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اأف���اد وزير الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خل���ف باأنه مت  
التف�ش���يلية  الت�ش���اميم  % م���ن  اإع���داد 90 
مل�رشوع اإن�ش���اء خمرج لقرية ب�ري على �ش���ارع 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان )الهاي�ي(، وه���� م�رشوع 
مدرج �شمن احلل�ل العاجلة حلل الختناقات.

جاء ذلك يف ر�شالة ت�شلمها نائب املنطقة 
ماج���د املاجد م���ن ال�زير، وح�ش���لت “البالد” 
على ن�شخة منها، وتت�شمن جمم�عة ردود على 
طلب���ات واقرتاحات برملاني���ة وبلدية لتط�ير 

قرية ب�ري.
واأ�ش����اف ال�زير “مت النته���اء من اإعداد 
60 % من الت�شاميم التف�شيلية لقرتاح فتح 

مداخ���ل لب�ري م���ن دوار �ش���فر”. ونبه ال�زير 
ل�ج����د اأنابي���ب نفط تابع���ة ل�رشك���ة “بابك�” 
تتعار����ض مع الطري���ق رق���م 5405 بالقرية، 
وجار التن�ش���يق مع ال�رشكة لتحديد متطلباتها 

واحل�ش����ل على م�افقتها. وحتدث عن انتهاء 
ال����زارة م���ن درا�ش���ة اجل���دوى والدرا�ش���ات 

املبدئي���ة  والت�ش���اميم  التف�ش���يلية 
مل�رشوع امتداد �شارع ال�شيخ زايد.

املنامة - وزارة الأ�ش���غال و�ش�ؤون البلديات 
ال����زارة  والتخطي���ط العم���راين: ك�ش���ف وكي���ل 
ل�ش����ؤون البلدي���ات يف وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين نبي���ل اأب� الفتح 
عن اأن ال����زارة ممثل���ة يف اإدارة التنمية احل�رشية 
وبناء على تف�ي�ض من جمل�ض املناق�شات قامت 
بت�قيع عق�د ترميم و�ش���يانة 103 منازل �شمن 
م�رشوع تنمي���ة املدن والقرى وذلك بكلفة ملي�ن 

دينار.
العق����د مت  اأن ت�قي���ع  الفت���ح  اأب����  واأك���د 

بالتن�ش���يق مع املجال����ض البلدية وجمل����ض اأمانة 
العا�شمة وبناء على نظام املناق�شات الداخلية؛ 
من اأجل تقدمي امل�ش���اعدات الإن�شائية من ترميم 
ومراف���ق لالأ�رش املحدودة الدخل ووفق الأول�يات 

التي حددتها املجال�ض البلدية.
واأكد التعاون القائم مع املجال�ض البلدية يف 
امل�رشوع، معتربا اأن م����رشوع تنمية املدن والقرى 
وال���ذي يعن���ى ب���ذوي الدخ���ل املحدود ه���� اأحد 

امل�شاريع املهمة التي تبنتها مملكة البحرين. 
وك�ش���ف اأب�الفتح عن اأن ال�زارة وبالتن�شيق 

مع املجال�ض خ�ش�ش���ت ميزانية �شن�ية مقدارها 
2.4 ملي����ن دين���ار للم�رشوع مبا ميك���ن من اإجناز 
املزيد من املن���ازل يف هذا العام، مبينا اأن هناك 
34 منزل �ش���يعاد طرحها يف مناق�ش���ات داخلية 

قريبا.
 واأو�ش���ح اأن ال����زارة ب���داأت بالفع���ل اأعمال 
الرتمي���م وال�ش���يانة يف ع���دد من املن���ازل التي 
وقعت عق�ده���ا اأخريا، م�ؤكدا ����رشورة الإ�رشاع يف 

اإجناز الأعمال مبا ميكن من النتهاء منها 
ح�شب اجلدول الزمني املقرر لها.

خمرج لبوري من “الهايوي”... والأنابيب تعرت�ض مدخال جديدا

توقيع عقود 103 منازل مب�شروع تنمية املدن والقرى

ديناًرا  175 بـ  ال�شحي  التاأمني  “الت�شهيالت” تد�شن 

روحاين: الإيرانيون ل يرون اأفقا مل�شتقبل واعد

        زينب العكري من مدينة عي�سى

د�ّشنت �رشكة الت�شهيالت للتاأمني - اإحدى 
ال�رشكات التابعة ل�رشكة البحرين للت�ش���هيالت 
التجاري���ة - خدمة التاأمني ال�ش���حي اجلديدة 
والأولى م���ن ن�عها يف البحرين حتت م�ش���مى 
“اأن���ا بخ���ري” لالأف���راد م���ن عم���ر 21 اإل���ى 64 
�ش���نة مقابل 175 دين���اًرا فقط وت�ش���مل 13 

م�شت�شفى. 

و�رشح الرئي����ض التنفيذي ل�رشكة البحرين 
للت�ش���هيالت التجارية، عادل حبيل، يف م�ؤمتر 
�ش���حايف اخلمي�ض، ب���اأن اإطالق منت���ج التاأمني 
اجلدي���د “اأن���ا بخري” ج���اء ليغط���ي احتياجات 
امل�اطن���ني واملقيمني ال�ش���حية عرب ت�فري 
خدمة تاأمني �ش���املة ومتكاملة �ش���د املخاطر 
ال�ش���حية الت���ي قد يتعر�ش����ن لها ل�ش���مان 

و�ش����ل الرعاية ال�ش���حية املنا�ش���بة 
مقابل اأ�شعار رمزية.

اأب�ظب���ي - �ش���كاي ني�ز عربي���ة: انتقد 
الرئي�ض الإيراين ح�شن روحاين، اأم�ض ال�شبت، 
ما اعتربه عدم حترك “امل�ش����ؤولني” ب�شكل 
فاعل للرد على احتجاجات �ش���عبية متزايدة، 
لأ�شباب منها تعر�ش���هم للتهديد من جانب 

ق�ى مل ي�شمها.
وانت�رشت يف الأ�ش���ابيع القليلة املا�شية 
على م�اقع الت�ا�ش���ل الجتماعي ت�شجيالت 

وتقارير ع���ن احتجاج���ات يف مناطق خمتلفة 
من البالد.

وقال روحاين يف خطاب اأمام م�ش����ؤولني 
كب���ار يف طهران “مبا اأن النا�ض لي�ض لديهم 
معل�م���ات كافية... ومب���ا اأن النا�ض ل يرون 
خططا للم�ش���تقبل، قد ي�ش���عرون بال�شتياء 

اإل���ى ال�ش���ارع  والغ�ش���ب وينزل����ن 
وي�رشخ�ن”.
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روؤو�س  دينار  مليون   3.1 “امل�ستثمرين”: 
اأموال 17 موؤ�س�سة تطلب تغيري اأن�سطتها

 فريج الفا�سل... ذكريات متجددة 
من الزمن اجلميل

اقتصاد البالد
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حزامة حبايب يف ملتقى بيت ال�سعر 
بيت اإبراهيم العري�س

مسافات البالد
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متويل “مزايا” يحدده الراتب
ت�سارب اآراء العقاريني عن تاأثري “ال�سكن االجتماعي” على اأ�سعار املنازل... مراقبون:

ت�ش���اربت اآراء عقاري���ني ب�ش���اأن تاأثري بدء 
وزارة الإ�ش���كان ت��ش���يع نطاق برنامج ال�ش���كن 
الجتماع���ي )مزايا(، ال���ذي �ش���ريفع �رشيحة من 
�ش���يتمكن�ن م���ن ����رشاء املن���ازل اجلدي���دة من 
اأ�ش���حاب الطلب���ات الإ�ش���كانية، على م�ش���ت�ى 
الأ�ش���عار يف ال�ش����ق املحلي���ة، م�ش���ريين اإل���ى 
اأن املقاول���ني امل�ش���تفيد الأكرب م���ن التعديل 

