده �سموكم جاء بف�س���ل من اهلل ثم 
بف�سل حكم���ة �سموكم ونهجكم ال�سليم يف قي���ادة م�سرية اخلي�ر 
والبن���اء والتطوير، والتعاطي االإيجابي م���ع مطالب ورغبات اأبناء 
�سعبك���م وم�ساعيك�م النبيلة لتحقي�ق االأم���ن والرخاء واال�ستقرار 

االقت�سادي واالجتماعي يف مملكتنا الغالية.

اجلف���ري – جمعي���ة االأطب���اء البحرين���ي: هنَّاأت جمعي���ة االأطباء 
البحريني���ة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي االأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة مبنا�سبة منح �سموه درع االحتاد العاملي لل�سالم 
واملحب���ة )فوبال(، والتي متثل اعرتاًفا دوليًّا متوا�سالً باإ�سهامات 

�سموه يف اإر�ساء تقاليد ال�سالم والت�سامح والتنوع.
وع���رّب رئي�س جمل����س اإدارة اجلمعي���ة حممد رفيع ع���ن اعتزاز 
ال���كادر الطبي يف مملك���ة البحرين بجهود �سمو رئي����س الوزراء يف 
���ن عالًيا اجلهود امل�سهودة التي ي�سطلع بها  �ستى املجاالت، وثمَّ
�سم���وه يف خمتل���ف امليادين خدم���ة للوطن واملواطن���ن، وحر�س 
�سم���وه على اإر�س���اء قي���م الت�سام���ح والتعاي�س، وهو م���ا جعل من 

اململكة منوذًجا دوليًّا يحتذى به بن دول املنطقة.
وق���ال رفيع اإن ه���ذا التقدير العاملي اجلدي���د الذي ا�ستحقه 
بجدارة �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يوؤكد جمدًدا ما يتمّتع 
ب���ه �سموه من مكانة دولي���ة مرموقة واإ�سهام���ات جليلة يف حتقيق 
اال�ستقرار العاملي وتلبية تطلعات ال�سعوب يف حياة اأكرث طماأنينة 

واأمان. واأ�ساف اأن و�سع مملكة البحرين يف مقدمة دول العامل على 
كث���ري من موؤ�رشات التنمية اإمنا هي اإحدى ثمار اجلهود الطيبة التي 
بذلها �سموه ط���وال العقود املا�سية يف رئا�ست���ه للحكومة.  واأكد 
اأهمي���ة هذا التكرمي الذي ياأتي يف وقت بات فيه العامل اأجمع اأحوج 
م���ا يك���ون اإلى الق���ادة احلكماء القادري���ن على احلف���اظ على اأمن 
وا�ستق���رار وازده���ار اأوطانهم وجتنيبها ويالت الف���ن والنزاعات 
واحل���روب، وقال اإن �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س ال���وزراء اأظهر 
عل���ى الدوام مق���درة كبرية عل���ى �سب���ط االأو�س���اع واإعادتها اإلى 
الطريق القومي ب�سدر رحب وا�سع ي�ستوعب جميع اأبنائه. واأ�سار يف 
ه���ذا ال�سدد اإلى اأن جهود �سموه يف اإحالل ال�سالم واال�ستقرار على 
امل�ستوي���ن االإقليمي والعاملي، وقال “طاملا �سمعنا �سموه يوّجه 
اإل���ى ����رشورة اأن يتفرع القادة اإل���ى تنمية جمتمعاته���م واأوطانهم 
بعيًدا عن التدخل ب�سوؤون االآخرين واإثارة الفن”، واأ�ساف اأن هذه 
ال�سيا�سة احلكيمة ل�سمو رئي�س الوزراء جعلت من البحرين منوذًجا 

يحتذى يف اال�ستقرار واالزدهار والتنمية امل�ستدامة.

حمافظ العا�صمة: روؤية �صموه احلكيمة حققت العديد النجاحات

“االأطباء”: اإ�صهامات جليلة ل�صموه يف حتقيق اال�صتقرار العاملي
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شكوى مسجونة
 

م���ن كال�شيكيات اأث���اث اجلهات الر�شمي���ة تثبيت �شندوق ال�شتقب���ال ال�شكاوى 
واالقرتاحات. هجره اجلميع حتى اأ�شحاب مفاتيحه. وحتّول ل�شلة نفايات معلقة.

لكن هذا الكالم ال ينطبق على �شندوق االأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية. 
واأخل����ص ق�شة �شجله���ا التقرير اجلدي���د لالأمانة، ال���ذي مل يحظ باالهتم���ام االإعالمي 

املنا�شب، عدا ما ن�رشته “البالد”.
اأودع���ت م�شجونة ر�شالة ب�شندوق ال�شكاوى. انتقدت اإهانتها من موظفة. واّدعت 

اأنها مل ت�شتكمل دقائق االت�شال املتبقية لها.
وجرًي���ا عل���ى عادتهم الدورية، فت���ح موظفو االأمان���ة العامة ال�شن���دوق، فانتقل 
املحقق���ون ملركز اإ�شالح وتاأهيل النزي���الت )�شجن الن�شاء(. وقابلوا ال�شاكية مبكتب 
م�شتق���ل. وقالت اإن امل�شموح لها اإجراء ات�شال مل���دة 10 دقائق، ولكن ح�شلت على 

ن�شف املدة.  
التق���ت ال�شاكية ال�شابطة املناوبة بال�شجن. واأخربتها مبا جرى. ومنحتها االأخرية 
الدقائ���ق املتبقي���ة، واأطلعته���ا على اإج���راءات تقدمي ال�شك���وى. فح���ّررت ر�شالتها، 

املودعة ب�شندوق االأمانة.
تثّب���ت املحققون م���ن جمريات الواقع���ة، مبراجعة ت�شجيالت كام���ريات املراقبة. 
وتب���ن اأن املوظف���ة ت�رشف���ت بطريقة غري منا�شب���ة. ويف اجتماع تاأديب���ي داخلي، مت 

تذكريها مب�شوؤوليتها، عن الت�رشف بهدوء واحرتام، عند التعامل مع النزيالت.
اأم���ا االأمان���ة العام���ة للتظلمات فاعت���ربت الواقعة جرمي���ة. وقررت اإب���الغ النيابة 

الع�شكرية بوزارة الداخلية التخاذ االإجراءات القانونية الالزمة.
“اأمبود�شمان الداخلية” اإ�شاف���ة موؤ�ش�شية لتعزيز احرتام مبادئ حقوق االإن�شان. 
ويتعن على املن�شفن اأن يقروؤوا التجربة، بعينن مفتوحتن، ولي�ص ن�شف عن. 

وكل ال�شكر والتقدير لوزارة الداخلية واالأمانة العامة للتظلمات.
 

تيار
“القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة”.

لقمان احلكيم

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

“اإجناز البحرين” تختتم خميمها ال�صيفي للطالب

تعزيز التعاون بني “العلوم التطبيقية” و “لندن �صاوث بانك الربيطانية”

املجال�س اجلامعة للنا�س والعلم والأدب موروث تاريخي واجتماعي
 احلفاظ على �شونها وا�شتمراريتها م�شوؤولية وطنية... �شمو حمافظ اجلنوبية:

املنام���ة - بن���ا: زار حماف���ظ اجلنوبية �شمو 
ال�شي���خ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة اأم�ص 
جمل�شي �شمو ال�شيخ ابراهيم بن حمد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة وال�شيخ خالد بن حممد بن ابراهيم اآل 
خليفة. ونقل لهما حتيات رئي�ص الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة.
واك���د �شم���وه يف الزيارت���ن اأن التوا�ش���ل 
هو نه���ج القيادة وم���ن الع���ادات االأ�شيلة التي 
توارثناه���ا من االآب���اء واالأجداد، وه���ذه املجال�ص 
اجلامع���ة للنا����ص والعلم واالأدب ت�ش���كل موروثاً 
تاريخي���اً واجتماعي���اً، واحلف���اظ عل���ى �شونه���ا 
اله���ادف  املطل���وب  بال�ش���كل  وا�شتمراريته���ا 
ه���و م�شوؤولية وطني���ة و�شنوا�ش���ل العمل عليها 

بالتعاون مع االأهايل واجلهات املعنية .
وق���ال اإن مث���ل ه���ذه التجمع���ات الطيبة يف 
جمل�شي �شمو ال�شيخ ابراهيم بن حمد بن عبداهلل 
ال خليف���ة وال�شيخ خالد بن حممد بن ابراهيم ال 
خليفة يعك�ص عمق الرتابط والتاآلف الذي يتميز 
ب���ه اأهل البحرين عامًة واأه���ل املحافظة اجلنوبية 

خا�شًة.
وع���رب �شم���و ال�شي���خ اإبراهي���م ب���ن حمد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة وال�شي���خ خالد ب���ن حممد بن 
ابراهي���م اآل خليفة عن متنياتهما ل�شمو املحافظ 

بداوم التوفيق والنجاح يف مهام عمل �شموه.

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي يف زيارة ملجل�شي �شمو ال�شيخ اإبراهيم بن حمد وال�شيخ خالد بن حممد	

املنام���ة - بن���ا: اختتم���ت موؤ�ش�شة اإجناز 
البحرين وبالتعاون مع �رشكات جمل�ص اإدارتها 
اأح���دث دورة م���ن مع�شكره���ا ال�شيف، حيث 
�شهد خمي���م “اإجناز ال�شيف���ي 2017” الذي 
اأقيم خالل �شهري يوليو واأغ�شط�ص مب�شاركة 
اأكرث من 350 طالًبا وطالبة، و55 متطوًعا من 
املدار����ص االبتدائية والثانوي���ة يف البحرين، 

باالإ�شافة اإلى متدربن جامعين.
قّدم خمي���م اإجناز ال�شيف���ي يف البحرين 
���ا للم�شارك���ن عل���ى االأن�شط���ة  تدريًب���ا عمليًّ
والربام���ج، و�شّم���م املخيم لتزوي���د الطالب 
باملهارات واخلربة العملية التي قد تلزمهم 
الع���امل  االأعم���ال يف  �شيناريوه���ات  لتنفي���ذ 
احلقيق���ي. وي�شاه���م املخيم، ال���ذي نّظم يف 
مقر موؤ�ش�ش���ة اإجناز البحري���ن، يف دعم جهود 

املوؤ�ش�شة لتوفري فر�ص عمل قيمة.
كما �شاركت اإجن���از البحرين يف فعاليات 
الن�شخة ال�شابعة م���ن “مدينة �شباب 2030” 
قدم���ت م���ن خالل���ه برناجم���ي ال�رشك���ة وعامل 

االبتكار.
وقالت املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة اإجناز 
البحرين هناء �رشواين: “حتر�ص اإجناز البحرين 
عل���ى تزوي���د ال�شب���اب البحريني مبب���ادرات 
اإل���ى تزويده���م  تعليمي���ة وفري���دة ته���دف 
باملهارات واالأدوات الالزم���ة لي�شبحوا قادة 
اأعم���ال ناجح���ن يف البحري���ن م�شتقب���اًل. نحن 
فخ���ورون بال���رد االإيجابي من قب���ل ال�رشكات 
يف جمل����ص اإدارتنا وم�شاركته���م، وكذلك من 
املتطوعن للم�شاهمة يف حتقيق النجاٍح هذا 

ال�شيف”.

املنامة - جامعة العل���وم التطبيقية: يف 
اإط���ار امل�شاعي امل�شرتك���ة لتعزيز العالقات 
الثنائي���ة ب���ن جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة 
و�رشكائه���ا م���ن اجلامع���ات الربيطاني���ة، زار 
وف���د من اجلامعة يف منت�ش���ف ال�شهر اجلاري 
�ش���م رئي����ص جمل�ص االأمن���اء وهي���ب اخلاجة 
ورئي����ص اجلامع���ة غ�شان ع���ّواد، ومدير اإدارة 
ال�ش���وؤون االإداري���ة واملالية عب���داهلل اخلاجة، 
ومدير مكت���ب التعاون ال���دويل جامعة لندن 
�ش���اوث بان���ك الربيطاني���ة يا����رش اأب���و �شنة، 
حيث ت�شت�شي���ف اجلامعة برام���ج يف هند�شة 
املدني���ة  والهند�ش���ة  املعم���اري  الت�شمي���م 
االإلكرتوني���ة  والهند�ش���ة  واالإن�ش���اءات، 
والكهربائية وهند�شة االت�شاالت وال�شبكات، 
وهند�ش���ة الت�شميم امليكانيك���ي، من جامعة 

لندن �شاوث بانك.
والتقى وفد اجلامعة رئي�ص جامعة لندن 
�شاوث بانك ديفيد فينيك�ص، وم�شاعد نائب 
الرئي�ص للبحث العلم���ي واخلدمات اخلارجية 
بول ايفي وعددا من اأع�شاء االإدارة العليا، اإذ 

نوق�شت ا�شتعدادات اجلامع���ة لبدء الدرا�شة 
امل�شت�شاف���ة،  الهند�ش���ة  كلي���ة  برام���ج  يف 
والتاأك���د من جهوزي���ة املخت���ربات واملكتبة 
واملراف���ق اجلامعي���ة، وا�شتقط���اب نخبة من 

اأع�شاء هيئة التدري�ص املميزين يف الكلية.
 كم���ا اتف���ق الطرفان على قي���ام جامعة 
لن���دن �ش���اوث بان���ك بو�ش���ع خط���ة متكاملة 
ملتابع���ة �شري الدرا�ش���ة بالربام���ج اجلديدة، 
وتعزي���ز التع���اون يف جم���ال البح���ث العلمي 
واإج���راء بح���وث علمي���ة يف جم���ال الهند�ش���ة 
الت�شمي���م  املدني���ة واالإن�ش���اءات وهند�ش���ة 
املعم���اري. و�ش���دد الطرف���ان عل���ى اأهمي���ة 
تبادل الزيارات العلمي���ة بن طلبة واأ�شاتذة 
وتدري���ب  العالق���ات  لتوثي���ق  اجلامعت���ن، 
الطلب���ة وا�شت�شافته���م يف لن���دن خالل فرتة 
ال�شيف، اإ�شافة اإلى تبادل اخلربات العلمية، 
وتبادل الكتب والدوري���ات وكذلك التعاون 
الن���دوات واملوؤمت���رات العلمي���ة،  يف جم���ال 
واإمكان اإن�شاء مركز للبحوث واال�شت�شارات يف 

جامعة العلوم التطبيقية.

الدو�رسي ي�صيد بجهود �صمو حمافظ اجلنوبية

“وفاء لأهل العطاء” تبداأ فعالياتها بــ “متكني امل�صن” 
�شمو ال�شيخ خليفة بن علي يلتقي املكرمن ويوجه كلمة مهمة باملنا�شبة

الرف���اع – جمل�ص اجلنوبي���ة البلدي: اأكد 
ع�ش���و جمل�ص اجلنوبية البل���دي بدر الدو�رشي 
اأن زي���ارات حماف���ظ اجلنوبي���ة �شم���و ال�شيخ 
خليفة بن علي ب���ن خليفة اآل خليفة ملختلف 
مدن وقرى ومناطق املحافظة تبن االهتمام 
الكب���ري ال���ذي يولي���ه �شم���وه للتع���رف على 
متطلبات واحتياجات املناطق واال�شتماع عن 

قرب للمواطنن.
واأ�شاف الدو�رشي اأن تلك الزيارات حتدث 
وهًجا �شعبيًّا كبرًيا و�شع���ادة غامرة يف القرى 
ون�شتذكر فيها زيارات رئي�ص الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل 

خليف���ة الت���ي اأ�شبح���ت منهاًج���ا للم�شوؤولن 
وخا�ش���ة ال���وزراء يف متابعة اأم���ور املواطنن 
عن قرب خا�شة اخلدمية منها. واأ�شار الع�شو 
البل���دي اإل���ى اأن قلوب واآمال �شب���اب واأهايل 
املحافظ���ة  يف  والق���رى  واملناط���ق  امل���دن 
اجلنوبية �شارت تتعلق اأكرث ب�شمو املحافظ.. 
وبداأت الثقة تزداد ب�شكل ال يو�شف ونحن يف 
جمل����ص اجلنوبية ن�شّدد على جهود املحافظة 
وال�رشاكة القائمة ما بن املجل�ص واملحافظة 
منذ زم���ن بعيد وعلى مدى ال���دورات البلدية 
ال�شابقة وم���ع املحافظ���ن ال�شابقن الذين 
كان���ت له���م جهود كب���رية وممي���زة، ويقيننا 

ب�شم���و املحاف���ظ ال�شاب اأنه �شيك���ون له دور 
رائ���د يف تطوي���ر املحافظ���ة اجلنوبي���ة اإل���ى 
املزيد من التقدم والتطور. واأعرب الدو�رشي 
باالأ�شال���ة ع���ن نف�ش���ه ونياب���ة ع���ن رج���االت 
واأعيان ورواد جمال�ص قرية الزالق عن عظيم 
�شكرهم وتقديرهم لزي���ارة حمافظ اجلنوبية 
واعتزازهم بحر�ص �شموه على تفقد اأحوالهم 
ومتابعة احتياجاته���م املختلفة، م�شيدين يف 
الوقت نف�شه باجلهود التي تبذلها املحافظة 
اجلنوبي���ة والت���ي تعك����ص التوا�ش���ل البن���اء 
وال�رشاك���ة املجتمعي���ة الت���ي تع���زز امل�شرية 

التنموية واحل�شارية من خمتلف اجلوانب.

حتت رعاية حمافظ اجلنوبي���ة �شمو ال�شيخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي اآل خليف���ة، تنطلق ي���وم غد 
)االثن���ن( فعاليات جائزة �شم���و ال�شيخ خليفة 
بن علي “وفاء الأهل العطاء” والتي ت�شتمر حتى 

26 �شبتمرب اجلاري.
واأ�ش���ار رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البحرين 
لرعاي���ة الوالدي���ن اأحم���د البنا، ال���ى اأنه وحتت 
الرعاي���ة الكرمي���ة ل�شم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة، 
تنطلق �شب���اح االثنن فعالي���ات جائزة العمل 
اخل���ريي “وفاء الأه���ل العطاء”، الت���ي �شت�شهد 
ح�ش���ورا كب���ريا من امل�شارك���ن واملهتمن يف 
جان���ب العمل التطوع���ي واالإن�ش���اين، و�شتلقى 
خالله���ا اأوراق عم���ل متمي���زة من قب���ل باحثن 
ومتخ�ش�ش���ن، م�شيف���ا اأن �شم���وه �شيلتق���ي 
املكرم���ن يف اليوم الث���اين للملتقى و�شيلقي 
كلم���ة مهمة به���ذه املنا�شبة، و�شيق���وم �شموه 
بتك���رمي الفائزي���ن باجلائ���زة خ���الل احتفالية 

كبرية �شتقام يف فندق املوفمبيك.
وقال البنا يف ت�رشيحات ل� “البالد” اإن اأكرث 
من 350 م�شوؤوال ومكرم���ا ومهتما �شي�شاركون 
يف فعالي���ات اجلائزة، مبينا اأن يوم 25 �شبتمرب 
االأول  ال���دويل  للملتق���ى  خم�ش�ش���ا  �شيك���ون 

ال���ذي �شينطلق حتت عن���وان “متكن امل�شن” 
وذل���ك يف فن���دق املوفنبي���ك، وبح�ش���ور عدد 
م���ن ال�شخ�شيات اخلليجي���ة والعربي���ة اأبرزهم 
االإعالمي���ة عائ�ش���ة اليحي���ى اخلليف���ي من دولة 
الطي���ب  حمم���د  ع���ادل  ال�شقيق���ة،  الكوي���ت 
العرب���ي من املوؤ�ش�شة الوقفي���ة لرعاية االأيتام 
بال�ش���ودان، ورئي�ص جمل����ص اإدارة مركز امللك 
�شلمان االجتماعي باململكة العربية ال�شعودية 
ال�شيخ عب���داهلل العلي النعي���م، وح�شور وا�شع 
من منت�شبي اجلمعي���ات العاملة يف هذا املجال 
م���ن البحري���ن وال�شعودية واالإم���ارات و�شلطنة 
عم���ان، وعدد م���ن موؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين، 
واجلمعيات االأهلية، وع���دد من املتحدثن من 

الدول اخلليجية والعربية.
واأو�شح البنا اأن اأبرز اأهداف امللتقى العمل 
على رفع مهارات وكف���اءات العاملن يف جمال 
رعاي���ة امل�شنن وتب���ادل اخلربات ب���ن الدور 
واجلمعي���ات املهتم���ة بكبار ال�ش���ن، اإلى جانب 
االطالع على التجارب وق�ش�ص النجاح يف رعاية 
كبار ال�شن. ويهدف امللتقى اأي�شاً اإلى االطالع 
عل���ى القوان���ن والت�رشيع���ات اخلا�ش���ة بكب���ار 
ال�ش���ن، وكذلك اأحدث االإح�ش���اءات باأعداد كبار 

ال�شن يف دول اخلليج خ�شو�شا والعامل عموما.
ويت�شم���ن امللتق���ى عر����ص 3 اأوراق عمل 

يقدمها متخ�ش�شون وخرباء يف جمال امل�شنن 
وكبار ال�ش���ن، وت�شمل ورق���ة بحرينية ملنى اآل 
حمم���ود، وتتح���دث ع���ن جون���ب مهم���ة بعنوان 
“التنمية ال�شحية يف عامل كبار ال�شن”، وتتطرق 
اإلى مفهوم ال�شحة ومفهوم ال�شيخوخة، وتلقي 
ال�شوء عل���ى ت�شنيفات امل�شن���ن واإح�شاءات 
مملك���ة البحري���ن للم�شن���ن، كما تتط���رق اإلى 

مفهوم تعزيز ال�شحة ومفاتيح ال�شحة. 
بعن���وان  ورق���ة  حاف���ظ  حمم���ود  ويق���دم 
“ال�شيخوخ���ة الن�شط���ة” وتلق���ي ال�ش���وء على 
احلقائ���ق ال�شب���ع االأ�شا����ص التي جتعلن���ا اأمام 
وتع���رف  امل�شتقب���ل،  يف  ن�شط���ة  �شيخوخ���ة 

امل�شاركن بال�شيخوخة الن�شطة و�رشائحها. 
ويق���دم اأحم���د �شع���د ج���الل ورق���ة بعنوان 
“تاأمن الرعاية االجتماعي���ة والنف�شية يف عامل 
كب���ار ال�شن” يتناول فيه���ا العديد من املحاور 
اأبرزه���ا ت�شنيفات امل�شن���ن العمرية، ومراحل 
النف�ش���ي،  النم���و  واأزم���ات  االإن�ش���اين،  النم���و 
وي�شتعر�ص خاللها حم���اور ال�شيخوخة كاملحور 
واملح���ور  االجتماع���ي  واملح���ور  البيولوج���ي 
النف�ش���ي، كم���ا يتط���رق ملحارب���ة ال�شيخوخ���ة، 
وتعري���ف امل�شاركن بامل�ش���اكل التي ت�شيب 
امل�شنن ومنها القل���ق واالكتئاب وامل�شكالت 

االجتماعية التي يتعر�شون لها.

 بدور املالكي
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الذكرى الخالدة بقدسيتها
متثل اإحدى ال�ثائق، وهي ر�سالة م�ؤرخة بتاريخ 
23 مار����س من الع���ام 1970 امل�افق لل�ساد�س ع�رش 
من �سهر حمرم احلرام من العام 1390 وحتمل الرقم 
)435 - 23( م���ن حك�م���ة البحري���ن )رئا�سة جمل�س 
ال����زراء(، وهي مذيلة بت�قيع �سم���� رئي�س ال�زراء، 
متث���ل مكانة ذكرى عا�س�راء ل���دى �سم�ه حفظه اهلل 
ورع���اه، فهي رغم ك�نها حتم���ل اأ�سطًرا ي�سرية، لكن 
معانيه���ا كبرية، وهي م�جهة ك���رد على ر�سالة �سكر 
وردت م���ن اأع�س���اء هيئة امل�اك���ب احل�سينية يق�ل 
ن�سه���ا :”ا�ستلمن���ا كتابك���م امل����ؤرخ يف 21 مار����س 
1970، ونح���ن ن�سكركم عل���ى ما ت�سمنه من عبارات 
طيب���ة، واإننا يف ال�اقع مل نقم اإال مبا يفر�سه ال�اجب 
بحك���م امل�س�ؤولية التي ن�سطلع به���ا، كما اأننا ن�سكر 
للجمي���ع تعاونهم؛ من اأجل االحتف���اظ بهذه الذكرى 

اخلالدة بقد�سيتها”.

احتفاء بالهيئة العامة للمواكب 
الحسينية

من ح�سن الطالع، اأن ن�ست�سهد باللقاء الذي جرى 
يف ق����رش الق�سيبية ي����م االأح���د 17 �سبتمرب 2017، 
وفيه دالالت كبرية على رعاية �ساحب ال�سم� امللكي 
االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة رئي����س ال�زراء 
امل�ق���ر واهتمام���ه بال�سعائر واملنا�سب���ات الدينية، 
وال�سيما ذكرى عا�س�راء، فقد حتدث �سم�ه يف اللقاء 
مع اأع�ساء الهيئة العام���ة للم�اكب احل�سينية، قائال 
اإن مملكة البحرين عرب تاريخها الط�يل قدمت للعامل 
من�ذجاً يف التاآخي ومتا�سك الن�سيج االجتماعي، وه� 
ما �سكل �سياج���اً وح�سناً قامت علي���ه اأ�س�س بنيانها 
احل�س���اري ونه�سته���ا احلديثة، م���ع اإ�س���ارة �سم�ه 
اإل���ى دور املنا�سبات الدينية يف تعزي���ز روح التاآلف 
وتق�ي���ة الن�سي���ج االجتماع���ي، ومبا تق�م���ه به دور 
العب���ادة ومكانته���ا الديني���ة يف احلف���اظ على وحدة 
الكلمة ب���ن اأفراد املجتمع، وتر�سيخ ون�رش ال��سطية 
واالعتدال والقيم واملبادئ التي يح�س عليها ديننا 
االإ�سالم���ي احلنيف، عالوًة عل���ى كفالة حرية ممار�سة 
ال�سعائ���ر الدينية يف مملك���ة البحرين ه���� نهج نابع 
م���ن التم�سك مبا يدع� اإلي���ه ديننا اال�سالمي احلنيف 
من قيم ومبادئ �ساميه، وق���د حر�س االآباء واالأجداد 
على كفالته على مر التاري���خ، يف اإطار التم�سك بن�رش 

وتر�سيخ قيم الت�سامح وو�سطية االإ�سالم واعتداله.

المسيرة الطيبة ودالالتها
اإن �سم���� رئي����س ال����زراء ح���ن ي�ج���ه اجلهات 
املعنية كافة لبذل ق�س���ارى جهدها واتخاذ ما يلزم 
لت�سهي���ل جمي���ع االإج���راءات املت�سل���ة باملنا�سبات 
الديني���ة بال�س���كل الذي ي�سهم يف تدعي���م دورها يف 
ن����رش قيم املحبة والتعاون، فف���ي هذا ا�ستمرار لهذه 
امل�سرية الطيب���ة يف تقدمي الت�سهي���الت واخلدمات 
ط����ال م��س���م عا�س����راء، وثن���اء �سم�ه عل���ى جه�د 
رئي�س واأع�س���اء الهيئة العام���ة للم�اكب احل�سينية 
يف اإحي���اء امل�ا�س���م الديني���ة والعم���ل عل���ى تر�سيخ 
امل�روث الثقايف واالجتماعي الذي متيزت به مملكة 
البحرين، ه� املعنى االأ�سمل ملنهج �سم�ه يف التعبري 
عن امل�سان���دة والدعم، ول�سدى هذه احلفاوة تقدير 
اأي�ًسا ع���ن اأع�ساء الهيئة الذي���ن اأ�سادوا بت�جيهات 
�سم�ه الكرمية؛ لت�ف���ري الت�سهيالت الالزمة مب��سم 

عا�س����راء، واحلفاظ عل���ى اإقامة مثل ه���ذه ال�سعائر 
الدينية يف ج� ي�س����ده االأمن واالأمان يف ظل ما تنعم 
به اململك���ة من مناخ احلرية واالنفتاح ط�ل تاريخها 

يف ممار�سة ال�سعائر واالأديان جلميع الط�ائف.

الدور المبارك لسموه
تقدي���ًرا لدور �سم���� رئي�س ال����زراء املبارك يف 
دعم وتعزيز ال�سعائر الديني���ة واحل�سينية يف مملكة 
البحري���ن، قدم اأع�س���اء الهيئة تقري���ًرا ل�سم�ه، وه� 

مبثاب���ة عمل وثائق���ي مهم ل���دور �سم����ه وحك�مته 
امل�قرة يف دعم وتعزيز ال�سعائر الدينية واحل�سينية، 
وما م�ساركة �سم�ه يف افتت���اح املاآمت احل�سينية عرب 
ال�ثائق وال�س�ر التاريخية اإال تاأكيًدا الأبعاد مرتبطة 
باإميان �سموه بالدور املنوط اإلى هذه الهيئة انطالًقا 

من اأهمية ذكرى عا�س�راء دينًيا ووطنًيا واجتماعًيا.

تميز البحرين بين الدول
وم���ن اجل�ان���ب املهمة يف التقري���ر، اأنه يف اإطار 

الرعاي���ة الدائمة ل�سم���� رئي�س ال����زراء وت�جيهاته 
ال�سدي���دة والدائم���ة لالهتم���ام بال�س���اأن االجتماعي 
والدين���ي ملختل���ف قطاع���ات املجتم���ع، وعلى وجه 
اخل�س�����س امل�ؤ�س�س���ات الدينية وت�سدي���ده الدائم 
بالن���اأي بها بعي���ًدا ع���ن التداخ���الت ال�سيا�سية، كل 
ذل���ك حفاظاً عل���ى وحدة الكلمة بن اأف���راد املجتمع 
البحريني وخا�سًة يف ظل التحديات على ال�سعيدين 
االأمني واالجتماعي حملًي���ا واإقليمًيا، من خالل تاأكيد 
�سم����ه الدائم اإلى �سعي احلك�م���ة املت�ا�سل لتبني 

املزي���د م���ن املب���ادرات االجتماعي���ة بالتع���اون مع 
العائالت البحرينية يف خمتلف مناطق اململكة، والتي 
تدعم م�سرية التقدم واحلفاظ على امل�روث الثقايف 
واالجتماعي ما مييز مملكة البحرين فيما بن الدول 
يف االإقلي���م، اإذ يحر�س �سم�ه الكرمي دائًما اأن يك�ن 
راأي اأبن���اء هذه العائالت حا����رًشا يف جميع املنا�سبات 

ذات العالقة على مر ال�سنن.

دعم المؤسسات الدينية والحسينية
وتاأكي���ًدا عل���ى ذل���ك ال���دور، فق���د كان اأول���ى 
�سم����ه اهتماًما بال�س����ؤون الدينية عل���ى مر ال�سنن 
ولف���رات تعرب عق����ًدا من الزم���ن، وخا�سة يف عهد 
املغف�ر له باإذن اهلل �ساح���ب ال�سم� ال�سيخ �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة طي���ب اهلل ثراه حاك���م البحرين، 
حي���ث دعم امل�ؤ�س�سات الديني���ة واحل�سينية واأ�سدر 
يف عه���ده القان����ن االأول لتنظي���م اإدارت���ي االأوقاف 
ال�سن���ة واجلعفري���ة لتنظي���م �س�ؤون االأوق���اف ودور 
العب���ادة، واالإ�رشاف واحلفاظ عليه���ا واإعمار امل�ساجد 
وامل���اآمت ودور العبادة، فيما ع���رف بقان�ن تنظيمي 
ب�س���اأن الالئح���ة الداخلية ال�س���ادر يف االأول من يناير 
من الع���ام 1961 امل�افق لل�سابع ع�رش من ذي احلجة 
م���ن الع���ام 1381 للهجرة، وقد تف�س���ل املغف�ر له 
�ساح���ب ال�سم� ال�سيخ عي�سى ب���ن �سلمان اآل خليفة 
)طي���ب اهلل ث���راه( عندما كان ولًيا للعه���د نيابًة عن 
والده ومبرافقة �ساحب ال�سم� امللكي االأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة بافتتاح ماأمتي مدن والق�ساب 
بالعا�سم���ة املنام���ة، وكان حل�س�ر اأ�سح���اب ال�سم� 
يف افتت���اح امل���اآمت اأهمي���ة خا�سة واأك���رب اأثر ومعنى 
لتج�سيد روح االأ�رشة ال�احدة املتالحمة، والتي متثلت 
يف ت�جي���ه �ساحب ال�سم� ال�سي���خ عي�سى بن �سلمان 
اآل خليفة )طي���ب اهلل ثراه( ببناء ماأمت مدينة عي�سى 
الكبري على نفقة �سم�ه اخلا�سة؛ تخليًدا لذكرى اأهل 

البيت عليهم ال�سالم. )تبع 2-2(.

الذكرى اخلالدة... دور رئي�س ال�زراء يف رعاية ال�سعائر 
الدينية واحل�سينية  )1 - 2(

نظرة عميقة ل�سموه نحو 
تعزيز روح الت�آلف وتقوية 

الن�سيج االجتم�عي

على مدى عقود من الزمن، مثلت ذكرى عا�سوراء احل�سني )ع( وال تزال، مكانة ذات مرتبة عالية 

اآل خليفة، وعلى مر تلك العقود،  ال��وزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان  لدى رئي�س 

ميكن اأن ننظر اإىل الواقع من جهة، والوثائق التاريخية من جهة اأخرى، لنجد اأن عطاء �سمو رئي�س 

الوزراء واهتمامه بهذه الذكرى منطلق من اإميان �سموه العميق مبعاين وم�سامني ذكرى عا�سوراء، 

باالإ�سافة اإىل اأنها متثل ل�سموه امتداًدا وجت�سيًدا ملناخ احلرية واالنفتاح الذي تتميز به مملكة البحرين 

طوال تاريخها.

تلك اجلوانب، جاءت �سمن م�ساحة كبرية يف نظرة �سموه الحرتام االأديان واملذاهب وحرية ممار�سة 

املعتقدات وال�سعائر يف جمتمع متحاب ارتبط اأبناوؤه مب�ساعر حب وود وتالحم، وغدت مثاال للتعاي�س 

اأواله  اأمر  ال�سعور الوطني  الواحدة، وتاأ�سيل هذا  البحرينية  االأ�سرة  اأبناء  االألفة بني  والتكاتف وروح 

ال��وزراء كل اهتمام؛ كونه ي�سري يف اجتاه تعزيز االنتماء الوطني والعمل لتحقيق اخلري  �سمو رئي�س 

�سمو  يرتئيها  التي  اخلال�سة  اإىل  ياأخذنا  هذا  وا�ستقراره.  اأمنه  على  واحلفاظ  الكرمي،  الوطن  لهذا 

رئي�س الوزراء، وهي النظر اإىل امل�ستقبل بتعاون وتكاتف وتعاي�س جميع اأبناء املجتمع بتفاوؤل واإخال�س 

وعمل وتفان، وموا�سلة النه�سة والبناء على ما مت اإجنازه واحلفاظ على مكت�سبات الوطن. هذه املعاين 

الكرمية متثل نربا�ًسا ومدر�سة جت�سدها ذكرى عا�سوراء بكل ما فيها من مبادئ �سامية.