اجلديد ولي�ض امل�اطن.
فف���ي ح���ني ذه���ب البع����ض اإل���ى اأن ذلك 
�ش���ريفع اأ�ش���عار العقارات كما حدث عند اإطالق 
الربنامج قبل اأع�ام عدة، راأى اآخرون اأن م�شت�ى 
الطلب �ش���يزيد، لكن الأ�ش���عار �شتظل حمك�مة 
ب�شقف قمية ال�حدة املحددة يف الربنامج مببلغ 
120 األف دينار وع�امل املناف�ش���ة يف ال�ش����ق، 

بينما اأم�شك اآخرون الع�شا من املنت�شف.
واأ�ش���اروا اإلى اأن من ال�شعب احلكم بتاأثري 
التنقيح���ات اجلدي���دة خ�ش��ش���ا اأن ال����زارة مل 
تعلن ع���ن تفا�ش���يل كاملة فيم���ا يتعلق مببلغ 

التم�يل، والذي ي�شل حالياً اإلى 81 األف دينار. 
وت�قع بع�ض املراقبني اأن تقل�ض ال�زارة مبلغ 
التم�ي���ل احلايل )81 األف دينار( لأقل من ذلك، 

بناًء على راتب �شاحب الطلب الإ�شكاين، مبعنى 
اأن���ه قد يك����ن هناك مت�ي���ل مببلغ 50 

األف دينار واآخر 60 األف دينار وهكذا.

اأبرزها االإرهاب واجلرائم االإلكرتونية... اآمر “امللكية لل�سرطة”:

اأكد اآمر الكلية امللكية لل�رشطة ب�زارة 
الداخلية العميد اإبراهيم ح�شن ال�شيب اأنه 
يتم اأخ���ذ التط�رات واملتغ���ريات الأمنية 
امل�ش���تمرة يف العتب���ار؛ لتط�ير وحتديث 
���ا  الربام���ج الأكادميي���ة بالكلية، خ�ش��شً
املتعلقة بالإرهاب، واجلرائم القت�شادية 
مرك���ز  “يهت���م  م�ش���يًفا  والإلكرتوني���ة، 
البح����ث الأمني بالأكادميية مبتابعة ذلك 

ب�شكل عميق”.
واأو�ش���ح ال�ش���يب بح����ار اأجرت���ه معه 
الأكادميي���ة ع���ن بقي���ة  “الب���الد” متي���ز 
نظرائها باملنطقة باأنه���ا حديثة، وبكرثة 
الربامج العملية التي يدر�ش���ها التالميذ، 
ا املندرجة حتت النظام الدرا�شي  خ�ش��شً
)الأرب���ع �ش���ن�ات(، والذي تتخلل���ه برامج 

ع���دة ت�ؤه���ل الطال���ب لأن يك�ن �ش���ابًطا 
متمكًنا يف اأي اإدارة اأمنية �شيزاول 

5عمله بها.

املقاولون امل�ستفيد االأكرب من التعديل اجلديد ولي�س املواطن

اإبراهيم النهام

ليلى مال اهلل 

 علي الفردان 

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شع�دية: ريالن - الك�يت: 200 فل�ض - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - ال�ليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 ي�رو

ر�شد التحديات الأمنية لتطوير املناهج

�شو�شن �شالح... التوفيق بني 
الأ�شرة والأعمال يف اأزهى مظاهره

لقاء األحد

21
11

•  م�رشوع “ديرة العي�ن” اأحد اأبرز م�رشوعات ال�شكن الجتماعي )اأر�شيفية(	

القرية: تطوير  واقرتاحات  طلبات  على  االأ�سغال  وزير  رد  “$” تن�سر 

“البلديات”:  وكيل  قريبا...  بيتا  لـ34  ومناق�سات  �سنوية  ميزانية  مليون   2.4

9

املحرق بطل دوري القدم
19

• من لقاء ال�زير مع النائب والع�ش� البلدي ورئي�ض جمعية ب�ري )اأر�شيفية(	

• العميد اإبراهيم ال�شيب متحدثاً ل� “البالد”	
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البحرين تهنئ اليزابيث الثانية بعيد ميالدها

اخلمي�س الثالثاء وحفل “عادات وتقاليد”  انطالق “�سوق ال�سفارات” 

جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يهنئون “املحرق”

خريطة طريق لتنظيم العمل اخلريي

برعاية حرم �شمو رئي�س الوزراء وبح�شور �شمو ال�شيخة لولوة بنت خليفة

مبنا�شبة الفوز بالدوري ومرور  90 عاما على تاأ�شي�س النادي

لدى رعايته موؤمتر “احتواء 2”... وزير “التنمية”: 

املنامة - بن���ا: بعث عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ورئي�س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 

االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ات تهنئة اإلى ملك���ة اململكة 
املتحدة وايرلندا ال�شمالية رئي�شة الكومنولث 

جالل���ة امللك���ة اليزابي���ث الثاني���ة؛ مبنا�ش���بة 
عي���د مي���الد جاللتها، ع���روا فيها ع���ن اأطيب 
تهانيهم لها متمنيني جلاللتها موفور ال�شحة 

وال�شعادة.

املنام���ة - بنا: برعاي���ة كرمية من ح���رم رئي�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة، �ش���احبة ال�ش���مو ال�ش���يخة ح�شة 
بنت علي اآل خليفة، وبح�ش���ور كرمية �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء �شمو ال�شيخة لولوة بن خليفة 
اآل خليف���ة، تقيم جمعية رعاي���ة الطفل واالأمومة يوم 
الثالثاء املوافق 24 اأبريل 2018 �ش���وق ال�ش���فارات 
ال���دويل، وذل���ك مبق���ر اجلمعي���ة يف مدينة عي�ش���ى، 

مب�شاركة 32 �شفارة عربية واأجنبية. 
كم���ا تقيم اجلمعية مبقرها م�ش���اء يوم اخلمي�س 
املواف���ق 26 اأبريل اجلاري برعاية كرمية من �ش���مو 
ال�ش���يخة لولوة بنت خليفة اآل خليف���ة حفل “عادات 
وتقالي���د بحريني���ة”، والذي �شي�ش���تمل على العديد 
م���ن العرو�س والفقرات واالأغاين الرتاثية التي تعر 
عن اأ�ش���الة وثقافة �ش���عب البحري���ن، واأهم العادات 
والتقاليد البحرينية، وي�ش���احب احلفل ع�شاء بدعوة 
من �ش���مو ال�ش���يخة لولوة بنت خليف���ة لدعم ريا�س 

االأطفال واحل�شانات التابعة للجمعية. 
وبهذه املنا�ش���بة، رفعت رئي�ش���ة جمعية رعاية 
الطفل واالأمومة ال�شيخة هند بنت �شلمان اآل خليفة، 
اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإلى حرم �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء �ش���احبة ال�شمو ال�شيخة ح�شة 
بنت علي اآل خليفة، وكرمية �ش���احب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء �ش���مو ال�ش���يخة لولوة بن���ت خليفة اآل 
خليفة عل���ى دعمهما وم�ش���اندتهما الدائمة للجمعية 
ورعايتهم���ا لالأن�ش���طة الت���ي تقيمها، والتي ت�ش���كل 
م�ش���در فخر واعت���زاز جلمي���ع املنت�ش���بني للجمعية 
وحافًزا لال�ش���تمرار يف م�ش���رية اخل���ري والعطاء التي 

ت�شهدها اململكة يف ظل قيادتها احلكيمة. 
واأ�شادت بحر�س �شمو ال�شيخة لولوة بنت خليفة 
اآل خليف���ة على رعاية وح�ش���ور فعالي���ات اجلمعية، 
االأمر الذي يعك�س مدى اهتمام �ش���موها بدعم العمل 
االجتماعي واخلريي، م�ش���رية اإلى اأن �شموها معروف 
عنه���ا مبادرتها اإلى م�ش���اندة كل عمل يحم���ل اأبعاًدا 

اإن�شانية وخريية. 
واأكدت اأن جمعية رعاية الطفل واالأمومة ت�شلط 
م���ن خ���الل الفعاليات الت���ي تقيمها على م���ا يتمتع 
ب���ه املجتمع البحرين���ي من قيم التعاي����س واالنفتاح 
والتعددي���ة يف اإط���ار من االن�ش���جام والتناغم الفريد 

الذي ي�شعر به كل من يقيم على اأر�س البحرين. 
واأ�ش���ارت اإلى اأن �شوق ال�ش���فارات الدويل يعد 
منا�ش���بة �ش���نوية وفر�ش���ة طيب���ة لتعزي���ز عالق���ات 
التع���اون ب���ني مملك���ة البحري���ن وخمتل���ف ال���دول 
ال�ش���قيقة وال�ش���ديقة، واإتاحة املجال اأمام التبادل 
الثقايف واحل�ش���اري مبا يعزز م���ن روح التعاون بني 
احل�ش���ارات املختلفة.  واأو�ش���حت اأن حفل “عادات 
وتقاليد بحرينية” ياأتي يف اإطار اهتمام جمعية رعاية 
الطفل واالأمومة برت�ش���يخ القيم العادات والتقاليد 
البحريني���ة االأ�ش���يلة ونقله���ا اإلى االأجي���ال القادمة، 
ال�ش���يما واأن البحري���ن تزخر باإرث ح�ش���اري وتراثي 

كبري يجب احلفاظ عليه.

املنامة - بنا: اأجرى عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة ات�ش���اال هاتفيا مع 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي املحرق الريا�ش���ي ال�شيخ 
اأحمد بن علي اآل خليفة، اأعرب فيه جاللته عن خال�س 
تهانيه وتريكاته مبنا�شبة فوز نادي املحرق ببطولة 
دوري الدرج���ة االأولى للمرة 34 يف تاريخ امل�ش���ابقة 

ومرور 90 عاما على تاأ�شي�س النادي.
واأكد جاللته يف االت�ش���ال اأن الف���وز الذي حققه 
نادي املحرق جاء بف�شل تعاون جميع االأجهزة الفنية 
واالداري���ة م���ن النادي، وم���ا اأبداه العب���و الفريق من 
م�ش���توى متميز اأهّلهم لتحقي���ق بطولة الدوري، كما 
نوه جاللته مبا ات�ش���مت به البطولة من روح ريا�شية 

اأخوية بني جميع الفرق.
كم���ا كل���ف جاللت���ه رئي����س جمل����س اإدارة نادي 
املح���رق بنق���ل ته���اين جاللته اإل���ى جمل����س االإدارة 
والعبي وجماهري نادي املحرق، متمنيا جاللته للجميع 

دوام التوفيق وال�ش���داد لتحقيق مزيد من البطوالت 
واالإجنازات الريا�شية على خمتلف امل�شتويات.

من جانبه، اأعرب ال�ش���يخ اأحمد بن علي اآل خليفة 
عن خال�س �ش���كره وتقديره جلالل���ة امللك، موؤكدا ما 
حتظى به الريا�ش���ة وقطاع ال�ش���باب يف اململكة من 

اهتمام ورعاية من جاللته.
كما اأهدى الفوز اإلى جاللة امللك، متمنيا جلاللته 
موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة وململكتنا الغالية املزيد 
م���ن الرخاء واالزدهار. وبعث رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأم���ري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
برقية تهنئة اإلى رئي�س جمل����س اإدارة نادي املحرق 
الريا�ش���ي، ع���ر فيها �ش���موه ع���ن خال����س تهانيه 
وتريكاته مبنا�شبة فوز نادي املحرق ببطولة دوري 
الدرج���ة االأولى للمرة 34 يف تاريخ امل�ش���ابقة ومرور 

90 عاما على تاأ�شي�س النادي.
واأعرب �شمو رئي�س الوزراء يف برقيته عن خال�س 

تهانيه وتقديره بامل�ش���توى الكبري الذي ات�شمت به 
البطولة، م�شيداً �ش���موه باال�شتعداد الفني واالداري 
الذي بذله نادي املحرق من اأجل حتقيق الفوز بهذه 
امل�ش���ابقة، التي ت�ش���اف الإجنازاته على �شعيد كرة 
القدم البحرينية، متمنياً �ش���موه لن���ادي املحرق كل 

التوفيق والنجاح يف م�شاركاته املقبلة.
كما بعث ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري 
�ش���لمان بن حمد اآل خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي املحرق الريا�ش���ي، �شمنها �شموه 
خال�س تهانيه وتريكاته مبنا�شبة فوز نادي املحرق 
ببطول���ة دوري الدرج���ة االأول���ى للم���رة 34 يف تاريخ 
امل�ش���ابقة وم���رور 90 عاما عل���ى تاأ�ش���ي�س النادي، 
م�شيدا �ش���موه باالإجناز الريا�شي الكبري الذي حققه 
ن���ادي املح���رق يف البطول���ة، متمنيا لن���ادي املحرق 

مزيدا من االجنازات يف املحافل الريا�شية.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
االجتماعية: نظمت جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية 
حت���ت رعاية وزير العمل والتنمي���ة االجتماعية جميل 
حمي���دان موؤمت���ر “احتواء 2” حتت �ش���عار “اليتيم... 
اأم����س  �ش���باح  متك���ني”،  تنمي���ة...  م�ش���وؤولية... 
بفن���دق “ذا غروف” يف ج���زر اأمواج، مب�ش���اركة نخبة 
م���ن املتحدث���ني يف املج���االت اخلريي���ة والتطوعية 
واالجتماعي���ة، وبح�ش���ور االأم���ني الع���ام للموؤ�ش�ش���ة 
اخلريية امللكية الدكتور م�شطفى ال�شيد، وعدد من 

املعنيني بال�شاأن االجتماعي.
وبهذه املنا�ش���بة، اأ�ش���اد وزير العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة، مبب���ادرة “احت���واء 2” جلمعي���ة الكوثر 
للرعاي���ة االجتماعية، الت���ي تعمل بكل ج���د ومثابرة 
خلدمة فئة االأيتام، وذل���ك من خالل تعاونها الوثيق 
والتن�ش���يق م���ع املوؤ�ش�ش���ة اخلريية امللكي���ة ووزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة وكافة اجله���ات التي 

تهتم برعاية االأيتام يف اململكة.
واأك���د حمي���دان اأن اهتم���ام موؤمتر )احت���واء 2( 
بتوحي���د اجله���ود وبدع���وة املهتم���ني واملفكري���ن 
وذوي العالق���ة لبل���ورة وتطوير املفاهي���م الكفيلة 
بت�ش���ويق اخلدمات املوجهة لالأيت���ام، يعتر توجًها 
ي�ش���تحق التقدير واالإ�ش���ادة، موؤكًدا يف الوقت ذاته، 

احلاج���ة اإل���ى بذل املزيد م���ن اجلهود وال�ش���عي اإلى 
تطوي���ر اآليات العم���ل وتنظيم���ه، خا�ش���ة واأن ذوي 
احلاج���ة م���ن معاق���ني اأو اأيت���ام وغريهم بحاج���ة اإلى 
ا�ش���تمرار دعمهم وم�شاندتهم الإعانتهم على مواجهة 
امل�ش���اعب والعقبات يف احلياة، وتي�شري ممار�شتهم 
للحياة الطبيعية و�ش���ط اأقرانه���م يف املجتمع، بحيث 
يندجم���ون ب���كل فاعلي���ة يف عملي���ة البن���اء والتنمية 

املجتمعية.
واأكد وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية �رضورة 
تكثي���ف اجله���ود وتوحيدها، من خالل ر�ش���م خارطة 

طري���ق و�شيا�ش���ات تنظم هذا العمل االإن�ش���اين، عر 
معايري واأ�ش����س حمددة وعادلة للدعم، وو�ش���ع خطة 
حمكم���ة لتدري���ب كاف���ة العامل���ني واملتطوعني يف 
العمل اخلريي واالإن�ش���اين وفق معايري دقيقة تكفل 

تقدمي اأف�شل اخلدمات.
ويف كلمة لرئي�س اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر 
عبداالأمري �ش���لمان رحب فيها بوزير العمل والتنمية 
االجتماعية واحل�شور الكرمي، موؤكًدا اأن هذا املوؤمتر 
يعد ب���ادرة تطلقها جمعية الكوثر وفر�ش���ة للخروج 
واالآلي���ات  وامل�ش���اريع  التو�ش���يات  م���ن  ب�شل�ش���لة 
املبتكرة التي ت�شاهم يف االرتقاء مب�شتوى اخلدمات 

املقدمة لالأيتام واأ�رضهم.
وم���ن جانبه، اأ�ش���اد رئي�س جمل����س اإدارة جمعية 
الكوث���ر اأحمد النعيمي يف الكلمة الرئي�ش���ية للموؤمتر 
بامل�ش���اعي الطيبة واجله���ود احلثيثة الت���ي تبذلها 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية وعلى راأ�شها الوزير 
به���دف تذليل ال�ش���عاب اأمام املنظم���ات االأهلية يف 
�ش���بيل حتقيق اأف�ش���ل النتائج، معت���ًرا اأن التقييم 
الدوري الأداء اجلمعيات �ش���اهم يف االرتقاء مبخرجات 
العم���ل، حيث متكنت جمعية الكوث���ر من رعاية اأكرث 

2200 يتيم و900 اأ�رضة.