ع�دل عي�سى املرزوق

ي�����ن احل��ن��ي��ف ت����اأك����ي����د ت���ر����س���ي���خ ون���������رش ال��������س���ط���ي���ة واالع�������ت�������دال وق����ي����م وم�����ب�����ادئ ال�����دِّ

•  املغف�ر له �سم� ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة و�سم� االأمري خليفة بن �سلمان يف افتتاح ماآمت املنامة	

• •وثيقة �سادرة من دائرة االأوقاف اجلعفرية مبنا�سبة افتتاح ماأمت الق�ساب	 ماآمت العزاء يف البحرين قدميا	

• ر�سالة �سادر من �سم� رئي�س ال�زراء يف 23 مار�س 1970	
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برامج التدريب والتوظيف حميدان ي�ستعر�س مع رئي�س “با�س” 

ت�سجيل 312 م�سيًفا مبختلف املناطق لعا�سوراء

اأ�ساد بدعمها القيادات البحرينية وا�ستقطابها العمالة الوطنية

التقيد باإجراءات ال�سالمة وعدم الإ�رساف باإعداد الطعام ... الأوقاف اجلعفرية: 

والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�س����ى  مدين����ة 
الجتماعية: التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جمي����ل حمي����دان الرئي�س التنفي����ذي ل�رسكة خدمات 
مط����ار البحري����ن )با�����س( �سلم����ان املحمي����د، وذلك 
مبكتبه بال����وزارة، حي����ث مت ا�ستعرا�����س ومناق�سة 
برام����ج التوظيف والتدري����ب والتطوي����ر الوظيفي 
بال�رسكة على النحو الذي يع����ّزز اإنتاجيتها وقدرتها 
التناف�سي����ة ومكانته����ا ب����ن ال�����رسكات ومكانته����ا 

املهنية. 
ويف ه����ذا ال�سياق، اأ�ساد حميدان ب�سيا�سة �رسكة 
با�����س من خالل ا�ستقطابها لالأيدي العاملة الوطنية 
وحر�سه����ا على دعم الكف����اءات البحريني����ة العاملة 
لتب����وُّء املراك����ز القيادي����ة يف خمتل����ف قطاعاته����ا 
الإنتاجي����ة وتخ�س�ساتها الفنية، م�سرًيا اإلى اأن بيئة 
العم����ل ال�سليمة وامل�سجع����ة يف ال�رسك����ة جعلتها يف 
مقدمة ال�رسكات الوطنية اجلاذبة للعمالة البحرينية، 
موؤكًدا اأهمية املحافظة عل����ى املكت�سبات العمالية 

وتعزيزه����ا مل����ا لها م����ن اأث����ر اإيجابي عل����ى اإنتاجية 
وربحية املن�ساآت العاملة يف القطاع اخلا�س.

من جهته، اأثنى املحميد على م�ساريع التوظيف 
والتاأهي����ل الت����ي تنفذه����ا وزارة العم����ل والتنمي����ة 
الجتماعي����ة ورفده����ا القط����اع اخلا�����س بالك����وادر 

البحرينية املزودة بامله����ارات التي يحتاجها �سوق 
العمل، معرًبا عن ا�ستعداد ال�رسكة لتكثيف التعاون 
يف اإط����ار ال�رساك����ة املجتمعي����ة للم�ساهم����ة يف اإجناح 
م�ساري����ع الوزارة الرامية اإلى اإدماج العمالة الوطنية 

يف موؤ�س�سات و�رسكات القطاع اخلا�س.

مدين���ة عي�سى - وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية: التق���ى وزير العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة جميل حميدان، برئي�س جمعي���ة العالج الطبيعي ح�سن 

نا�رس، وعدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة.
وخ���الل اللقاء، مت التباحث حول طرح مب���ادرة لتفعيل توظيف الباحثن 
عن عم���ل يف جمال العالج الطبيعي، وذلك عن طري���ق و�سع خطة عمل �ساملة 
ومدرو�س���ة ت�ساهم يف اإدماجه���م يف خمتلف جمالت العمل الت���ي تتنا�سب مع 
ا يف املراك���ز والأندية  تخ�س�ساته���م يف من�س���اآت القط���اع اخلا����س، وخ�سو�سً
ال�سحي���ة والعالجي���ة، وذلك من خالل توفري حزمة م���ن احلوافز امل�سجعة على 
توظيفه���م كا�ستفادته���م من برنامج دع���م وحت�سن الأج���ور، وتاأهيلهم عن 

طري���ق برامج تدريبية تخ�س�سي���ة واحرتافية ت�ساه���م يف الرتقاء مبهاراتهم 
وقدراتهم املهنية.

واأ�ساد حميدان بجهود اجلمعية واأن�سطتها املختلفة، موؤكًدا دعم الوزارة 
الكام���ل جلهود موؤ�س�سات املجتمع املدين، وفًقا لالأنظمة والقوانن املعمول 
بها، منوًها باأهمي���ة ال�ستمرارية يف التعاون والتن�سيق بن الوزارة واجلمعية 

لتقدمي الربامج واخلدمات التي ت�سب يف م�سلحة الوطن واملواطنن.
م���ن جانبه، ثّمن رئي�س جمعي���ة العالج الطبيعي اهتم���ام وت�سجيع الوزير 
حمي���دان للجمعية لالرتقاء بخدماتها، موؤكًدا الرغبة يف موا�سلة اجلهود لإيجاد 

فر�س عمل منا�سبة جلميع خريجي العالج الطبيعي يف جمالت تخ�س�سهم.

املنام���ة - الأوق���اف اجلعفري���ة: ك�سف���ت اإدارة 
الأوق���اف اجلعفرية عن اإمتام ت�سجي���ل 312 م�سيًفا 
من���ذ اأن اأعلن���ت الإدارة ع���ن فت���ح الب���اب لت�سجي���ل 
امل�سائف احل�سينية يف 10 �سبتمرب اجلاري، اإذ �سجل 
يف حمافظ���ة العا�سم���ة 177 م�سيًف���ا ويف املحافظة 
ويف   20 املح���رق  حمافظ���ة  ويف   104 ال�سمالي���ة 

املحافظة اجلنوبية 11 م�سيًفا.
ويف ه���ذا ال�سدد، اأك���د رئي�س جمل����س الأوقاف 
اجلعفري���ة ال�سي���خ حم�س���ن اآل ع�سف���ور اأن الإدارة 
تلق���ت العديد م���ن الطلبات لت�سجي���ل امل�سائف يف 
خمتل���ف املناط���ق يف ب���ادرة تعك����س تنام���ي الوعي 
بالعمل املنظم لإحياء ذكرى عا�سوراء واإظهار قيمها 
الإن�ساني���ة ب�س���ورة م�رسف���ة تعك�س الوع���ي والتح�رس 
والرقي بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية وباللتزام 

بكافة ال�سوابط املرعية التي حددتها الإدارة.
 م���ن جانبه، �رسح رئي�س ق�س���م خدمات ال�سيانة 
عل���ي م���ريزا ب���اأن الإدارة تن�سق م���ع وزارة البلديات 
مبختل���ف  الداخلي���ة  ووزارة  العم���راين  والتخطي���ط 

اإداراته���ا واملحافظ���ات اإل���ى جانب هيئ���ة الكهرباء 
واملاء ل�سمان �سري الإجراءات واإحياء مو�سم عا�سوراء 
عل���ى اأكم���ل وج���ه. وب���ّن اأن الإدارة با����رست بتوزيع 
م   2017  - ه����   1439 عا�س���وراء  مو�س���م  خدم���ات 
للماآمت واحل�سيني���ات وامل�سائف احل�سينية يف مركز 
اخلدمات مب�سلى العي���د )جبلة حب�سي( خالل الفرتة 

من 19 �سبتمرب اجلاري وت�ستمر حتى 26 من ال�سهر 
ذات���ه يف الوقت ما ب���ن ال�ساع���ة 8 �سباًحا حتى 10 
م�س���اًء، و�سهد مركز اخلدمات اإقبالً كبرًيا من ممثلي 
املاآمت وامل�سائ���ف امل�سجلن ل���دى الإدارة والذين 
اأب���دوا ارتياحهم من اجلهود املنظم���ة لإدارة وتطور 

منظومة اخلدمات وزيادة كميات املواد التموينية.

•  وزير العمل يلتقي الرئي�س التنفيذي ب�رسكة خدمات مطار البحرين )با�س(	

 الغتم: ر�سد اأكرث من 3 اآالف خمالفة يف “ال�سمالية”
اجلنبية - بلدية ال�سمالية: ك�سف املدير 
العام لبلدية املنطقة ال�سمالية يو�سف الغتم 
عن ر�سد بلدية املنطقة ال�سمالية اأكرث من 3 
اآلف خمالفة موزعة على الإعالنات واإ�سغالت 
والباع���ة  املهج���ورة  وال�سي���ارات  الط���رق 

اجلائلن.
واأ�س���ار الغت���م اإل���ى اأن ق�س���م الرقاب���ة 
والتفتي����س ر�س���د ه���ذه املخالف���ات خ���الل 
الف���رتة ما بن �سهر يناير حت���ى �سهر يوليو 
م���ن العام اجل���اري، موؤك���دا اأن البلدية قامت 
باإخطار جمي���ع املخالفن واتخ���اذ الإجراءات 
القانونية الالزمة بحقهم.  واأو�سح يف ت�رسيح 
له اأن “البلدية ال�سمالية قامت بر�سد 1003 
خمالف���ات اإ�سغ���ال ط���رق عام���ة يف ال�سمالية 
خ���الل الف���رتة م���ن �سه���ر يناي���ر اإل���ى يوليو 
2017، وت�سم���ل املخالف���ات عر�س �سيارات 
للبيع واملظالت والطبي���الت واإ�سغال الطرق 
للمح���الت، والإ�سغالت الأخ���رى مثل الأعمدة 
احلدي���دة وال�سي���اج واملزروع���ات ومت اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحقهم من اأجل اإزالة هذه 

املخالفات”.
وتابع “كم���ا مت خمالفة نحو 836 �سيارة 
ومركب���ة مهجورة وخربة يف �س���وارع وطرقات 
املنطق���ة ال�سمالية واأزيل���ت ال�سيارات ذات 

الو�سع احلرج خالل نف�س الفرتة”.
املنطق���ة  بلدي���ة  “واأزال���ت  واأردف 
للباع���ة اجلائل���ن  246 خمالف���ة  ال�سمالي���ة 
خ���الل الفرتة م���ن يناي���ر اإلى يولي���و 2017، 
وت���رد البلدي���ة الكثري م���ن ال�س���كاوى ب�ساأن 
الباعة اجلائلن �سواء الباعة الذين يرتكزون 
يف اأي���ام اجلمعة اأم���ام امل�ساج���د واجلوامع اأو 
الذين يتواج���دون على الطرق���ات وي�سببون 
خطورة مرورية وازدحامات، يف حن اأن معظم 
الذي���ن ميار�سون هذه املهن���ة لي�ست لديهم 

ت�رسيحات من البلدية”. 

وزارة الشباب واإلرث العظيم
مل اأتوق���ع يوًما اأن �سالة مرك���ز ال�سباب باجلفري، والتي كان���ت �ساخبة بالأحداث 
الريا�سي���ة والوطني���ة، تقبع الي���وم مهجورة يف مكانه���ا، بعد اأن كان���ت �ساهدة على 

اإجنازات ريا�سية خمتلفة، وتعج باجلمهور، وت�سدح باأ�سواتهم.
وكان افتتاح ال�سالة املهيب يف العام 1979 من قبل ح�رسة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
عي�س���ى بن �سلمان اآل خليفة )طي���ب اهلل ثراه(، على هام�س احتف���الت البالد بالعيد 
الوطن���ي املجي���د، وبح�سور �سعب���ي وخليجي كب���ري، وكانت حينها باه���رة للناظرين، 

كتحفة معمارية فريدة من نوعها، وعلى م�ستوى دول املنطقة.
���ا، احت�سن اأجيالً متعددة يف  ولطاملا اعت���رب الريا�سيون �سالة اجلفري اإرًثا وطنيًّ
األع���اب الطائرة، وال�سلة، واليد، والطاولة، وريا�سة كمال الأج�سام وغريها، ف�سالً عن 

احتفائها بالعديد من املنا�سبات الوطنية.
و�ساه���د الأمر، اأنه ل توجد هنالك النية لإعادة اإحيائها جمدًدا، حيث �رسحت وزارة 
الأ�سغال م�سبًقا، ب�سعوبة اإعادة بنائها باملوقع احلايل، لزدحام املنطقة واكتظاظها، 

وغرقها يف الختناقات املرورية والب�رسية.
وعليه، اأتقّدم ل���وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة، ممثل���ة بوزيرها ه�سام اجلودر، 
مبقرتح ا�ستثمار اأر�س ال�سالة مب�رسوع جتاري كبري، يقدم عائًدا خلزينة الوزارة والتي 

تقّل�س خمزونها موؤخًرا بعد حالة التق�سف التي متر بها اململكة.
واأق���رتح اأي�سا باأن توّجه الوزارة موارد هذا امل�رسوع الطموح اإلى الأندية واملراكز 
ا يف امل���وارد املالية، والذي تزايد م���ع تقلي�س ميزانية  ال�سبابي���ة، والت���ي تعاين �ُسحًّ

الأندية بن�سبة 15 %.
ومن العوام���ل امل�سجعة لهذا املقرتح، طبيعة املنطقة التجارية وال�سياحية التي 

حتت�سن ال�سالة، وحجم الأر�س، و�سغلها ملوقع ا�سرتاتيجي مميز غري م�ستفاد منه.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• يو�سف الغتم	

... ويبحث اإدماج خريجي العالج الطبيعي ب�سوق العمل

املنظمات الدولية ت�سلط ال�سوء على اإجنازات رئي�س الوزراء بو�سفه قائدًا ع�رصياً
البحرين توؤمن باأن اإرادة ال�سعوب وفطرتها ت�سبو دائما اإلى العي�س باأمن و�سالم

املنام���ة - بنا: �سلط���ت الفعالية الت���ي اأقامها 
الحتاد ال���دويل لل�سالم واحلب يف نيوي���ورك موؤخرا، 
ال�س���وء جمددا على تقدير املجتمع الدويل لإجنازات 
رئي����س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليف���ة، بو�سفه منوذجا لقائد ع�رسي 
عمل على ا�ستقرار بالده وحقق لها الكثري يف جمالت 
التنمي���ة والبناء، وهي غاية ت�سعى اإليها جميع الدول 

وت�سبو اإليها جميع املجتمعات.
وج�سدت ه���ذه الحتفالية اإجماًع���ا دولًيا جديدا 
عل���ى اأهمي���ة وقيم���ة روؤى �سم���وه وم�ساعي���ه اخلرية 
لكي ي�س���ود ال�ستقرار ويعم ال�س���الم وينعم اجلميع 
بالتعاي����س يف خمتل���ف اأرج���اء الع���امل، واأن التنمي���ة 
ل ميك���ن اأن ترت�س���خ اإل يف املجتمع���ات امل�ستقرة، 
واأن ال�س���الم هو الركي���زة الأ�سا�س التي تدفع الدول 
وال�سعوب نحو مراحل متقدمة يف التنمية امل�ستدامة.

و�س���كل اختي���ار �سم���وه ليك���ون حم���ور اأعم���ال 
الفعالي���ة الت���ي تزامن���ت م���ع اجتماع���ات اجلمعي���ة 
العام���ة لالأمم املتحدة، فر�سة طيب���ة لتعريف العامل 
اأجم���ع بالتق���دم الذي اأحرزت���ه مملك���ة البحرين على 
امل�ستويات كافة، وبالإجنازات الكبرية التي حققتها 
بقي���ادة عاهل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة يف جم���ال التعاي����س املجتمع���ي 
وال�سالم؛ بف�سل ما تولي���ه اململكة من عناية فائقة 
لإر�س���اء ه���ذه القيم وم���ا حتر�س علي���ه احلكومة يف 
خمتل���ف براجمه���ا عل���ى توف���ري خمتل���ف اخلدم���ات 

ال�سحي���ة والتعليمي���ة والإ�س���كان والبني���ة التحتية 
وغريه���ا م���ن العنا����رس املهم���ة يف تقوي���ة الن�سي���ج 
الجتماعي. واأظهرت الفعالية مبا �سهدته من ح�سور 
وا�سع م���ن العديد من ال�سخ�سيات الدولية ووكالت 
الأم���م املتح���دة املتخ�س�س���ة واجلمعي���ات الدولية 
املهتمة بال�سالم، ومبا حظيت به من �سدى وا�سع يف 
و�سائ���ل الإعالم، مدى م�ساركة مملكة البحرين للعامل 

يف العمل على ن�رس وتر�سيخ قيم ال�سالم.
كما برهن���ت الفعالية مدى اإمي���ان اململكة باأن 
اأم���ن الب�رسي���ة وم�ستقبله���ا اأ�سبح عل���ى املحك، واأن 
الت�سدي لكل ما يه���دد اأمن و�سالم العامل، كما يرى 
�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، يتطلب تعاونا 
دولي���ا اأكرث فعالي���ة م���ع اإدراك اأن الت�س���دي لهذه 
التحدي���ات، ويف مقدمته���ا خطر الإره���اب، ل يقت�رس 
على مواجهته اأمنيا فقط ولكن فكريا وثقافيا اأي�سا.

وم���ن يتابع ت�رسيح���ات �ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء يج���د اأن �سموه حري�س عل���ى تاأكيد 
اأهمي���ة الأمن وال�ستقرار والتنمية يف حياة ال�سعوب، 
واأن ال�سالم هدف يج���ب اأن جتتمع عليه الب�رسية؛ لأن 
ا�ستمرار اأي توت���ر يف اأية بوؤرة من العامل يقو�س كل 
جهد لالرتقاء باأو�ساع الإن�سان وتنميته على خمتلف 
الأ�سع���دة. كما اأن �سموه يوؤك���د دائما اأن دول العامل 
يج���ب اأن تعمل �سوي���ة على تعزيز ال�س���الم و�رسورة 
اأن تن���اأى احلكوم���ات ب�سعوبه���ا ع���ن كل م���ا يعرقل 
خط���ط التنمي���ة، واأن يدرك اجلمي���ع اأن احلفاظ على 

اأم���ن الب�رسية وا�ستقراره���ا م�سوؤولية جماعية ل تقبل 
التفريط فيها من اأجل اأي���ة م�سالح اأو اأطماع، ف�سال 
ع���ن اأن حتقي���ق ال�سالم ل���ن يتم اإل م���ن خالل وقف 
�سباق الت�سلح ال���دويل وامل�سي قدما يف دعم برامج 
التنمي���ة. وعل���ى ال�سعي���د ذات���ه، �سكل���ت الفعالية 
فر�سة مالئمة لتعريف العامل بثوابت مملكة البحرين 
جتاه ال�س���الم والعمل الدويل الرامي اإلى حتقيق خري 
الإن�سانية جميعا وبناء التنمية امل�ستدامة، وهي تلك 
القي���م التي حتر�س قيادة مملك���ة البحرين احلكيمة 
عل���ى الت�سدي���د عليها يف كل املنا�سب���ات واملحافل 

الدولية، ومنها:
اأول: اأن البحري���ن تعم���ل �ساأنه���ا �س���اأن ال���دول 
الأخ���رى على تنفي���ذ برامج طموح���ة للتنمية وتوؤمن 
ب����رسورة اأن تكون هناك مب���ادرات متكاملة للق�ساء 
عل���ى الفقر واجله���ل واملر����س وكل الأ�سباب التي 

تهدد اأمن وا�ستقرار الإن�سانية.
ثانيا: اأن م�سارك���ة البحرين من اأجل ال�سالم هي 
انعكا�س لقيم اململكة الأ�سيلة ال�ساعية اإلى تكري�س 
كل م���ا يحفظ الكرام���ة الإن�سانية ويعمل على ترويج 

ثقافة ال�سالم وغر�سه يف نفو�س الأجيال القادمة.
ثالث���ا: اأن العامل الي���وم يواجه حتدي���ات كبرية 
ولذلك هن���اك حاجة ملحة للتجان�س ب���ن اأبناء جميع 
الديانات ال�سماوية، اإذ اإن هذه الديانات حت�س على 
ال�سالم؛ باعتب���اره قيمة اإن�ساني���ة نبيلة حتقق اخلري 

لكل الب�رسية.

رابع���ا: اأن ال�سالم والأمن ي�سكالن ركيزة اأ�سا�سا 
من اأجل حا�رس الإن�سانية وم�ستقبلها، واأن على العامل 
اأن يعي����س ب���روح الت�سام���ح ب���ن خمتل���ف جماعاته 
واأجنا�س���ه؛ من اأج���ل حا����رس اأف�س���ل وم�ستقبل اأكرث 

ازدهارا لل�سعوب يف كل مكان.
خام�س���ا: اأن ن�رس قي���م وثقافة ال�س���الم والتاآخي 
والتعاي����س واملحبة يج���ب اأن يكر�س م���ن اأجل عامل 
ي�س���وده الأمن وال�ستق���رار، واأن حتقي���ق ذلك الأمر 
ممك���ن اإذا ما كان���ت هن���اك اإرادة للمجتم���ع الدويل 
للق�س���اء عل���ى اأ�سب���اب النزاع���ات واحل���روب وبناء 
����رساكات دولي���ة يف جم���الت التنمي���ة الت���ي تلب���ي 

تطلعات الدول وال�سعوب يف الزدهار وال�ستقرار.
�ساد�سا: اأن هناك �رساعات يف العامل وم�سبباتها 
كث���رية، ويجب العمل ب�س���ورة جماعية على تخلي�س 
الب�رسية من هذه الويالت واحلروب، واأن يعمل اجلميع 
يف اإطار من التكام���ل والتن�سيق بهدف حتقيق حياة 

اأف�سل لل�سعوب والأجيال القادمة.
اإن م���ا حققته الفعالية م���ن �سدى وا�سع وردود 
فع���ل اإيجابي���ة واإ�س���ادات عل���ي ل�س���ان امل�ساركن 
فيه���ا، له���و تقدي���ر دويل متج���دد ب�ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء ومملك���ة البحرين التي توؤمن 
يف ثواب���ت �سيا�ستها علي اأن العمل ل�ستتباب الأمن 
وال�ستق���رار ال���دويل يحت���اج اإلى م�ساعف���ة اخلطى 
لتحقيقه���ا، فاإرادة ال�سع���وب وفطرتها دائما ت�سبو 
اإل���ى العي�س باأم���ن و�سالم، وذلك يحت���اج اإلى العمل 

والإنت���اج لتحقي���ق التنمية والزدهار بعي���دا عن اأية 
�رساع���ات، واأل تبقى جذوة احلروب م�ستعلة يف العامل 
لتحقي���ق م�سال���ح تدفع ثمنه���ا ال�سع���وب والأرواح 
الربيئة. كما اأن م�ساركة البحرين لدول العامل يف كل 
حمفل اإقليمي ودويل خا����س بال�سالم هو نهج تبنته 
اململك���ة بقيادة عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة والقيادة احلكيمة، وي�سكل 
التزاما ثابتا من اململكة يف التعاون الدويل جتاه كل 
جهد ي�سعى اإلى اأن يكون ال�سالم والحرتام املتبادل 
ب���ن الأمم وال�سعوب هو اله���دف الأ�سمى والأ�سا�س 

للعالقات بن الدول.
ومما ل�سك في���ه اأن كلمات الإ�س���ادة والتقدير 
الت���ي اأطلقها احل�سور يف حق �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء توثق عط���اءات مملك���ة البحرين يف 
جمال دعم ال�س���الم وال�ستقرار العاملي، ول�سيما اأن 
امل�ساركن يف الفعالية كانوا من �سمن امل�ساركن 
يف اجتماع���ات اجلمعية العامة لالأم���م املتحدة، وكان 
التفاعل قوي���ا مع هذه الفعالي���ة واأعطى دليال على 
مكانة مملكة البحرين ومكانة �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء يف نفو�س احل�سور، اإذ ا�ستحق �سموه 
اأن تقام هذه الفعالية احتفاء باإ�سهاماته املتوا�سلة 
ومبادرات���ه ودعوات���ه العديدة اإلى بن���اء عامل ي�سوده 
الأمن وال�ستق���رار، وهي الدعوات الت���ي نال �سموه 
عنه���ا تقديرا عامليا وا�سعا وح�سل اإثرها على جوائز 

اإقليمية ودولية مرموقة.
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•التعليم مركز الإنتاج املدر�سي ي�ستقبل طالبات املدار�س 	
بربامج تعليمية وفنية وترفيهية لطالبات احللقة الأولى

اعفوين من البقاء يف احلر خارج الف�سل بالف�سحة
مبدر�سة القد�س البتدائية للبنات... طالبة م�سابة بال�سكلر لـ “$”:

القد�ـــس  مدر�ســـة  يف  طالبـــة  نا�ســـدت 
البتدائية للبنات اإعفاءهـــا من البقاء خارجا 

يف فرتة الف�سحة.
وقالـــت الطالبة لــــ “البـــاد”: اإن البقاء 
ملـــدة ن�ســـف �ساعة يف حرارة اجلـــو ي�سعرين 
بالتعـــب الكبري اإل اأنـــه ل خيار لـــدي، اإذ اإن 

ال�سفـــوف مغلقـــة ومننع مـــن دخولها هذه 
الفرتة.

واأ�سافـــت الطالبـــة ذات الت�سعة اأعوام: 
اأريد اأن اأ�ستكي لُي�سمع �سوتي، فاأنا م�سابة 
بال�سكلر وحرارة الطق�س خارجا ل تنا�سبني، 
فعندمـــا اأبقـــى خارجا وقت الظهـــرية تبقى 

املعلمات يف غرفهن ل يعانني مثلنا.
وتابعـــت “ل اأريـــد اأن اأبقـــى يف غرفـــة 

املمر�سة التي تذكرين باملر�س ورمبا اأجرب 
على النـــوم هناك يف حني اأين اأريد اأن اأجل�س 
مع �سديقاتـــي واأتناول طعامي مثلهن دون 

اأن اأ�سعر بالغثيان والإرهاق”.
وت�ساءلـــت برباءة “ملـــاذا مينعنا قانون 
املدر�ســـة مـــن البقـــاء يف ال�ســـف يف فـــرتة 
الف�سحـــة اأو البقاء يف ال�سالة الريا�سية على 

الرغم من حرارة اجلو؟”.

ا�ست�سافة وفد ال�سداقة التايلندية

دليل برنامج التدريب

ا�ست�سافـــت وزارة الرتبية والتعليم 
وفد جلنة ال�سداقة الربملانية التايلندية 
البحرينية، برئا�سة رئي�ـــس اللجنة ع�سو 
التايلنـــدي  الوطنـــي  الت�رشيـــع  جمل�ـــس 
النائب ت�سو�ساك ليم�ساكول، حيث كان 
يف ا�ستقبالهـــم وكيـــل الـــوزارة للموارد 
واخلدمـــات حممد مبـــارك جمعة، بح�سور 
والوكيـــل  املا�ســـي،  عبا�ـــس  النائـــب 
امل�ساعـــد للتخطيط واملعلومـــات نوال 

اخلاطر.
وخـــال اللقـــاء، ا�ستمـــع الوفـــد اإلى 
�ـــرشح عـــن اخلدمـــات التعليميـــة التـــي 
تقدمهـــا الوزارة وامل�ساريـــع التطويرية 
التـــي تنفذهـــا يف املراحـــل الدرا�سيـــة 
كافة، والتي تهـــدف اإلى الرتقاء بجودة 
املخرجـــات التعليمية، اإلـــى جانب بحث 
�سبـــل التعـــاون بني البلديـــن يف املجال 

التعليمي.

�ســـدر عـــن كليـــة التعليـــم التطبيقـــي 
باجلامعـــة “دليل الطالـــب لربنامج التدريب 
العملي”، الذي قامـــت باإعداده اإميان عي�سى 

اليا�سي، املبني الأول بالكلية.
و�سدر الكتيب لكـــون التدريب العملي 
جانبـــاً مهماً من العمليـــة التعليمية يف جامعة 
البحريـــن و�سعيها نحـــو مراجعـــة �سيا�ساتها 
والعمليـــة؛  الأكادمييـــة  براجمهـــا  وتطويـــر 

لتحقيق ا�ستفادة اأكرب لدى الطلبة.
العامـــة  الإر�ســـادات  الدليـــل  وت�سمـــن 
وال�رشوط التي تهم الطالب املتقدم لربنامج 
ال�رشورية  العملـــي، واملعلومـــات  التدريـــب 
امل�سوؤوليـــات  اإلـــى  اإ�سافـــة  للت�سجيـــل، 
التـــي ي�سطلـــع بهـــا جميع مـــن لهـــم عاقة 
بهـــذا الربنامج، بـــدءاً باملر�ســـد الأكادميي، 
والطالب، ومن�ســـق برنامج التدريب العملي، 
عـــاوة علـــى امل�ـــرشف يف موقع العمـــل الذي 

يتدرب فيه الطالب.
اخلا�ســـة  اجلوانـــب  الدليـــل  ويو�ســـح 
بتقييم الطالب اأثناء فرتة التدريب العملي، 
والتقريـــر الذي يعده بعـــد النتهاء من فرتة 

التدريـــب، ممـــا ي�سهـــم يف �سقـــل معـــارف 
ومهارات الطالب واإك�سابه اللياقة ال�رشورية 

الازمة يف ميدان العمل.
وتاأمل الكلية اأن يكون هذا الدليل معيناً 
للطلبة يف احل�ســـول على التدريب املنا�سب 
بالكفـــاءة العاليـــة التـــي تدعـــم م�سريتهـــم 
العلمية والعملية بالأف�سل، وتذلل العقبات 
اأمامهم لنيل ال�سهادات الأكادميية بجهوزية 
وا�ستعـــداد اأكـــرب، مما يرفد �ســـوق العمل يف 

مملكة البحرين بالكفاءات املنا�سبة.

ا�ستعدادات مللتقى امللحقني الثقافيني العرب
عن التعليم العايل

ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
مبكتبـــه بديوان الـــوزارة مبدينة عي�ســـى عدداً من 
امللحقني الثقافيني اخلليجيني مبملكة البحرين، 
وهم رئي�س املكتب الثقايف ب�سفارة دولة الكويت 
عبـــداهلل الكنـــدري، وعلـــي العمرية وهـــو امللحق 
الثقـــايف ب�سفـــارة اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة، 
ومن�سقـــة �ســـوؤون الطلبـــة بامللحقيـــة الثقافيـــة 
ب�سفارة دولـــة الإمارات العربية املتحدة فتحية اآل 

حممود.
واأطلعـــوا الوزيـــر على ال�ستعـــدادات اجلارية 
لتنظيـــم امللتقى الت�ساوري الرابـــع للم�ست�سارين 
وامللحقـــني الثقافيـــني العرب، والـــذي �سيكون 

حموره لهذا العام متعلقاً بالتعليم العايل.
وبهـــذه املنا�سبة اأ�ساد الوزيـــر بهذا امللتقى 

الدوري الذي يقوم بدور فّعال يف تدعيم العاقات 
الثقافيـــة بني الـــدول العربية، موؤكـــداً دعم وزارة 
الرتبيـــة والتعليم لهذا امللتقـــى واأهدافه اخلرّية، 

ومتمنياً للجميع دوام التوفيق.
ح�ـــرش اللقـــاء الأمني العـــام ملجل�ـــس التعليم 

العايل عبدالغني ال�سويخ، وعدد من امل�سوؤولني.
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• اأكد النعيمي دعم وزارة الرتبية للملتقى واأهدافه اخلرّية	

معلمة ت�رضب و “ت�سوت”... وتنعت اأوالدنا بالغباء و“الهبالة”

اأبناء الوافدين... ُفِرجت وقبلوا بجامعة البحرين

30 ويل اأمر طلبة الف�سل الثالث بـ “ابتدائية �سار” لـ “$”:

 “باركات” الآداب و “البزن�س” غري كافية

نقل اأوليـــاء اأمور طلبـــة الف�سل الثالث 
)فرقة 3( مبدر�سة �سار البتدائية للبنني لـ 
“البـــاد” �سكوى ب�ساأن �ـــرشب ورف�س معلمة 
لأبنائهـــم ب�ســـكل م�ستمـــر، ونعتهـــا الطلبـــة 

بالغباء و “الهبالة” وكلمات اأخرى نابية.
لإدارة  ر�سالـــة  الأمـــور  اأوليـــاء  ورفـــع 
املدر�سة ووزارة الرتبيـــة والتعليم، ح�سلت 
“الباد” على ن�سخة منهـــا، ي�رشحون فيها ما 
يتعر�س له فلـــذات اأكبادهم بحرم املدر�سة 
من ال�رشب واللكم علـــى اأبدانهم، وتوبيخهم 
والتلفـــظ عليهم باألفاظ نابيـــة وغري مقبولة 

اإ�سافة للركل على اأرجلهم.
وقال اأولياء الأمور اإن الطريقة والأ�سلوب 
التـــي تتعامل بـــه املعلمة مـــع اأبنائهم خارج 
اللباقة الأدبية ول يرتقي لاأ�سلوب الرتبوي 
ول يتما�ســـى مـــع التوجيهات ال�ســـادرة من 

وزارة الرتبية والتعليم.
واأ�سافـــوا: بالرغـــم من تعر�ـــس اأبنائنا 
لل�رشب مـــن املعلمة ب�ســـكل م�ستمـــر، اإل اأن 
املعلمة ل ت�ستخـــدم اأ�سلوبا تعليميا �سحيحا 
لتعليم الأطفال، اإذ تعاقب الطاب بالوقوف 

اأمام احلائط.
وذكـــرت والـــدة طالـــب باملدر�ســـة اأن 
املعلمة تتفوه بكلمـــات م�سيئة للطلبة، مثل 
“اخر�ـــس يا غبي”، و “ارجـــع مكانك يا اأهبل” 
ف�ســـا عـــن رميهـــا بع�ـــس كتـــب ومقلمات 

الطلبـــة يف �سلة املهمـــات، و�سفـــع الطلبة 
بالكتـــب، واإجبار اآخرين علـــى الوقوف قبالة 

احلائط حل�سة اأو ح�ستني.
واأ�ســـارت ولية اأمـــر لـ “البـــاد” اإلى اأن 
املعلمـــة متنع الطلبـــة من الذهـــاب لدورات 
املياه، مما يرتتب علـــى ذلك �سعور اأبنائهم 
باخلـــوف الدائم وعـــدم رغبتهـــم يف الذهاب 
اإلـــى املدر�سة خوفاً من هذه املعلمة. وقالت 
وليـــة اأمر اأخرى: بالرغم مـــن رفع �سكوانا من 
قبل 30 ويل اأمر اإلـــى اإدارة املدر�سة ووزارة 
الرتبيـــة والتعليـــم عرب اخلط ال�ساخـــن اإل اأن 
ال�سكـــوى مل جتـــد طريقها للحـــل حتى الآن، 
واأبناوؤنا ميتنعون عن الذهاب اإلى املدر�سة، 
وهذا ما دعانا للجوء ل�سحيفة “الباد” لن�رش 

ال�سكوى.
ونا�ســـد اأوليـــاء الأمـــور وزيـــر الرتبية 
ماجـــد النعيمـــي التحقيـــق مـــع املعلمـــة 
وم�ساءلتهـــا، وا�ستبدالها باأخرى لتدري�س 

طلبة الف�سل الثالث )فرقة 3(.
 ي�ســـار اإلى اأن مدر�سة �سار افتتحت 
يف العـــام 1993. وت�ســـم �سفوفـــا من 
ابتدائـــي. وت�ستوعـــب  الأول للخام�ـــس 
قرابـــة 440 طالبـــا. وت�ســـم قرابـــة 4 

اإداريات، و3 فنيات، و39 معلمة. 
وح�سلـــت املدر�ســـة باآخر تقارير 
هيئـــة �سمـــان جـــودة التعليـــم على 

تقييم “مر�سي”. 

 قــــال اأبناء وافديــــن عرب لـ “البــــاد” اإن بع�سهم 
تلقــــى ر�سائــــل قبول مــــن جامعــــة البحرين بعــــد تردد 
الأخــــرية يف قبولهم؛ ب�سبب امتــــاء الطاقة ال�ستيعابية 

واأولوية قبول البحرينيني.
و�سكروا اإدارة جامعة البحرين على ال�سماح للطلبة 
العــــرب با�ستكمــــال التعليــــم اجلامعي باأف�ســــل جامعة 

بحرينية، واأن ذلك �سيوفر موارد مالية للجامعة، وهو ما 
يتنا�سب مع توجهات الدولة احلالية بتعزيز املداخيل.

اإلــــى ذلــــك، بالرغــــم مــــن تزايــــد اأعــــداد الطلبــــة 
امل�ستجديــــن بجامعــــة البحريــــن اإل اأن امل�سكلة مازالت 
ت�سكل عائقــــاً على تاأخر الطلبة علــــى اأول حما�رشة لهم 
بالفــــرتة ال�سباحيــــة، حيــــث ي�سبــــه الختنــــاق املروري 
يف اجلامعــــة العبــــور يف متاهــــة يومياً قبل بــــدء دوامهم 
“البــــاد” اإن مواقــــف  لـــــ  الطــــاب  الدرا�ســــي. وقــــال 

�سيارات كلية اإدارة الأعمال وكلية الآداب �سيقة وغري 
كافيــــة لعدد الطــــاب فيها، اإ�سافة اإلــــى اأعداد الطلبة 
امل�ستجديــــن، الذين ي�سكلون �سعــــف الطلبة الذين مل 
يتخرجــــوا بعــــد يف ال�سنــــة الدرا�سية الأخــــرية. واأردفوا: 
كثري مــــن �سياراتنا احلديثة اأ�سيبــــت بخدو�س؛ ب�سبب 
الو�سع املاأ�ساوي بداية الدوام ووقت الظهرية ال�ساعة 
الواحدة، اإذ ي�ستغرق الطالب وقتا طويا لجتيازه جميع 

مواقف ال�سيارات.

• 	

�سورة �سوئية من ر�سالة اأولياء الأمور ملديرة مدر�سة �سار البتدائية 
للبنني

ت�سوير: خليل ابراهيم

مروة خمي�س

مروة خمي�س

 ليلى مال اهلل

•  اميان اليا�سي	
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لـــم يعـــد مقبـــوال �أن تكــــون بيننـــا دول مارقـــة
قطر دعمت الأحداث املمنهجة يف البحرين... وزير اخلارجية:

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: قال وزير 
اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة اإنه “مل يعد مقبول اليوم، اأن تكون 
بيننا دول مارقة، تقوم باحتالل الأرا�شي، 
وتتع���دى عل���ى �شي���ادة ال���دول، وته���دد 
الأمن وال�شلم الدولي���ن، وتدعم التطرف 
والإره���اب، وتن����ر الكراهي���ة والفو�شى، 
ول ميك���ن اأن ي�شم���ح له���ذه ال���دول، باأن 
تك���ون طرف���ا يف جه���ود اإنه���اء ال�راعات 
وحل النزاعات وت�شوي���ة اخلالفات، واإنهاء 
املاآ�ش���ي الإن�شاني���ة املعق���دة التي كانت 
ه���ي �شببا يف تفاقمها، وذلك ل�شمان عدم 
اإعطائها الفر�شة لت�شتغل وجودها بيننا”.
واأ�ش���اف يف كلم���ة مملك���ة البحرين يف 
الدورة الثاني���ة وال�شبعن للجمعية العامة 
لالأم���م املتح���دة يف مدينة نيوي���ورك “من 
ه���ذا املنطلق، وتعزيزا للجه���ود املبذولة 
للق�ش���اء على التطرف والإره���اب، واإميانا 
باأهمية التحالفات لتثبيت الأمن وال�شالم، 
قامت مملك���ة البحرين واململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة والإم���ارات العربي���ة املتح���دة 
وجمهوري���ة م�ر العربي���ة وبدعم من دول 
ع���دة، مبمار�ش���ة حق �شيادي م���ن حقوقها 

التي كفلها القانون الدويل”. 
واأك���د اأن الدول اتخذت “ق���رارا بقطع 
العالق���ات م���ع قط���ر، بع���د �ش���ر طويل، 
وا�شتنف���اد كل ال�شب���ل املتاح���ة لإيق���اف 
�شيا�شات انتهكت عالقات الأخوة ومبادئ 
ح�شن اجلوار والتدخل يف ال�شوؤون الداخلية 
لل���دول، وتوف���ر الدع���م امل���ادي واملالذ 
الآمن لالإرهابين وللمطلوبن ق�شائيا يف 
بلدانهم، والرتويج عر و�شائلها الإعالمية 
املتط���رف  والفك���ر  الكراهي���ة  خلط���اب 
له،  الداعمة  وال�شخ�شي���ات  واملوؤ�ش�ش���ات 
والت���ي قمن���ا بو�شعه���ا يف قائم���ة موحدة 
لالإره���اب، معظمه���ا متوائ���م م���ع قوائ���م 
الإره���اب الدولية، وذلك لتك���ون وا�شحة 
اأم���ام الع���امل، بع���د اأن امت���دت اآث���ار ه���ذا 
الإره���اب اإلى العديد من الدول ومن بينها 
بالدي، حي���ث كانت قطر داعم���ة لالأحداث 
الإرهابية املمنهجة التي مررنا بها وعانينا 
منه���ا يف مملكة البحري���ن، وكلفتنا الكثر 
م���ن اأرواح الأبرياء م���ن املواطنن ورجال 
الأم���ن، وذل���ك يف حماولة منه���ا لتقوي�ض 
الأمن الوطن���ي وال�شل���م املجتمعي وقلب 
نظ���ام احلك���م مب�شاع���دة اأط���راف مرتبطة 

بها”.
وتابع “لذل���ك فامل�شوؤولي���ة اجلماعية 
حتتم علين���ا حماية دولن���ا و�شعوبنا، ممن 
ي�شم���ر لن���ا ال�ش���وء وال����رر والت�شدي له 
بح���زم، واإن كان���ت قط���ر ج���ادة – فعال ل 
قول – يف احلوار والعودة اإلى مكانة كانت 
له���ا بينن���ا، فعليها اأن تلب���ي وتلتزم بكل 
�شفافية وو�ش���وح مطالبنا العادلة املبنية 
على املبادئ الواردة يف البيان ال�شادر عن 
اجتم���اع دولنا الأرب���ع يف القاهرة بتاريخ 5 
يولي���و 2017م، واملتوافق���ة مع املواثيق 
والعهود الدولية، مقدرين اجلهود احلثيثة 
وامل�شاعي احلميدة التي يقوم بها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 

اأمر دولة الكويت ال�شقيقة”.
و�ش���دد عل���ى اأن “كل م���ا اتخذناه من 
خطوات جتاه قطر مل - ولن - مي�ض �شعوبنا 
ول ال�شعب القطري ال�شقيق، الذي نكن له 
كل التقدير والعتزاز، وتربطنا معه اأوا�ر 
الدين والقربى وعالقات الن�شب والتاريخ 
امل�ش���رتك، و�شنظ���ل �شن���دا داعم���ا لأمنه 

وا�شتقراره”.

شراكة مع األمم المتحدة
واأكد اأن مملكة البحرين، حتافظ بقيادة 
عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليف���ة، ورئي�ض الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي الأمر خليفة بن �شلمان اآل 
خليف���ة، وويل العهد نائ���ب القائد الأعلى، 
ال���وزراء  جمل����ض  لرئي����ض  الأول  النائ���ب 
�شاح���ب ال�شمو امللكي الأم���ر �شلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة، عل���ى نهجه���ا الرا�شخ يف 

تعزيز عالقات التع���اون وال�راكة مع الأمم 
املتحدة ب���كل اأجهزتها وهيئاته���ا، اإميانا 
بال���دور ال���ذي ت�شطل���ع ب���ه منظمتن���ا يف 
التو�شل اإلى عامل اأكرث ا�شتقرارا ورفاهية.

تهنئة السعودية
وم���ن جانب اآخر، اأع���رب وزير اخلارجية 
للمملك���ة  البحري���ن  مملك���ة  تهنئ���ة  ع���ن 
“مبنا�شبة  العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة، 
النجاح الكب���ر ملو�شم احل���ج، والذي كان 
حم���ل اإ�ش���ادة ل���كل م���ن اأدى ه���ذا الركن 
ال�شالم���ي العظي���م، يف رد بلي���غ على كل 
م���ن اأراد ت�شيي����ض فري�شة احل���ج، وجعله 
مو�شما لل�راع والفتنة، ولترهن احلكومة 
الفائق���ة يف حماي���ة  ال�شعودي���ة قدرته���ا 
احلرم���ن ال�ريف���ن وامل�شاع���ر املقد�شة 
م���ن حج���اج ومعتمري���ن  وكل قا�شديه���ا 
وزوار، كهدف اأ�شم���ى حتر�ض عليه قيادة 
اململكة العربية ال�شعودية، كما عهدناها، 

منذ اأمد بعيد”.

معاول هدم
وق���ال اإن “الأنظم���ة الت���ي داأبت على 
ن����ر الفو�شى وال�ر، ومتث���ل معاول هدم 
وتخري���ب، �شتك���ون ه���ي اخلا����ر الأكر، 
جراء ابتعادها ع���ن قيم التعاون اجلماعي 
املتعارف عليه���ا بن ال���دول، و�شتكون 
�شعوبه���ا هي ال�شحية، كم���ا هو احلال يف 
اجلمهوري���ة الإ�شالمي���ة الإيراني���ة، الت���ي 
يعاين �شعبها من الظلم  والبوؤ�ض و الفقر 
والقمع وامل�شانق املعلقة يف ال�شوارع، يف 
ظل اأو�شاع معي�شي���ة �شعبة، اأرجعت هذا 
ال�شعب، ذا احل�ش���ارة التاريخية العريقة، 
اإل���ى الوراء ع����رات ال�شن���ن، ب�شبب هدر 
النظام لرثوة ال�شعب واأمواله، وت�شخرها 
يف  الأم���ن  وتقوي����ض  العن���ف  لتغذي���ة 
املنطق���ة، لتحقيق طموحات���ه يف الهيمنة 
والتو�ش���ع، م���ن خ���الل حر�ش���ه الث���وري، 
ودعمه للتنظيم���ات الإرهابية التابعة له، 
وم���ن بينها ح���زب اهلل الإرهاب���ي يف لبنان 
يف  النقالبي���ة  وامليل�شي���ات  و�شوري���ا، 
اليم���ن، واجلماعات واخلالي���ا الإرهابية يف 
كل من مملك���ة البحرين واململكة العربية 
ال�شعودي���ة ودول���ة الكوي���ت وجمهوري���ة 
الع���راق، وغرها م���ن الدول الت���ي عانت 

من ه���ذه الت�رف���ات العدائي���ة ل�شنوات 
طويلة”.

قراءة صحيحة
واأك���د اأن “خط���اب الرئي����ض الأمركي 
هنا اأم���ام اجلمعية العامة لالأم���م املتحدة، 
ت�شم���ن ق���راءة �شحيح���ة تك�ش���ف وب���كل 
و�ش���وح، ع���ن الطبيعة اخلط���رة للنظام يف 
اإي���ران كون���ه مارق���ا ومقو�ش���ا لل�شالم يف 
املنطق���ة، مما يفر�ض على العامل اأن يقوم 
بدوره يف مواجهته، ملنعه من ال�شتمرار يف 
�شيا�شات���ه، ووقف دعمه ومتويله لالإرهاب 

واإلزامه باحرتام �شيادة جرانه”.
وواأ�ش���اف “ولأنن���ا ن�شع���ى دوم���ا اإلى 
اخل���ر وال�ش���الم، فاإنن���ا نوؤك���د اأن قي���ام 
عالق���ات طبيعية مع اإي���ران، يبقى مرهونا 
بتخليها عن �شيا�ش���ات الهيمنة الطائفية 
واملذهبي���ة، واحرتام قي���م املواطنة لدى 
ال�شع���وب، والك���ف عن حم���اولت ت�شدير 
الفقي���ه،  ولي���ة  عل���ى  القائم���ة  ثورته���ا 
واللت���زام مبب���ادئ ح�ش���ن اجل���وار وع���دم 
التدخ���ل يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة، مطالبن 
اإي���ران يف الوق���ت ذات���ه، باإنه���اء احتاللها 
للج���زر الإماراتي���ة الثالث )طن���ب الكرى 
وطن���ب ال�شغرى واأبو مو�ش���ى( والتجاوب 
مع امل�شاعي ال�شلمية املقدرة التي تبذلها 
العربي���ة املتح���دة، ل�شتع���ادة  الإم���ارات 
�شيادتها على اأرا�شيها، وحل هذه الق�شية 
عن طري���ق التفاو����ض اجل���اد واملبا�ر اأو 

باللجوء ملحكمة العدل الدولية.

إنجاز العراق
م���ن جانب اآخر، قال وزي���ر اخلارجية اإن 
جمهورية العراق الت���ي عانت -وما تزال- 
م���ن التدخ���الت اخلارجي���ة جلعله���ا �شاحة 
لل����راع، حققت اإجن���ازا ي�شتح���ق الإ�شادة 
والدع���م، حيث متكن هذا البل���د ال�شقيق، 
مب���ا توفر ل���ه م���ن اإمكان���ات، م���ن حترير 
مدينة املو�شل وق�ش���اء تلعفر من قب�شة 
تنظي���م داع����ض الإرهابي، وه���و ما مل يكن 
ليتحقق، لول ت�شحيات القوات العراقية، 
وعزمي���ة احلكوم���ة برئا�ش���ة دول���ة حي���در 
العب���ادي، وكذل���ك دعم التحال���ف الدويل 
ملحاربة داع�ض، والذي ت�شارك فيه مملكة 
البحرين بفعالي���ة، موؤكًدا ا�شتمرار موقفنا 
الداع���م لكل اجلهود الرامي���ة لإحالل الأمن 

وال�شتقرار يف جميع اأنحاء العراق واحلفاظ 
عل���ى �شيادته وا�شتقالل���ه ووحدة و�شالمة 

اأرا�شيه.

دعم الشرعية في اليمن
الأو�ش���اع يف اجلمهوري���ة  ب�ش���اأن  اأم���ا 
اليمني���ة، فج���دد ال�شي���خ خال���د ب���ن اأحمد 
ا�شتمرار دعمن���ا للحكومة  “التاأكيد عل���ى 
ال�رعية بقيادة رئي�ض اجلمهورية اليمنية 
عبدرب���ه هادي، من خ���الل امل�شاركة �شمن 
التحالف العربي لدع���م ال�رعية يف اليمن، 
وتاأييدن���ا لالإجراءات الت���ي تتخذها لب�شط 
نفوذها على كافة الأرا�شي اليمنية، واإنهاء 
�شيط���رة امليل�شي���ات النقالبية املدعومة 
من اخلارج، والتو�شل حلل �شيا�شي �شامل 
وفق���ا للمرجعي���ات الرئي�شي���ة واملتف���ق 
عليها وهي: املب���ادرة اخلليجي���ة واآليتها 
الوطن���ي  احل���وار  وخمرج���ات  التنفيذي���ة 
وق���رار جمل����ض الأم���ن 2216، مب���ا ينهي 
جميع اأ�شكال التدخل اخلارجي، وي�شع حدا 
للحالة الإن�شانية ال�شعبة التي يعاين منها 

ال�شعب اليمني ال�شقيق”.
وج���دد التاأكي���د “اإننا ل�شن���ا مع طرف 
ميني دون اآخر، واإمنا �شد التدخل اخلارجي 
ال���ذي ل يهدف اأبدا خلر هذا البلد العزيز، 
مقدري���ن اجله���ود الت���ي يبذله���ا ال�شي���د 
اإ�شماعي���ل ولد ال�شيخ اأحمد مبعوث الأمن 

العام لالأمم املتحدة اإلى اليمن”.

حقن دماء السوريين
ويف اجلمهوري���ة العربية ال�شورية، حث 
وزي���ر اخلارجية “املجتمع الدويل على بذل 
مزيد من اجلهود حلماي���ة املدنين هناك 
وحقن دمائهم، واإل���زام كل الأطراف بقرار 
وقف اطالق الن���ار وحتديد مناطق تخفيف 
اإدخ���ال امل�شاعدات  الت�شعي���د، و�شم���ان 
الإن�شاني���ة للمناط���ق املحا����رة، وتكثيف 
امل�شت�شيفة  لل���دول  الدع���م وامل�شان���دة 
لالأع���داد الكبرة من الأ�شق���اء ال�شورين، 
ويف مقدمتها اململك���ة الأردنية الها�شمية 
ال�شقيق���ة، ودف���ع اجله���ود الرامي���ة اإل���ى 
حتقي���ق ح���ل �شيا�ش���ي يحف���ظ ل�شوري���ا 
التدخ���الت  وينه���ي  الرتابي���ة،  وحدته���ا 
اخلارجي���ة يف �شوؤونه���ا الداخلية، ويق�شي 
على وجود التنظيم���ات الإرهابية، ويكفل 

الأمن والأمان جلميع اأبناء ال�شعب ال�شوري 
ال�شقيق، ليكون قادرا وم�شاركا رئي�شا يف 
حتديد م�شتقبله، ا�شتنادا اإلى بيان موؤمتر 
)جني���ف 1(، وقراري جمل����ض الأمن 2254 

و2268”.
واأك���د دعم “مباحث���ات اأ�شتانا، وجهود 
املبع���وث الأممي اخلا�ض ب�شوريا �شتيفان 
دمي�شت���ورا، التي ناأمل اأن ت�شاهم يف و�شع 

حد لهذه الأزمة التي طال اأمدها”.

قضية فلسطين بالصدارة 
وعن الق�شي���ة الفل�شطينية، قال وزير 
اخلارجي���ة اإنه���ا تتب���واأ “موق���ع ال�ش���دارة 
اخلارجي���ة  ال�شيا�ش���ة  اأولوي���ات  �شل���م  يف 
ململك���ة البحري���ن، التي تقف م���ع ال�شعب 
الفل�شطين���ي ال�شقيق لني���ل كافة حقوقه 
امل�شتقل���ة  دولت���ه  وقي���ام  امل�روع���ة، 
وعا�شمته���ا القد����ض ال�رقي���ة على حدود 
الراب���ع من يوني���و 1967، وفق���ا لقرارات 
ال�رعي���ة الدولي���ة ذات ال�شل���ة ومب���ادرة 

ال�شالم العربية ومبداأ حل الدولتن”.
الإيجابي���ة الهامة  “باخلط���وات  ورحب 
الت���ي اتخذته���ا الف�شائ���ل الفل�شطيني���ة 
موؤخرا لإنهاء حالة النق�شام واإعالء امل�شلحة 
العم���ل  وانته���اج  العلي���ا،  الفل�شطيني���ة 
ال�شلم���ي ونبذ العنف، فاإنن���ا ن�شيد بالدور 
الكب���ر الذي ق���ام به الرئي����ض عبدالفتاح 
ال�شي�ش���ي رئي����ض جمهورية م����ر العربية 
ال�شقيق���ة يف ه���ذا ال�ش���اأن، وال���ذي يوؤكد 
املكان���ة املحورية مل����ر يف دعم وم�شاندة 
ق�شاي���ا اأمته���ا العربي���ة، باعتبارها العمق 
ال�شرتاتيج���ي ملحيطها العرب���ي، وركيزة 
اأ�شا�شية م���ن ركائز الأم���ن وال�شتقرار يف 

املنطقة”. 
وقال اإن “الق�شية الفل�شطينية لي�شت 
ق�شية دينية، فاأر����ض فل�شطن هي مهد 
الديان���ات الت���ي عا����ض عليه���ا اجلميع يف 
تعاي�ض ووئ���ام، واإمنا هي ق�شية �شيا�شية 
بامتي���از، ق�شي���ة احتالل اأر����ض ينبغي اأن 
ينتهي، و�شعب يج���ب اأن يعود اإلى وطنه، 
و�شل���ب حلقوق يج���ب اأن ت���رد لأ�شحابها، 
وهذا ما يجب عل���ى اإ�رائيل اأن تعيه، رغم 
كل هواج�شها الأمنية، فال�شالم لن يتحقق 
لها ول ل�شعبها، اإل بتخليها عن كل مظاهر 
العنف �ش���د الفل�شطينين، وعدم التعدي 
امل�شلوبة،  عل���ى حقوقه���م وممتلكاته���م 
وتوقفه���ا ع���ن اأن�شطته���ا ال�شتيطاني���ة، 
وع���دم انتهاك حرم���ة املقد�شات، وخا�شة 
م���ا ي�شه���ده امل�شج���د الأق�ش���ى املب���ارك 
م���ن اعت���داءات متك���ررة ت�شتف���ز م�شاع���ر 
امل�شلمن كافة، مبا ي�شكل عائقا رئي�شيا 
ل�شتئناف عملية ال�شالم وجميع املبادرات 

الإقليمية والدولية الداعمة لها”.

العمل الجماعي 
واختتم كلمته بالق���ول: “اآمنت مملكة 
البحري���ن ومن���ذ قيامه���ا ككي���ان عرب���ي 
العم���ل  باأهمي���ة   ،1783 الع���ام  اإ�شالم���ي 
والتنمي���ة  الأم���ن  حتقي���ق  يف  اجلماع���ي 
والرخاء، واأن ت�شخر كل اإمكاناتها للريادة، 
خدم���ة ل�شعبها وحميطه���ا والع���امل اأجمع، 
على مر الأزمن���ة والع�شور، فقد حباها اهلل 
بقي���ادات حكيمة، تتوارث روح امل�شوؤولية 
يف  املثل���ى  املقا�ش���د  لتحقي���ق  التام���ة 
العالق���ات بينه���ا وب���ن جرانه���ا، وه���ي 
�شائرة مبنهجها ه���ذا، ولن حتيد عنه اأبدا، 
ع�شوا فاع���ال وموؤث���را يف ال����رة الدولية، 
و�ري���كا يعتز ب�راكته م���ع حميطه العربي 
والإ�شالمي، و�شنظل متم�شكن وبكل قوة 
به���ذا النه���ج، باعتب���اره القاع���دة ال�شلبة 
لعالقاتن���ا اخلارجي���ة، وملتزمن بالنفتاح 
على خمتل���ف الثقاف���ات وال�شعوب، بقيم 
الت�شامح والعتدال، و�شائرين على طريق 
التط���ور والتنمي���ة، ب���كل اإ����رار وعزمية، 
حلماي���ة ما حققناه من مكت�شبات ومنجزات 

ونه�شة ورخاء”.

الأن����ظ����م����ة ال����داع����م����ة ل���ل���ف���و����ش���ى وال�����������ر ����ش���ت���ك���ون اخل�����ا������ر الأك������ر
ال��ع��ادل��ة ت��ل��ب��ي��ة م��ط��ال��ب��ن��ا  ال����دوح����ة ج�����ادة يف احل������وار ف��ع��ل��ي��ه��ا  اإن ك���ان���ت 

قطع العالقات مع قطر بعد �شر طويل وا�شتنفاد كل ال�شبل

والتو�شع الهيمنة  بهدف  الأمن  وتقو�ض  العنف  تغذي  اإيران 

اإن�شاء عالقات مع اإيران مرهون بتخليها عن الهيمنة الطائفية



دول �خلليج تدر�س �إعفاء 
�لذهب من �جلمارك

 

نقلت �سحيفة “�القت�سادية” عن م�س�ؤول خليجي، 
ق�له �إن جه���ة ��ست�سارية مكلفة من جهات ر�سمية 
خليجي���ة، �نتهت م���ن در��سة �إعف���اء �لذهب بجميع 
�أن��عه م���ن �لتعريفة �جلمركية ب���ن دول �خلليج، 
عل���ى �أن تعر����س على �لدول �الأع�س���اء يف �ملجل�س 
الأخ���ذ �آر�ئهم؛ متهي���د� لرفعها �إلى جلن���ة �لتعاون 

�لتجاري يف �الأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون.

رو�سيا ت�سعى �إلى مزيد من �لتن�سيق مع �أوبك
فيينا – �أ ف ب:

�أعل���ن وزير �لطاق���ة �لرو�سي �لك�سندر ن�فاك �جلمعة �أنه ي�ؤيد ��ستم���ر�ر �لتعاون مع منظمة �لدول 
�مل�س���درة للنفط )�أوبك( يف وقت ي�ؤتي �التفاق �مل�سرتك ل��سع حد الإنتاج �لنفط ثماره عرب رفع �سعر 
�خل���ام. ولك���ن �ل�زير �لرو�سي �عترب �أنه ال يز�ل من �ملبكر مناق�سة متديد �أو تغيري �التفاق �لذي �أبرمته 
24 دول���ة ع���ام 2016، مبا فيها رو�سيا و�أع�ساء يف �أوبك، و�ل���ذي تنتهي مدة �سالحيته يف 31 مار�س. 
وق���ال ن�فاك خ���الل �جتماع يف فيينا للجنة تنظ���ر يف مدى �اللتز�م باالتفاق “علين���ا �حلفاظ على نف�س 

�ل�ترية وبكل تاأكيد متابعة �لتحرك �ملن�سق”.
و�أ�س���ار �إلى �أنه فيما يتعن على منتجي �لنفط “تف�سي���ل ��سرت�تيجية” الإتباعها �عتبار� من �أبريل 
2018 و�أن متديد �التفاق “خيار مطروح”، ال يز�ل من �ملكرب �تخاذ قر�ر يف هذ� �ل�ساأن يف �ل�قت �حلايل.

و����رح لل�سحافين عقب �الجتماع “�أعتق���د �أن يناير ه� �لتاريخ �الأقرب �لذي ميكننا فيه �لتحدث 
مب�سد�قية عن حالة �ل�س�ق وكيفية تط�ر �ل��سع”.
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اقتصاد
ت�سجيل 81 م�ؤ�س�سة جديدة بـ 937.3 �ألف دينار

10 خماطر تثري قلق �ل�رشكات ح�ل �لعامل

50 % منها ��ستثمار�ت حملية

خالل م�سح �أجر�ه �ملنتدى “�القت�سادي” 

رخ�س مركز �لبحري���ن للم�ستثمرين ل� 81 �ركة 
تعمل يف خمتلف �الأن�سطة �لتجارية و�ل�سناعية خالل 
�الأ�سب�ع �ملا�سي، باإجمايل روؤو�س �أم��ل تبلغ 937.3 

�ألف دينار.
ووفًقا للبيانات �ملن�س�رة على م�قع “�سجالت” 
�لتاب���ع للمرك���ز، ف���اإن �ال�ستثم���ار�ت �ملحلية بلغت 
468.2 �ألف دينار من �إجمايل روؤو�س �أم��ل �ل�ركات 
�لتي �سجل���ت يف �الأ�سب�ع �ملا�سي، ما ن�سبته 50 %، 
و356.2 �أل���ف دينار لال�ستثمار�ت �الأجنبية ما ن�سبته 
38 %، و112.9 �ألف دين���ار لال�ستثمار�ت �خلليجية 

ما ن�سبته 12 % من �إجمايل روؤو�س �الأم��ل.
ورخ����س �ملرك���ز �إل���ى 77 �سج���اًل ن�سًط���ا دون 
ترخي�س ما ن�سبت���ه 95.1 % من �إجمايل �لرت�خي�س، 
و4 ����ركات ن�سط���ة م���ا ن�سبت���ه 4.9 % م���ن �إجمايل 

�لرت�خي�س �ل�سادرة يف �الأ�سب�ع �ملا�سي.

م�س�ؤولي���ة  ذ�ت  �رك���ة   47 �ملرك���ز  و�سج���ل 
حم���دودة، منه���ا 43 �سج���ال ن�سًط���ا دون ترخي�س ما 
ن�سبت���ه 53.1 % م���ن �إجمايل �ل�سج���الت �ل�سادرة يف 
�الأ�سب����ع �ملا�سي، و4 ����ركات ن�سطة ما ن�سبته 4.9 
%، ورخ����س �ملرك���ز �إلى 26 �رك���ة �ل�سخ�س �ل��حد 
ب�سجل ن�س���ط دون ترخي�س ما ن�سبت���ه 32.1 %، و8 
�سج���الت ن�سط���ة دون ترخي�س ل����ركات ت�سامن ما 

ن�سبته 9.9 %.
و�أظهرت �لبيانات �ملن�س����رة �أن �أكرب �ل�ركات 
�لت���ي مت ت�سجيله���ا من حيث قيمة روؤو����س �الأم��ل، 
ه���ي: �رك���ة بحريني���كا لل�سياف���ة �لت���ي تعم���ل يف 
�ملطاع���م �ملخ�س�س���ة للخدم���ات �ل�سياحي���ة �سمن 
�أن�سط���ة خدمات �الأطعم���ة و�مل�روب���ات، وجتارة بيع 
�الأغذي���ة و�مل�روب���ات، و�أن�سط���ة خدم���ات �الأطعم���ة 

و�مل�روبات، بر�أ�س مال 300 �ألف دينار.
كم���ا �سجل �ملركز �ركة رم����ز �الحتاد �خلليجي 
للمق���اوالت �لت���ي تعم���ل يف جم���ال �إ�س���الح �الآالت، 

و�لتنظيف �لعام للمب���اين، وت�سييد �لطرق و�ل�سكك 
و�ل����رف  �لكهربائي���ة،  و�لرتكيب���ات  �حلديدي���ة، 
�ل�سح���ي، وت�سيي���د �مل�ساري���ع �خلا�س���ة باملناف���ع، 

وت�سييد �ملباين، بر�أ�س مال 100 �ألف دينار.
وكذل���ك �سجل �ملرك���ز معهد �لبحري���ن �لدويل 
للتدريب �لطب���ي بر�أ�س مال 70 �ألف دينار، ومطبعة 
ه����ك �يز بر�أ�س مال 52 �ألف دينار، و�ركة �س��سيل 

�سبي�س بر�أ�س م���ال 35 �ألف دينار، ومغ�سلة �سمارت 
بر�أ�س مال 25 �ألف دينار.

و�أي�ًس���ا مت ت�سجي���ل  6 �ركات بر�أ����س مال 20 
�أل���ف دينار لكل �رك���ة، وهي: �أي���ه �إل �إي للحم�الت 
�لثقيلة و�لنق���ل �لبحرين، و�ركة مني عبد�هلل جا�سم 
عبد�لع���ال، وجر�نت ث�رنت�ن لال�ست�س���ار�ت، ود�مي 
بال����س للت�س�يق، و�آي �ل�سيد الإد�رة �لفنادق، و�ركه 

تريب� لتاأجري �ل�سيار�ت.
ورخ�س �ملركز ل�ركة و�حدة بر�أ�س مال 11 �ألف 
دين���ار، و8 ����ركات بر�أ�س م���ال 10 �آالف دينار لكل 
�رك���ة منها، و�ركة و�حدة بر�أ����س مال 6500 دينار، 
و�رك���ة و�ح���دة بر�أ�س مال 6000 دين���ار، و16 �ركة 

بر�أ�س مال 5 �آالف دينار لكل �ركة.
كما �سجل �ملركز �ركة و�حدة بر�أ�س مال 4 �آالف 
دينار، و4 �ركات بر�أ�س مال 3000 دينار لكل �ركة 
منه���ا، و�ركتن بر�أ�س م���ال 2500 دينار لكل �ركة 
منها، و5 �ركات بر�أ�س مال 2000 دينار لكل �ركة.

و�أظهرت �لبيان���ات ت�سجيل 30 �رك���ة بروؤو�س 
�أم�����ل ترت�وح م���ا ب���ن 1250 دين���ار و100 دينار 

مبجم�ع يبلغ 20.8 �ألف دينار.
وكان �ملرك���ز ق���د �سج���ل 116 �رك���ة تعمل يف 
خمتل���ف �الأن�سطة �لتجارية و�ل�سناعية خالل �الأ�سب�ع 
قبل �ملا�س���ي، باإجمايل روؤو�س �أم��ل ت�سل �إلى 1.1 

ملي�ن دينار.

�لقاه���رة - مبا�ر: من بن 12 �أل���ف و411 مدير�ً 
تنفيذي���اً ع���رب 136 دول���ة، ر�س���د م�سح حدي���ث �أكرث 
�ملخاطر �ملثرية للقل���ق، و�لتي من �ملحتمل �أن ت��جه 
�ل�ركات للقي���ام باالأعمال على م�ست�ى �لعامل خالل �ل� 

10 �سن��ت �ملقبلة.
وح���دد �مل�سح �ل���ذي �أجر�ه �ملنت���دى �القت�سادي 
�لعامل���ي بالتعاون مع �ركات “مار����س �آند ماكلينان” 
وجمم�ع���ة “زي�ري���خ” للتاأمن، يف �لف���رتة من فرب�ير 
�إل���ى ي�ني� م���ن �لعام �جل���اري، �ملخاط���ر �القت�سادية 
و�ملجتمعي���ة �لت���ي ت��ج���ه �ل����ركات، و�لت���ي ج���اء يف 
مقدمته���ا �لبطال���ة، و�الأزمات �ملالي���ة، وف�سل حك�مة 

�لبالد فى ت�فري �ال�ستقر�ر.
ومن �ملقرر �أن تن�ر �لنتائج �لتف�سيلية من تقرير 
�ملخاطر �لعاملي���ة �ملثرية للقلق يف يناير �ملقبل، �إلى 

جانب �لتقرير �لعاملي �جلديد للمخاطر.

وذك���رت �لدر��س���ة �جلديدة �أن �لب���الد �ل��قعة يف 
�أم���ريكا �ل�سمالي���ة و����رق �آ�سيا و�ملحي���ط �لهادئ هي 
�الأك���رث قلقاً من خماط���ر �لهجم���ات �ل�سيرب�نية، بينما 
�جتهت باقي �لدول �إلى �لبطالة �أو “�لعمالة �لناق�سة”، 

و�الأزمات �ملالية؛ ب��سفهما �أكرب خطرين.
وال ت���ز�ل “�لبطال���ة” حمتفظ���ة باملرك���ز �الأول يف 
�أك���رب �ملخاطر منذ �لعام �ملا�سي، بينما �حتل �الإرهاب 
�س���د�رة �ملخاطر يف �ل�اليات �ملتح���دة، بعدما كان يف 

�ملركز �لثالث �لعام �ملا�سي.
ووفقاً للم�سح �جلديد، ف���اإن �ل�ركات �لربيطانية 
ت���رى �أن �الأزم���ات �ملالي���ة ت�س���كل خماط���ر �أك���رب من 
�لهجم���ات �ل�سيرب�نية، و�لت���ي  �حتلت �ملركز �الأول يف 
�لع���ام �ملا�سي، وه� ما �أرجع���ه �لتقرير �إلى �لت�س�يت 

على خروج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي.
وق���ال كبري م�س����ؤويل خماط���ر �لتاأم���ن �لتجاري 

مبجم�عة زي����رخ للتاأمن، ج�ن �سك����ت، �إن �ملخاطر 
و�الأح���د�ث �جلي��سيا�سي���ة �أدت �إل���ى �ل�سك����ك �لت���ي 
تث���ري ت�س���اوؤالت ح����ل كيفي���ة �لق���درة عل���ى م��جهة 
تل���ك �ملخاطر رغ���م �أن �لنم� �القت�س���ادي و�لتط�ر�ت 

�لتكن�ل�جية يخلقان فر�ساً جديدة.
بينما ق���ال رئي�س �ملخاطر �لعاملي���ة و�لرقمية يف 
“مار����س”، ج�ن درزك، �إن قادة �الأعمال يف �لعديد من 
�أك���رب �القت�ساد�ت يف �لعامل، يعت���ربون “�ل�سيرب�نية” 

�أكرب �ملخاطر.                                                              
وذك���رت �لدر��س���ة �أن �أه���م �ملخاط���ر �لعاملية يف 
2017 تتمث���ل يف �الآتي: �لبطال���ة �أو �لعمالة �لناق�سة، 
�الأزم���ات �ملالية، ف�س���ل �حلك�مة �ل�طني���ة، �سدمات 
مفاجئ���ة الأ�سع���ار �لطاقة، عدم �ال�ستق���ر�ر �الجتماعي، 
ف�سل �مل�ؤ�س�سة �ملالية، ف�سل �لبنية �لتحتية، �لهجمات 

�ل�سيرب�نية، �ل�ر�ع بن �لدول، و�لهجمات �الإرهابية.