• وزير العمل والتنمية االجتماعية	

مجلس الرئيس... 
 ومـــــــــاذا بعــــــــد؟! 

بعد النجاح الباهر الذي حظي به تد�ش���ني الن�ش���خة االأولى من �شل�شلة جمل�س الرمز 
ال�ش���امخ خليفة بن �شلمان، اآن لنا اأن ن�ش���األ وماذا بعد..؟ هل نعيد التفكري فيما يجب 
اأن يك���ون علي���ه التعاطي مع ه���ذا املجل�س املهيب م�ش���تقبال؟ اأم نتوق���ف عند حمطة 
الر�ش���د للم���داوالت، والنقل للح���وارات؟ هل نوا�ش���ل ال�رضد اال�شرت�ش���ايل املبهج ملا 
يثار من ق�ش���ايا وم���ا يطرح من اأفكار، وما ينقح من مواق���ف؟ اأم نذهب بعيدا حاملني 
راي���ات التفنيد يف كل ما نراه من م�ش���اهدات، وما ن�ش���تمع اإليه م���ن اآراء لنلقي بها يف 
معامل البحوث املتاأنية، ومرافئ التاأثري يف الواقع لتحقيق اال�ش���تفادة االأكر من روؤى 
الرئي�س، وحتويل اإ�ش���اراته املوثقة اإلى برامج عمل، ومواقيت اإجناز لتحقيق ما ي�شبو 

اإليه الوطن، وما يحلم به املواطن؟ 
االأ�ش���ئلة على �ش���عوبتها، واخليار على م�ش���قته، ارتاأيت اأنه لن يك���ون بعيدا عن 
متن���اول اليد، اإذ اإن اجلامعة االأهلية وفرق البحث والتق�ش���ي التي حتظى بها الكليات 
املتنوع���ة فيها ميكنها اأن تقوم بدورها التاريخي لو�ش���ايا ومرئيات جمل�س الرئي�س، 
لذلك جاء اجلواب على م�ش���توى دقة املرحلة: البد واأن يكون للتفكر دورا يف اللقطات 
”، لذلك مل نرتدد يف اتخاذ  ���َماَواِت َواالأَْر����سِ رُوَن يِف َخْلِق ال�َشّ املوحي���ة املقبلة “َوَيَتَفَكّ
الق���رار ال�رضوري. التحليل ي�ش���بق ال�رضد، والبحث يتقدم ال����رضح، والتعرف على ما بني 
ال�ش���طور اأهم ما تاأتي به هذه ال�شطور من اأخبار وما ت�شخه يف ذهنيتنا امل�شت�شلمة من 

معلومات.
ال���راأي مهم لكن االأه���م هو الغو�س يف اأ�ش���بابه ودواعيه، يف منطلقاته واأ�ش���انيده 
ومراميه، واالأه���م اأن يكون للمعمل البحثي جتهيزاته ومعداته؛ من اأجل تاأكيد اليقني، 

وتوثيق النتائج، وتدوين امل�شاهدات.
اإن جمل����س رئي�س ال���وزراء مل ولن يكون مث���ل اأي جمل�س بروتوكويل عاب���ر، اإذ اإنه 
كان ومازال و�شيظل جمل�شا الإعداد امل�شاريع الوطنية، وجتمعا الإبراز الوحدة الع�شوية 
ملختلف فئات املجتمع، ومنرا تقدميا لن�رض روح املحبة والتاآلف ما بني اأطراف الوطن 

الواحد. 
م���ن هن���ا كان لزاما علينا ونح���ن على م�ش���ارف حمطة جديدة م���ن حمطات جمل�س 
الرئي�س اأن ن�شتدعي خمزون الرغبة يف نقل االأفكار التي تنخلق، وامل�شاريع التي تطرح 
اإلى من�شات معرفية متقدمة تعنى بالتوجيه، وتركز على اإ�شاراته املعترة بل وتتولى 
م�شوؤولية اإعداد امل�شاريع التي يحتاج اإليها الوطن وتقدميها لالأب الرئي�س يف جمل�شه 

العامر كلما ن�شجت جتربة، اأو ات�شحت فكرة، اأو ولدت نتيجة. 
اإن الهم���ة الب���د واأن ترتافق مع العهد الذي قطعناه على اأنف�ش���نا لكي يتاأكد لهذا 
املجل����س حقائقه التاريخية، واأطروحاته الوطني���ة والقومية من خالل الذهاب اأبعد مما 
نح���ن علي���ه، واأن نقوم بالتحلي���ل املدجج باحلج���ج والراهني، واأن ن�ش���عى مع النخب 
العليمة لتاأطري ق�ش���ايا املجل�س املطروحة، وتر�ش���يم اأبعاده���ا وجغرافيتها املمكنة، 

وتفنيد مغزاها املتواري خلف حم�شنات اللغة، ومبدعات التعابري.
جمل�س الرئي�س ي�شتحق اأن نبذل جهدا اأكر يف �شبيل اأن نخرج منه مب�رضوع نه�شوي 
كبري؛ ذلك اأنه ميتلك من اجلدارة واملهارة واحلكمة ما يجعله دائما واأبدا م�شودة قرار 

م�شريي ل�شعب عربي. 
اإن اجلامع���ة االأهلي���ة تفتح على ال���دوام اأبوابه���ا ومعاملها لكل باحث يف �ش���وؤون 
التنمية واملجتمع، خ�شو�شا ما يرتبط منها باأفكار ومواقف واأطروحات الرئي�س، متاًما 
كما ميكنها القيام باأدوار طليعية لو�ش���ع و�ش���ايا رئي�س الوزراء على اأكتاف علمائها 
لكي ت�ش���بح للمناق�شات البناءة، خطط بناءة وللحوارت الهادفة ا�شرتاتيجيات هادفة، 
يقولون: مل يكن يف االإمكان اأبدع مما كان، لكن القول الف�شل: اإنه �شيكون يف االإمكان 
اأب���دع مما كان حي���ث جمل�س الرئي�س لي�س كاأي جمل�س اآخ���ر، ال تولد فيه االآراء لتموت، 

اإمنا لتحيا مع �شعب ويّف لوطنه ويع�شق احلياة.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

  احلفل اخلتامي لـ “القارئ العاملي” الثالثاء
املنام���ة - بنا: حتت رعاية عاهل البالد 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة، تنطلق غدا )االثنني( الت�ش���فيات 
النهائية مل�ش���ابقة البحرين العاملية لتالوة 
الق���راآن الك���رمي ع���ر االإنرتن���ت )الق���ارئ 
العامل���ي(، فيما �ش���ُيعقد احلف���ل اخلتامي 
للم�ش���ابقة يف متام ال�شاعة الثامنة من م�شاء 
الثالث���اء املقب���ل بقاعة املوؤمت���رات بفندق 