تقدمي 25 ورقة بـ “م�ؤمتر �ملطار�ت �لعربية” 
“�أ�سب�ع �لتكن�ل�جيا” ي�ستعر�ض �أثر �لتقنية على �قت�ساد�ت �ملنطقة

تز�منا مع قمة �أمازون ومنتدى �البتكار 

�ملنام���ة -”جمل�س �لتنمي���ة”: ت�ست�سيف �لبحرين 
ع���دد� م���ن �لفعالي���ات خ���الل �الأ�سب����ع �جل���اري حتت 
عن�����ن “�أ�سب�ع �لتكن�ل�جي���ا” يف �لفرتة ما بن �لي�م 
24 وحت���ى 28 �سبتمرب 2017؛ به���دف ت�سليط �ل�س�ء 
عل���ى دور �لتكن�ل�جي���ا �حلديثة و�الجتاه���ات �لرقمية 
يف �إح���د�ث �لتغيري يف �ل�سناع���ة �لعاملية و�قت�ساد�ت 

�ملنطقة.
وي�سارك يف فعاليات �الأ�سب�ع ممثل�ن عن �حلك�مة 
و�لقط���اع �خلا����س يف �ململك���ة وم���ن دول �ملنطق���ة 
وخمتلف �أنح���اء �لعامل، وذل���ك �إلى جان���ب �مل�ؤ�س�سات 
�لتنظيمية و�أ�سح���اب �أبرز �مل�روع���ات �لنا�سئة، حيث 
�سي�سع���ى برنام���ج �أ�سب����ع �لتكن�ل�جيا �إل���ى بحث �أثر 
�ال�سطناع���ي،  و�ل���ذكاء  �ملالي���ة،  �لتكن�ل�جي���ا  ودور 
و�الأمن �ل�سايرب�ين، �إ�سافة �إلى �حل��سبة �ل�سحابية على 

م�ستقبل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
و�سيت�سمن �أ�سب�ع �لتكن�ل�جيا �نعقاد فعاليتن 
كبريت���ن يف جم���ال تكن�ل�جي���ا معل�م���ات �الت�س���ال 
وري���ادة �الأعم���ال، وهم���ا قمة �رك���ة �أم���ازون خلدمات 
�الإنرتن���ت �لتي �ستعقد يف 25 �سبتمرب 2017، ومنتدى 
�البت���كار �ل���ذي تنظمه جامع���ة MIT لري���ادة �الأعمال 
لل����ركات �لنا�سئة �لعربية �ل���ذي �سيعقد يف �لفرتة ما 
ب���ن 27 و28 �سبتم���رب 2017 �إلى جان���ب جمم�عة من 
�ملعار����س و�جلل�سات �لنقا�سية �لت���ي �ست�سارك فيها 

قياد�ت عاملية.
وتعد قمة �ركة �أم���ازون خلدمات �الإنرتنت �الأولى 
م���ن ن�عها �لت���ي تعق���د يف �لبحري���ن، لت�ف���ر ملجتمع 
�حل��سب���ة �ل�سحابية �لدولية من�سة للت���سل و�لتعاون 
وتبادل �خلرب�ت عرب هذ� �ملنت���دى، كما �ست�فر �لقمة 

الأ�سح���اب �الأعم���ال �لفر�سة؛ للتعرف عل���ى تكن�ل�جيا 
�ركة �أم���ازون خلدمات �الإنرتنت، و�لتي تعد �إحدى �أبرز 

�لنماذج �لر�ئدة يف ت�فري تقنية �حل��سبة �ل�سحابية.
ويحظ���ى منت���دى �لتكن�ل�جيا برعاي���ة من جمل�س 
�لتنمي���ة �القت�سادي���ة و”�نف�ستك����رب”، حيث ي�سعى 
�ملنت���دى �إل���ى ��ستعر�����س �مل��س�ع���ات و�لق�ساي���ا 
�ملتعلقة باالبتكار و�لتكن�ل�جي���ا و��ستقطاب �خلرب�ء 
�لعاملين وكبار �مل�س�ؤولن و�أ�سحاب �الأعمال للرتكيز 

على �لتقنيات �ملتط�رة و�لبح�ث �لعلمية.
�إل���ى ذلك، قال �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س �لتنمية 
�القت�سادية خالد �لرميحي “�إن �أثر �لتكن�ل�جيا وث�رة 
�ملعل�م���ات م�ستم���ر يف �الزدي���اد ب�سكل مّط���رد، ومن 
�ل����روري لدول �ملنطقة �أن تنتبه ملثل هذ� �ملنعطف. 
الأ�سب����ع  و�حلاف���ل  �ملتن����ع  �لربنام���ج  و�سيعك����س 
�لتكن�ل�جي���ا �لتز�م �لبحري���ن باإعادة ت�جي���ه �لنقا�س 

ح�ل �الجتاه���ات �حلديثة و�لتكن�ل�جيات �لتي �ست�ؤثر 
على �قت�ساد�تنا يف �ملدى �لبعيد. كما و�سيتيح �أ�سب�ع 
�البت���كار فر�سة مميزة لالطالع عل���ى دور �لتكن�ل�جيا 
يف حتقي���ق �لتغ���ري�ت يف �الإنتاجي���ة وجن���اح �الأعم���ال، 
�إ�ساف���ة �إلى �لتن�ع يف �قت�س���اد�ت �ملنطقة وذلك من 
خالل ��ستقطاب �ل����ركاء �لعاملي���ن و�الإقليمين من 

�حلك�مات و�لقطاع �خلا�س”.
و�أ�ساف �لرميحي “وباعتبار �لبحرين حا�سنة ر�ئدة 
للبني���ة �لتحتي���ة لتكن�ل�جيا معل�م���ات �الت�سال على 
م�ست����ى منطقة �خلليج �لعربي، فاإن���ه من �ل�روري �أن 
ت���سل �ململكة دعمها للتقنيات �ملبتكرة و�الأطر �لتي 
�سجعت �ل�ركات �لعاملية الختيار �لبحرين مقر�ً الأعمالها 
يف �ملنطق���ة”. و�ستحت�سن متكن �سمن �أعمال �أ�سب�ع 
�لتكن�ل�جيا بط�لة �لبحرين للم�روعات �لنا�سئة وذلك 
م���ن خالل ر�سده���ا جل��ئز تقدر �إجم���ايل قيمتها ب� 75 
�ألف دوالر، حيث �سيحظى �أ�سحاب �مل�روعات �لنا�سئة 
بالفر�سة للتناف����س، و�إبر�ز جه�دهم للف�ز بامل�سابقة 
و�حل�س����ل عل���ى �جلائ���زة �الأول���ى ل���� “بط���ل �لبحرين 
للم�روعات �لنا�سئة”، وقدرها 50 �ألف دوالر �إلى جانب 
رحلة للم�ساركة يف قمة �الإنرتنت يف ل�سب�نة بالربتغال. 
كما و�ستت�سمن �مل�سابقة جائزة وقدرها 20 �ألف دوالر 
للمرك���ز �لثاين وجائ���زة وقدره���ا 5000 دوالر �أمريكي 
للم�روع �لنا�سئ �لفائز بت�س�يت �جلماهري عرب و�سائل 
�الإعالم �الجتماعي. وباالإ�ساف���ة �إلى ذلك �ست�فر �ركة 
�لبحري���ن لالت�س���االت �ل�سلكية و�لال�سلكي���ة “بتلك�” 
ج��ئ���ز وقيمتها 3000 دوالر لل���زو�ر �لذين ي�سارك�ن 
بفعالي���ة يف و�سائل �الإعالم �الجتماع���ي عرب �سفحة @

.StartUpBahrain

�جلفري – “�ملهند�سن �لبحرينية”: 
يعق����د م�ؤمت����ر �ملطار�ت �لعربي����ة �لثاين 
حتت رعاية وزير �مل���سالت و�الت�ساالت 
كمال ب����ن �أحمد حمم����د يف �لفرتة من 10 
�إلى 11 �أكت�بر 2017 بفندق �آرت روتانا 
بج����زر �أم��ج، �إذ �ستقدم فيه �أكرث من 25 
ورقة عمل. و تتابع �للجنة �لعليا للم�ؤمتر 
برئا�س����ة �سي����اء ت�فيقي �الأم�����ر �لفنية 
و�لتنظيمي����ة للفعالي����ة، حي����ث مت �إقر�ر 

�لربنامج �لنهائي لها .
ويت�سم����ن �مل�ؤمت����ر �ل����ذي �سينعقد 
حلق����ة  متتالي����ن  ي�م����ن  م����د�ر  عل����ى 
نقا�سي����ة، وم����ن �مل�ؤم����ل �أن يت����م تقدمي 
�أك����رث م����ن 25 ورق����ة م����ن خمتل����ف دول 
�لعامل، فاإلى جان����ب �الأور�ق �ملقدمة من 
دول �ملنطق����ة كالبحرين ودولة �الإمار�ت 
�لعربي����ة  و�ململك����ة  �ملتح����دة  �لعربي����ة 
�ل�سع�دي����ة ��ستح�ذ �مل�ؤمتر على �هتمام 
م����ن دول عاملية مث����ل �لرب�زيل و�إجنلرت� 

وفرن�سا و�أملانيا.
عق����د  �ل����ذي  �الأول  �مل�ؤمت����ر  وكان 
قبل عامن د�ر ح�����ل ت�سميم �ملطار�ت 
عم�م����ا، يف حن �أن م�ؤمتر هذ� �لعام �أكرث 
تخ�س�س����ا بحي����ث تتمح�����ر �أور�ق����ه ح�ل 
ت�سمي����م مبن����ى �مل�سافري����ن؛ وذلك من 
�أجل �لت��سل �إلى نتائج علمية حمددة يف 

جماالت متخ�س�سة.
وقال رئي�س �مل�ؤمتر �سياء ت�فيقي 
يف ه����ذ� �ل�س����اأن: “�إن كاف����ة �أور�ق �لعمل 

�ملقدمة متح�����رت ح�ل م��س�ع ت�سميم 
وتخطي����ط مبنى �مل�سافرين يف �ملطار�ت 
وم����ا ت��سلت �إلي����ه �لتكن�ل�جي����ا يف هذ� 

�ملجال”.
ودع����ا ت�فيق����ي مط����ار�ت �ملنطقة 
باملط����ار�ت  �لعالق����ة  ذ�ت  و�ل�����ركات 
للم�ساركة يف �مل�ؤمت����ر من خالل �حل�س�ر 
و�إر�س����ال منت�سبيه����ا لال�ستفادة من هذه 
�لفر�س����ة �لعلمية، و�لتي ال تتكرر ب�سكل 
د�ئ����م، مبينا �أن ما مييز ه����ذ� �مل�ؤمتر �أنه 
على غر�ر م�ؤمت����ر�ت جمعية �ملهند�سن 
�لبحرينية؛ ك�نها م�ؤمت����ر�ت علمية بحتة 
يت����م من خالله����ا �لرتكيز عل����ى �أحدث ما 
�إلي����ه �لتقني����ات يف م��س�����ع  ت��سل����ت 
�مل�ؤمتر، ويف حالتنا هذه “ت�سميم مباين 

�مل�سافرين”.

 �ملحرر �القت�سادي

�أمل �حلامد

• خالد �لرميحي	

• �سياء ت�فيقي	
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5 ماليني م�سافر يعربون املطار حتى يوليو 2017
ال�سياح القادمون ميثلون 48.9 % من اإجمايل امل�سافرين

�سه���دت حرك���ة ال�سف���ر ع���ر مط���ار 
���ا طفيًفا بن�سبة  البحرين الدويل انخفا�سً
0.8 % يف الأ�سهر ال�سبعة الأولى من العام 
اجل���اري )يناير اإلى يوليو 2017( مقارنة 

بالفرتة املماثلة من العام املا�سي.
ووفًقا لأح���دث بيانات ر�سمية ن�رشتها 
�س���وؤون الط���ران امل���دين التاب���ع لوزارة 
املوا�س���ات عل���ى موقعها، ف���اإن اإجمايل 
عدد امل�سافرين )القادمون واملغادرون( 
للمملكة عر املطار خال يناير اإلى يوليو 
بل���غ نح���و 5 مايني م�ساف���ر، برتاجع نحو 
39.7 األ���ف م�سافر مقارن���ة بقرابة 5.04 
ملي���ون م�سافر يف ذات الف���رتة من العام 

املا�سي.
كما تراج���ع اإجمايل ع���دد امل�سافرين 
)القادم���ون واملغ���ادرون( ع���ر املط���ار 
بن�سب���ة 6.1 % يف �سه���ر يولي���و، اإذ بل���غ 
عدده���م نحو 767.8 األ���ف م�سافر مقارنة 
بقراب���ة 817.4 األ���ف م�ساف���ر يف يولي���و 

.2016
ع���دد  اأن  اإل���ى  البيان���ات  واأ�س���ارت 
املغادرين عر املطار بالفرتة من “يناير 
اإل���ى يولي���و” و�س���ل نح���و 2.54 ملي���ون 
م�سافر، بزيادة بن�سبة 1 %، مقارنة بقرابة 
2.52 مليون م�ساف���ر يف الفرتة املماثلة 
م���ن العام املا�س���ي، واأع���داد املغادرين 
ت�سكل 50.7 % م���ن اإجمايل حركة ال�سفر 

عر املطار.
وتراج���ع عدد املغادري���ن عر املطار 
يف �سه���ر يولي���و بن�سب���ة 7 %، اإذ بلغ نحو 
األ���ف م�ساف���ر مقارن���ة بقراب���ة   408.39

436.9 األف م�سافر يف يوليو 2016.

وبلغ ع���دد القادم���ني خ���ال الأ�سهر 
ال�سبعة الأول���ى نحو 2.45 مليون م�سافر، 
برتاج���ع بن�سبة 1 %، مقارنة بقرابة 2.47 
ملي���ون م�ساف���ر يف الف���رتة ذاته���ا م���ن 
2016، واأع���داد القادم���ني ت�سكل 48.9 

% من اإجمايل حركة ال�سفر عر املطار.
كم���ا تراجع ع���دد القادم���ني يف �سهر 
يوليو بن�سبة 4 % اإذ بلغ نحو 358.1 األف 
م�ساف���ر، مقارن���ة بقراب���ة 374.181 األف 

م�سافر.
وذك���رت البيانات اأن ع���دد العابرين 
مط���ار  ا�ستخدم���وا  مم���ن  )الرتانزي���ت( 
البحري���ن ال���دويل بلغ 21.7 األ���ف م�سافر 

خ���ال الفرتة م���ن “يناي���ر اإل���ى يوليو”، 
برتاج���ع بن�سب���ة 59 %، مقارن���ة بقراب���ة 
53.5 األف م�ساف���ر يف الفرتة نف�سها من 
العام املا�سي، واأع���داد العابرين ت�سكل 
0.4 % م���ن اإجم���ايل حرك���ة ال�سف���ر عر 
املط���ار، واأي�ًس���ا تراجع اأع���داد العابرين 

)الرتانزيت( يف يوليو بن�سبة 80 %.
ع���دد  تراج���ع  البيان���ات  واأظه���رت 
الرحات امل�سجلة خال الفرتة من “يناير 
اإل���ى يولي���و” بن�سب���ة 2 %، اإذ بل���غ نح���و 
299.5 األف رحلة، مقارنة بقرابة 305.1 
األ���ف رحل���ة يف الفرتة املماثل���ة من العام 

املا�سي.

الرح���ات  اأع���داد  اأي�ًس���ا  وتراجع���ت 
امل�سجلة يف �سهر يولي���و املا�سي بن�سبة 
10 %، اإذ بلغ���ت نحو 41.4 األف رحلة يف 
�سهر يوليو املا�سي قيا�ًسا بقرابة 49.1 

األف رحلة يف يوليو 2016.
اأع���داد  اأن  اإل���ى  البيان���ات  واأ�س���ارت 
الطائ���رات املقبلة واملغ���ادرة عر مطار 
البحرين ال���دويل �سهدت تراجًع���ا بن�سبة 
3 % خ���ال الفرتة من يناي���ر اإلى يوليو، 
اإذ بلغ���ت نح���و 56.45 األف طائرة مقارنة 
بقراب���ة 58.45 األ���ف طائ���رة يف الف���رتة 

ذاتها من العام املا�سي.
الطائ���رات  اأع���داد  انخف�س���ت  كم���ا 

املقبلة واملغادرة للمطار يف �سهر يوليو 
املا�س���ي بن�سبة 11 % اإذ بلغت نحو 7.7 
اآلف طائرة يف يولي���و مقارنة بقرابة 8.7 

اآلف طائرة يف يوليو 2016.
وب�س���اأن جمال ال�سحن اجلوي، اأظهرت 
املعلومات اأن الكميات التي �ُسحنت عر 
املطار بلغت نح���و 138.3 األف طن خال 
الفرتة من يناير اإلى يوليو، بزيادة بن�سبة 
13 %، مقارن���ة بقراب���ة 122.2 األف طن 
يف الف���رتة املماثل���ة من الع���ام املا�سي، 
اإذ ازدادت الكمي���ات التي مت ا�سترادها 
بن�سبة 15 %، كما ازدادت الكميات التي 

مت ت�سديرها بن�سبة 9 %.
وات�سح من البيانات اأن مبيعات �رشكة 
البحرين لتزويد وقود الطائرات )بافكو( 
�سه���دت ارتفاًعا بن�سبة 3 % خال الفرتة 
م���ن يناير اإل���ى يولي���و، لت�س���ل كمية ما 
مت تزوي���ده للطائرات نح���و 84.5 مليون 
غال���ون قيا�ًسا بنح���و 81.9 مليون غالون 
يف الف���رتة املماثل���ة من الع���ام املا�سي. 
يف حني تراجعت مبيعات “بافكو” بن�سبة 

طفيفة 0.4 % يف �سهر يوليو املا�سي.
وكان الحت���اد ال���دويل للنقل اجلوي 
)اإيات���ا( قد اأعلن ارتف���اع الطلب العاملي 
عل���ى ال�سفر بالطائرات بنحو 6.8 % على 
ا من منو  اأ�سا�س �سنوي يف يوليو، انخفا�سً

بلغ 7.7 % يف يونيو. 
وق���ال “اإيات���ا” يف تقري���ره ال�سه���ري 
“يع���د �سهر يولي���و موؤ�رشًا باعتب���اره اأول 
�سهر يقع بالكامل يف مو�سم ذروة ال�سفر 
ال�سيف���ي، ول ي���زال الطلب قوًي���ا جًدا”، 
بح�س���ب “روي���رتز”، م�سيًف���ا اأن “جمي���ع 
املناط���ق �سجلت منواً قوي���ا اأو اأف�سل يف 
عدد امل�سافرين جواً خال ال�سنة الأخرة”.
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• اإجمايل عدد امل�سافرين )2016 - 2017( )امل�سدر: وزارة املوا�سات والت�سالت(	

جنم: التحكيم اخليار الأن�سب لف�ض منازعات الأ�سواق املالية
و“اخلا�ض”  وزير املالية: اآفاق وا�سعة لنجاح ال�رشاكة بني “العام” 

البنك الدويل: روؤية حكومية وا�سحة بالبحرين للتو�سع يف التعاون 

املنامة - وزارة املالية: اأكد وزير املالية 
ال�سي���خ اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة اأهمية 
ا�ستك�س���اف و�سائل واآلي���ات جديدة لتمويل 
التط���ورات  ظ���ل  يف  احلكومي���ة  امل�ساري���ع 
القت�سادي���ة املت�سارع���ة عل���ى ال�سعيدين 
الإقليم���ي وال���دويل، منوه���اً يف ه���ذا الإطار 
بال�رشاك���ة ب���ني القطاع���ني الع���ام واخلا�س 
)PPP( كاأحد هذه الو�سائل التي حتمل معها 
اآفاق���اً وا�سعة للنجاح والتطوير، وم�سراً اإلى 
اأن اللجوء اإلى هذا البديل ل يهدف فقط اإلى 
توفر م�سادر متويلي���ة جديدة، واإمنا يعني 
اأي�ساً ال�ستفادة م���ن خرات واأفكار القطاع 
اخلا�س يف جم���الت خمتلفة وما يتوافر لديه 

من مرونة وقدرة على التحرك ال�رشيع.
جاء ذلك خال اجلل�سة الفتتاحية لور�سة 
العمل التي نظمته���ا وزارة املالية بالتعاون 
م���ع البن���ك ال���دويل ح���ول “متوي���ل الإنفاق 
احلكوم���ي الراأ�سمايل من خ���ال ال�رشاكة بني 
القطاع���ني العام واخلا����س”، والتي ح�رشها 
اثنان من خراء البنك الدويل يف هذا املجال، 
ومب�سارك���ة نخبة من امل�سوؤول���ني املعنيني 
بال���وزارة وجمموع���ة من ال���وزارات واجلهات 

احلكومية.
واأك���د الوزي���ر اأهمي���ة ال�ستف���ادة م���ن 
اخل���رات العدي���دة للبنك ال���دويل يف توفر 
التموي���ل مل�ساري���ع البنية الأ�سا�سي���ة، الأمر 
الذي يعزز من الق���درة على توفر اخلدمات 
الأ�سا�سي���ة بكف���اءة وج���ودة عالي���ة، واإيجاد 
فر����س عم���ل جدي���دة يف جم���الت متنوع���ة، 

وزيادة معدلت النمو القت�سادي عموما.
وم���ن جانبهم���ا، ق���دم املحا����رشان خال 
ور�سة العمل عر�ساً لكيفية حتديد امل�ساريع 
املوؤهلة للتنفيذ من خال ال�رشاكة مع القطاع 
اخلا����س، وكيفي���ة ت�سميم ه���ذه امل�ساريع 
الأه���داف  حتقيقه���ا  و�سم���ان  وتنفيذه���ا 
املن�سودة منها، واأكدا اأن التفاعل مع ممثلي 
اجله���ات احلكومية اأثبت وجود روؤية حكومية 
وا�سح���ة يف البحري���ن للتو�س���ع يف ال�رشاكات 
م���ع القط���اع اخلا����س يف قطاع���ات متعددة، 
كم���ا اأجمع امل�سارك���ون على ال���دور احليوي 
للفعالية يف اإتاح���ة الفر�سة لتدار�س جوانب 
عدي���دة له���ذا املو�س���وع، ودع���ا امل�ست�سار 
مبكت���ب نائ���ب رئي�س جمل����س ال���وزارة اإلى 
الرتكيز على اإثراء وعي القطاع اخلا�س بهذا 

التوجه ال���ذي يحظى باهتم���ام حكومي كبر 
ويتعني الرتكيز على جوانبه التطبيقية بكل 
تفا�سيلها ومراحلها، م�سراً اإلى اأن مو�سوع 
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س له بعد 

اجتماعي باأهمية البعد القت�سادي نف�سه.

مشروع مرفأ استيراد الغاز 
باستثمار مليار دوالر

واأك���د مدي���ر عام �س���وؤون النف���ط والغاز 
بالهيئة الوطنية للنفط والغاز جا�سم عي�سى 
ال�سراوي عل���ى اأهمية مو�سوع ور�سة العمل 
الذي يتناول �سبل تعزيز دور القطاع اخلا�س 
يف متوي���ل امل�ساريع الكرى وال�ستفادة من 
�إمكاناته �لإد�رية و�لتقنية عرب �أمناط خمتلفة 
ح�سب طبيعة كل م�رشوع، م�سراً اإلى اأن قطاع 
النف���ط والغاز قط���ع �سوط���اً بعي���داً يف هذا 
املجال، حيث ذكر على �سبيل املثال ل احل�رش 
م�رشوع مرفاأ ا�ستراد الغاز الطبيعي امل�سال 
اجلاري تنفيذه عر اآلية الت�سييد والت�سغيل 
ونقل امللكي���ة )BOT( با�ستثمارات ت�سل 
اإلى مليار دولر، والذي يعد مبثابة )بولي�سة 
تاأمني(؛ ل�سمان ا�ستم���رار توفر احتياجات 
اململك���ة من الطاق���ة دون انقط���اع والقدرة 
عل���ى ا�ستراد الغاز يف اأي وقت اإذا ا�ستدعى 
الأم���ر توفر اإم���دادات اإ�سافي���ة بخاف تلك 

التي يتم احل�سول عليها من حقل البحرين.
و�س���دد عل���ى اأن م���ا ينطبق عل���ى قطاع 
النف���ط والغاز ينطبق عل���ى قطاعات عديدة 
والتج���ارة  واخلدم���ات  كال�سياح���ة  اأخ���رى 

وال�ستثمار العق���اري وغرها، منوهاً بالدور 
احلي���وي ل���وزارة املالي���ة يف توف���ر الإط���ار 
القان���وين والتنظيمي لكل ما يت�سل بالعمل 
امل�س���رتك ب���ني القطاعني الع���ام واخلا�س، 
بحيث يت���م هذا العمل طبقاً لن�سق واإجراءات 
حمددة اأياً كان���ت الوزارة اأو اجلهة احلكومية 

املعنية.   

دراسة المخاطر وتغيير الثقافة
اإل���ى ذلك، ق���ال مدير م�ساري���ع و�سيانة 
الط���رق ب���وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين، ب���در ال�سي���د عل���وي 
�إن �لور�ض���ة و�ضع���ت �لعدي���د م���ن �لنق���اط 
فوق احل���روف حيال التح���دي اخلا�س ب�سبل 
توفر املوارد املالي���ة للم�ساريع واخلدمات 
احلكومي���ة، م�س���را اإل���ى اأن العاملني الذين 
يتع���ني اأخذهما يف العتبار عند الت�سدي لأي 
م�رشوع هما درا�سة املخاطر املحتملة؛ ل�سمان 
امل���ردود القت�سادي للم����رشوع، اإ�سافة اإلى 
تغي���ر الثقاف���ة املحيط���ة به���ذا املو�سوع 
مثل تقب���ل الراأي العام لفر����س ر�سوم على 

ا�ستخدام الطرق ذات اجلودة العالية. 
واأكد اأن هناك درا�سات جارية يف الوقت 
احل���ايل بني وزارتي الأ�سغ���ال واملالية حول 
م����رشوع الطري���ق ال�سم���ايل ال���ذي يربط بني 
الب�سيتني واملدين���ة ال�سمالية، والذي ميثل 
اأح���د امل�ساريع التي ميكن تنفيذها من خال 

ال�رشاكة مع القطاع اخلا�س.

• جانب من ور�سة العمل 	

الق���رار”: ك�س���ف  املنام���ة -”دار 
مركز التحكيم التج���اري لدول جمل�س 
التعاون ل���دول اخللي���ج العربية “دار 
لط���رح  ا�ستعدادات���ه  ع���ن  الق���رار” 
�سه���ادة احرتافي���ة جدي���دة يف جم���ال 
املالي���ة يف  الأوراق  �س���وق  منازع���ات 
الف���رتة املقبل���ة، موؤك���دا اأن التحكيم 
ه���و الختيار الأن�سب لف����س منازعات 
اأ�س���واق الأوراق املالية. ياأتي ذلك يف 
ظل �سع���ي املركز لتق���دمي �سهادات 
التحكي���م  جم���الت  يف  تخ�س�سي���ة 
التج���اري، حيث د�س���ن يف وقت �سابق 
ال�سهادة الحرتافية يف جمال التحكيم 
الهند�سي، والتي لق���ت اإقبال وا�سعا 
جمل����س  ب���دول  عقده���ا  مناط���ق  يف 

التعاون.
“دار  ل����  الع���ام  الأم���ني  وك�س���ف 
الق���رار” اأحمد جنم عن زيارته لكل من 
رئي�س جمل�س مفو�س���ي هيئة اأ�سواق 
املال املدير التنفيذي بدولة الكويت، 
نايف احلج���رف، والرئي����س التنفيذي 
بالإناب���ة لهيئة الأوراق املالية وال�سلع 
بدولة الإمارات العربية املتحدة، عبيد 
الزعاب���ي. وقال جن���م “متث���ل اأ�سواق 
القت�س���اد  ع�س���ب  املالي���ة  الأوراق 
احلدي���ث ومراآت���ه، وقد �سه���دت هذه 
الأ�سواق طف���رات �رشيعة على م�ستوى 
الع���امل، من حيث املنتج���ات والأدوات 
التي يتم تداولها بها، والأن�سطة التي 
تزاول من خاله���ا، وتنوعت وتعقدت 

املنازعات التي تقع بها”.
املنازعات طبيعة  “وله���ذه  وتابع 
فنياته���ا،  حي���ث  م���ن  ج���داً،  خا�س���ة 
وو�سائ���ل اإثباته���ا، واحلاج���ة املا�س���ة 
يتف���وق  اإذ  فيه���ا،  الف�س���ل  ل�رشع���ة 
عام���ل الوقت يف ه���ذه املنازعات على 
غرها، لتغ���ررّ قيم���ة الأوراق املالية، 
لي����س بني ي���وم واآخر، بل ب���ني �ساعة 
واأخرى”. واأ�ساف “لذلك كان التحكيم 
ه���ي  التفاقي���ة  الت�سوي���ة  وو�سائ���ل 
احلل الأمثل لها، وه���و ما حدا بالكثر 
م���ن الت�رشيعات اإلى الإل���زام بالتحكيم 
فيها؛ اإمياًنا باأهمية الف�سل فيها على 
نحو عاجل، وم���ن جانب متخ�س�سني ل 

توفرهم حماكم الدولة يف الغالب”. 
“اإذا كان���ت املحاك���م  وا�ستط���رد 

الد�ستورية قد ق�ست بعدم د�ستورية 
الإجبار على التحكيم يف هذه املنازعات 
)مث���ل جمهورية م����رش العربية، ودولة 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، ودول���ة 
الطبيع���ة  عل���ى  ن���زولً  الكوي���ت(، 
التفاقية للتحكي���م التي تاأبى الإجبار 
علي���ه، اإل اأن املق�س���د الت�رشيعي لهذا 
الإجب���ار يحم���ل ر�سالة مهم���ة مفادها 
اأن التحكي���م الختي���ار الأن�سب لف�س 

منازعات اأ�سواق الأوراق املالية”.
وب���نينَّ جن���م اأن���ه ويف اإط���ار الدور 
�ملنوط ب� “دار القرار” كمنظمة دولية 
اإقليمي���ة متخ�س�س���ة يف التحكي���م يف 
اإع���داد وتاأهي���ل املحكم���ني وتطوي���ر 
وتنمي���ة قدراتهم القانوني���ة والفنية 
وتر�سي���خ ثقاف���ة التحكي���م، فقد اأخذ 
املركز على عاتقه مهم���ة بناء قدرات 
حمكم���ني متخ�س�س���ني قادرين على 
الف�سل مبهنية فنية وحتكيمية عالية 
يف منازعات اأ�سواق الأوراق املالية، من 
خ���ال تقدمي هذا الرنام���ج التدريبي 
للح�سول على ال�سهادة الحرتافية يف 
التحكي���م يف منازعات اأ�س���واق الأوراق 

املالية.
اأم���ا فيم���ا يتعل���ق بقي���د خريجي 
الرنامج يف قي���د املحكمني، فاأو�سح 
اأن���ه �سيخ�س���ع كل من يجت���از �سهادة 
الرنام���ج اإل���ى امتح���ان �سام���ل؛ م���ن 
اأج���ل القيد يف قائم���ة املحكمني حتت 
تخ�س����س )حمكم معتم���د يف منازعات 
اأ�سواق الأوراق املالية(، وهو تخ�س�س 
املحكم���ني  قائم���ة  يف  موج���ود  غ���ر 
يف املرك���ز، وبالت���ايل �سيعط���ي ميزة 
الرام���ج  بخريج���ي  مقارن���ة  للخري���ج 

الأخرى. 

• اأحمد جنم	

 اأمل احلامد
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Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار
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للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا
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نحو 15 مليار دوالر م�شاعدات دول اخلليج لليمن
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اأك����د االأمني العام امل�شاع����د لل�شوؤون ال�شيا�شي����ة واملفاو�شات عبدالعزيز حم����د العوي�شق اأن ما 
قدمت����ه دول جمل�س التعاون اخلليجي م����ن م�شاعدات لليمن جتاوزت 15 ملي����ار دوالر خالل ال�شنوات 
الع�����ر املا�شي����ة. جاء ذلك خالل م�شاركته يف االجتماع رفيع امل�شتوى ح����ول الو�شع االإن�شاين يف اليمن 
ال����ذي نظمت����ه االأمم املتحدة كرئي�����س م�شرتك اإلى جان����ب ال�شويد وهولندا وذلك عل����ى هام�س اأعمال 

الدورة ال� 72 للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
وقال العوي�شق اإن تعهدات اجلهات املانحة للم�شاعدات االإن�شانية يف دول جمل�س التعاون للعام 
احل����ايل “2017” داخل خطة اال�شتجابة الدولية جتاوزت 450 مليون دوالر وجتاوزت 2.7 مليار دوالر 
خارج خطة اال�شتجابة.  واأكد االأمني العام امل�شاعد - خالل االجتماع الذي ح�ره نيابة عن معايل االأمني 
العام ملجل�س التعاون الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين - على الدور الريادي ملجل�س التعاون يف 

تقدمي الدعم للجمهورية اليمنية مل�شاعدة ال�شعب اليمني على جتاوز االأزمة التي مير بها.
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اأ�شي���ب 25 �شخ�ش���ا بج���روح، اأم����س 
عنا����ر  ب���ني  مواجه���ات  يف  ال�شب���ت، 
ميلي�شيات حزب اهلل وحليفتها حركة اأمل، 

يف بلدة البي�شارية جنوبي لبنان.
بح�ش���ب  املواجه���ات،  واندلع���ت 
املعلومات، اإثر تراكمات وتوترات قدمية، 
م���ا لبث���ت اأن حتولت اإلى ا�شتب���اكات بعد 
نزع اأن�ش���ار حركة اأمل �ش���ورة الأحد قتلى 

حزب اهلل يف �شوريا.
الت���ي  اال�شتب���اكات  وا�شتدع���ت 
ا�شتخدم���ت فيها احلج���ارة الع�شي تدخل 
اجلي�س اللبناين. ويف وقت الحق، اأ�شدرت 
قيادتا “اأمل” وميلي�شيات حزب اهلل بيانا 
اأكدت���ا فيه اأن ما ح�شل يف بلدة البي�شارية 
“هو اإ�شكال فردي جرى تطويقه ومعاجلته 

فورا من قبل االأجهزة االأمنية املخت�شة”.
ولف���ت البي���ان اإل���ى اأن العالقة بني 
“حركة اأمل وحزب اهلل متينة ورا�شخة ومن 
غ���ر امل�شم���وح اأن يعكر �شفوه���ا حادث 

فردي عابر”.

سول – رويترز:

قال اجلي�س االأمركي اأم�س ال�شبت 
اإن����ه فت����ح حتقيق����ا ب�ش����اأن تنبيه����ات 
حممول����ة  لهوات����ف  اأر�شل����ت  زائف����ة 
ولو�شائ����ل التوا�شل االجتماعي تن�شح 
واأ�ره����م  االأمريكي����ني  الع�شكري����ني 
مبغادرة �شبه اجلزيرة الكورية. وجاءت 
الر�شائ����ل الزائف����ة الت����ي انت�رت يوم 
اخلمي�س يف وقت ح�شا�س ي�شهد ازدياد 
التوتر بعدم����ا اأجرت كوري����ا ال�شمالية 
�شاد�س واأك����ر جتاربه����ا النووية يوم 

الثالث من �شبتمر.
واأثارت التجرب����ة و�شل�شلة جتارب 
اإط����الق �شواري����خ حرب����ا كالمي����ة ب����ني 
ترام����ب  االأمرك����ي دونال����د  الرئي�����س 
وزعيم كوريا ال�شمالية كيم جوجن اأون.
الق����وات  با�ش����م  متح����دث  وق����ال 
مل  الق����وات  اإن  كوري����ا  يف  االأمركي����ة 
تعلم بعد عدد الذي����ن تلقوا مثل هذه 

الر�شائل ومن امل�شوؤول عنها. 

كوبنهاغن – رويترز:

كوبنهاغ���ن  يف  حمكم���ة  ق�ش���ت 
بحب����س رج���ل ملدة 25 يوم���ا، مبوجب 
ل�شحن���ه  االإره���اب،  مكافح���ة  قان���ون 
له���ذه  ومكون���ات  “درون”  طائ���رات 
الطائ���رات وكامرات تعم���ل باالأ�شعة 
حتت احلمراء لتنظيم داع�س يف �شوريا 
والعراق. واأف���ادت ال�رطة باأن الرجل 
)28 عام���ا( احتجز بناء عل���ى “ا�شتباه 
قوي” مب�شاركته يف اأن�شطة اإرهابية يف 
اخلارج، من خ���الل �راء و�شحن معدات 

للتنظيم عر تركيا.
ومت االإفراج ع���ن امراأة )29 عاما( 
كان���ت ال�شلط���ات ق���د اعتقلتها معه 
اخلمي�س. ومل يت�شح بعد ما اإذا كانت 
املراأة يف دائرة اال�شتباه اأم ال. وقالت 
ال�رطة اإنها ت�شعى للقب�س على رجل 
)31 عاما(- يعتقد باأنه يف تركيا- من 
خالل مذك���رة اعتقال دولية اأ�شدرتها 
اجلمعة لال�شتباه باأنه ا�شتلم املعدات 

امل�شحونة.

 دكا – أ ف ب:
ق���ال م�شوؤول���ون يف بنغالد����س اأم����س 
ال�شب���ت اإن تدف���ق الالجئ���ني الروهينغ���ا 
توق���ف تقريب���ا بعد نح���و �شهر م���ن اندالع 
اأعم���ال العن���ف يف بورم���ا الت���ي اأدت اإل���ى 
تهجر نحو 430 األفا من اأفراد هذه االأقلية 

امل�شلمة.
اال�ش���الم امل�ش���وؤول يف  ق���ال عري���ف 
حر�س احلدود ببنغالد�س “مل ي�شجل حر�س 
احل���دود و�شول اأف���راد م���ن الروهينغا يف 

االأيام االأخرة. املوجة انتهت”.
واأ�ش���اف زميل���ه من�ش���ور احل�شن خان 
“مل يعر اأي من اأفراد الروهينغا احلدود يف 

هذه االأيام االأخرة”.
اإن  اأي�ش���ا  املتح���دة  االم���م  وقال���ت 
“التدف���ق تراجع” مق���درة اأن 429 األفا من 
الروهينغا ع���روا احلدود اإث���ر حملة القمع 
الت���ي بداأها جي����س بورم���ا يف والية راخني 

غرب بورما يف 25 اأغ�شط�س.
ومل تقدم بنغالد�س وال االأمم املتحدة 

تف�شرا لرتاجع عدد الالجئني.

جرحى يف ا�شتباكات بني 
“حزب اهلل” و”اأمل”

 اجلي�س االأمركي 
يحقق يف ر�شائل خادعة 

 حب�س �شخ�س زّود 
“داع�س” باأجهزة متطورة

 توقف تدفق الالجئني 
الروهينغا من بورما

الدول الأربع حتركت لوقف دعم الدوحة للإرهاب

دعم قطر للإرهاب �ساهم يف زعزعة اأمن املنطقة

االإجراءات �شد قطر “تدابر �شيادية”... وزير اخلارجية االإماراتي:

دبي - العربية.نت:

اأكد وزي���ر الخارجي���ة االإماراتي ال�شيخ 
عبداهلل ب���ن زايد، ي���وم اجلمع���ة، اأن الدول 
االأرب���ع اتخذت التداب���ر الالزمة لوقف دعم 
قطر لالإره���اب. وتابع قائالً: “خيارنا وا�شح 
وهو الوقوف �ش���د االإرهاب وعدم الت�شامح 
مع م���ن ين�ر ويدع���م االإره���اب”، موؤكداً اأن 
ب���الده تقوم عل���ى ن�ر قيم ال�ش���الم وتعرية 

خطاب التطرف.
واأ�شاف وزير اخلارجي���ة االإماراتي اأمام 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك، 
اأن االإم���ارات تقوم ب���دور فاع���ل ال�شتقرار 
الدول العربي���ة. واأ�ش���اف اأن تكلفة اأزمات 

املنطق���ة باهظ���ة يف االأرواح واملمتل���كات. 
واأ�ش���ار اإل���ى اأن خمرج���ات قم���ة الريا����س 
اأكدت الوحدة العربي���ة واالإ�شالمية ملحاربة 

االإرهاب.
واأو�شح وزير خارجية االإمارات موا�شلة 
نه���ج ب���الده االإن�ش���اين يف دع���م الالجئ���ني، 
مندداً بالعنف والت�ري���د اجلماعي مل�شلمي 

الروهينغا يف ميامنار.
كم���ا ثم���ن دور القي���ادة ال�شعودية يف 
تق���دمي الدعم االإن�ش���اين لل�شع���ب اليمني، 
موؤك���داً اأن االإم���ارات �شت�شتم���ر يف دوره���ا 
الفاع���ل �شم���ن التحالف العرب���ي، ودان ما 
تقوم ب���ه ميلي�شي���ا احلوث���ي االنقالبية من 

•تدمر وتخريب يف اليمن. ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يتحدث اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك يوم اجلمعة )رويرتز(	

• وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبريتحدث اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك يوم اجلمعة )رويرتز(	

دبي - العربية.نت:

ق���ال وزير اخلارجية ال�شعودي ع���ادل اجلبر، اأم�س ال�شبت، اإن دعم قطر لالإرهاب �شاهم يف 
زعزعة ا�شتقرار اأمن املنطقة، مطالبا الدوحة بااللتزام بتعهداتها يف اتفاق الريا�س.

واأو�شح اجلبر يف كلمة له اأمام اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة، اأن موقف الدول االأربع هو 
مطالبة قطر بااللتزام مببادئ القانون الدويل يف حماربة االإرهاب.

وبخ�شو����س امللف اليمني ق���ال اجلبر اإن احلل الع�شكري لن ينه���ي االأزمة يف اليمن، واإن 
ا�شتيالء ميلي�شيات احلوثي على اليمن بدعم من اإيران يهدد املنطقة.

ويف �شي���اق اآخ���ر اأدان اجلب���ر �شيا�ش���ة “القمع والتهج���ر الق�ري” الت���ي تنتهجها حكومة 
ميامنار �شد م�شلمي الروهينغا. قائال “اإن بالدي ت�شعر بقلق بالغ وتدين ب�شدة �شيا�شات القمع 
والتهج���ر الق�ري الذي متار�شه حكومة ميامنار �شد طائفة الروهينغا امل�شلمة مبا يتنافى مع 

كل القيم االإن�شانية والقوانني الدولية”.

وفد الأكراد ببغداد: نناق�ش تفا�سيل ال�ستفتاء ل تاأجيله
�شيجرى يف موعده املحدد غدا

احلل الع�شكري لن ينهي االأزمة يف اليمن... اجلبر: 

دبي - العربية.نت:
قال وفد االأكراد الذي و�شل، اأم�س ال�شبت، 
لبغداد اإنهم �شيناق�شون مع احلكومة العراقية 
والكت���ل الرملانية تفا�شي���ل يف اال�شتفتاء ال 
تاأجيل���ه حي���ث �شيجرى يف موع���ده املحدد غدا 

االثنني.
وج���اءت التط���ورات بع���د تاأجي���ل موؤمت���ر 
�شحايف لرئي�س اإقليم كرد�شتان العراق م�شعود 
ب���ارزاين و�شط ت�ريبات اأن �شب���ب التاأجيل هو 
مناق�ش���ات ال�شتبعاد املناط���ق املتنازع عليها 
م���ن اال�شتفتاء. وال تزال امل�شاع���ي بني اأربيل 
وبغداد جارية بغية مناق�ش���ة اإمكانية التو�شل 
اإلى ح���ل ير�شي الطرفني، عل���ى الرغم من اأن 
م�ش���وؤوال كرديا اأكد اأم����س اأن اال�شتفتاء جار يف 
موعده. كما بحث قائد اجلي�س الرتكي ونظره 
العراق���ي تداعي���ات اال�شتفت���اء يف كرد�شتان 
الع���راق. وقال قائد اجلي�س الرتكي: “متفقون 
م���ع بغداد على وحدة اأرا�ش���ي العراق” م�شيفا 
اأن “اال�شتفتاء قد يت�شبب يف حريق باملنطقة ال 

ميكن ال�شيطرة عليه”. وقد غادر وفد املجل�س 
االأعلى لال�شتفتاء املفاو�س اإقليم كرد�شتان، 
اأم����س، متوجهاً اإلى العا�شم���ة العراقية بغداد، 
للتباح���ث ح���ول ا�شتفت���اء اال�شتق���الل ال���ذي 

�شيج���رى ي���وم غ���د. ويف ه���ذا ال�شي���اق اأكدت 
م�ش���ادر كردي���ة للعربي���ة اأن الوف���د �شيلتقي 
باالأح���زاب ال�شيا�شي���ة عل���ى راأ�شه���ا التحالف 
الوطن���ي )ال�شيع���ي( يف مق���ر اإقام���ة الرئي�س 

العراقي فوؤاد مع�شوم.
بخط���وات  تركي���ا  لوح���ت  املقاب���ل،  يف 
�شيا�شية واقت�شادية و”اأمنية” يف حال امل�شي 
يف اال�شتفت���اء، واأك���د متحدث با�ش���م الرئا�شة 
ال�شبت اأن ه���ذا اال�شتفتاء خطاأ ج�شيم و�شيثر 

اأزمات جديدة يف املنطقة.
وكان رئي����س اإقلي���م كرد�شت���ان الع���راق 
م�شع���ود ب���ارزاين اأجل املوؤمت���ر ال�شحايف الذي 
كان يفرت����س اأن يعق���ده �شب���اح اأم����س ب�شاأن 
اال�شتفت���اء، بح�ش���ب م���ا اأ�شارت رئا�ش���ة وزراء 
االإقلي���م يف اأربي���ل. وق���ال املكت���ب االإعالم���ي 
لرئي����س وزراء كرد�شتان الع���راق اإن “املوؤمتر 
ال�شح���ايف �شيعق���د االأحد، و�شيت���م االإعالن عن 

املكان والزمان الحقا”.
ويتعر����ض ب���ارزاين ل�ضغ���وط وحتذيرات 
دولي���ة متزاي���دة للع���دول ع���ن راأي���ه وتاأجيل 
اال�شتفتاء املرتق���ب يف اخلام�س والع�رين من 
�شبتمر احل���ايل. بل اإنه �شيكون بداية حوار مع 

بغداد حيال اخلالفات النفطية واملالية.

• يوؤكد االأكراد اأن فوز مع�شكر “نعم” يف اال�شتفتاء، ال يعني اإعالن اال�شتقالل	
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ومضات

بح�س���ب  امل�سوؤول���ون  ينق�س���م 
اإل���ى  والقي���ادي  الإداري  منهجه���م 
وا�ستثنائ���ي،  ومثاب���ر  تقلي���دي 
وينق�س���م املواطن بح�سب تفاعله اإلى 
متاب���ع وم�س���ارك ومراق���ب، وتنق�سم 
املجتمعات بح�سب توافقها وتكاملها 
وال�سيا�س���ي  والثق���ايف  الجتماع���ي 
اإل���ى جمتمع���ات من�سجم���ة ومتناح���رة 
ومزده���رة، م���ن هنا لبد لن���ا اأن نقيم 
جترب���ة الأداء الإداري واحلكومي لكل 
امل�سوؤول���ن وفق���ا ملا تق���دم، عموما 
ميت���از �سع���ب البحري���ن باأن���ه �سعب 
راأي  ول���ه  فع���ال  وم�س���ارك  مراق���ب 
معلن عرب جمل����س النواب واجلمعيات 
واملجال����س  والثقافي���ة  ال�سيا�سي���ة 
الجتماعية والإعالم ومواقع التوا�سل 
الجتماع���ي، وه���ذا م���ا يجعلن���ا �سعبا 
متجان�سا تع���ددت فيه منابع التكوين 
والثق���ايف  والتعليم���ي  الفك���ري 
والجتماعي، واحتدت حتت راية عاهل 
الب���الد املف���دى وم�رشوع���ه الإ�سالحي 
ال�ستثنائ���ي، لنقدم منوذج���ا وا�سحا 
يبق���ى  لك���ن  والزده���ار،  للتعاي����س 
العن�رش الأه���م لتكتمل م�سرية التقدم 
والزدهار توفر امل�سوؤول ال�ستثنائي، 
لدين���ا جمتم���ع ديناميك���ي متجان����س 
ومواط���ن مراق���ب وم�س���ارك واإيجابي 
ونحتاج م�س���وؤول ا�ستثنائيا اأو م�سوؤول 
مثابرا ي�سع���ى اإلى ال�ستثن���اء بالأداء 
والإجناز، ال�ستثناء ل يرتبط بالتعليم 
ول العم���ر ول حت���ى التجرب���ة واخلربة 
ب���ل يرتبط بالوع���ي وطريقة التكوين 
الجتماعي والقراءة النا�سجة للم�سهد 
املحل���ي والإقليمي، وه���ذا ما ج�سدته 
�سم���و  اجلنوبي���ة  حتركات حماف���ظ 
ال�سي���خ خليفة بن عل���ي، حيث انتهج 
�سيا�سة القرب والإدارة التفاعلية من 
الأ�سبوعي  ا�ستمرارية املجل����س  خالل 
امل�ستم���د م���ن فك���ر ومدر�س���ة الأمري 
الوال���د خليفة بن �سلم���ان يف القيادة 
التفاعلي���ة  الإدارة  قواع���د  والإدارة، 
الت�ساركي���ة و�سيا�س���ة الق���رب منهج 
واأ�س�س���ه  و�سع���ه  ناج���ح  ا�ستثنائ���ي 
الأم���ري الوال���د حفظ���ه اهلل ونهل منه 
القائد ال�ساب خليفة بن علي وج�سده 
اخلا�س���ة  ب�سمت���ه  وا�سع���ا  بدراي���ة 
الت���ي تكم���ل ر�س���م مالم���ح امل�سه���د 
الإداري يف اجلنوبي���ة، مدعما طريقته 
القيادي���ة اخلا�سة بزي���ارات ميدانية 
ت�س���كل دعائم التوا�س���ل والنجاح، ما 
نحتاجه ه���و تفعيل الإدارة الت�ساركية 
وانتهاج �سيا�س���ة القرب وهي لي�ست 
م���ا  م�ستحيل���ة،  ول  �سعب���ة  مطال���ب 
عليكم اأيها امل�سوؤولون اإل اأن تفتحوا 
اإجنازاتكم  ال�سعب  وت�ساركوا  اأبوابكم 
اأن  اأعتق���د  �سخ�سي���ا  وحتدياتك���م، 
الناج���ح  الإداري  النم���وذج  ت�سوي���ق 

م�سوؤولية اجلميع.

خليفة بن علي... 
المسؤول االستثنائي

قطر أخطر من إيران
عي���ون الع���امل يف ه���ذا الوق���ت بال���ذات 
على املنطق���ة ل�سدة الحتق���ان على خمتلف 
اجلبه���ات، فاإيران م���ن جهة اأف�س���دت طوال 
ال�سنوات املا�سية العالق���ات معها واأحدثت 
�رشوخ���اً يف بع����س ال���دول كلبن���ان واليم���ن 
والع���راق، بالإ�سافة لتدخله���ا ال�سافر يف كل 
م���كان، وما كدنا حلٍد ما نلج���م طهران موؤخراً 
ولو ب�سكل حمدود حت���ى انفجرت جبهة قطر 
الت���ي جاءت كم���ا لو اأننا ينق�سن���ا هم جديد، 
وه���ذه اجلبهة تب���دو اليوم اأخط���ر بكثري من 
خط���ر اإي���ران، فالدول���ة الولئية عل���ى الأقل 
نع���رف نواياه���ا ون���درك اأبع���اد �سيا�ساته���ا 
املدم���رة اخلبيث���ة، لكن حينما يخ���رج لك من 
بيت���ك م���ن يطعن���ك يف ظهرك فه���ذا اخلطر 
الأعم���ق الذي لب���د من ا�ستئ�سال���ه، وهذا ما 
وق���ع لنا مع قطر موؤخراً وزعزع اأمن وا�ستقرار 
املنطق���ة حينم���ا مل تكت���ف الدوح���ة بالتاآمر 
اخلبي���ث ب���ل جلب���ت اجليو����س م���ن تركي���ا 
 واإي���ران ورمب���ا من اأماك���ن اأخ���رى ل نعلمها.
باخت�س���ار �سديد مل نكن ننتظر اأن ياأتي ذلك 

كله من دولة من دول جمل�س التعاون حتى لو 
قيل لنا ذلك يف حلم ف�سوف نعتربه كابو�ساً، 
ولكن حدث واأ�سبحت قطر خنجراً يف اخلا�رشة 
ولب���د م���ن طريق���ة اأو �سبي���ل ل�ستئ�س���ال 
ذل���ك ال���ورم اخلبيث ال���ذي اإن تاأخرن���ا اأكرث 
يف الوق���ت ف�س���وف ي�ست�رشي ويه���دد �سالمة 
ج�س���د املنطق���ة برمته���ا التي كان���ت منارة 
لال�ستقرار واخلري والزدهار حتى حلت اإيران 
واحل���روب والإره���اب والطواب���ري الداخلي���ة 
بخياناته���ا فجعل���ت م���ن املنطق���ة فو�س���ى 
عارم���ة ث���م ختم���ت الدوح���ة تل���ك الفو�سى 
بانقالب عل���ى اأ�سقائها و�رشخت كيان جمل�س 
التع���اون ب�س���ورة �ساري���ة لدرج���ة ل ميكن 
ت�سور تداعياتها ل���و تركت لفرتة اأطول من 
ذل���ك، فال�ستن���زاف والتاآمر وفت���ح الأبواب 
لالأت���راك والإيراني���ن وكل من هب ودب من 
الإ�سالم ال�سيا�سي ابتداء بالإخوان امل�سلمن 
وطالبان وح���زب اهلل وحتى احل�س���د ال�سعبي 
وج���د ل���ه نف���وذاً يف الدوح���ة، لذل���ك اأنا�س���د 
قادة املنطق���ة املحبن لال�ستق���رار وكذلك 

�سع���وب املنطق���ة مب���ن فيه���م اأ�سقاءن���ا يف 
الدوحة لو�س���ع حد خلطر قطر الذي بلغ مداه 
بالتحال���ف مع كل قوى ال����رش والإرهاب وعلى 
 راأ�سهم طه���ران واحل�سد ال�سعب���ي وطالبان.

هل تخي���ل اأحد يف ي���وم ما اأن دول���ة �سغرية 
ه���ذه  كل  �ستخل���ق  الع���امل  اأط���راف  عل���ى 
الفو�س���ى يف الع���امل؟ اإن���ه امل���ال املجن���ون 
بي���د املجن���ون ال���ذي �سن���ع وه���م العظم���ة 
ف�سق���ط الأب والب���ن وم���ن حولهم���ا يف هذا 
الوه���م وجعله���م يفق���دون توازنه���م حينما 
وج���دوا خزائن ه���ذه الدول���ة ال�سغرية تغرق 
مب���ال النف���ط والغ���از، فاأيق���ظ ذل���ك مر�س 
العظمة الذي م���ن نتائجه هذا اخلطر املحدق 
 باملنطقة ب�سبب خروج عقل هوؤلء من مكانه.

مل تعد املناورة واملراوغة القطرية جتدي يف 
هذه ال�ساعة، حان الوقت لعملية جراحية حتى 

ل ت�ستنزف املنطقة ب�سبب عقل مري�س.

تنويرة: 
�سدة الأمل تفقدك اأحياناً ال�سعور به.

من  الكثري  اأن  خ��ري  بكل  يب�رش  م��ا 
املبدعن واملتميزين من �سباب الوطن 
ال�سعيد  على  اإجن���ازات  حققوا  ال��ذي��ن 
و�سائل  تن�رش  حن  والعاملي،  الوطني 
م��ق��اب��الت معهم،  وال�����س��ح��اف��ة  الإع����الم 
يعربون عن امتثالهم ل� “قدوة” تعلموا 
وه��ذه  ب�����س��دق،  والإجن����از  العمل  منها 
ال�سمو  �ساحب  ه��ي  وال��ق��ام��ة  ال��ق��دوة 
اآل  �سلمان  ب��ن  خليفة  الأم���ري  امللكي 
خليفة، رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل 
ورع���اه، وه��ذه الإ���س��اءة ال��رائ��دة واح��دة 
ر�سخها  عديدة  رائ��دة  اإ���س��اءات  �سمن 
اأبناء الوطن على مدى  �سموه يف نفو�س 
اهلل  ب��اإذن  توؤتي  وهي  الزمن  من  عقود 
ثمارها، ف�سباب الوطن هم عماد حا�رشه 
منظور  يف  الواعد  الأمل  وهم  وم�ستقبله 

�سموه.
بن  خليفة  الأم���ري  �سمو  منهج  اإن 
الكتب  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت��ن��اول��ت��ه  �سلمان 
واملقالت واملنتديات، اإل اأن ال�ستزادة 
من  امل��زي��د  تتطلب  امل��ن��ه��ج  ه���ذا  م��ن 
التوثيق والتدوين، ومن اأجمل ما قراأت 
قاله  ما  املعاين،  من  العنوان  هذا  حتت 
خليفة  بن  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو 
البحريني  الحت����اد  رئ��ي�����س  خليفة  اآل 
ن�رشتها  مميزة  مقابلة  يف  ال�سلة،  لكرة 
البحرين  “مملكة  “امليادين”  جم��ل��ة 
والذي  دائًما،  املعطاء  ب�سبابها  معروفة 
الوطن  وخدمة  التطوعي  للعمل  يتوق 
�سباب  اأح���د  اأن���ا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 
من  الكثري  تعلمت  الغايل،  الوطن  هذا 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مدر�سة 
الوالد خليفة بن �سلمان اآل خليفة حفظه 
اإطالًقا،  نهجه  اأحيد عن  ولن  ورعاه،  اهلل 
�سمو رئي�س الوزراء يظل اأمنوذًجا حًيا يف 
م�ستوى  على  وا�سحة  وب�سماته  العطاء 
على  �ساعدين  وهذا  وخارجها،  البحرين 

قطع م�سافات يف وقت قيا�سي”.
ل��ق��اءات واج��ت��م��اع��ات  ل ���س��يء يف 
وزيارات �سموه حفظه اهلل  - وهي كثرية 
ممتدة باخلري -  اأكرث من احلر�س على 
البديهي  ومن  البالد،  م�سلحة  يخدم  ما 
ونعي�سه  ن�سمعه  اجلانب  هذا  اإن  القول 
ونت�رشف به كثرًيا يف جمال�س �سموه التي 
يلتقي فيها مع امل�سوؤولن واملواطنن 
اأحد  من  ما  وبالطبع،  البلد،  و�سخ�سيات 
اإل ويذكر م�سرية البناء الوطني الكربى 
التي منحها �سموه جل جهده واهتمامه، 
ول يخفي �سموه �سعادته باأن يرى هذه 
الوطن  اأبناء  يد  على  م�ستمرة  امل�سرية 

بعلمهم وعملهم.
اأن��ه  �سموه  ع��ن  م��ع��روف  ه��و  م��ا  اإن 
املحلية  ال�سحف  مبطالعة  كثرًيا  يهتم 
كل �سباح وعلى راأ�سها مقالت ال�سحف 
القراء،  و�سكاوى  املواطنن  وق�سايا 
اأو  اإذاع��ة،  �سحافة،  امل�سدر،  كان  واأًي��ا 
�سموه  ف��اإن  اجتماعي،  توا�سل  و�سائل 
يهتم بكل التفا�سيل ويتابعها �سخ�سًيا 
وي�����س��در ف��ي��ه��ا ت��وج��ي��ه��ات��ه ال��ك��رمي��ة، 
والغاية يف ذلك، م�سوؤولية الهتمام بكل 

ق�سايا الوطن.

سمو األمير خليفة بن سلمان... 
إضاءات رائدة )3(
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سوالف

قالها الحتاد ال���دويل لل�سالم واحلب 
يف مدين���ة نيويورك ب�س���وت رنان... لي�س 
هناك اأحق واأجدر لنيل درع الحتاد العاملي 
لل�سالم واحلب م���ن �سيدي �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
رئي����س الوزراء املوقر حفظ���ه اهلل ورعاه، 
القائد العظيم الذي اأر�سى قيم التعاي�س 
وال�س���الم،  واملحب���ة  واخل���ري  والت�سام���ح 
واملع���روف حفظه اهلل على م�ستوى العامل 
بنهج���ه احلكي���م وعمله امل�ستم���ر من اأجل 
م�ستقبل اأف�سل واأ�سعد تنعم فيه الب�رشية 
بالرخاء والزده���ار والأمن وال�ستقرار. اإن 
كل م���ا نراه اأمام اأعيننا م���ن منجزات لهذا 
الوط���ن العزي���ز ومكان���ة عاملي���ة و�سمعة 

دولي���ة مبعناها احلقيق���ي الكامل بف�سل 
القائ���د خليف���ة ب���ن �سلمان ال���ذي ينحني 
العامل اأمامه حتية واإجالل، لأنه يعمل بجهد 
م���ن اأجل تعميق ال�سالت وتوثيق الروابط 
بن �سعوب الع���امل ويوؤدي خدمات جليلة 
عظيمة للب�رشية لدفع املجتمع الإن�ساين يف 

طريق الرفاه والتقدم. 
اإن �سيدي �سمو رئي����س الوزراء اأ�سهر 
قائ���د عربي عل���ى مر التاري���خ حمل هموم 
الإن�س���ان وو�سعه���ا يف ذهن���ه ووجدان���ه، 
وعمل بحكمته وحنكته لتطلعات ال�سعوب 
واآمالها واأمانيه���ا، وتاريخه املميز حفظه 
اهلل ورع���اه مل���يء بالت�سحي���ات الكث���رية 
والبطولت الرائع���ة التي جت�سد ت�سميمه 

الأكي���د على الدف���اع عن ال�س���الم وحقوق 
الإن�سان واأن ي���وؤدي الفرد اأيا كان موطنه 
دوره احل�س���اري والإن�س���اين كام���ال، قائد 
من ط���راز فريد يرتاد ا�سمه رحاب الكون، 
يرفد الع���امل باملزيد من املحبة واحليوية 
وحماية الإن�سان مم���ا ي�سيء له وم�ساعدته 
عل���ى تفت���ح �سخ�سيته وانط���الق طاقاته 
وتهيئة الظروف املالئمة للبناء والتطوير 

والنجاح.
اإن �سي���دي �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي 
الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة حفظه 
اهلل ورع���اه “قائد مل يع����س يوما لنف�سه” 
ب���ل م���ن اأج���ل الإن�ساني���ة، ن�س���ال طويل 
خا�سه اأيده اهلل من اأجل الدفاع عن حقوق 

الإن�سان وتكري�س مبادئ املحبة والحرتام 
والوئام بن �سعوب الأر�س وكل عمل قام 
به �سموه يحمل يف ثناياه حبا جارفا لل�سالم 
وال�ستقرار والعدالة والإن�سانية، وهو من 
العري�ص���ة والتف�صيلية  ر�ص���م اخلط���وط 
ال�سع���وب  حي���اة  يف  امل�رشق���ة  للجوان���ب 

واحلفاظ على منجزاتها.
�سي���دي �سم���و رئي�س ال���وزراء... اأرفع 
اإل���ى مقامكم ال�سامي اأ�سمى اآيات التهاين 
والتربي���كات مبنح �سموك���م درع الحتاد 
العاملي لل�سالم واملحبة، والألفاظ تتجمد 
حينما نتح���دث عن مثل ه���ذه املنا�سبات 
العظيمة التي تتحقق للبحرين على يدكم 

الكرمية.

العالم ينحني تحية وإجالال 
أمام القائد خليفة بن سلمان

ل تزال احلكومات والهيئات الإ�سالمية ت�سدر 
بيان����ات الإدان����ة وال�ستن����كار، ملا تقوم ب����ه اأجهزة 
الث����ورة التكفريي����ة يف اإيران، من خ����الل موؤامراتها 
وتخطيطاته����ا لالإ�رشار بالأم����ن وال�ستقرار العربي 
والإ�سالم����ي، واحتالله����ا العوا�س����م العربية بخيانة 
الذين ارت�سوا اأن يكونوا عبدة للويل ال�سفيه ك�رشى 
طه����ران، وباعوا �رشفهم العربي والإ�سالمي من اأجل 

حتقيق جمد ومنفعة دينية وجمتمعية و�سيا�سية.
الإ�سالم����ي به����ذا  ون����ددت منظم����ة التع����اون 
الت����ي  والأدوات  امل�س����ن،  الإي����راين  ال�سل����وك 

ت�ستخدمه����ا اإي����ران لتحقي����ق موؤامراته����ا واحتالل 
اهلل  ح����زب  دور  خ����الل  م����ن  العربي����ة،  العوا�س����م 
التخريبي لالأمن العربي وا�ستقراره، واأدان املوؤمتر 
يف بيان����ه ح����زب اهلل لقيام����ه باأعم����ال اإرهابي����ة يف 
�سوريا والبحرين والكويت واليمن، ودعمه حركات 
وجماع����ات اإرهابي����ة تزع����زع اأم����ن وا�ستق����رار دول 
اأع�ساء يف املنظم����ة، يف ثالث �رشبة يتلقاها احلزب 
بعد ال�رشبة اخلليجية وال�رشبة العربية، وهي ر�سالة 
و�سل����ت اإل����ى حزب اهلل وتعن����ي بدلل����ة قاطعة اأن 
هذا احلزب اأ�سبح حزب����ا اإرهابيا، واأن كل حماولت 

ح�سن ن�رش اهلل اإقناع العرب وامل�سلمن مب�رشحيات 
املقاومة انتهت لالأبد.

نف�سه����ا،  اإي����ران  و�سل����ت  اأي�س����ا  الإدان����ات 
املوؤ�س�����س والراعي والداعم حلزب اهلل، حيث اأدان 
املوؤمت����ر العت����داءات الت����ي تعر�ست له����ا بعثات 
اململك����ة العربي����ة ال�سعودية يف مدينت����ي طهران 
وم�سه����د اأول، ث����م يف فق����رة ثانية، رف�����س البيان 
الت�رشيح����ات الإيراني����ة التحري�سي����ة فيم����ا يتعلق 
بتنفي����ذ الأح����كام الق�سائي����ة ال�س����ادرة بحق عدد 
من مرتكب����ي اجلرائم الإرهابية يف اململكة العربية 

ال�سعودية، ثم يف فقرة ثالثة اأدان املوؤمتر تدخالت 
اإي����ران يف ال�سوؤون الداخلية ل����دول املنطقة ودول 
اأخ����رى اأع�س����اء، وا�ستمرار دعمه����ا الإرهاب، وهذه 
اأول حادث����ة حت�س����ل يف تاريخ البيان����ات اخلتامية 
ملنظم����ة التعاون الإ�سالمي، ونعن����ي ح�سول دولة 
اإ�سالمية على تنديد من داخل املنظومة الإ�سالمية 
بفقرات ث����الث وا�سحة، والرابع����ة بدعمها احلزب 
ال����ذي اأ�س�ست����ه لتحقي����ق اأجندته����ا �س����د ال����دول 
العربي����ة، وهي ر�سالة و�سلت اإي����ران وا�ستوعبتها 

ب�سكل وا�سح.

إدانة المسلمين إيران

 عادل عيسى 
المرزوق

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة



أكد املحارض باالتحادين الدويل 
واآلس��يوي لكرة الق��دم وخبري 
ونائ��ب  الري��ايض  االح��راف 
عميد ش��ؤون الطلب��ة بجامعة 
الريموك األردنية محمد ذيابات 
الحاجة إىل قرار سيايس لتطبيق 
الوطن  الري��ايض يف  االح��راف 
العريب، مش��رياً إىل أن االحراف 
يف الدول العربية أشبه ب� “جنني 
ه”؛ ألنه غري مطبق بالصورة  مشوَّ

املطلوبة.
وأض��اف ذياب��ات ل��� “الب��اد 
سبورت” عىل هامش تواجده يف 
دورة تأهي��ل منظومة االحراف 
الريايض التي استضافتها مملكة 
البحرين، أن غياب الدعم املادي 
والتفرغ الريايض يش��كان أهم 
املصاع��ب التي تع��رض طريق 
الريايض يف  تطبي��ق االح��راف 

الوطن العريب.
وتح��دث ذيابات عن الكثري من 
األم��ور الت��ي تخ��ص االحراف 
الري��ايض يف هذا الح��وار الذي 

نركه بني أيديكم.

كيف ترى واقع االحتراف 
في الوطن العربي؟

“محم��د ذياب��ات”: االح��راف 
الري��ايض يف الوط��ن العريب هو 
ه”، فهناك  مبثاب��ة “جنني مش��وَّ
تجارب من جانب بعض الدول، 
ولكنه��ا مل ت��رق إىل الطم��وح، 
وذلك لعدم وجود أنظمة تحكم 
املؤسسات الرياضية، فاالحراف 
الريايض مازال يركز عىل الاعب 
فق��ط، ويتن��اىس دور امل��درب 
واإلداري والحك��م واإلعام��ي؛ 
بوصفه��م ج��زءا أساس��يا م��ن 

املنظومة الرياضية.

وما الصعوبات والمشكالت 
التي تواجه االحتراف الرياضي 

في الوطن العربي؟

الوطن  يف  ذياب��ات”:  “محم��د 
الع��ريب ال توج��د لن��ا منظومة 
متكاملة لاحراف الريايض، كام 
أن غياب الدعم املادي والتفرغ 
الري��ايض يعت��ران م��ن أه��م 
الصعوبات التي تواجه رياضتنا، 
فنحن بحاجة إىل قرار س��يايس 
يف كل دول��ة لتطبيق االحراف 
الري��ايض يف مختل��ف األلعاب، 
فمن خ��ال اإلرادة السياس��ية 
ميكن تخصيص موازنات ضخمة 
وس��ن ترشيعات وأنظمة تنظم 
والتف��رغ  االح��راف  عملي��ة 
الريايض، ف��ام يحصل حالياً هو 
مج��رد اجته��ادات ذاتي��ة من 
بع��ض األندية التي تحصل عىل 
الدعم م��ن أعض��اء الرشف أو 
الوجهاء التابعني لها، إضافة إىل 
ما تحصل عليه من دعم الدولة، 
ع��دم  يعان��ون  والرياضي��ون 

قدرتهم ع��ىل التمثيل الخارجي 
بالحص��ص  االلت��زام  حت��ى  أو 
التدريبية يف ظل عدم تفرغهم. 
إننا بحاجة إىل إس��راتيجية تبني 
لن��ا أين نح��ن وأي��ن يجب أن 
نص��ل، وأن يك��ون لدين��ا قرار 
س��يايس يفرض تنظيم االحراف 
وترشيعاته  وأنظم��ه  الري��ايض 
واملدربني  الاعبني  ليشمل  كافة 
فاألندية  واإلعامي��ني،  والحكام 
لوحدها ال ميك��ن لها أن تطبق 
االح��راف من دون دعم الدولة 
أو دعم رشكات القطاع الخاص.