اخلليج.
واأ�شاد وزير العدل وال�شوؤون االإ�شالمية 
واالأوقاف ال�ش���يخ خالد ب���ن علي بن عبداهلل 
اآل خليفة باالهتمام البالغ والرعاية الكرمية 
الت���ي يوليها جاللة املل���ك، ورئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة، وبدعم م���ن ويل العهد 
نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي 
االأمري �ش���لمان ب���ن حمد اآل خليف���ة، بكتاب 
اهلل تعالى، عر متابعتهم احلثيثة ودعمهم 
خلدم���ة  ال�ش���ديدة  وتوجيهاته���م  املق���ّدر 
الق���راآن الك���رمي وتطوي���ر خمرج���ات مراكز 
وحلقات تعلي���م القراآن الك���رمي باململكة، 
ون����رض الثقافة القراآنية ل���دى خمتلف �رضائح 

املجتمع.
واأو�ش���ح وزير الع���دل اأن اهتمام جاللة 
امللك بامل�ش���رية املباركة له االأثر الكبري يف 
تطورها واالرتقاء بها من خالل اإدارة �شوؤون 
الق���راآن الكرمي بال���وزارة، وبدعم كرمٍي من 
املجل�س االأعلى لل�ش���وؤون االإ�ش���المية، حيث 
حق���ق اأبن���اء وبنات مملك���ة البحري���ن مراكز 
متقدم���ة يف امل�ش���ابقات القراآني���ة الدولية 
بلغت اأكرث من �ش���تني مركزاً خالل الثمانية 
ع����رض �ش���نة املا�ش���ية، فلل���ه تعال���ى احلمد 

وال�شكر واملنة.
ولف���ت وزي���ر العدل اإل���ى اأن م�ش���ابقة 
القارئ العاملي حققت منذ انطالقة دورتها 
االأول���ى يف الع���ام 2014 انت�ش���اراً وا�ش���عاً، 
اإذ تزايد عدد املت�ش���ابقني م���ن 5000 اإلى 
7000 ثم اإلى 9200 مت�شابق عر دوراتها 
الثالث على التوايل، م�شيداً بال�رضاكات التي 
حظي���ت به���ا امل�ش���ابقة ممثل���ة يف املجل�س 
االأعلى لل�شوؤون االإ�ش���المية ك�رضيك ر�شمي، 
وهيئة املعلوم���ات واحلكوم���ة االإلكرتونية 
ك�رضيك تقني، ووزارة �شوؤون االإعالم ك�رضيك 
اإعالم���ي، كما �ش���مت ع���دداً من موؤ�ش�ش���ات 

القطاع اخلا�س كرعاة وداعمني للم�شابقة.

• �شمو رئي�س الوزراء	 • •جاللة امللك	 �شمو ويل العهد	



3 األحد 22 أبريل 2018 بالدنا
6 شعبان 1439

العدد 3477 local@albiladpress.com

اإع������داد 90 % م���ن ال��ت�����س��ام��ي��م لإن�������س���اء خم����رج ع��ل��ى ����س���ارع خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���س��ل��م��ان

�سفر دوار  م���ن  م���داخ���ل  ل��ف��ت��ح  ال��ت�����س��ام��ي��م  م���ن   %  60 اإع�������داد  م���ن  الن���ت���ه���اء 

خمرج لبوري على �سارع خليفة بن �سلمان... واأنابيب “بابكو” تتعار�ض مع الطريق
“$” تن�رش رد وزير الأ�سغال على طلبات واقرتاحات تطوير القرية:

اأفاد وزير الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ع�س���ام خلف عن اإعداد 90 % من الت�س���اميم 
التف�سيلية مل�رشوع اإن�ساء خمرج لقرية بوري على �سارع 
خليف���ة بن �س���لمان، وهو م����رشوع مدرج �س���من احللول 

العاجلة حلل الختناقات.
جاء ذلك يف ر�س���الة ت�س���لمها نائ���ب املنطقة ماجد 
املاجد من الوزير، وح�س���لت “البالد” على ن�سخة منها، 
وتت�س���من جمموع���ة ردود عل���ى طلب���ات واقرتاح���ات 

برملانية وبلدية لتطوير قرية بوري.
واأف���اد الوزي���ر اإن���ه “مت النتهاء من اإع���داد 60 % 
من الت�ساميم التف�س���يلية لقرتاح فتح مداخل لبوري 
م���ن دوار �س���فر”. ونب���ه الوزي���ر لوج���ود اأنابي���ب نفط 
تابعة ل�رشك���ة “بابكو” تتعار�ض مع الطريق رقم 5405 
بالقري���ة، وجار التن�س���يق معه���م لتحدي���د متطلباتهم 
واحل�سول على موافقتهم. wوحتدث عن انتهاء الوزارة 
من درا�سة اجلدوى والدرا�سات التف�سيلية والت�ساميم 
املبدئية مل�رشوع امتداد �س���ارع ال�س���يخ زايد. واأو�س���ح 
اأن امل�رشوع �س���يوفر طرقا داخلي���ة خلدمة منطقة بوري 
و4 مناف���ذ جديدة للدخول واخلروج منه���ا، اثنان عبارة 
عن اإ�س���ارات �س���وئية على �س���ارع ويل العهد والثالث 
تقاطع ج�رش علوي عند تقاطع امتداد �سارع ال�سيخ زايد 
مع �س���ارع ال�سيخ عي�س���ى بن �سلمان �س���مال. اأما الأخري 
فهو تقاطع ج�رش علوي عند تقاطع امتداد �س���ارع ال�سيخ 
زاي���د، ردا على اق���رتاح لفتح مدخل للقري���ة منه. واأكد 
اأن الوزارة �س���تنفذ امل�رشوع بعد احل�سول على موافقة 
جميع الإدارات اخلدمي���ة وتوفر امليزانية الالزمة لطرح 

امل�رشوع.
وجاء رد الوزير على خلفية اجتماع عقده يوم الأحد 
املواف���ق 31 دي�س���مرب 2017 بح�س���ور النائ���ب ماجد 
املاجد والع�س���و البلدي بدور ب���ن رجب ورئي�ض جمل�ض 
اإدارة جمعية بوري اخلريية عبدالر�سول احلجريي وعدد 

من امل�سوؤولني بالوزارة.
ومرف���ق مع هذه املادة جدول يت�س���من تفا�س���يل 

القرتاحات والطلبات اخلدماتية ورد الوزير عليها.

• �سورة اأر�سيفية للقاء الوزير مع النائبني الربملاين والبلدي ورئي�ض جمعية بوري	 • ماجد املاجد	

ليلى مال اهلل
رد وزير األشغال على طلبات بوري الخدماتية 

رد وزير األشغالالطلبات واالقتراحات

يوجد لدى الوزارة عدد من م�رشوعات توفري منافذ للقرية اإيجاد مداخل وخمارج لبوري حلل م�سكلة الختناقات املرورية اليومية

اقرتاح فتح مداخل لبوري من �سارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان

مت تق�سيم امل�رشوع اإلى مرحلتني:
- الأولى: اإن�ساء مدخل للقرية على �سارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان. ومت النتهاء منه وافتتاحه بتاريخ 17 مار�ض 2018.
- الثانية: اإن�ساء خمرج للقرية على �سارع خليفة بن �سلمان، وهو م�رشوع مدرج �سمن احللول العاجلة حلل الختناقات، 

ومت اإعداد 90 % من الت�ساميم التف�سيلية للم�رشوع.

اقرتاح فتح مداخل لبوري من دوار �سفر

جار العمل بامل�رشوع على مراحل:
- الأولى: اأعمال التطوير على تو�سعة �سارع ويل العهد لثالثة م�سارات، وا�ستبدال دوار �سفر عند تقاطع �سارع ويل 
العهد مع �س���ارع ال�س���يخ حمد بتقاطع ذي اإ�سارات �سوئية، واإن�ساء اأر�س���فة با�ستخدام الطوب الأر�سي، و�سيتم التنفيذ 

بعد احل�سول على موافقة جميع الدارات اخلدمية وتوفر امليزانية الالزمة لطرح امل�رشوع يف مناق�سة عامة.
- الثانية: ت�سمل اأعمال تطوير الطريق 5231 و5405 وربطه بتقاطع �سارع ويل العهد مع �سارع ال�سيخ حمد.