وماذا تقصد باالحتراف على 
مستوى الحكام؟

“محم��د ذياب��ات”: ال يختلف 
الجميع عىل أن الحكام يشكلون 
املنظومة  م��ن  أساس��ياً  ج��زءا 
الرياضي��ة، وه��م بحاج��ة إىل 
التفرغ الكامل ملامرسة التحكيم 
مقابل أجر م��ادي حالهم حال 
الاعب��ني، ولك��ن الغالبية منهم 
ليسوا متفرغني ملجال التحكيم، 
الصب��اح  يف  يعمل��ون  وه��م 

بوظائف أخ��رى يف الدولة، ويف 
ولو  املباريات،  يديرون  املس��اء 
أردنا عىل س��بيل املثال أن نقيم 
الصباحية  الف��رة  مباري��ات يف 
ودية أو رس��مية، فإننا س��نعاين 
كثرياً يف الحص��ول عىل الحكام، 
وسيكونون بحاجة إىل خطابات؛ 
م��ن أج��ل تفريغه��م، وهو ما 
سيكون له انعكاسات سلبية عىل 
وظائفهم األساسية ومشكات ال 

حرص لها قد تلحق بهم.

وماذا عن اإلعالمي؟

اإلع��ام  ذياب��ات”:  “محم��د 
وب��ارز  أس��ايس  دور  يلع��ب 
كذلك، وينبغ��ي أن يكون لدينا 
إعامي��ون محرف��ون مفرغون 
الريايض،  اإلع��ام  مهن��ة  ملزالة 
ولك��ن الغالبية منه��م يعملون 
يف الف��رة الصباحي��ة بوظائف 
يعملون  املس��اء  أخرى، وخال 
يف مج��ال اإلعام. وهن��اك فئة 
التفرغ  بنظ��ام  تعم��ل  قليل��ة 
الكامل، وهو م��ا ينطبق كذلك 
عىل املدربني واإلداريني، فهؤالء 

جميعاً يش��كلون حلقة مرابطة 
م��ع بعضه��ا البع��ض، وبالتايل 
نح��ن بحاج��ة إىل تهذيب تلك 
املنظوم��ة لنص��ل إىل مرحل��ة 

االحراف الريايض املطلوبة.

وأين المدرب العربي من 
االحتراف؟

“محمد ذيابات”: املدرب العريب 
مل يحصل ع��ىل فرصته الكافية، 
الخليجيني  املدرب��ني  خصوص��ا 
مثل  اآلس��يوية  ال��دول  وبعض 
العراق واألردن وس��وريا ولبنان 
وباق��ي ال��دول مبنطق��ة غرب 
دول  م��دريب  بخ��اف  آس��يا، 
ش��امل إفريقيا مثل التونس��يني 
واملرصي��ني  والجزائري��ني 
واملغربي��ني، فهن��اك ولألس��ف 
الش��ديد عدم ثق��ة يف املدرب 
العريب، وهي ناتجة عن ثقافات 
وقناع��ات وخلفي��ات خاص��ة، 
البسيطة  التجارب  بعض  ولدينا 
مث��ل تجربة عدن��ان حمد مع 
منتخب البحرين، وتجربة نبيل 
معلول مع الكويت، وأس��تطيع 

القول إن املدرب العريب ليس له 
وجود يف عامل االحراف.

وما أفضل دولة عربية 
على مستوى تطبيق 

االحتراف الرياضي؟

اململك��ة  ذياب��ات”:  “محم��د 
العربي��ة الس��عودية تعتر أول 
دول��ة عربية طبق��ت االحراف 
الري��ايض، ولديها خ��رة جيدة 
يف ه��ذا املجال، وم��رص كذلك 
قطع��ت خطوات جي��دة، ففي 
نادي الزمالك عىل س��بيل املثال 
نف��ي مختص،  هن��اك طبيب 
فنظ��ام االح��راف املطب��ق يف 
االتحاد الدويل وباقي االتحادات 
القارية يتطل��ب وجود طبيب، 
وليس معالجا فقط، لتش��خيص 
الرياضي��ة،  اإلصاب��ات  وع��اج 
فعندما تحدث حالة بلع لس��ان 
مثا أو يتعرض العب ما إلصابة 
يج��ب أن يكون هن��اك طبيب 
ي��رشف عىل عملية التش��خيص 
والعاج بأرسع وقت؛ ألن التأخر 
يف الع��اج ق��د ي��ؤدي إما إىل 
الوفاة أو نهاية مش��وار الاعب، 
وعموما، فإن االحراف الريايض 
يف الوطن العريب مازال يف مرحلة 
فردية  اجتهادات  وهناك  البناء، 
أنظم��ة  لتطبي��ق  ومح��اوالت 
االح��راف املطبقة يف االتحادين 
ال��دويل واآلس��يوي، ولكنه��ا ال 

ترقى إىل مستوى الطموح.

بصفتك محاضرًا للياقة البدنية 
باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 

كيف ترى قيادة الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة االتحاد 

القاري؟

“محم��د ذياب��ات”: ق��د تكون 
ش��هاديت يف الشيخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة مجروحة؛ 
ألنني عريب، فمنذ تسلم الشيخ 
سلامن بن إبراهيم رئاسة االتحاد 
اآلسيوي استطاع النهوض بالكرة 

الخطط  وأصبح��ت  اآلس��يوية، 
والرام��ج واضح��ة مب��ا يخ��دم 
اللعبة يف القارة الصفراء، كام أن 
الشيخ سلامن استطاع أن يوحد 
يعمل  وه��و  اآلس��يوية،  القارة 
بصورة مس��تمرة لتطوير جميع 
أركان اللعبة من مدربني وحكام 
والعبني وإداريني وإعاميني من 
خ��ال ال��دورات وورش العمل 

التي ينظمها االتحاد.

وما انطباعك عن الكرة 
البحرينية؟

“محمد ذيابات”: سبق وأن زرت 
البحرين مرتني إلقامة محارضات 
يف اللياقة البدنية، ولدي عاقات 
جيدة مع املس��ؤولني يف االتحاد 
البحريني لكرة القدم وبالتحديد 
اإلدارة الفني��ة، ك��ام تربطن��ي 
عاقات جيدة مع طلبة مملكة 
بجامع��ة  الدارس��ني  البحري��ن 
الريم��وك، ول��دي فك��رة جيدة 
عن الك��رة البحرينية، فاملالكية 
ه��و بطل النس��خة املاضية من 
ال��دوري ألول م��رة يف تاريخه، 
وهن��اك أندي��ة معروف��ة عىل 
مس��توى البحرين مث��ل الرفاع 
تواصل  واملحرق، ولدي ش��بكة 
جي��دة م��ع عدد م��ن املدربني 
س��واء املواطن��ني أو األجان��ب، 
االستش��ارات  بعض  لهم  وأقدم 
يف مجال اللياقة البدنية، وتبادل 
الخرات ومجموعة من النصائح 
ُسِئْلُت  واإلرشادات، وس��بق أن 
عن الكثري من املحرفني األردنيني 
الذين لعبوا يف البحرين، وكانت 
الكرة البحريني��ة متطورة بفرة 
من الف��رات قب��ل أن تراجع. 
ومتني��ايت للرياض��ة البحريني��ة 
املزيد م��ن التقدم واالزدهار يف 
ظل الجهود الكبرية التي يبذلها 

القامئون عن اللعبة.

االح��ت��راف عالم  ع��ن  بعيد  العربي  ال��م��درب 

البالد سبورت:

ج��اء تتوي��ج فريق الش��باب 
بلق��ب دوري االتح��اد وبيت 
لك��رة  الكويت��ي  التموي��ل 
ا؛ عطًفا عىل  الصاالت مس��تحقًّ

األداء ال��ذي قدم��ه الفري��ق 
طوال املنافسات.

ق��د  امل��اروين  الفري��ق  وكان 
ضمن اللقب قب��ل جولة من 

النهاية، يف حني لعبت الجولة 
األخرية مس��اء يوم أمس األول 
ع��ىل صال��ة مدين��ة خليف��ة 
الرياضية، وع��ىل إثرها تحدد 

املرك��زان الث��اين والثال��ث، إذ 
حصد املحرق امليدالية الفضية 

والحد الرونزية.
ومتت مراس��م التتويج واليوم 

الختامي برعاية رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الش��يخ 
عيل بن خليف��ة بن أحمد آل 
خليف��ة وبحض��ور مس��ؤولني 

مختلفني يف االتحاد.
الفرحة  “الباد سبورت” رصد 
الش��بابية بلقب الدوري الذي 

أحرزه املاروين للمرة األوىل.

“البالد سبورت” يرصد الفرحة المارونية بلقب دوري كرة الصاالت
بعد تتويج الشباب بطالً

من تتويج الشباب    )تصوير: جعفر علي( فريق الشباب لكرة الصاالت

أحمد مهدي
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ه” االحتراف الرياضي في الوطن العربي “جنين مشوَّ
سبورت”: “البالد  ل�  ذيابات  محمد  واآلسيوي  الدولي  المحاضر 

ال����س����ع����ودي����ة ق����دم����ت أف����ض����ل ن�����م�����وذج ع����رب����ي ل���الح���ت���راف
واإلع��الم��ي واإلداري  وال��الع��ب  ال��م��درب  يشمل  أن  ي��ج��ب  االح���ت���راف 

غ����ي����اب ال����دع����م ال�����م�����ادي وال����ت����ف����رغ أه������م ال���ص���ع���وب���ات

سياسيًا قرارًا  يتطلب  الرياضي  االحتراف  نجاح 

ذيابات متحدثا لـ “البالد سبورت”

حسن علي

األحد 24 سبتمبر 2017 
4 محرم 1439
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الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

الكرة السعودية... من أنجح التجارب االحترافية  

يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة الناشئني مشواره يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا للناشئني عام 2018، عر 
مواجهة املنتخب األردين يف 4 من عرص اليوم )األحد(، عىل ملعب األمري تريك بن عبدالعزيز بنادي الرياض، ضمن 

الجولة 4 للمجموعة األوىل.
ويسعى منتخبنا للظهور بأداء جيد يف الجولة األخرية وتحقيق نتيجة إيجابية، علاًم بأنه فاز يف مباراة عىل 

سرييانكا )0-6(، وخرس يف اثنتني: أمام أوزبكستان )0-1( وأمام السعودية )3-0(.
وترتيب املجموعة يشري حاليًّا إىل صدارة األردن وأوزبكستان برصيد 7 نقاط، السعودية 6 نقاط، منتخبنا 3 نقاط، 

وأخريًا منتخب سرييانكا بدون أي نقطة.
ويقود منتخبنا املدرب الوطني راشد الدورسي ومعاونه عيىس حسني.

وينص نظام التأهل يف التصفيات عىل ترشح أبطال املجموعات العرش، باإلضافة إىل أفضل 5 يحتلون املركز الثاين بينها.

أحمر الناشئين يواجه األردن في التصفيات اآلسيوية

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

محمد عبداهلل وابنه يتسلمان الميدالية الذهبية

طموح أكبر

قائد الفريق وصاحب جائزة أفضل العب يف الدوري فاح عباس 
أعرب عن سعادته الكبرية بالتتويج باللقب.

وقال عباس ل�”الباد سبورت” إن التتويج جاء مثرة ملجهودات 
الجميع من جهازين فني وإداري والعبني، مشيًدا مبا ظهر عليه 

الجميع طوال منافسات الدوري، والذي استطاع فيه الشباب 
التتويج باللقب بجدارة.

وقال العب منتخبنا لكرة الصاالت إن فريق الشباب لديه طموح 
ا، مشريًا إىل وجود الرغبة للامروين يف التمثيل الخارجي يف  كبري جدًّ

بطوالت األندية اآلسيوية عىل مستوى لعبة كرة الصاالت.
وأضاف: “نأمل يف مزيد من التطوير لكرة الصاالت عر توجيه 
الدعم لألندية ومساعدتها عىل املشاركة الخارجية، وطموحنا 
واقًعا يف فريق الشباب كبري يف هذا الجانب، ونأمل أن نوفق 

لتحقيقه”.
وعن فريقه بشكل عام، توقع عباس أن يكون للفريق صيت 

أوسع عر مستويات أكرث متيزًا خال املواسم املقبلة، مثنًيا عىل 
األداء الذي قدمه الفريق طوال املوسم واستطاع فيه إحراز 

الدوري.

فالح عباس يتسلم درع الدوري

البالد سبورت

يعقد مجلس إدارة الرياضة 
للجميع اجتامعه الثاين 

وذلك يف الساعة السادسة 
والنصف من مساء اليوم 

بقاعة االجتامعات باتحاد كرة 
القدم؛ ملناقشة العديد من 

املوضوعات التي تخص تطوير 
ونرش هذه الرياضة التي 

أصبحت من أهم الرياضات يف 

الوقت الحارض.
وقال رئيس مجلس إدارة 

االتحاد البحريني للرياضة 
للجميع عيىس عبدالرحيم إن 
االتحاد يسعى من خال عقد 

االجتامعات إعداد الرامج 
املناسبة التي تخدم يف تعريف 

املواطن واملقيم باهمية 
مامرسة الرياضية.

وسيناقش املجلس جدول 
األعامل، والذي من أهم 

بنوده التصديق عىل محرض 
االجتامع األول، إضافة إىل 
االطاع عىل الوضع املايل 

وأنشطة وفعاليات االتحاد 
للفرة املقبلة، حيث أعد 

مجلس اإلدارة أجندة فعايات 
وأنشطة متنوعة يتم تنظيم 

البعض منها بالتعاون مع 
املؤسسات والهيئات واألندية 

واملراكز الشبابية املخلتفة، 
كام سيناقش االتحاد 

التنظيم واإلرشاف عىل 
دورة سيداسيات كرة القدم 

بالتعاون مع جميعة دعم 
املؤسسات والرشكات الصغرية 
ملنتسبي الجمعية، والتي من 

املقرر أن تقام يف 4 نوفمر 
2017، إضافة إىل التحضري 

واإلعداد الستضافة اجتامعات 
الجمعية العمومية لاتحاد 
الدويل وانتخابات مجلس 
اإلدارة للدورة االنتخابية 

الجديدة، والتي ستقعد يف 
مملكة البحرين خال شهر 

ديسمر.

الكرة بيت  في  الثاني  اجتماعه  يعقد  للجميع”  “الرياضة 

عيسى عبدالرحيم

عدنان حمد 

حسن العكري

جدارة واستحقاق

القادم أهم

بدوره، قال العب الفريق حسن العكري إن 
التتويج جاء عن جدارة واستحقاق كبريين.

وتابع العكري قائا: نحمد الله عىل التتويج 
الذي جاء مبجهودات الجميع. عملنا بشكل 

مميز طوال املنافسات، ويف مختلف الجوالت 
كنا ندرك أهمية كل خطوة يف املشوار”.

وأضاف: “توجنا مجهودات الفريق طوال 
فرة اإلعداد والتدريبات والتحضريات عر 
تتويج مستحق بشهادة الجميع، والفريق 
أحرز اللقب قبل جولة من النهاية وأكد 
تطور مستواه من موسم آلخر عر بروز 

العديد من العنارص”.
وأكد أن التتويج يضع الفريق أمام مهمة 

مقبلة يف أهمية االستمرار عىل خط تحقيق 
األلقاب.

نجم الفريق محمد عبدالله الشهري ب�”حنتوش” أعرب عن سعادته 
الغامرة بالتتويج باللقب.

وقال محمد عبدالله إن تتويج فريق الشباب بلقب الدوري مل يكن 
أمرًا غريًبا، خصوًصا مع املستوى الكبري الذي قدمه الفريق طوال 
جوالت الدوري، والتي متكن من خالها إحراز لقب الدوري قبل 

جولة من النهاية.
وأكد عبدالله أن فريق الشباب وبتكاتف الجميع استطاع أن يظفر 

باللقب للمرة األوىل، مؤكًدا أن ذلك مثرة للعمل الكبري طوال مشوار 
الدوري. وقال: “األهم يف القادم، ونأمل يف مزيد من التطوير وارتقاء 
املستوى إىل األفضل بالطبع، فالطموح واسع وكبري ونأمل يف تحقيق 

ذلك”.

تقام يف 9 من مساء 
اليوم 24 سبتمر الجاري، 

قرعة كأس جالة امللك 
املفدى للموسم الريايض 
2018/2017 يف استوديو 

برنامج “امللعب” الذي 
تبثه قناة البحرين 

الرياضية.
وجاءت فكرة إقامة 

القرعة يف الرنامج وعرضه 

عىل الهواء مبارشة بعد 
أن القت ترحيًبا من 

قبل القامئني عىل القناة 
الرياضية، إذ متت عملية 

التنسيق للقرعة بني املركز 
اإلعامي لاتحاد والقناة 

الرياضية، من أجل إظهار 
القرعة بأفضل صورة 

ومبا يتناسب مع مكانة 
مسابقة “أغىل الكؤوس”.

وتم خال األيام املاضية 
التنسيق بني الطرفني حول 
برنامج القرعة، وإخراجها 

بأفضل صورة فنية 
وتنظيمية،؛ للوصول إىل 

الجاهزية التامة الحتضان 
القرعة التي ستسحب 

مراسمها مساء اليوم.
وسيكون برنامج سحب 

القرعة من تقديم الزميلني 

اإلعاميني: رئيسة القناة 
الرياضية مريم بوكامل 
واملذيع عيىس رشيدة.

ووّجه اتحاد الكرة الدعوة 
إىل جميع األندية املنضوية 

تحت مظلته؛ لرشيح 
ممثل عنها لحضور مراسم 

القرعة، كام سيحرضها 
ممثلو وسائل اإلعام.

وجاء اختيار القناة 

الرياضية الستضافة القرعة 

يف كونها نجحت حديًثا 

يف استقطاب العديد من 

املتابعني عر تغطيتها 

املتميزة وبرنامجها املتميز 

“امللعب”، والذي حاز عىل 

نسبة كبرية من املتابعة 

واإلعجاب يف الوسطني 

الريايض واإلعامي.

اليوم سحب قرعة كأس جاللة الملك للموسم 2018/2017
في برنامج الملعب على القناة الرياضية

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي
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حفلت الجولة الثاني��ة من دوري بنك 
البحرين الوطني NBB ألندية الدرجة 

األوىل لكرة القدم بإثارة كبرية.
وج��اءت نتائ��ج الجول��ة كاآليت: ف��وز 
املالكية عىل الح��د )0-2(، فوز املنامة 
عىل االتحاد )0-3(، فوز الش��باب عىل 
الرف��اع )1-2(، فوز املحرق عىل األهيل 
)0-2( وفوز النجمة عىل الرفاع الرشقي 

.)1-0(
وبناء عىل النتائج املس��جلة اس��تمرت 
الصدارة الثالثي��ة التي حققها النجمة، 
املحرق والشباب عىل التوايل يف الجولة 
املاضية، إذ واص��ل الثالثة األداء البارز 

مع تحقيقهم النقطة التاسعة.
املالكي��ة تخط��ى الح��د بثنائي��ة منذ 
الش��وط األول، مستغال سوء أداء الحد 
ه��ذا املوس��م ال��ذي مل يوف��ق خالل 

الجوالت الثالث األوىل.
واستفاق املنامة بعد هزميتني متتاليتني، 
ومتكن من تحقيق فوز معنوي بالدرجة 

األوىل عىل حساب الوافد الجديد فريق 
االتحاد. أما الش��باب، فواصل مغامرته 
بعد عودته م��ن جديد لدوري الدرجة 
األوىل، وأطاح بأح��د الكبار أيضا وهو 
الرفاع الذي ظهر بأداء س��يئ مع مرور 

3 جوالت.
املحرق واصل نتائج��ه اإليجابية رفقة 
املدرب س��لامن رشيدة وأطاح باألهيل 
يف “كالس��يكو” مل يرتق إىل املأمول فنيا 

وتنافسيا.
أم��ا النجمة، فع��زز موقف��ه ونتيجته 

اإليجابي��ة يف أول جولت��ني بف��وز عىل 
حس��اب الرف��اع الرشقي ال��ذي تلقى 
خس��ارته الثانية هذا املوس��م مكتفيا 

بنقطة وحيدة.
وم��ن املتوقع أن تحظى الجولة املقبلة 
بإثارة أك��ر، خصوصا أنها قبل التوقف 
الذي ستشهده املنافسات؛ بسبب أيام 

“الفيفا”، والتي سيخوض
فيها منتخبنا األول لق��اء أمام منتخب 
الصني تايبيه ضمن منافسات التصفيات 

املؤهلة لكأس آسيا 2019.

 ثالثي الصدارة يواصل عروضه اإليجابية ويحافظ على موقعه
”NBB“ البالد سبورت” يستعرض الجولة الثالثة لدوري“   

من لقاءات الجولة الثانية )تصوير: خليل إبراهيم(

أحمد مهدي

NBB شعار دوري

إضافة قوية“تحت 21”: هشومي األبرزالعب الجولة

شباك بيضاء

قوة ضاربة

حيرة صربيةأرقــــــــام
حضور بارز

الطرد الثالث

استطاع العب فريق املحرق 
جامل راشد أن يكون نجام 

للجولة الثالثة. وساهم 
جامل راشد يف فوز فريقه 

عىل األهيل بهدفني دون رد.
وظهر جامل راشد بشكل 
جيد عر مساندته الكبرية 
لفريقه يف الخط األمامي، 
سواء بتحركاته أو بفنياته 

املتعددة، والتي قاد بها 
فريقه إىل تسجيل هدفني 

يف غضون 6 دقائق قاتلة. وسجل جامل راشد ظهورا مميزا يف الجولتني 
األوليني أيضا، وما ظهر عليه يف الثالثة استمرار وتأكيد عىل متيزه، 
خصوصا بعدما وقع عىل هدف يف الجولة األوىل وآخر يف الثانية.

كان العب فريق املالكية سيد هاشم عيىس “هشومي” األبرز عىل 
مستوى الالعبني تحت 21 عاما، والذين شاركوا يف الجولة الثالثة من 
الدوري. يأيت ذلك وسط قرار اتحاد الكرة مبشاركة الالعبني تحت 21 

عاما بشكل تدريجي يف الدوري.
وظهر هشومي بصورة مميزة والفتة للغاية يف لقاء الحد، وكان عامال 

مساعدا عىل تحقيق الفوز الالفت ألبطال دوري املوسم املايض.
ويعتر سيد هاشم عيىس من العنارص الشابة البارزة سواء مع منتخب 
الشباب سابقا، أو مع املنتخب األوملبي حاليا، ويعد وجوده يف الخط 

األمامي لكتيبة املدرب أحمد صالح الدخيل تعزيزا جيدا ومهام.
من جهة أخرى، كان ناديا املحرق والنجمة الوحيدين اللذين مل يرشكا 
أي العب تحت 21 عاما يف هذه الجولة، مع اإلشارة إىل أن املحرق مل 

يرشك العبا تحت 21 حتى اآلن.

حضور املحرتف الكونغويل ساملو 
يف صفوف املنامة سجل إضافة 
قوية لتشكيلة املدرب الوطني 

محمد الشمالن.
ساملو الذي حل بديال للرازييل 
برونو شارك ألول مرة يف لقاء 

االتحاد، وبدا منذ ظهوره األول 
أنه سيكون عالمة فارقة للمنامة 
خصوصا مع حصوله عىل فرص 

عدة سانحة للتسجيل حّول إحداها إىل هدف.
والكونغويل ليس بغريب عىل املالعب البحرينية، وسبق له أن 

لعب املوسم املايض مع املحرق وأحرز لقب الهداف بالتساوي مع 
محرتف املنامة الرازييل إيفرتون الذي غادر املنامة هذا املوسم.

حارس فريق املحرق سيد محمد جعفر حافظ عىل نظافة شباكه مع 
نهاية الجولة الثالثة. ويعتر فريق املحرق الوحيد الذي مل يستقبل 
أهدافا، إذ مل تهتز شباكه يف 270 دقيقة. ولعل ذلك يفرس املوقع 

الحايل للمحرق يف الصدارة بالتشارك مع النجمة والشباب. وبالطبع، 
فإن وجود الحارس الدويل الخبري بني الخشبات الثالث للفريق املليك، 

يعد  مكسبا قوية، خصوصا مع براعته وخرته الكبريتني. وسيكون 
اختباره املقبل أمام النجمة صاحب الهجوم األقوى حتى اآلن.

فريق النجمة بقيادة املدرب 
الوطني عيل عاشور سجل بداية 
قوية هذا املوسم عىل مستوى 

التهديف.
النجمة سجل 9 أهداف يف 3 

مباريات، ومبعدل 3 يف كل 
مباراة، وهو معدل مرتفع

ومؤكد ملوقع الفريق حاليا يف 
الصدارة. وظهر النجمة بنزعة هجومية مميزة خصوصا مع الحضور 

الكبري الذي أضافه املحرتف النيجريي أوتيش، والذي يتصدر حاليا 
قامئة الهدافني برصيد 5 أهداف متفوقا عىل أقرب املنافسني محرتف 

املالكية، السوري إرساء عامر.

عدد األهداف التي سجلت في الجولة 
الثالثة، وبمعدل 2.2 هدف لكل مباراة، وهو 

المعدل األقل منذ انطالق الموسم.

 مجموع األهداف التي سجلت في 3 
جوالت، وهو معدل جيد قياسا بفترة انطالق 

الموسم.

أكبر عدد من األهداف التي استقبلها فريق 
واحد في الدوري ومسجل باسم فريق 

الرفاع الذي اهتزت شباكه في 8 مناسبات.

عدد الفرق لم تحقق أي فوز حتى اآلن بعد 
مرور 3 جوالت، وهي الرفاع الشرقي، الحد، 

االتحاد واألهلي.

مدرب فريق الرفاع 
الرصيب سلوبودان، 

وبعد ظهوره القوي 
يف الجولة األوىل مع 

“الساموي” عر الفوز 
عىل األهيل بثالثية 

نظيفة، إال أنه وجد 
نفسه يف حرية مع نهاية 

الجولة الثالثة بعد تلقيه هزميتني متتاليتني.
وشكلت الخسارتان عالمة استفهام عىل أداء الفريق الساموي، 

والذي يؤمل منه أن يكون منافسا قويا عىل املراكز األمامية، 
وبالطبع فإن املدرب الرصيب يسعى لتجاوز هذه اآلثار خالل 

الجولة املقبلة وعدم تلقي خسارة أخرى قد تكلفه فقدان 
منصبه عىل رأس اإلدارة الفنية.

جامهري املالكية شكلت حضورا بارزا خالل الجوالت الثالث 
املاضية، سواء مبساندتها وحضورها الدائم يف املدرجات، أو عر 

تعليقها لليافطات التشجيعية املتنوعة يف أرجاء امللعب.
وتعتر جامهري املالكية من الجامهري التي تحرص عىل الدوام 

لحضور مباريات فريقها ومؤازرته، ويشكل وجودها ملسة فنية 
رائعة من عىل املدرجات سواء بالحضور أو باليافطات الخرضاء 

والصفراء التي متيزها عن غريها.

لقاء النجمة مع الرفاع الرشقي شهد البطاقة الحمراء الثالثة التي 
يشهرها الحكم عبدالشهيد عبداألمري يف هذا املوسم.

وأشهر عبداألمري البطاقة الحمراء يف هذه املباراة لالعب الرفاع الرشقي 
عيل العنزي بعد حصوله عىل بطاقتني صفراوين.

وكان عبداألمري قد طرد يف الجولة 2 العبي فريق املنامة سيد محمد 
عدنان وسيد حسني هاشم، وذلك خالل لقاء الشباب.

جمال راشد

جمال راشد

علي عاشور

سلوبودان )تصوير: إسماعيل السقاي(

سالمو

الملكاوي هشومي خالل لقاء الحد )تصوير: سيد مصطفى العلوي(

علي العنزي خالل لقاء النجمة )تصوير: خليل إبراهيم(

سيد محمد جعفر )تصوير: إسماعيل السقاي(

جماهير المالكية خالل لقاء الحد )تصوير: خليل إبراهيم(
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هنأ ممث��ل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة رئيس دولة اإلمارات صاحب 
السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائب رئيس دول��ة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، مبناسبة 
تحقيق الفريق اإلم��ارايت للقدرة بطولة 
العامل للشباب والناش��ئني والتي أقيمت 
يف ايطاليا، مشريًا إىل أن االنتصار اإلمارايت 
ج��اء نتاًجا للدع��م الكبري ال��ذي تلقاه 
رياضة القدرة من قبل القيادة الرش��يدة 
اإلماراتي��ة التي عملت ع��ىل توفري كل 
مقوم��ات االرتق��اء وص��وال إىل تحقيق 

البطوالت الكبرية.
كان ف��ارس فريق دولة اإلمارات العربية 
املتحدة س��عيد س��امل املهريي قد حقق 
املرك��ز األول يف الس��باق ع��ىل الج��واد 
رب��دان بعد أن متكن من قطع املس��افة 
بزم��ن 4:58:41 س��اعة ومبع��دل رسعة 
وص��ل إىل 24 كل��م، فيام حق��ق زميله 
الفارس غانم س��عيد الوي��ي يف املركز 
الثاين عىل الجواد شديدة بزمن 5:03:13 
ساعة وبرسعة 23 كلم، ويف املركز الثالث 
الفارس االس��باين ميت ب��رادر لدو عىل 
الجواد كولي��ف بزمن 5:08:01 س��اعة 

ومبعدل 23 كلم.
ويف نتائ��ج الفرق، متكن الفريق اإلمارايت 
م��ن تحقي��ق املرك��ز األول حيث تكون 
الفريق من الفرس��ان سعيد سامل املهريي 
وغان��م الويي وس��عيد محمد املهريي 
وقط��ع الفريق املس��افة مبجموع نتائج 
الفرس��ان بزمن 15:11:18 س��اعة، فيام 
حقق املركز الثاين الفريق االسباين والذي 
تكّون م��ن الفرس��ان ميت ب��رادر لدو 
وبرونا بوجويل وريكويل كوس��تا وقطع 
الفريق املس��افة مبجموع نتائج الفرسان 

بزمن 15:30:35 ساعة.

ناصر بن حمد توقع البطولة 
إما بحرينية أو إماراتية 

وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن بطول��ة الع��امل كانت صعبة 
ا نظ��رًا للمش��اركة الكبرية  وقوي��ة ج��دًّ
والواس��عة من قب��ل نخبة من فرس��ان 
الع��امل الذي��ن ميتلكون إنج��ازات كبرية 
ومتميزة عىل مختلف األصعدة، مش��رًيا 
إىل أن الرسعات العالية والخطط الفنية 
س��يطرت عىل مجريات الس��باق وكان 
جمي��ع الفرس��ان ملتزم��ون بتعليامت 
الجهاز الفني نظرًا لحساس��ية الس��باق 

والبطولة العاملية.
وبنّي س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أن جميع مراحل الس��باق كانت 
متغ��رية، األمر ال��ذي يؤكد االس��تعداد 
الجيد من قبل الفريق العاملية للمشاركة 
العاملي��ة لحص��د اإلنج��از األك��ر عىل 

مس��توى الشباب والناش��ئني، مشريًا إىل 
أن السباق تضمن العديد من التحديات 
والصعوب��ات األم��ر الذي جعل��ه مثريًا 

للغاية حتى مرحلته الرابعة واألخرية.
وأشار سموه منذ بداية السباق توقعت 
أن تكون أن يك��ون اللقب محصورًا بني 
الفريق املل��ي البحرين��ي للقدرة وبني 
فريق دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 
الفريق  التوقع��ات وحق��ق  وصدق��ت 
اإلم��ارايت لق��ب الع��امل، مش��ريًا إىل أن 
الفريق اإلمارايت قدم سباًقا متميزًا ومثريًا 
ومتكن فرسانه من اعتالء منصة التتويج.

الفرسان كّفوا ووّفوا.. ومنتلك فريًقا شابًّا
وأشار س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل أن فرسان الفريق امللي كّفوا 
ووّف��وا يف الس��باق وقدموا مس��تويات 
رغ��م  األرب��ع  املراح��ل  طيب��ة طيل��ة 
القوي  والتنافس  الصعوبات والتحديات 
يف ب��ني جميع الفرس��ان، مش��ريًا إىل أن 
بطولة العامل ليست بنهاية املطاف وأمام 
الفرسان بطوالت كبرية قادمة ونأمل أن 

يحققوا إنجازات متميزة للبحرين.
وبنّي س��موه أن هن��اك نتائ��ج إيجابية 
خرج بها الفريق من املش��اركة يف بطولة 

العامل من بينها بناء فريق شاب ومتمكن 
قادر عىل املنافسة يف مختلف البطوالت 
العاملي��ة وميكنه املحافظة ع��ىل مكانة 
الق��درة البحرينية عالوة عىل اكتس��اب 
الفري��ق للخرة الدولي��ة يف التعامل مع 

املشاركات العاملية.

االستعداد للموسم المحلي 
والخارجي

وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد إىل أن 
الفريق امللي واستعداًدا للموسم املحيل 
واملش��اركات الخارجي��ة املوضوعة عىل 

رزنامته، سيقوم بإعداد الفرسان الشباب 
من أجل املش��اركة فيها الكتساب مزيد 
من الخ��رة وتحقيق نتائ��ج إيجابية يف 

تلك البطوالت.

نتائج مراحل السباق

المرحلة األولى
تص��در املرحلة األوىل الف��ارس اإلمارايت 
س��عيد س��امل املهريي عىل الجواد ربدان 
بزمن 1:32:51 س��اعة وبرسعة 24 كلم، 
ثم الفارس االم��اريت محمد احمد املري 
ع��ىل الج��واد ديامنت بزم��ن 1:32:58 

س��اعة وبرسع��ة 24 كل��م، ث��م الفارس 
البحريني راش��د الرويعي ع��ىل الجواد 
فاليس��كا بزمن 1:33:03 ساعة وبرسعة 
24 كلم، وأنهى فرسان البحرين املرحلة 
األوىل ع��ىل النحو الت��ايل: الفارس حمد 
عيىس الجناحي عىل الجواد سمريا بزمن 
1:34:10 ساعة وبرسعة 24 كلم، الفارس 
خليف��ة جامل عىل الجواد ناتفيت بزمن 
1:34:21 ساعة وبرسعة 24 كلم، الفارس 
سلم س��بت عىل الجواد تس��ميل بزمن 
1:38:19 ساعة وبرسعة 23 كلم، الفارس 
فهد ه��الل الخاطري ع��ىل الجواد بويل 

بزمن 1:39:18 ساعة وبرسعة 22كلم.

المرحلة الثانية
تصدر املرحل��ة الثانية الفارس البحريني 
راش��د الرويع��ي بزمن 1:26:54 س��اعة 
وبرسع��ة 23 كلم، ثم الفارس االس��باين 
برونا يجلس عمتل بزمن 1:26:40 ساعة 
برسع��ة 23 كل��م يليه الف��ارس االماريت 
س��عيد س��امل امله��ريي بزم��ن 1:27:08 
س��اعة وبرسع��ة 23 كل��م، في��ام أنهى 
فرس��ان الفري��ق امللي املرحل��ة الثانية 
عىل النحو التايل: الفارس حمد الجناحي 
بزمن 1:26:55 س��اعة وبرسعة 23 كلم، 
الفارس خليف��ة جامل بزم��ن 1:30:37 
ساعة برسعة 23 كلم، الفارس فهد هالل 
الخاطري بزمن 1:26:51 ساعة وبرسعة 
22 كل��م، الف��ارس س��امل س��بت بزمن 

1:32:47 ساعة وبرسعة 22 كلم.

المرحلة الثالثة
تصدر املرحلة الثالثة اإلمارايت سعيد سامل 
امله��ريي بزمن 1:14:45 س��اعة وبرسعة 
23 كلم، ثم االس��باين برونا بجلس عمتل 
بزمن 1:15:32 س��اعة وبرسعة 23 كلم 
يلي��ه الفارس البحريني راش��د الرويعي 
بزمن 1:15:40 س��اعة وبرسعة23 كلم، 
فام أنهى فرس��ان الفريق امللي املرحلة 
ع��ىل النحو التايل: فهد ه��الل الخاطري 
بزمن 1:12:38 س��اعة برسع��ة 22 كلم، 
الفارس حمد الجناح��ي بزمن 1:19:40 
س��اعة وبرسعة 22 كلم، الفارس خليفة 
جامل بزمن 1:17:11 ساعة وبرسعة 22 
كلم، الفارس س��امل سبت 1:28:39 ساعة 

وبرسعة 21 كلم.

المرحلة الرابعة
متكن الفارس اإلماريت سعيد سامل املهريي 
من تصدر املرحلة بزمن 00:43:57 دقيقة 
وبرسعة 24 كلم، ثم الفارس االماريت غان 
س��عيد الويي بزم��ن 00:46:48 دقيقة 
وبرسع��ة 23 كل��م ثم الفارس االس��باين 
مي��ت برادر لدو بزمن 00:47:26 دقيقة 
وبرسعة 23 كلم، وأنهى فرس��ان الفريق 
امللي املرحلة ع��ىل النحو التايل: خليفة 
جامل بزمن 1:08:52 ساعة وبرسعة 21 
كلم والفارس سلم سبت بزمن 1:05:55 

ساعة وبرسعة 20 كلم.

فرسان الفريق الملكي كّفوا ووّفوا في فيرونا 
هنأ قيادة اإلمارات بتحقيق لقب كأس العالم للقدرة للشباب.. ناصر بن حمد: 

ت���م���ك���ن���ا م�����ن ب����ن����اء ف����ري����ق ش������اب ي���م���ت���ل���ك ال���ع���زي���م���ة واإلص���������رار 

ص����دق����ت ت����وق����ع����ات س����م����وه ف�����ي ال����ف����ري����ق اإلم������ارات������ي
إيطاليا        المكتب اإلعالمي
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وكان سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة قد تحدث مع فرسان 
 ،face time الفريق امللي قبل ليلة من السباق عن طريق برنامج

حيث اطأمن سموه عىل الفرسان واستعداداتهم للمشاركة يف 
البطولة العاملية وجاهزيتهم لتأكيد التواجد البحريني يف البطوالت 

العاملية.
وحّث سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة فرسان الفريق امللي 

إىل بذل جهود كبرية يف سبيل تحقيق نتيجة إيجابية والصعود 
عىل منصة التتويج ورفع اسم وعلم البحرين عالًيا يف هذا املحفل 

الريايض الكبري الذي يحظى مبتابعة جامهريية كبرية.
وأكد سموه خالل املحادثة ثقته العالية وثقة األرسة الرياضية 

البحرينية يف فرسان الفريق امللي يف تحقيق النتائج املتميزة التي 
تؤكد ما وصلت إليه رياضة القدرة البحرينية من تطور ومناء.

ناصر بن حمد يتحدث
 face time مع الفرسان عبر



كان نائ��ب رئي��س املجلس األعىل 
املل��ي  االتح��اد  رئي��س  للبيئ��ة 
القدرة سمو  وس��باقات  للفروسية 
الش��يخ فيصل بن راشد ال خليفة؛ 
رئي��س البعثة البحرينية املش��اركة 
يف دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 
وفنون القت��ال املقامة يف العاصمة 
الرتكامنية عش��ق آب��اد يف مقدمة 
املهنئني للبعثة السعودية الشقيقة 
مبناس��بة احتفاالتها باليوم الوطني 

املجيد للشقيقة الكربى.
وقد كان يف اس��تقبال س��موه لدى 
وصول��ه إىل مق��ر إقام��ة البعث��ة 
الس��عودية صاحب الس��مو امللي 
األم��ر خالد بن بندر بن مس��اعد 
ال سعود مس��اعد مدير العالقات 
البعث��ة  رئي��س  نائ��ب  الدولي��ة 
الس��عودية ل��دى الدورة وس��فر 
اململك��ة العربية الس��عودية لدى 
اللذان  الس��حيل  خالد  تركمنستان 

رحبا بسمو الش��يخ فيصل والوفد 
املرافق لس��موه وتبادل  البحريني 
الجمي��ع الته��اين به��ذه املناس��بة 
الوطني��ة املجيدة تأكي��ًدا ملا يربط 
البلدي��ن الش��قيقني م��ن عالقات  

وطيدة ممتدة يف جذور التاريخ.
وقد نقل س��مو الش��يخ فيصل بن 
راش��د ال خليف��ة تحي��ات وتهاين 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد ال 
خليف��ة بهذه املناس��بة الس��عيدة 

عىل البلدين والش��عبني الشقيقني، 
معرًب��ا عن س��عادته بتزامن هذه 
الغالي��ة م��ع  الوطني��ة  املناس��بة 
والبحرينية  الس��عودية  املش��اركة 
يف هذه ال��دورة الرياضية الكربى، 
لالعبني  اإليجابية  بالنتائج  مش��يًدا 

السعوديني يف مختلف األلعاب.
وم��ن جانبه، عربرّ صاحب الس��مو 
املل��ي األم��ر خالد بن بن��در بن 
مس��اعد عن عميق شكره وامتنانه 

له��ذه اللفتة الوطنية التي تنم عن 
روح األرسة الواحدة وروح الجس��د 
الواحد بني األش��قاء يف كال البلدين 
والت��ي ه��ي انع��كاس حقيقي ملا 
يربط قي��اديت البلدي��ن من أوارص 
الق��رىب واملحب��ة، س��ائاًل املوىل عزرّ 
وج��لرّ أن تتواص��ل ه��ذه اللحمة 

املميزة.
وكان وفد دولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة برئاس��ة نائب رئيس الوفد 

العمي��د عبدامللك ج��اين قد رافق 
م الته��اين  الوف��د البحرين��ي وق��درّ
السعوديني  األشقاء  إىل  والتربيكات 
ونق��ل لهم تحيات وته��اين القيادة 

الرياضية اإلماراتية.
واختتمت الزيارة بتقطيع الكعكات 
الثالث الت��ي أعدتها كل بعثة عىل 
حدة تخليًدا لهذه الذكرى الوطنية 
املجيدة والتقطت الصور التذكارية 

للحضور.

وفدا البحرين واإلمارات يشاركان السعودية احتفاالتها الوطنية 
في دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت بتركمانستان 

ف����ي����ص����ل ب�������ن راش�����������د ف�������ي م�����ق�����دم�����ة ال���م���ه���ن���ئ���ي���ن

لقطات من حفل االستقبال السعودي بمناسبة اليوم الوطني المجيد

عشق آباد       الوفد اإلعالمي
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يخضع املصارع آدم باتروف اليوم 
للفحص الطبي ومن ثم يخضع 

لعملية الوزن النهائية بينام تجرى 
بعد ذلك قرعة منافسات املصارعة 

الحرة لوزن 70 كلغ التي يتنافس 
فيها إىل جانبه عرشة من املصارعني، 

ويتطلع آدم لتحقيق إحدى 
ميداليات هذا الوزن باعتباره بطاًل 

آسيويًّا سابًقا.
وكان باتروف قد خاص يوم أمس 

تدريبني صباحي ومسايئ، تحت 
إرشاف مدربه محمود ماغوميدوف 

ز فيه عىل تخفيف الوزن للوصول  ركرّ
إىل الوزن املثايل املطابق للفئة التي 

يلعب فيها، كام اشتمل التدريب 

عىل بعض النواحي الفنية استكامالً 
ملا بدأه يف معسكره التدريبي 
بروسيا استعداًدا لهذه الدورة.
وكان مدير البعثة البحرينية 

املشاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية 
الخامسة داخل الصاالت املغلقة 
وفنون القتال فواز شمسان قد 
حرض يوم أمس االجتامع الفني 

لهذه املسابقة بصحبة املدير الفني 
للبعثة مادن الوناس، حيث تم 

االعتامد الرسمي لجميع املصارعني 
وتحديد يوم غد االثنني إلقامة 

منافسات وزن 70 كلغ، بحيث تقام 
األدوار التمهيدية فيام بني الساعة 

الحادية عرشة والثانية والنصف 
ظهرًا بتوقيت تركمنستان، عىل 

أن تقام األدوار النهائية فيام بني 
الساعة السادسة والعارشة مساء 

بالصالة الرئيسية للمصارعة، وهى 
إحدى أكرب الصاالت يف املدينة 

الرياضية.
كام تم خالل االجتامع التاكيد عىل 

تطبيق النظام الجديد الحتساب 
النقاط املطبق لدى االتحاد الدوىل 

وسيتوىل تحكيم املنافسات نخبة 
من أفضل حكام وقضاة املصارعة 

يف العامل.
كذلك، سيتم اليوم التأكد من 
مطابقة الزي الريايض لجميع 

املصارعني للمواصفات املوحدة 
املتبعة يف هذه الدورة.

المصارع آدم باتيروف شمسان والوناس خالل حضورهما االجتماع الفني أمس

آدم باتيروف يخضع اليوم للفحص الطبي وعملية الوزن النهائية غًدا 
يتنافس مع عشرة مصارعين

عشق آباد         الوفد اإلعالمي 
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حدثنا عن النشأة والدراسة؟
من �سكنة املنام���ة، ويف منطقة ويف ظرف كانت 
فيه���ا احلميمية والرتابط بني النا�س يف احلي، وعلى 
�سعيد املجتمع البحريني ب�سكل عام، قيم اجتماعية 
واإن�ساني���ة م���ع الأ�س���ف ال�سديد مل تعد موج���ودة، اأو 
لنقل اأنها موجودة ولكن لي�ست بذلك الزخم والقوة 
يف الوق���ت احلا����ر، ولأ�سب���اب واعتب���ارات كثرية ل 
اعتق���د اأنها تخفى عل���ى اأحد، لذلك لي����س غريًبا اأن 
نع���ود بذاكرتنا اإل���ى ذلك الزمن الق���دمي ون�ستذكر 
اأ�سياء كثرية لها معن���ى يف حياتنا، اأما الدرا�سة فقد 
ح�سل���ت على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

من جامعة ملتون باململكة املتحدة عام 1980.

حدثنا عن بدايات مشوار العمل؟
انخرط���ت يف اأكرث م���ن عمل، واإح���دى املحطات 
املهم���ة يف م�سرية عملي تب���داأ حني عملت يف املجال 
امل����ريف، وحتديًدا يف بن���ك اخلليج املتح���د، العمل 
يف ه���ذا املجال امتد �سن���وات وكان ممتًعا واك�سبني 
خربات وعالق���ات لزلت حمتفًظا به���ا، وحني انتقل 
اإل���ى املحط���ة الأه���م ل اأن�س���ى وزارة التج���ارة التي 
توظفت بها مل���دة 18 �سنة تتوجت بتويل م�سوؤولية 
نائ���ب رئي����س مرك���ز البحري���ن ال���دويل للمعار�س، 
وكان العم���ل يف ه���ذا املجال له نكه���ة خا�سة فنحن 
كن���ا وبحما����س نوؤ�س�س م���ع فريق عمل م���ن الكوادر 
البحرينية لبنة يف �سناع���ة املعار�س اأ�سا�سها مركزا 
للمعار�س في���ه كل الإمكانيات الت���ي تتطلبها هذه 
ال�سناع���ة. وهلل احلم���د ا�ستطعت م���ن ن�سج عالقات 
جي���دة مع معني���ني بهذه ال�سناعة عل���ى ال�سعيدين 
الإقليمي وال���دويل، اكت�سبت من خالل العمل يف هذا 
امليدان خ���ربات ومهارات التعامل مع هذه ال�سناعة 
والتخطيط لها، ا�ستمرت وتعززت خالل ع�سويتي يف 
جمل����س اإدارة غرفة جتارة و�سناع���ة البحرين الدورة 
27 ورئا�ستي للجنة املعار�س واملوؤمترات بالغرفة، 
والآن من خ���الل رئا�ستي جلمعية البحرين للمعار�س 
واملوؤمت���رات التي تاأ�س�ست حديًثا ولدينا من خاللها 
الكثري من التطلعات التي تخدم تطور هذه ال�سناعة 
يف البحري���ن، وعل���ى ذك���ر املعار����س اأعت���ز كث���رًيا 
بتكرمي���ي كرائد يف قط���اع املعار�س خ���الل ملتقى 
قادة ال�ركات ورجال الأعمال يف دورته الرابعة التي 

عقدت يف اأبوظبي بتاريخ 28 اأبريل 2013.

ماذا تعني لك تجربة عضوية 
مجلس إدارة الغرفة؟

ا�ستف���دت الكث���ري واأ�سافت اإلى ه���ذه التجربة 
الكث���ري، واأول ما ميكن ان اأ�س���ري اليه وباعتزاز كبري 
ه���و ح�سويل على اأعلى اأ�س���وات الناخبني من التجار 
واأ�سح���اب الأعمال الذين �سارك���وا يف انتخابات تلك 
ال���دورة، وهذا اأمر حملني م�سوؤولي���ة كبرية، لذا كان 
يف ن�س���ب عين���ّي دائًم���ا اأن اأكون دوًما جدي���ًرا بهذه 
الثقة، وهلل احلمد وبعونه اأديت الواجب مبا تقت�سيه 

امل�سوؤولية وير�سي ال�سمري.

ما أهم المسؤوليات التي أنيطت 
بك؟

اعتز كث���رًيا مبا �رفني ب���ه �ساحب اجلاللة 
املل���ك بتعييني ع�س���ًوا يف الهيئة ال�ست�سارية 
للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون وذلك ب�سدور 
الأمر امللكي ال�سادر يف 18 يونيو 2013، اأعقب 
ذلك دخويل يف ع�سوية جمل�س اإدارة “متكني”، 

ثم هيئ���ة التاأم���ني الجتماعي، وجمل����س اإدارة 
الأوق���اف اجلعفري���ة، وم�ست�س���اًرا لحتاد غرف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، وكذلك ع�سوية 
العديد من املجال�س امل�سرتكة، هذا اإلى جانب 
رئا�س���ة عدد من ال�ركات منه���ا �ركة يوتيوبيا 
انرتنا�سيون���ال  نيوت���ك  و�رك���ة  للعق���ارات، 
خلدمات ال�سح���ن، و�ركة �ستون ت���ك، وال�ركة 

املتحدة لل�سيانة.

كيف استطعت التوفيق بين 
حياتك الشخصية والمهنية؟

ل اعتق���د اأن ه���ذه مع�سل���ة اإذا ا�ستط���اع 
الإن�س���ان اأن يوازن ب���ني الأمور، ويع���رف جيًدا 
كي���ف يح���دد ويرت���ب اأولوياته، بحي���ث يجعل 
هناك تكامال بني احلي���اة ال�سخ�سية واملهنية، 
ث���م ل نن�سى تاأثري اأهمي���ة اقرتاب ال�سخ�س من 
اأ�رت���ه، ودرجة ارتباطه بها وبكل اأفرادها، ذلك 
يحق���ق له ال�ستقرار النف�س���ي مبا يعود بالنفع 
عل���ى احلياة العملية، واأرى اأن تغليب اأي منهما 
على الآخر هو ف�سل على املدى البعيد، واعتقد 
اأنني وهلل احلمد وفقت يف حتقيق تلك املعادلة 

اإلى حد كبري.

كيف تطور العمل في أعمالك 
ومجموعتك؟

تطوير العم���ل يحتاج من الناحي���ة النظرية اإلى 
معرفة نق���اط الق���وة وال�ضعف لديك، ول���دى اأفراد 
فريق عملك، ومن ث���م ت�سع اخلطط الكفيلة بتقوية 
اأوجه الق���وة والتغلب على اأوج���ه ال�سعف، مع و�سع 
اأه���داف حم���ددة وج���دول زمن���ي مدرو����س، والعمل 
بتناغ���م، واإدارة فاعل���ة وذات كف���اءة وله���ا خربة يف 
معرف���ة اجتاه���ات ال�س���وق وحتديات���ه واملتغريات 
املحيطة به، ومتى ما تالق���ت كل تلك العوامل فاإنه 

ميك���ن ب�سهولة اأن حتقق عملي���ة تطوير العمل، واأي 
عمل يف اأي جمال.

ما أصعب موقف واجهته في 
العمل والحياة؟

كثرية هي املواقف التي نتعر�س لها يف حياتنا، 
وتختلف ردود فعلنا جتاهها، منها ما يغ�سب، ومنها 
م���ا يجعلن���ا ن�سمت عل���ى م�س�س، ومنها م���ا يجعلنا 
ن���ردد ل حول ول ق���وة اإل باهلل، واعتق���د اأن اأ�سعب 
املواق���ف تلك الت���ي وجدنا فيها م���ن اأراد اأن يحول 
الأزمات التي مرت بها بالدنا اإلى فر�س، وهلل احلمد 
وال�سكر فاإن حكم���ة القيادة الر�سيدة جعلتنا نتجاوز 
على هذه الأزمات ونبداأ مرحلة عمل جديدة من العمل 

والبناء الوطني.

كيف تنظر لقطاع األعمال وسبل 
تطوير األداء؟

قط���اع العم���ال ب�سكل ع���ام بقدر ما ه���و مليء 
بالتحدي���ات وال�سعوب���ات هو اأي�ًسا مل���يء بالفر�س 
والإمكان���ات الواع���دة، م���ن يريد اأن ينخ���رط يف هذا 
القط���اع علي���ه اأن ي�ستوع���ب هذه احلقيق���ة، ويعمل 
عل���ى �سوئها، والعم���ل الواعي هنا يتطل���ب درا�سة 
متاأني���ة وتخطيطا جيدا لأي م����روع، واأفكار جديدة، 
واإبداع���ات مميزة، ال�س���وق اليوم يرح���ب مبثل هذه 
الأف���كار والإبداع���ات، ووجدن���ا عل���ى ه���ذا الأ�سا�س 
م�ساري���ع �سبابي���ة ناجحة وتنمو با�ستم���رار، من يريد 
اأن يدخ���ل “معرتك” قطاع الأعم���ال وهو ل ي�ستطيع 
اأن يق���دم فك���رة جديدة يف�سل اأن يراج���ع ح�ساباته، 
ولحظ���وا اأنني ا�ستخدمت كلمة “مع���رتك” للتدليل 
على اأهمية اجلديد واملبدع ولي�س امل�ساريع املكررة 
والتي تفتقد اجلديد اأو غري املطور، العلم واملعرفة 
والبت���كار والإدارة الناجحة هي عوامل جناح م�ساريع 

هذا القطاع.

ما نصيحتك للشباب من رجال 
األعمال؟

اأع���ود واأق���ول لل�سب���اب، رك���زوا عل���ى الأفكار 
اجلدي���دة واملبدعة، النجاح ل يول���د يف �ربة واحدة، 
ه���و ولي���د عوام���ل اجلدي���ة، واحلاج���ة اإل���ى الطاق���ة 
الإيجابي���ة الت���ي ت���وؤدي اإل���ى ممار�س���ات �سليمة يف 
كل جمري���ات امل�روع م���روًرا بامل�س���ورة والتخطيط 

والتنفيذ والتميز ومن ثم النجاح.

من الشخصية التي تراها قدوة 
يحتذى بها؟

رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان هو قدوة يحتذى بها، ل اعتقد 
اأن هناك من يختلف على هذه احلقيقة، ف�سموه 
ق���دوة ح�سن���ة يف العط���اء املتوا�س���ل واجله���د 
ال���دوؤوب من اأجل ت�سيري اأم���ور الدولة وحتقيق 
الإجن���ازات، يف توا�سل���ه م���ع النا����س ومتابع���ة 
توجيهات���ه  يف  املواطن���ني،  وهم���وم  ق�ساي���ا 
عل���ى اأكرث من �سعي���د يف متك���ني ال�سباب، يف 
اإر�س���اء قواعد العم���ل املنتج واملثم���ر، يف حبه 
للمواطن���ني وح���ب املواطنني ل���ه، يف التقدير 
والع���رتاف العرب���ي والأممي ب���دوره الرائد يف 
التنمي���ة من قبل الأمم املتح���دة وجامعة الدول 
العربي���ة، ه���ذا قليل م���ن كثري اأ�سع���ب من اأن 
يوج���ز اأو يح����ر يف م�ساحة حم���ددة، لذلك يظل 

�سموه قدوة لنا جميًعا.

ما الحكمة التي تعلمتها من 
والدك؟

تعلم���ت من���ه الكث���ري من احلك���م الت���ي تداوي 
النفو����س وتوق���ظ الغافل���ني، تعلم���ت عل���ى �سبيل 
املثال اأن ر�سا النا�س غاي���ة ل تدرك، واأن التوا�سع 

يورث املحبة والقناعة تورث الراحة، كما تعلمت منه 
عدم ا�ستوحا�س طري���ق احلق مهما كانت ق�سوة هذا 
الطريق، وغري ذلك من احلكم التي لها معنى وقيمة 

خا�سة هذه الأيام.

ما أثر الوالد في شخصيتك؟
م���ن تعلمت منه تلك احلك���م، كان من الطبيعي 
اأن يك���ون له تاأثري اإيجابي يف م�سار حياتي، يكفي اأن 
اأقول اإنه ورثني الطيبة و�سلوكيات كان لها التاأثري 

يف ت�سكيل �سخ�سيتي.

ما أسعد لحظات حياتك؟
عندما اأكون مع اأفراد ا�رتي، كم هو رائع وموؤثر 
الرتاب���ط الأ�ري، الأ�رة هي اخللية احلية يف كيان اأي 
جمتم���ع، وعلينا با�ستمرار ان نحاف���ظ واأن ننمي هذا 
الرتابط فهو اأحد اأهم اأ�رار تطور املجتمعات والأمم. 
وكم هو موؤ�سف، اأن جند الرتابط الأ�ري يف جمتمعاتنا 
العربية يكاد ميوت مب�سنقة انعزال كل واحد بعامله 
اخلا�س يف املوبايل، حيث اأ�سبح الفي�سبوك وتويرت 

ووات�ساب ي�رق الأجواء العائلية احلميمية.

كيف تفضل قضاء إجازتك؟
يف ال�سف���ر، احلياة رحلة، واح���ب ال�سفر والتنقل 
كث���رًيا، هي هوايت���ي املف�سلة، وقي���ل اإن لل�سفر 7 
فوائ���د، واعتقد اأنها اأكرث من ذل���ك، يكفي اأن اأقول 
اإنه���ا هواية فتحت يل الكثري م���ن الفوائد واخلربات 
والآف���اق، ويح����رين هنا م���ا قاله م���ارك توين الذي 
يعد اأحد الكت���اب واملفكرين يف التاريخ حيث اأعترب 
ال�سفر جزًءا ا�سا�سًيا من م�سرية احلياة املثلى، لذلك 
اأق�س���ي اأوقاتا كثرية يف ال�سف���ر والتجول يف خمتلف 
دول الع���امل، بينها زيارات عم���ل، وح�سور فعاليات 

خارجية، واإجازة �سيفية طويلة.

ما هوايتك المفضلة؟
اإلى جانب ال�سفر، اأه���وى متابعة كرة القدم، اأنا 
من ع�ساقه���ا كغريي كثري م���ن البحرينيني. بل هي 
هوايت���ي املف�سل���ة الأول���ى، وا�سبح���ت مولعا بكرة 
الق���دم منذ مرحل���ة الدرا�سة الثانوي���ة حني التحقت 
بالن���ادي الأهل���ي )الن�سور �سابًق���ا( ولعبت يف فريق 
الن���ادي حتى مغادرت���ي البحرين لدواع���ي الدرا�سة، 
وعل���ى ال�سعي���د اخلارجي فاأن���ا مولع اي�س���ا بفريق 

ليفربول.

ما أول سيارة اقتنيتها؟
ميكن القول اأي�ًسا اإنني اأهوى اقتناء ال�سيارات، 

واأول �سيارة ملكتها بيكو موديل 1978.

كم مقدار أول راتب حصلت 
عليه؟

300 دينار من بنك اخلليج املتحد.

ما وجبتك المفضلة؟
الأكالت اخلليجية ب�سكل عام.

من مطربك المحبب؟
املطرب���ة اللبنانية ف���ريوز، واألي�س���ا من الوطن 

العربي، والربيطانية اأديل.

• كاظم ال�سعيد متحدًثا ل� “البالد” 	

)ت�سوير: خليل اإبراهيم(

�أحد �لكو�در �لوطنية �لبحرينية �لتي خدمت يف �ستى قطاعات �حلياة، و�أ�س�س 

�سم��ن فري��ق عم��ل �للبن��ات �لأوىل ل�سناع��ة �ل�سريف��ة و�ملعار���س و�ملوؤمت��ر�ت 

�لدولية و�لتج��ارة ممثلة يف غرفة �لتجارة و�ل�سناعة. وقد مت تكرميه كر�ئد 

يف قط��اع �ملعار�س خالل �إحدى فعاليات منتدى قادة �ل�سركات ورجال �لأعمال. 

�سيفن��ا هذه �ملرة غن��ي عن �لتعريف، فهو رجل �لأعم��ال كاظم �ل�سعيد �حلا�سل 

عل��ى �أعلى ن�سبة ت�سوي��ت يف �نتخابات جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين 

لل��دورة �ل���27، و�سغ��ل �لعديد من �ملنا�س��ب �لإد�رية يف �لقطاع �خلا�س و�حلكوم��ي �آخرها مدير عام 

مرك��ز �لبحري��ن �ل��دويل للمعار���س. �سارك �ل�سعي��د يف �لكثري م��ن �ملوؤمت��ر�ت �ملحلي��ة و�لإقليمية 

و�لدولية وح�سل على �سهاد�ت تقديرية منها، وما ز�ل ي�سغل �لكثري من �ملنا�سب �لإد�رية وير�أ�س 

ع��دد� من �ل�س��ركات، ويتمتع بعالق��ات �جتماعي��ة و�قت�سادية و��سعة على جمي��ع �لأ�سعدة. 

“�لبالد” حاورت �ل�سعيد وقد وجدت منه �لردود �ل�سافية تن�ساب منه مثل �ملاء �ملنهمر لكل 
ما بد� لها من ��ستف�سار�ت عن مقومات �لنجاح يف م�سرية حياته: 

أصعب المواقف حين يريد اآلخر تحويل أزمات بالدنا لفرص

النجاح ال يولد في ضربة واحدة وهو وليد عوامل الجدية

من يدخل “معترك” األعمال وال يقدم جديدا عليه مراجعة حساباته

تعلمت من 
الوالد حكم 

مداواة 
النفوس ورضا 
الناس غاية ال 

تدرك

اأمل احلامد

س���م���و رئ����ي����س ال������������وزراء ق�������دوة ي���ح���ت���ذى ب��ه��ا

السعيد: قطاع األعمال 
مليء بالفرص الواعدة 

بقدر ما فيه من تحديات 

المشاريع تتطلب دراسة وتخطيط وإبداعا
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24 سبتمبر

 1706
 ال�شويد تتخلى عن 

حكم بولندا.

 1717
 مولد هورا�س والبول، 

�شيا�شي واأديب 
اإجنليزي.

 1895
 بداية جماعة 

البطاط�س يف اأيرلندا، 
والتي كان من نتائجها 

وفاة مليون اأيرلندي 
وهجرة 1.5 مليون اإلى 

اخلارج.

 1905
 ال�شويد توافق على 

ا�شتقالل الرنويج.
 1948

 ممثلو امل�شتعمرات 
الربيطانية يف اإفريقيا 

يجتمعون يف لندن.

 1963
 الواليات املتحدة 

ت�شدق على معاهدة 
مع بريطانيا واالحتاد 
ال�شوفيتي؛ للحد من 

التجارب النووية.

 1966
 اإ�رسائيل تن�شئ نفقا 

جديدا يف امل�شجد 
االأق�شى.

 1996
 الواليات املتحدة 
ورو�شيا وبريطانيا 

وفرن�شا وال�شني 
يوقعون على معاهدة 

لوقف التجارب 
النووية.

فن المراداة في البحرين

..DJ Outlaw المنتج والـ “دي جي” البحريني المبدع

مستقبل األغاني في البحرين مشرق بفضل الشباب

فن املراداة من الفنون البدوية الغنائية الراق�شة القدمية، ويف البحرين 
كان ي���وؤدى بوا�شطة الن�شاء فق���ط ويف منا�شبات معينة مثل: االأعياد، واإنزال 
�شفين���ة جدي���دة اإلى البح���ر، وعند �شف���اء املري�س، ورج���وع امل�شافرين من 
ال�شف���ر. وت�شرتك يف املراداة من ع�رسي���ن اإلى ثالثني فتاة، يقفن يف �شفني 
متقابل���ني ومتوازي���ني، ومت�شك كل فت���اة بكف االأخرى، ويب���داآن يف ال�شف 
االأول بغناء �شطر من الق�شيدة مع رفع اأذراعهن اإلى االأعلى، و�رسب اأرجلهن 
يف االأر����س متقدم���ان نحو ال�شف الثاين، ثم يرجعن اإل���ى اخللف. بعدها يبداأ 
ال�شف الثاين مبثل ما فعل ال�شف االأول، ويتكرر ذلك حتى نهاية الق�شيدة. 

- من ق�شائد فن املراداة:
املجموع���ة االول���ى: “حمام ت���اروت علي���ك اليوم طريي���ن... طري احمني 
اوط���ري اري�س العيني حبل���ت فخ الهوى با�شيد لثن���ني... اأربع حمامات على 

را�س البتيل باتو باموت باموت يا بنيات ابكوين”.
املجموع���ة الثانية: “حم���ام تاروت علي���ك اليوم طريي���ن... طري احمني 
اوط���ري اري�س العيني حبل���ت فخ الهوى با�شيد لثن���ني... اأربع حمامات على 

را�س البتيل باتو باموت باموت يا بنيات ابكوين”.

أحداث

ال ت���رتّدد يف فر����س وجهة نظ���رك والدفاع 
عنها. 

ينتاب���ك �شع���ور باالإرهاق �شبب���ه طمعك يف 
زيادة �شاعات العمل. 

خذ باآراء ال�رسيك؛ الأنه قد يدفعك اإلى اإعادة 
النظر. 

ك���ن اأكرث جدية وانفتاحاً مع الزمالء، وعليك 
باملبادرة. 

تتمل���كك غ���رية عمي���اء وت�شع���رك بالتوتر 
وجتعلك �شعب املزاج.

اندفاعك ون�شاطك املمي���ز يكّلالن اأعمالك 
بالنجاح. 

ال ت�شتغ���ل طيب���ة قل���ب مدي���رك وحمبت���ه 
العميقة لك!

الغذاء ال�شحي مهم جداً، لكن ذلك 
ي�شتوجب متابعة دائمة. 

كن وا�شحاً يف عمل���ك مهما كانت الظروف، 
وكن حذراً. 

العقب���ة ع���دم قدرتك عل���ى التنفيذ ب�شبب 
و�شعك ال�شحي.

مي���ّر هذا الي���وم بتحدي���ات كب���رية حتّم�س 
و�شعك العاطفي 

كن �شب���وراً ج���داً يف التعامل م���ع االآخرين، 
واهتم بهم. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

با�شم  والعامل  البحرينييون  يعرفه  كما  اأو  حممد 
اليوم يف  االأغاين  منتجي  اأبرز  من  يعد   DJ Outlaw
االإنتاج  جمال  يف  اخلا�شة  مل�شاته  له  فهو  املنطقة، 

والتوزيع املو�شيقى مما جعله متميًزا يف جماله.
20 �شنة، وه��و يف ه��ذا امل��ج��ال، فهو  اأك��رث م��ن 
ي�شعى يوميا اإلى تثقيف نف�شه عن كل جديد يف عامل 
املو�شيقى وخ�شو�شا الهيب هوب ورحب من اخلارج، 
حت�شني  على  با�شتمرار  العمل  قانون  عن  اخلارجني 
واأدى  بحريني،  منتج  اأف�شل  لي�شبح  نف�شه  وتثقيف 
البحرينية  املو�شيقي  االإنتاج  �رسكة  تقدمي  اإلى  ذلك 
الفنانني  تدعم  التي   Outlaw Productions

املحليني واالإقليميني. 

 DJ Outlaw في البداية، ما الذي يميز
في مجاله عن اآلخرين؟

وهذا  بداخلي،  عما  التعبري  اأريد  دائماً  اإنني 
اخلا�شة  املو�شيقى  يف  كبري  ب�شكل  يظهر  ما 
اأعمايل  بي، فرمبا وجود �شخ�شية م�شتقلة يف 
جتعل لها طابعا خا�شا. ا�شتمع اإلى كل اأنواع 
تهتم  عائلة  يف  ول���دت  فقد  املو�شيقى، 
اأذين  ب��ذل��ك  ومن��ت  وال��غ��ن��اء،  باملو�شيقى 
للمو�شيقى،  عا�شقا  واأ�شبحت  املو�شيقية، 

االأغ���اين  اخ��ت��ي��ار  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه  فيكون 
ومزجها باأ�شلوب جيد ومتقن، وبذلك 

اكت�شب اأهم مهارات ال� “دي جي” 
مزج  يف  تتمثل  ال��ت��ي 

االإي���ق���اع واإن��ت��اج��ه؛ 
املهم  م��ن  الأن����ه 

ي�����ش��ت��م��ع  اأن 

والتنا�شق  التنا�شب  افتقار  الأن  حمدد؛  الإيقاع  املرء 
وي�شتت  االأ���ش��وات،  يف  اخللل  يخلق  االإي��ق��اع��ات  يف 

امل�شتمع. 

حدثنا عن بدايتك؟
منذ  املو�شيقى  حب  يف  وقعت  لك،  ذك��رت  كما 
جاك�شون  مايكل  البوم  ع�شقت  اأين  واأذك��ر  ال�شغر، 
Totally Kro - كرو�س  وكري�س   Dangerous
sed Out اللذين كانا بداية ولعي بعامل املو�شيقى 
والغناء، وبداأت يف ال� “دي جي” يف العام 1997. ويف 
العام 1999، قررت اأنني اأريد اأن اأ�شتغل املو�شيقى 
يف  دخلت  لذلك  ج��ي،  دي  جم��رد  م��ن  اأع��ل��ى  م�شتوى 
 ،2002 ويف  االأحل����ان.  وت��ق��دمي  املو�شيقي  االإن��ت��اج 
اللحن  عن  بالبحث   Outlaw Productions بداأت 
ودعمهم  هوب  الهيب  عامل  يف  املحليني  والفنانني 
فتح  خا�س  اأ�شتوديو  مع  اليوم  اأنا  وهكذا  باالأحلان، 

اأبوابه ر�شميا بالعام 2012.

كيف ترى المشهد 
البحريني في عالم 

الهيب هوب؟
لديها  ال��ب��ح��ري��ن 
الفنانني  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ال�شباب،  املوهوبني من 
وه��ذا اأم��ر مميز 
جدا. وهناك 

جمموعة متنوعة من الفنانني من جميع االأنواع اأو هم 
يفعلونه،  وما  يقدمونه  فيما  ومميزون  ممتازون  حقا 
بالرغم من اأن امل�شهد البحريني يف الهيب هوب على 
لنقطعه.  طويل  طريق  ولها  �شغري،  التحديد  وج��ه 

عموما، هناك تقدم كبري مقارنة بالدول املجاورة.

كيف ترى الدعم من وسائل اإلعالم 
المحلية في البحرين لموسيقاك؟

�شوطا  قطع  قد  االإع��الم  و�شائل  دعم  بالتاأكيد 
طويال منذ اأن بداأت يف القيام املو�شيقى منذ نحو 20 
ال�شحف  يف  واملقاالت  احلب  اآالح��ظ  كنت  لقد  عاما! 
اإلى  انطالقتي  منذ  والتلفزيون  واالإذاع��ة  البحرينية 

اليوم، وهذا اللقاء جيد دليل على ذلك.