ومت النتهاء من اإعداد 60 % من الت�ساميم التف�سيلية، علما اأن وجود اأنابيب النفط التابعة ل�رشكة بابكو تتعار�ض 
مع الطريق 5405، وجار التن�سيق معهم لتحديد متطلباتهم واحل�سول على موافقتهم.

اقرتاح فتح مداخل لبوري من دوار القرية
اأعمال تطوير دوار بوري ت�س���مل تطوير �س���ارع عايل مع �س���ارع ويل العهد؛ لزيادة طاقته ال�س���تيعابية، ولت�س���هيل 
احلركة املرورية. ومت النتهاء من اإعداد 50 % من الت�س���اميم التف�س���يلية، و�سيتم التنفيذ بعد احل�سول على موافقة 

جميع الإدارات اخلدمية وحال توفر امليزانية الالزمة لطرح امل�رشوع يف مناق�سة عامة.

اقرتاح فتح مداخل لبوري من امتداد �سارع ال�سيخ زايد

اأنهت الوزارة درا�سة اجلدوى والدرا�سات التف�سيلية والت�ساميم املبدئية مل�رشوع امتداد �سارع ال�سيخ زايد.
و�سيوفر امل�رشوع طرقا داخلية خلدمة منطقة بوري و4 منافذ جديدة للدخول واخلروج منها اثنان عبارة عن اإ�سارات 
�س���وئية على �س���ارع ويل العهد والثالث تقاطع ج�رش علوي عند تقاطع امتداد �سارع ال�سيخ زايد مع �سارع ال�سيخ عي�سى 

بن �سلمان �سمال. اأما الأخري فهو تقاطع ج�رش علوي عند تقاطع امتداد �سارع ال�سيخ زايد.
و�سيتم التنفيذ بعد احل�سول على موافقة جميع الإدارات اخلدمية وتوفر امليزانية الالزمة لطرح امل�رشوع.

ح�سب خارطة املوقع للمجمع فاإن هذه املنطقة غري خمططة.ا�ستكمال �سبكة الطرق يف جممع 758

ا�ستكمال �سبكة املجاري يف جممع 752
يتم اإعداد الت�ساميم الالزمة مل�رشوع ال�رشف ال�سحي الذي �سيخدم اجلزء املتبقي من املجمع يف منطقة بوري.

و�س���يتم التنفيذ بعد النتهاء من تنفيذ اخلط الناقل من مدينة حمد اإلى حمطة توبلي؛ ب�سبب عدم اإمكان التو�سيل 
يف خط ال�رشف ال�سحي احلايل قطر 900 مم املمتد على �سارع عايل؛ نظرا لعدم ا�ستيفائه الطاقة ال�ستيعابية املطلوبة.

و�س���ئون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العمراين: ك�س���ف وكيل 
الوزارة ل�س���وؤون البلديات يف وزارة الأ�س���غال 
و�س���وؤون البلديات والتخطيط العمراين نبيل 
اأب���و الفت���ح ع���ن اأن ال���وزارة ممثل���ة يف اإدارة 
التنمي���ة احل�رشي���ة وبن���اء عل���ى تفوي�ض من 
جمل����ض املناق�س���ات قام���ت بتوقي���ع عقود 
ترمي���م و�س���يانة 103 من���ازل �س���من م�رشوع 
تنمي���ة امل���دن والقرى وذل���ك بتكلفة مليون 

دينار.
واأك���د اأب���و الفت���ح اأن توقي���ع العقود مت 
بالتن�س���يق م���ع املجال����ض البلدي���ة وجمل����ض 
اأمانة العا�س���مة وبناء على نظام املناق�سات 
امل�س���اعدات  تق���دمي  اأج���ل  م���ن  الداخلي���ة؛ 

الإن�س���ائية من ترميم ومرافق لالأ�رش املحدودة 
حددته���ا  الت���ي  الأولوي���ات  ووف���ق  الدخ���ل 

املجال�ض البلدية.
واأكد التعاون القائم مع املجال�ض البلدية 
يف امل����رشوع، معت���ربا اأن م����رشوع تنمية املدن 
والق���رى والذي يعنى ب���ذوي الدخل املحدود 
هو اأحد امل�ساريع املهمة التي تبنتها القيادة 

يف مملكة البحرين.
ال���وزارة  اأن  ع���ن  اأبوالفت���ح  وك�س���ف 
وبالتن�س���يق مع املجال�ض خ�س�س���ت ميزانية 
�س���نوية مقدارها 2.4 مليون دين���ار للم�رشوع 
مبا ميكن من اإجناز املزيد من املنازل يف هذا 
العام، مبينا اأن هناك 34 منزل �سيعاد طرحها 

يف مناق�سات داخلية قريبا.

واأو�س���ح اأن ال���وزارة ب���داأت بالفع���ل يف 
اأعمال الرتميم وال�س���يانة يف عدد من املنازل 
التي وقع���ت عقوده���ا اأخريا، موؤك���دا �رشورة 
الإ�رشاع يف اإجناز الأعمال مبا ميكن من النتهاء 

منها ح�سب اجلدول الزمني املقرر لها.
وك�س���ف اأبوالفت���ح ع���ن وج���ود برنام���ج 
خا�ض للحالت العاجل���ة واحلرجة يف امل�رشوع، 
موؤكدا اجله���ود املهمة التي تبذلها املجال�ض 
البلدية يف ح����رش هذه احلالت ورفعها للجهاز 

التنفيذي ملبا�رشة العمل فيها.
واأو�سح اأنه ومن خالل املوازنة املعتمدة 
�س���نوًيا ل���كل جمل�ض بل���دي وبح�س���ب املواد 
والبن���ود التي ن�ض عليها الدليل الإر�س���ادي 
والق���رى  امل���دن  تنمي���ة  مل����رشوع  املعتم���د 

)الرتميم( يتم التعامل م���ع الطلبات العاجلة 
ذات احلال���ة الإن�س���ائية احلرج���ة واملت����رشرة 
بِفعل احلريق ب�س���كل فوري؛ ملا ت�س���ّكله من 
خط���ر على �س���اكنيها، ف�س���اًل عن ال�س���الحية 
املمنوحة للمجال�ض البلدية من خالل الربنامج 
الإلكرتوين للم����رشوع بتحديد احلالت العاجلة 
ورفعه���ا لل���وزارة للتنفيذ على وج���ه ال�رشعة 
ح�س���ب الأولويات التي حتددها درا�سة احلالة 
الجتماعي���ة ل�س���احب الطل���ب والت���ي يقوم 
بها الق�س���م املعن���ي باملجل�ض البل���دي وفًقا 
للميزانية املقررة لكل طلب بحيث ل تتجاوز 
10000 دين���ار كح���د اأق�س���ى م�س���تملة على 
بدل ال�س���كن لإيجاد �س���كن بديل طوال فرتة 

ال�سيانة.

توقيع عقود 103 منازل مب�رشوع تنمية املدن والقرى
2.4 مليون ميزانية �سنوية ومناق�سات ل�34 منزل... وكيل “البلديات”: 

• نبيل اأبو الفتح	



بدور املالكي من فندق اخلليج 

ج���ددت اأكرث م���ن 500 �ض���يدة من “فريج الفا�ض���ل” 
لقاءهن ال�ضنوي يف ن�ضخته ال�ضابعة يف فندق اخلليج اأم�س، 
يف احتفالية تراثية وعرو�س فنية ل� “املالود” و “اجللوة” 
و “املرادة” تخللتها الزغاريد والأغاين البحرينية القدمية، 

و�ضاركت ال�ضيدات باإعداد الأطباق ال�ضعبية.
ع�ض���وات اللجن���ة املنظم���ة وه���ن: مها الزام���ل، دلل 
ال�رشوق���ي، فوزية زباري، وداد الفا�ض���ل، فاتن الق�ض���ر، 
حي���اة املهزع، عفاف احلم���ر، وجنمة م���راد، اأعربن يف كلمة 
موؤثرة يف بداية احلفل عن جل �ض���كرهن وتقديرهن لعائلة 
الوجي���ه الراحل عبداهلل الزامل واأبنائه وبناته؛ على دعمهم 

املتوا�ضل لإقامة الحتفال باأف�ضل �ضورة.