عرف لنا الـ “دي جي” في نظرك؟
االأغ��اين  مقدم  ه��و  امل�شمى  ه��ذا  معنى   DJ ال��� 
وتقدمي  اختيار  يتولى  الذي  ال�شخ�س  اأي  امل�شجلة، 
من  ملجموعة  م�شبقا  امل�شجلة  واالأحل���ان  االأغ���اين 
النا�س، وتتفرع الأجزاء كثرية وتخ�ش�شات كبرية 
قوية؛  مهارات  حتتاح  واملهنة  املوهبة  هذه 
الكل  اأن  وب��راأي��ي  ال�شحيح،  بال�شكل  لتتم 
ي�شتطيع اأن يكون ال� “دي جي”، ولكن لي�س 
اأيا كان ي�شتطيع اأن يكون دي جي حمرتفا.

اأتوجه  فاأنا  �شيء،  كل  لي�س  وه��ذا 
وال���دول  البحرينيني  دع���م  يف  دائ��م��ا 
ال�شلبية  االأف��ك��ار  وت�شحيح  امل��ج��اورة، 

النجم  العددي م�شاور جناحهم مثل  اأ�شارك  عنا، لهذا 
 ”Qusai”و البحرين،  من   Flipperachi املوهوب 
 ”Murder eyes“ ،من لبنان ”Vico من ال�شعودية
من   ”Timz“ ال�شعودية،  من   ”Ayzee“ �شوريا،  من 
تون�س،  من   ”Balti“ م�رس،  من   ”Rush“  ، ال��ع��راق 
و”talal” من فل�شطني، وبالطبع اأفتخر بعملي باأعمال 
م�شاركة مع املنتج العاملي Dr، والفرقة املو�شيقية 

ال�شهرية “فرقة ميامي”. 

إالمَ يستمع DJ Outlaw؟
الكثري من االأغاين القدمية يف الهيب هوب، والتي 
اأن��واع  اإل��ى  اأ�شتمع   old school hip hop ت�شمى 
خمتلفة من املو�شيقى، ولكن يف الغالب الهيب هوب 
وR & B، خ�شو�شا املدر�شة القدمية، والكال�شيكية 

يف هذا املجال.

كيف ترى مستقبل األغاني والموهوبين 
من المنطقة؟

اأنها  احلايل  الوقت  يف  اخلليجية  باملواهب  راأيي 
ال�شباب  من  كثريا  واأرى  يوما،  بعد  يوما  تت�شاعد 
ووا�شح  كبري  ب�شكل  يعملون  اخلليجيني  وال�شابات 

الإي�شال فنهم للمجتمع، وهذه بداية ممتازة للو�شول 
اإلى النجاح عن طريق �شغفهم بالفن.

أخبرنا شيئا ال يعرفه الكثير من الناس 
عنك!

ببع�س  ق��م��ت  اأب����دا!  املو�شيقى  در����س  مل  اأن���ا 
التخ�ش�شات  خمتلف  يف  االإن��رتن��ت  على  ال����دورات 
املتعلقة باملو�شيقى فقط مع اخلربة التي اكت�شبتها 
يف عامل ال� “دي جي” واحلفالت واال�شتماع. قبل ذلك، 
مل تتح يل الفر�شة للح�شول على اأي نوع من التعليم 

املو�شيقي!

سيارات

إعداد: طارق البحار

22

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
السنة التاسعة - العدد 3267 

األحد
24 سبتمبر 2017 

4 محرم 1439

اأكد مدير العالقات العامة وتوا�شل 
ال����رسكات يف “�رسك���ة اإنفينيت���ي ال�رسق 
االأو�ش���ط”، كريغ دي �شيلف���ا، اأن اإعالن 
ع���ن  املا�ش���ي  ال�شه���ر  “اإنفينيت���ي” 

 ”QX70“ اإيق���اف اإنتاج ط���راز
يقت����رس على ال�شوق 

مريكي���ة  االأ

فقط، وال ي�شمل اأ�شواق ال�رسق االأو�شط.
واأ�ش���اف اأن الط���راز االأب���رز يف فئة 
“كرو����س اأوف���ر” �شيبق���ى متواف���راً يف 
منطقة ال����رسق االأو�شط خالل امل�شتقبل 

 ، ر ملنظ���و و�شيحظى مبزيٍد من ا

التح�شين���ات التي �شيت���م االإعالن عنها 
قريباً.

وقال كريغ ملوق���ع االإمارات اليوم 
اإن “ال�شي���ارة حتظ���ى بنجاح���ات كبرية 
عل���ى �شعي���د اأ�ش���واق ال����رسق االأو�شط 
عموم���اً، مل���ا تتمت���ع ب���ه م���ن ج���دارة، 
املثالي���ة  املوا�شف���ات  ع���ن  ف�ش���اًل 
الت���ي تنا�شب ظ���روف املنطق���ة، ومن 
هن���ا ج���اء احلر�س عل���ى ا�شتمرار 
االأ�ش���واق  يف   )QX70(
ال����رسق اأو�شطي���ة خالل 
القريب،  امل�شتقب���ل 
مع اإدخال العديد من 
التح�شينات، ومواكبة 
الت���ي  التقني���ات 
اعتادها حمبو �شيارات 

)اإنفينيتي(”.

Po “بورتوفينو” -  ��شّك يف اأن �شيارة فرياري
امل�شنع  من  ط��راز  اأح��دث  وهي  اجلديدة،   tofino
ال�شياحة  ���ش��ي��ارات  فئة  �شمن  العريق  االإي��ط��ايل 
اأ�شطوانات  ثماين  م��ن  حم��رك  م��ع   GT الريا�شية 
الريادة  موقع  �شتت�شّدر  ما  �رسعان   ،V8(( ب�شكل 
من  فريد  مزيج  بف�شل  املناف�شة،  ال�شيارات  بني 

الطابع الريا�شي واالأناقة والراحة يف املق�شورة.
طياته  يف  يحمل  ا�شماً  ف���رياري  اخ��ت��ارت  وق��د 
املك�شوفة  ال�����ش��ي��ارة  ل��ه��ذه  امل��ع��اين  م��ن  ال��ك��ث��ري 
املتعددة. فمدينة “بورتوفينو” هي واحدة من اأجمل 
مدن اإيطاليا، وت�شتهر مبينائها ال�شياحي االآ�رس. وقد 
مرادفاً  االأع��وام  مّر  العامل على  اأرجاء  ا�شمها يف  غدا 
الريا�شية والفخامة غري املتبّجحة.  لالأناقة والنفحة 
حّتى اأن اأول لون ُتطرح فيه �شيارة فرياري اجلديدة 
وهو  اأال  الفاتنة،  املدينة  هذه  لتقدير  اختياره  مت 

Rosso Portofino االأحمر.
تبلغ  حمرك  بقوة   Portofino فرياري  تتمتع 
مئة  اإل��ى  �شفر  من  االنطالق  يخولها  ح�شان   600
كيلومرت يف ال�شاعة يف 3.5 ثانية فقط، مما يجعلها 
مزايا  بني  جتمع  التي  االأق��وى  املك�شوفة  ال�شيارة 
الوا�شع  وال�شندوق  للطي  القابل  املعدين  ال�شقف 
مقعدين  اإلى  اإ�شافة  الرحبة،  املق�شورة  وم�شاحة 

خلفيني مالئمني للرحالت الق�شرية.
اجلديد   Portofino ف��رياري  هيكل  ويتميز 
ب��ط��راز  م��ق��ارن��ة  ال�����وزن  يف  الف��ت��ة  بتخفي�شات 
حتل  ال��ذي   California T تي”  “كاليفورنيا 
تقنيات  على  الكثيف  االعتماد  فبف�شل  مكانه. 
الت�شنيع احلديثة، اأعيد ت�شميم الهيكل ومكّونات 
الهيكل االأ�شا�س ب�شكل يحّد كثرياً من الوزن على 

الرغم من حتقيق زيادة يف ال�شالبة االلتوائية.
الذي  ال�شهري  V8 مع تريبو  اأما حمرك فرياري 
ي�شكل جزءاً من جمموعة املحّركات التي مت اختيارها 
كاأف�شل حمرك عاملي لعامي 2016 و2017، فبات 
 California T حمرك  من  ح�شانا  باأربعني  اأق��وى 
معايرة  واإل��ى  جديدة،  مكونات  اإل��ى  اللجوء  بف�شل 
حت�شني  ومت  امل��ح��رك.  اإدارة  برجميات  يف  حم��ددة 
�شوت حمرك فرياري V8 املعروف، و�شيتمكن من 
ك�شف  عند  وال�شيما  بذلك،  التمتع  من  ال�شيارة  يف 
كل  حت�شني  على  امل�شممون  حر�س  وقد  ال�شقف. 
ا�شتخدام  عرب  اجلديد  املحرك  يف  الكفاءة  نواحي 
نظام  عن  ف�شالً  ج��دي��دة،  تو�شيل  واأذرع  مكاب�س 
نظام  هند�شيات  وخ�شعت  جديد.  بت�شميم  �شحب 
العادم  راأ����س  فاأ�شبح  ث��وري��ة،  لتغيريات  ال��ع��ادم 
اجلديد امل�شبوك كقطعة واحدة يقلل الهدر، وهذا 

اال�شتجابة  على  للمحافظة  مهم  عامل 
ال�رسيعة املعروفة يف �شّيارات 

اأي  دون  من  ف��رياري 
ت���اأخ���ري يف 

التح�شينات  ه��ذه  ب��ني  اجلمع  خ��الل  وم��ن  التريبو. 
Variable Boost Ma - املتغري الدفع   ااإدارة 

ب�شكل  ال��ع��زم  ق���وة  يف  ت��ع��دل  ال��ت��ي   agement
Po -  تتنا�شب مع ال�رسعة املع�شقة، تتمكن فرياري

tofino من منح معدالت ت�شارع اأعلى يف كل �رسعات 
مقارنة  الوقود  ا�شتهالك  تخفي�س يف  مع  التع�شيق 
بالطراز ال�شابق. واأعيد النظر ب�شكل كامل يف املزايا 
ت�شتفيد  فباتت   ،Portofino �شيارة  الدينامية يف 
يف  االأول���ى  فللمرة  ج��دي��دة.  تكنولوجية  حلول  من 
الرت�س  اعتماد  النوع من �شيارات فرياري يتم  هذا 
الثالث  اجليل  من  االإل��ك��رتوين  اخللفي  التفا�شلي 
F1- التحكم بالثبات اإليه نظام  E-Diff3 وُي�شم 
وقدرة  امليكانيكي  التما�شك  يح�شن  مما   ،Trac

التحكم عند القيادة عند حدود قدرات ال�شيارة. 

ك�شفت ميت�شوبي�شي اأثناء الك�شوف 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  لل�شم�س  الكلي 
موؤخرا عن جديدها �شمن فئة الكرو�س 
يف  “اإكليب�س”  �شيارتها  ع��رب  اأوف����ر 
كموقع  اأوريغون  والية  يف  �شامل  مدينة 
ال�شيارة  خالله  م��ن  قدمت  للت�شوير 
اجلديدة بالتناغم من حلظات الك�شوف.
وتعول ميت�شوبي�شي على �شيارتها 

بقوة  املناف�شة  يف  “اإكليب�س” 
الكرو�س  مركبات  قطاع  �شمن 

من  حالياً  التي تعد تعد  اأوفر 
اأكرث فئات ال�شيارات رواجاً يف 

االأ�شواق العاملية.
“اإكليب�س”  وت���ت���واف���ر 
ب��خ��ي��اري��ن م���ن امل��ح��رك��ات، 

باحلقن  يعمل  توروبو  حمرك  من  ب��دءاً 
املبا�رس لوقود البنزين، ب�شعة 1.5 لرت، 
مت�شل اإلى ناقل حركة متغري با�شتمرار 

و�شوالً  ال�رسعات،  ثماين 
خيار حمرك الديزل 

ذي �شعة 2.2 

واملت�شل  توربو،  ب�شاحن  واملعزز  لرتاً 
ب���دوره ن��اق��ل احل��رك��ة االأوت��وم��ات��ي��ك��ي 

املكون من ثماين �رسعات.

“ميتسوبيشي” “إكليبس كروس”

“إنفينيتي” “QX70” باقية في الشرق األوسط  بي أم دبليو تكشف رسمًيا عن M5 الجديدة كلًيا
بع����د اأ�شهر طويلة من التطوي����ر واالختبار، ك�شفت بي 
اأم دبلي����و ر�شمًيا عن اجلي����ل اجلديد املنتظر من M5، اأحد 

اأجنح �شياراتها على االإطالق.
 M اجلدي����دة كلياً بروح ق�شم M5 F90 بداي����ًة تاأتي
ل����الأداء الع����ايل، والتي تظهر بكل و�ش����وح يف املقدمة عرب 
ال�شدام بفتحات التهوية الكبرية وغطاء املحرك بخطوطه 

احلادة، واأ�شفله �شبك بي ام دبليو باللون االأ�شود.
وم����ن اجلانب����ني ت����ربز املراي����ا االن�شيابي����ة والزوائد 
اجلانبي����ة، بينما حت�ش����ل اخللفية على �ش����دام اأعر�س من 
الفئات االأ�شا�شية يتو�شطه م�شتت الهواء باللون االأ�شود، 
و4 خم����ارج عادم ريا�شية، مع جن����اح �شغري مدمج. تكتمل 
املوا�شف����ات اخلارجي����ة بال�شق����ف امل�شنوع م����ن الكربون 
فايرب، واجلنوط اجلديدة مبقا�����س 19 اإن�س، قيا�شية و20 

ان�س اختيارية.
اأم����ا املوا�شف����ات الداخلي����ة، فح�شلت عل����ى مل�شات 
متّيزه����ا عن الفئ����ات االأ�شا�شية، ولكن بالرغ����م من كونها 
مل�ش����ات ب�شيط����ة، اإال اأنه����ا اأ�شافت روحا ريا�شي����ة رائعة، 
حي����ث نرى لوح����ة القيادة من الكربون فاي����رب والعديد من 
االإ�شاف����ات احلم����راء التي تظه����ر يف زر الت�شغي����ل، واأزرار 
و�شعيات القيادة خل����ف املقود ويف الكون�شول الو�شطي، 

وت����ربز ع�ش����ا ناق����ل احلرك����ة يف M5 بت�شميم ج����ريء مع 
مل�ش����ات باللون االأحم����ر اأي�شاً. وفرت ب����ي اأم دبليو مقاعد 
ريا�شية جدي����دة كلياً من ت�شميم ق�ش����م M تعدنا ال�رسكة 
البافاري����ة اأنها �شتوف����ر راحة وحتكم اأف�ش����ل لل�شائق. من 
حيث االأداء، يظهر تركيز بي اأم دبليو الكبري يف هذا اجليل، 
لطاملا عربت ال�رسكة البافارية عن نف�شها بالقول اإنها “اآلة 
القيادة الكاملة”، وتنعك�س هذه املقولة يف اجليل اجلديد 
M TwinPo M5، البداية مع املحرك V8 تريبو -  نن

er بق����وة تبل����غ 600 ح�شان وع����زم دوران ي�شل اإلى 750 
نيوتن-م����رت، يرتب����ط املحرك بناق����ل حرك����ة اأوتوماتيكي 
M Steptronic جديد كلي����اً من 8 �رسعات، لتت�شارع من 
100-0 كم/�����س يف 3.4 ثانية، ومن 200-0 كم/�س يف 
11.1 ثاني����ة قبل اأن ت�شل اإلى �رسعته����ا الق�شوى البالغة 
305 كم/�����س. تاأت����ي M5 اجلدي����دة ب����وزن 1،855 كجم 
ويعترب اأقل من �شابقته����ا بالرغم من احلجم االأكرب ونظام 

الدفع الرباعي االأثقل.
االإ�شافة االأكرب يف هذا اجليل هو نظام الدفع الرباعي 
املتح����ول M xDrive املطور خ�شي�ش����اً ل� M5 اجلديدة 
كلياً، والذي �شيعتمد على �رسيحة ذكية يف منت�شف ال�شيارة 

تعمل على توزيع القوة بدقة بني االإطارات االأربعة.

بع���د عام م���ن الك�ش���ف ع���ن Vision 6 االختباري���ة التي 
�شحرت املتابعني بجمالها وروعة ت�شميمها، عادت مر�شيد�س 
م���رة اأخ���رى لتثبت عل���و كعبه���ا يف ع���امل �شناع���ة ال�شيارات، 
Pe Vision 6 املك�شوفة االختبارية يف حدث -  تتك�شف عن

.ble Beach

 Vision 6 كم هو احلال مع �شقيقتها الكوبيه، ت�شتعر�س
املك�شوف���ة االختبارية م�شتقبل ال�شيارات الكهربائية الفاخرة 
م���ن مر�شيد�س، حي���ث تتوجه العمالقة االأملاني���ة تدريجياً اإلى 
ال�شي���ارات الكهربائية، اأبرز ما مييزها ه���و طولها البالغ 5.8 

مرت. 

 DBX
توا�شل “�رسكة اأ�شتون مارتن” العمل على تطوير الطراز 
“DBX”، معلن���ة بذلك دخوله للمرة االأولى قطاع ال�شيارات 
الريا�شية متعددة اال�شتخدام���ات “SUV”، ويتوقع و�شول 
ن�شخ���ة االإنتاج التج���اري من هذه املركبة نهاي���ة العام 2018، 
 ”DBX“ عل���ى اأن يب���داأ بيعه���ا مطل���ع الع���ام 2019. وال تقت�رس
على اأنها اأولى مركب���ات “اأ�شتون مارتن” لفئة “الريا�شية املتعددة 
اال�شتخدام���ات” فح�شب، بل لكونها اأول���ى مركباته التي حتمل �شمة “ال�شديقة للبيئة” بالكامل، 
وتت�شمن املركبة خيار ال�شيارة الكهربائية بالكامل، بجانب ن�شخة تعمل بنطاق املحركات الهجينة 
)حم���رك وقود احرتاقي وحمركات كهربائية(، وخيارين م���ن املحركات التقليدية العاملة بوقود 
البنزين. ووفقاً لتقارير اأملاني���ة، فاإن “DXB” ت�شتمد طاقتها العاملة بالوقود من “مر�شيد�س 

اإيه اإم جي”، بدءاً من حمرك االأ�شطوانات الثماين، ب�شعة اأربعة لرتات، واملعزز ب�شاحن “توربو”.

كونتيننتال

T1

حت���ول لينكول���ن كونتيننت���ال 2017 اجلدي���دة كلي���ا جتربة 
القي���ادة النمطي���ة على الطرق���ات اإلى جترب���ة ا�شتثنائية بف�شل 
املميزات املتطورة التي حتمله���ا بدءاً من نظام مقاب�س االأبواب 

االإلكرتوني���ة االأول م���ن نوع���ه �شمن الفئ���ة الذي يوف���ر ان�شيابية 
و�شهولة يف فتح وغلق اأبواب ال�شيارة.

ومبج���رد ال�شغط عل���ى زر مقب�س الب���اب ين�شط معال���ج اإلكرتوين 
م�شغ���ر يتحكم بنظام E-latch ملقاب�س االأب���واب االإلكرتونية، فيفتح الباب 

 auto-cinch ليمك���ن ال�شائق من الدخول بهدوء اإلى مق�شورة ال�شي���ارة، يف حني ت�شمن تقنية
اإغالق املقب�س بهدوء عند اإطباق الباب.

و�شع مثايل للمقاعد امل�شتوحاة من مقاعد الطائرات اخلا�شة مع نظام النقل املريح للج�شم، واحلائز 
على براءة اخرتاع، والذي يتوافق مع و�شع اجل�شم ويدعمه لتعزيز الراحة.

بع���د اأن ك�شفت عن 3 حافالت اختبارية تلمح حلافلتها 
ال�شه���رية T1، اأكدت فولك�س واجن عرب بيان ر�شمي اأنها 

�شتنتج اجليل اجلديد من T1 يف العام 2022.
احلافل���ة ال�شه���رية ال���ذي يحم���ل ا�ش���م T1 تلق���ى 

ال���ذي  الكال�شيك���ي  الع���امل لت�شميمه���ا  معجب���ني ح���ول 
يعجبه���م، وبع���د اأن قّدم���ت فولك�س واجن كالّ م���ن Bulli و

Budd-e و I. D. Buzz االختباري���ة ها ه���ي ال�رسكة االأملانية 
تعل���ن عمله���ا على تطوير جيل جديد من T1 مبن���ي على قاعدة عجالت 

 I. و�شيكون كهربائياً بالكامل. ووفقاً لفولك�س واجن، فاإنها �شتحتفظ بلغة ت�شميم ،MEB
D. Buzz االختبارية يف الداخل واخلارج، و�شتوّفر بع�شاً مما راأيناه فيها. لن تقف فولك�س 

واجن عند هذا احلد، و�شتوّفر نظام قيادة ذاتيا من الدرجة الثالثة يف حافلتها اجلديدة.

 كشف النقاب 
Portofino عن فيراري

طارق البحار
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يف �آ�سيا ينت�سر  للعقاقري  مالريا” مقاوم  “�سوبر 
يح���ذر علم���اء من اأن النت�ص���ار ال�رشيع لنوع جديد م���ن مر�س املالريا، 
يطلق���ون عليه “�صوبر مالريا”، يف جنوب �رشق اآ�صيا يقرع جر�س الإنذار يف 
عموم العامل. ول ميكن الق�صاء على هذا النوع اخلطري من طفيلي املالريا 

من خالل تناول العقاقري الرئي�صية امل�صادة للمر�س.
وظه���ر املر�س يف البداية يف كمبودي���ا لكنه منذ ذلك الوقت انت�رش يف 

مناطق عدة يف تايالند ولو�س وو�صل اإلى جنوب فيتنام.
وق���ال الفري���ق الطب���ي يف وحدة اأبح���اث الطب ال�صتوائ���ي يف جامعة 
اأك�صفورد يف بانكوك اإن ثمة خطرا حقيقيا من اأن ي�صبح املر�س غري قابل 
للعالج. وق���ال اأرجني دون���دروب، رئي�س الوحدة، لبي ب���ي �صي: “نعتقد 
باأنه تهديد حقيقي.” واأ�ص���اف: “من املقلق اأن هذه ال�صاللة من املر�س 
تنت�رش ب�رشعة يف اأنحاء املنطقة كلها، ونحن نخ�صى من اأن ينت�رش ب�رشعة اأكرب 
وي�ص���ل )يف النهاي���ة( اإلى اأفريقي���ا”. ويف خطاب ُن����رش يف دورية لن�صيت 
لالأمرا����س املعدية، اأو�صح الباحثون اأن “التطور احلديث للمر�س” اأظهر 

مقاومة ملجموعة عقاقري الأرتيمي�صينني لعالج املالريا.

�سقة للبيع يف نيويورك بـ110 ماليني دوالر 

علمـــاء بريطانيــــون يعدلــــون �حلم�ض �لنـــووي الأجنــــة ب�سريـــة
ا�صتط���اع علماء بريطانيون للمرة الأولى 
تعديل الب�صمة الوراثية املعروفة باحلم�س 

النووي لأجنة ب�رشية.
تاب���ع ملعه���د  وك�ص���ف فري���ق علم���اء، 
فران�صي�س كريك، بدرا�صته عن اأ�رشار جديدة 

للحظات الأولى يف حياة الإن�صان.
وقد متهد درا�صة ما يحدث بعد اإخ�صاب 
حي���وان من���وي لبوي�ص���ة ال�صبي���ل لتح�صني 
عملي���ات الإخ�ص���اب ال�صناع���ي اأو تف�ص���ري 

�صبب حدوث حالت الإجها�س.
ومت تعدي���ل الأجن���ة بعد ف���رتة ق�صرية 

من حدوث الإخ�ص���اب وتركت يف طور النمو 
ل�صبع���ة اأيام قبل اأن ي�صهد العلماء اأحد اأكرث 

التحولت اإثارة للده�صة.
وت�صمح خطوات تعديل احلم�س النووي 
بانتقاء جني وراثي مع���ني يعتقد اأنه يحمل 

اأهمية حيوية.
وي�صتخدم العلم���اء اأداة تعديل اجلينات 
لتنقي���ة   ”9 “كري�صرب-كي����س  الوراثي���ة 
مليارات احل���روف لل�صفرة الوراثية وحتديد 
هدفها الوراث���ي واخرتاق احلم����س النووي 

بكفاءة.

وخالل ال�صبع���ة اأيام الأولى ينمو اجلنني 
الطبيعي من خلية واحدة اإلى نحو 200 خلية. 
كم���ا مير باخلط���وات الأول���ى لتنظيم نف�صه 

وحتديد وظائف خا�صة للخاليا املختلفة.
ويك���ّون اجلن���ني ج�صم���ا كروي���ا يطل���ق 
عليه ا�صم “الكي�ص���ة الأرميية” حتتوي على 
بع����س اخلالي���ا اخلا�ص���ة لتكوي���ن امل�صيمة 

واحلوي�صلة ال�رُشّية واأ�صياء اأخرى.
وتعت���رب هذه امل���رة الأول���ى التي يعّدل 
علماء جمموعة من الأجنة الب�رشية لالإجابة عن 

اأ�صئلة اأ�صا�صية يف علم الأحياء.

وقالت كاثي نياكان، م�رشفة على الفريق 
يف معه���د كري���ك يف لن���دن، لبي ب���ي �صي : 
“عندم���ا تب���ني لنا اأن طريق���ة العمل فّعالة، 
انتبانا �صع���ور بال�صعادة ب�ص���اأن اإمكانية اأن 

يفتح لنا ذلك اأبوابا للمعرفة”.
واأ�صاف���ت: “ميدنا هذا البحث الرئي�صي 
باأ�ص����س معرفية ع���ن املراح���ل الأولى لنمو 

الإن�صان”.
وق���د ي�صاعد الفه���م العمي���ق للحظات 
الأول���ى يف حي���اة الإن�ص���ان يف تف�صري بع�س 

املفاهيم اخلطاأ عن العقم.

م�سر تفتتح �أكرب متحف 
مطلع �لعام �ملقبل

تب���ذل وزارة الآثار امل�رشي���ة جهودا حثيثة 
لإجن���از الأعم���ال النهائية يف املتح���ف اجلديد، 
ال���ذي �صيع���د الأك���رب م���ن نوع���ه يف الع���امل، 
بع���د افتتاح���ه مطلع الع���ام املقب���ل. ويف اإطار 
التح�ص���ريات، نقل���ت وزارة الآثار قط���ع اأثرية 
م���ن املتحف الواق���ع يف مي���دان التحرير و�صط 
العا�صمة القاهرة، اإلى قاعات املتحف اجلديد. 
وبني القطع ال�10 التي مت نقلها، جزء من ذقن 
اأبو اله���ول، على اأن ي�صتقب���ل املتحف اجلديد 
مزي���دا من القطه، اأبرزها متث���ال للملك خفرع، 
ال���ذي بنى اله���رم الأو�صط. كم���ا �صي�صت�صيف 
املتحف اجلدي���د راأ�س امللك اأو����رشكاف، الذي 

يعتقد اأنه موؤ�ص�س الأ�رشة اخلام�صة.

زلز�ل كوريـا 
�ل�سمالية “طبيعي”

قالت وكالة )�صي.تي.بي.تي.اأوه( ملراقبة 
التج���ارب النووي���ة وم�صوؤول ك���وري جنوبي اإن 
الزلزال الذي وقع قرب موقع التجارب النووية 
يف كوري���ا ال�صمالية اأم�س ال�صب���ت طبيعي على 
الأرج���ح مما ب���دد املخاوف م���ن اأن تكون بيونغ 
يانغ فجرت قنبلة نووي���ة اأخرى بعد اأ�صابيع من 
اآخر جتاربها النووية. وقال م�صوؤولون �صينيون 
اإنهم ي�صتبه���ون باأن الزلزال الذي بلغت �صدته 
3.4 درجة كان “انفجارا” لكن الوكالة وم�صوؤول 
م���ن هيئة الأر�صاد بكوري���ا اجلنوبية قال اإنهما 
يعتق���دان اإنه زل���زال طبيعي. وق���ال امل�صوؤول 
الك���وري اجلنوبي ال���ذي طلب عدم ن����رش ا�صمه 
“الطريق���ة الأ�صا�صية هي البح���ث يف املوجات 
الهتزازية اأو املوجات ال�صوتية والأخرية ميكن 

ر�صدها يف حال وقوع زلزال �صناعي”.

�رتفاع عدد قتلى زلز�ل 
�ملك�سيك �إلى 286

جتم���ع �صكان �رشدهم الزل���زال يف قرية من 
اخلي���ام يف جن���وب العا�صم���ة املك�صيكية يوم 
اجلمع���ة بينم���ا ارتفع ع���دد القتل���ى اإلى 286 
وبدت عالمات الإنهاك عل���ى عمال الإنقاذ بعد 

3 اأيام من وقوع الزلزال.
والزل���زال الذي بلغت �صدته 7.1 درجة هو 
الأكرث فتكا يف املك�صيك يف اأكرث من 30 عاما.

ومل يتم بعد ح�صاب حج���م الدمار بالكامل 
يف املدينة التي يقطنها 20 مليون �صخ�س.

ووق���ع زلزال الثالث���اء يف الذكرى ال�صنوية 
لزل���زال 1985 املدمر الذي قتل حوايل 5 اآلف 

�صخ�س يف مك�صيكو �صيتي. 
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

طرحت �صقة متتد على 5 طوابق يف اأعلى قمة مبنى ولوورث بيلدينغ 
يف نيوي���رك للبيع ب�110 ماليني دولر لت�صب���ح يف حال حققت هذا ال�صعر 
اأغل���ى �صقة يف تاريخ املدينة. وتبل���غ م�صاحة ال�صقة 900 مرت مربع تقريبا 
موزع���ة على 5 طواب���ق مع �رشفة على ارتفاع 220 م���رتا وم�صعد كهربائي 
خا����س. هذه بع�س موا�صفات هذه ال�صقة الفخمة التي يروج لها املقاول 
العقاري “الكيمي بروبرتيز”. وتولى املهند�س الفرن�صي تيريي دي�صبون 
ترميم املبنى التاريخي الذي �صمل 33 �صقة اإ�صافة اإلى ال�صقة املعرو�صة 
للبيع. و�صبق للمعماري الفرن�صي اأن رمم اأي�صا متثال احلرية يف نيويورك. 
ويف ح���ال بيعت ال�صقة، �صت�صبح الأغل���ى يف تاريخ نيويورك متقدمة على 
�صق���ة م���ن طابقني يف مبن���ى “وان57” الواقع يف ال�ص���ارع 57 يف مانهاتن 

بيعت ب�صعر 100.5 مليون دولر على ما ذكرت و�صائل اإعالم اأمريكية.

لوحة فنية بري�صة الفنان حممود غريب مبنا�صبة اليوم الوطني للمملكة العربية 
ال�صعودية ال�صقيقة، متثل موؤ�ص�س اململكة امللك عبدالعزيز اآل �صعود طيب اهلل 

ثراه، وهي اآخر �صورة اأخذت له يف احلج.

بين نيويورك وجنيف
التع����اون الكام����ل، الذي اأبدته البحرين م����ع جمل�س حقوق الإن�صان ع����رب اآلية ال�صتعرا�س 
الدويل ال�صامل، مل ياأت انطالقا من وفاء اململكة بالتزاماتها جتاه املجتمع الدويل فح�صب؛ بل 
كان نابع����ا من حر�س قيادتها وموؤ�ص�صاته����ا الوطنية على تعزيز احلريات الأ�صا�صية وتر�صيخ 

ثقافة حقوق الإن�صان و�صونها والرتقاء بها.
نتيج����ة لهذا احلر�س ال�ص����ادق والهتمام الكب����ري الذي توليه البحرين بحق����وق الإن�صان، 
حظي����ت اململك����ة بثاين اأقل عدد م����ن التو�صيات بع����د فنلندا وقبل اململك����ة املتحدة )227 
تو�صية( من بني 14 دولة �صملها ال�صتعرا�س الدوري للمجل�س هذا العام، كما كانت اململكة 

�صباقة يف تقدمي تقريرها، الذي نال تقدير واإ�صادة 75 دولة.
البحرين، رغم ما تواجهه من حتديات، ا�صتطاعت اأن حتقق قفزات كبرية يف جمال حقوق 
الإن�ص����ان على ال�صعيدين املوؤ�ص�صي والت�رشيعي، وه����ذا ما اأكده رئي�س جمل�س حقوق الإن�صان 

خواكني مازا مارتيلي حينما اأثنى بجهود اململكة وتعاونها البناء مع املجل�س.
وعندم����ا تنجز البحري����ن 139 من اأ�ص����ل 175 تو�صية قدمتها ال����دول الأع�صاء يف جمل�س 
حق����وق الإن�صان، فاإن ذلك يعد يف حد ذاته جناحا اآخ����ر ي�صاف اإلى �صجل اململكة امل�رشف، ومع 
ذلك لن تتوقف حماولت التقليل من حجم تلك الإجنازات وت�صويهها خدمة لأجندات م�صبوهة.

لكن من يراقب الأو�صاع يف البحرين عن كثب يدرك جيدا اأن قيادتها احلكيمة ل تكرتث 
كث����ريا مبا يروج له اأعداء الوط����ن واملرتزقة املاأجورون يف اخلارج، واإمنا حتركها رغبة �صادقة 
يف تطوي����ر القوانني والت�رشيع����ات لتحقيق العدالة و�صون الكرام����ة الإن�صانية لكل من يعي�س 

فوق تراب اململكة من مواطنني ومقيمني.
املزاع����م والدعاءات الباطلة ب�ص����اأن احلقوق واحلريات يف البحري����ن ل ت�صتحق عناء الرد، 
فالدف����ع مب�صرية التنمية اأولى من الدفع ملوظف����ني فا�صدين تعج بهم اأروقة مفو�صية الأمم 
املتحدة ال�صامية حلقوق الإن�صان واملنظمات غري احلكومية املعنية بتعزيز اأر�صدتها البنكية 
عو�ص����ا ع����ن حقوق الإن�ص����ان. البحرين انت�رشت يف جني����ف على كل من ترب�����س بها، وهذه هي 
املوقع����ة الأه����م والأكرث تاأثريا وم�صداقي����ة؛ حيث يختلف جمل�س حق����وق الإن�صان - املنتخب 
م����ن قبل الدول الأع�صاء ويتبع مبا�رشة اجلمعي����ة العامة - عن املفو�صية ال�صامية، التي يعني 
رئي�صه����ا واأع�صاوؤها وفقا حل�صابات وم�صالح تقرر يف دهالي����ز املنظمة الأممية املظلمة على 
اأ�صا�����س م�صاهمات “اجلهات املانحة الأخرى”، فالف����ارق بني املكتبني اأبعد من امل�صافة بني 
نيويورك وجنيف. قطار امل�رشوع الإ�صالحي انطلق يف رحلته، والبحرين ما�صية قدما يف م�صرية 
نه�صته����ا وتقدمه����ا، ورغ����م كل ال�صعوبات والتحدي����ات التي ل تخفى على اأح����د لن تتوقف 
امل�ص����رية ولن ينحرف القطار عن م�ص����اره ما دامت هناك اإرادة �صيا�صية قوية وحا�رشة و�صعب 

واع وحمب لوطنه ومتطلع مل�صتقبل اأف�صل لأبنائه.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س املتوقع اليوم 
�صيكون ح�صناً بوجه 

عام.

الرياح �صمالية اإلى �صمالية �رشقية من 10 
اإلى 15 عقدة ولكنها متقلبة الجتاه من 5 

اإلى 10 عقد خالل الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام. 
درجة احلرارة العظمى 37، وال�صغرى 28 

درجة مئوية.

مـوؤ�س�ض �ململكـــة 

• الفنان حممود غريب	
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