الوطن في قلوبنا ووجداننا 
واأكدت ال�رشوقي اأن احتفال العام �ض���هد اإقبال كبرا، 
خ�ضو�ض���ا م���ن ال�ض���ابات اللواتي مل ي�ض���اركن يف الن�ض���خ 
ال�ض���ابقة، وهو م���ا يوؤكد وعي بن���ات “الفري���ج” بتعريف 
بناتهم بتاريخ اأقدم فريج من فرجان “املنامة”، م�ضرات 
اإل���ى اأنهن اأحببن���ه؛ لأنه الدار الذي ترب���ن فيه على احلب 
والرحمة وم�ض���اعدة الآخرين، فق���د كان اجلميع بيت واحد، 

وقلب واحد، يجمعنا الوطن الكبر، البحرين الغالية. 
واأ�ض���افت اأن بع����س م���ن ح����رشن لأول م���رة التق���ن 
باجل���ران والأ�ض���دقاء با�ض���تياق، م�ض���رة اإل���ى اأن بيوت 
الفري���ج التي كان���ت عامرة باخلر والعط���اء، تركها بع�س 
اأ�ض���حابها، وانتقلوا للعمل يف بع�س دول اخلليج العربي، 
مو�ض���حة اأن الفري���ج كان ي�ض���م عائ���ات من ال�ض���عودية 

كعائلة الوجيه الزامل.
وقال���ت ال�رشوقي ل� “الباد”: نح���ن جيل ترعرع يف هذا 
الفري���ج العامر، الذي كان ميث���ل جمتمعنا الكبر، اأحببناه، 
وعل���ى رغ���م اأنن���ا غادرن���اه منذ زم���ن، لكن قلوبن���ا بقيت 

حمفورة بذاكرة الأيام اجلميلة التي ق�ضيناها فيه.

التالحم والوالء  
من جهتها، قالت زباري: علمنا فريج الفا�ضل التاحم 
والولء لوطننا، والتوا�ض���ل مع اجلمي���ع والتاحم واملودة، 
مل يك���ن اأه���ل الفريج على الرغ���م من تعدد اأجنا�ض���هم اأو 
مذاهبه���م، اإل قلبا واحدا ويدا واح���دة، متد يد العون لكل 
اأه���ل الفريق واأبنائ���ه، وها نحن نتجمع الي���وم يف لقاء ذي 
�ض���جون يجم���ع الرعي���ل الأول بالأبناء والأحف���اد من اأهايل 

الفريج؛ ليتذكروا اأيام الزمن اجلميل.
وبينت اأن الدعوة مت توجيهها لكل �ضكان الفريج، من 
داخل وخارج البحرين، حل�ضور هذا التجمع اجلميل، واإعادة 

ذكريات املا�ضي.
واأو�ض���حت زب���اري اأن فري���ج الفا�ض���ل ميث���ل جتربة 
اإن�ض���انية ن���ادرة، م�ض���رة اإل���ى اأن اأهل الفري���ج مل يكونوا 
يغلق���ون اأبوابه���م، واأن العاق���ات الإن�ض���انية كان���ت هي 
الأ�ض���ا�س ب���ن اجلميع، لق���د كان املي�ض���ورون م���ن اأبناء 
الفريج ي�ض���عون الفقراء �ضمن م�ض���وؤولياتهم، كان هناك 
ال���ود واملحبة ال�ض���ادقة والرتاحم الذي يرب���ط اجلميع يف 

“فريج الفا�ضل”.

فرصة لقاء األحباب 
اأك���دت الق�ض���ر اأن اللقاء يعد فر�ض���ة لتجم���ع الأهل 
والأحب���ة واجلران الذين كان يظلهم الفريج، م�ض���رة اإلى 
اأن اللجنة وبدع���م من عائلة الوجيه الزامل حتر�س على اأن 
يكون امللتقى �ضمة وعادة متوا�ضلة يحملها اأبنائنا بعدنا؛ 

ليكون ا�ضعاعا م�ضيئا يف حياتهم املقبلة.

الذكريات الجميلة 
وبدوره����ا، رفعت الزامل اأ�ض����مى اآيات ال�ض����كر والتقدير 
لكل عوائل فريج الفا�ضل املمتدة واملتوا�ضلة، واإلى اللجنة 
املنظم����ة لاحتفالية ال�ض����نوية الرائعة، معربة عن �ض����عادتها 
وفخره����ا باأنه����ا ترب����ت يف فري����ج الفا�ض����ل، وعن �ض����عادتها 
للح�ض����ور هي واأ�رشتها من ال�ضعودية للم�ض����اركة يف امللتقي 

ال�ضابع، واأنها مل تغب عن اأي ملتقى منذ الأول واإلى اليوم. 
وقال����ت: كان بي����ت ج����دي املغفور له عب����داهلل الزامل يف 
فري����ج الفا�ض����ل، وحتى بعد اأن حت����ول اإلى “ب����رج الزامل” ل 
زال احلن����ن اإل����ى فريج الفا�ض����ل واأهل����ه باقي����ا يف الوجدان 
كحبنا للبحري����ن واأهلها جميعا، موؤك����دة اأن دعم عائلة الزامل 

لاحتفالية هو واجب وم�ضوؤولية نفتخر بها.

زيادة التواصل 
من جهتها، اأعربت ابنة الفريج املخل�ضة بدرية لوري عن 
�ض����عادتها، و�ضعادة كل امل�ض����اركات يف امللتقى، موؤكدة اأن 
امللتقيات ال�ض����تة التي �ض����بقته هدفت اإلى زيادة التوا�ضل 
والرتاب����ط والتكات����ف بن كل اأبناء الفري����ج، ويتم من خالها 
اإجن����از عدد من الأعم����ال اخلرية، وبدعم اأبن����اء الفريج الذين 

تولوا منا�ضب قيادية. 
وقال����ت: اإن الفرج����ان اختفت م����ن البحري����ن، لكن فريج 
الفا�ض����ل يبقى الذكرى الطيبة والعطرة لفرجان “اأيام اأول”، 
حيث الرتاحم والتعاطف والتكاتف، والأبواب امل�رشعة، والغني 
يكفل الفقر، واجلميع يعي�ض����ون باأمان و�ض����ام ل تفرقة ول 
متييز ب�ض����بب دين اأو مذهب اأو طائفة اأو عرق، الكل جتمعهم 

الرحمة والإن�ضانية والتكافل، يف متازج اإن�ضاين رائع.   

ضيوف السعودية 
من ال�ض����عودية �ض����ارك عدد م����ن ال�ض����يفات بالتجمع، اأم 
عبدالرحمن الق�ض����يبي، اأدي����ل النافع، و�ض����قيقتها باهرة، اإذ 
اأعربن عن �ض����كرهن للجنة املنظمة لحتفالية “�ضيدات فريج 
الفا�ض����ل”، واأكدن حر�ضهن على امل�ض����اركة ال�ضنوية يف هذا 
التجمع، مبينات اأن امل�ض����اركة يف الأعوام ال�ضابقة تركت اآثارا 
طيبة ا�ض����تفدن منها يف مزيد من التوا�ضل مع الأهل من اأبناء 
الفريج، وا�ضتعادة ذكريات اأيام الزمن اجلميل، م�ضرات اإلى 
اأن ه����ذا التجمع يحم����ل اأمانة الأجداد والآب����اء من عادات وقيم 
اأ�ضيلة لنعمل بها ونورثها لاأجيال من بعدنا؛ لنكون فاعلن 
يف زي����ادة الرواب����ط الأخوية واأن يبقى حبل امل����ودة بن الأ�رش 

والعوائل مت�ضا.

مقترح صالة
واأعربت اللجنة املنظمة عن جل ال�ض����كر والمتنان لراعي 
امللتق����ى عائل����ة عب����داهلل املزامل وعل����ى دعمهم ال�ض����نوي، 
ونا�ض����دت اللجنة وجهاء الفري����ج واأبناءه املخل�ض����ن التربع 
ببيت قدمي اأو اأر�س لتخ�ضي�ض����ها ك�ضالة ملنا�ضبات الفريج 

ون�ضاطاته وفعاليته املختلفة.
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اأبرزها الإرهاب واجلرائم الإلكرتونية... 
اآمر “امللكية لل�رشطة” لـ “$”:

نرصد التحديات األمنية 
المتغيرة لتطوير 

المناهج األكاديمية 

 الدعم منحنا 
امل�ساحة لإجراء 

التعديالت املنا�سبة 
للربامج الأكادميية

نر�سد باهتمام 
انطباعات 

الدار�سني واأولياء 
الأمور اأي�ًسا

�أكد �آمر �لكلية �مللكية لل�شرطة بوز�رة �لد�خلية �لعميد �إبر�هيم ح�شن �ل�شيب �أنه يتم 

�لرب�مج  وحتديث  لتطوير  �العتبار؛  بعني  �مل�شتمرة  �الأمنية  و�ملتغري�ت  �لتطور�ت  �أخذ 

و�الإلكرتونية،  �القت�شادية  و�جلر�ئم  ب��االإره��اب،  �ملتعلقة  ا  خ�شو�شً بالكلية،  �الأكادميية 

م�شيًفا “يهتم مركز �لبحوث �الأمني باالأكادميية مبتابعة ذلك ب�شكل عميق”.

و�أو�شح �ل�شيب بحو�ر �أجرته معه “�لبالد” متيز �الأكادميية عن بقية نظر�ئها باملنطقة 

ا �ملندرجة حتت  باأنها حديثة، وبكرثة �لرب�مج �لعملية �لتي يدر�شها �لتالميذ، خ�شو�شً

يكون  الأن  �لطالب  توؤهل  عدة  بر�مج  تتخلله  و�ل��ذي  �شنو�ت(،  )�الأرب��ع  �لدر��شي  �لنظام 

�شابًطا متمكًنا يف �أي �إد�رة �أمنية، �شيز�ول عمله بها.

�لتجربة  و��شًفا  بالكلية،  للملتحقات  ن�شائية  “كوتا”  بوجود  معرفته  �ل�شيب  ونفى 

بالفريدة و�ملتميزة.

اإبراهيم النهام

هل لك أن تقدم لنا نبذة عن 
األكاديمية الملكية للشرطة 

والهيكل التنظيمي الخاص 
بها؟

- الأكادميية امللكيـــة ال�رشطة هي 
اإحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، 
وتنق�سم اإلى 6 اإدارات اأمنية، كل اإدارة 
يراأ�سها مدير يتابع �سوؤونها، وتخت�ص 
بنظام  الع�ســـكريني،  بالتالميذ  الكلية 
درا�سي مدته 4 �سنوات لطلبة الثانوية 
العامة، وبرنامج اآخر للجامعيني، بنظام 

درا�سي مدته 18 �سهرا.
وتخت����ص كلي���ة تدريب ال�ض���باط 
)املاج�ســـتري(،  العليـــا  بالدرا�ســـات 
والذي قطعت وهلل احلمد �سوًطا كبرًيا 
من التقدم والنجاح، و�سند�ســـن قريًبا 
الربنامج الرابع للماج�ستري خالل العام 
احلـــايل، و�ســـيكون يف اإدارة الأزمـــات، 
اإ�ســـافة للربامج الثالثـــة املعمول بها 

حالًيا.
وهنالك اأي�ًضا معهد تدريب ال�رشطة، 
معن���ي بتدري���ب ال�رشطة امل�ض���تجدين 
ح�ض���ب الربنام���ج املعد له���م، والذي 
يكون خالل 6 �ســـهور، و�سنخرج قريًبا 

الفوج ال�ساد�ص ع�رش منهم.
اإدارة القبول والت�ســـجيل  وتخت�ص 
بر�سد كل الدرجات اخلا�سة بالتالميذ 
وامل�ستجدين، وب�ســـكل اإلكرتوين، كما 
اأن هنالك مركزا للبحوث الأمنية معني 
بجائزة وزارة الداخلية، وبالبحوث، وكل 
ما يقـــدم من قبل الدرا�ســـني بربنامج 
املاج�ســـتري، ولدينا مكتبـــة اإلكرتونية 
حديثة، جمهزة بكل الو�سائل وال�سبل، 
والتي ت�ساعد الدار�ص على اأن ي�ستعني 
ويتلقى املعلومات التي يحتاج اإليها.

وتخت�ـــص اإدارة ال�ســـوؤون الإداريـــة 
بالأمور الإدارية يف الأكادميية عموما.

 

متى بدأت األكاديمية 
ممارسة عملها؟

- مت اإن�ساء املبنى احلديث الراهن 
العـــام 2004، وجـــاء امتـــداًدا ملعهـــد 
�ســـابق، تطور ومنا؛ ليكـــون اأكادميية 

حديثة و�ساملة، هي التي تراها الآن.
 

ما الذي يميز األكاديمية 
الملكية للشرطة البحرينية 

عن بقية نظيراتها بدول 
المنطقة؟

تت�ســـابه  ال�رشطـــة  اأكادمييـــات   -  
يف النهـــج والعمـــل، وامل�ســـار بكثـــري 
مـــن الأمور، لكـــن ما مييـــز اأكادمييتنا 
اأنهـــا حديثة، وكـــرة الربامج وتنوعها 
التالميـــذ،  يدر�ســـها  التـــي  العمليـــة 
النظـــام  حتـــت  املندرجـــة  ـــا  خ�سو�سً
الدرا�ســـي )الأربـــع �ســـنوات(، والـــذي 
تتخلل���ه برامج عدة توؤه���ل الطالب لأن 
اإدارة  اأي  يف  متمكًنـــا  �ســـابًطا  يكـــون 

اأمنية، �سيزاول عمله بها.
اأ�سف اأن كل الإخوة الذين تعاقبوا 
علـــى اإدارة الكلية، ا�ســـتمدوا وبنجاح، 
اأجـــود ما هو موجود يف الكليات الأخرى 
بدول اخلليج، ومبا ينعك�ص اإيجاًبا على 
الطلبة لدينا، وعلـــى خمرجات التعليم 

لهم.
 

كيف تفسر قصة النجاح 
هذه؟

- جنـــاح عمـــل الأكادمييـــة، ياأتـــي 
بالدرجـــة الأولـــى بدعم وتوجيـــه وزير 
الداخلية الفريق اأول ال�ســـيخ را�سد بن 
عبداهلل اآل خليفة، والذي يراأ�ص جمل�ص 
الأمناء بالكلية، وللم�ســـاندة امل�ستمرة 
مـــن قبـــل رئي�ص الأمـــن العـــام رئي�ص 
املجل�ص العلمي اللواء طارق احل�ســـن، 
الأمـــر الـــذي قـــدم لنـــا م�ســـاحة اأكـــرب 
لتنـــوع الربامج التي نقدمهـــا للطلبة، 
املختلفـــة  بالـــدورات  وللم�ســـرتكني 

الأخرى.
ول اأغفل الإ�سارة هنا لكفاءة اأع�ساء 
الهيئات الأكادميية، ومتيز اأبناء البلد 
من ال�ضباط، و�ضف ال�ضباط، يف تطوير 
اأنف�سهم، والتفوق، والتناف�ص، وخدمة 
البلد، ويف ا�ســـتمرار الربامج التدريبية 

املختلفة املمتدة طوال ال�سنة.
 

هل يتم ربط الدراسات 
التي تقدمها األكاديمية 

لمنتسبيها بالظروف األمنية 
التي تعصف بالبلد بين حين 

وآخر؟

- ب���ا �ض���ك، وم���ن اأه���م الربام���ج 
املعني���ة بذلك برنام���ج اإدارة الأزمات، 
والذي اأ�رشت اإليه �ســـلًفا، وكان يدر�ص 
- �ســـابقا - كجـــزء ب�ســـيط يف بقيـــة 
الربامـــج املقدمـــة، ولكـــن مت ف�ســـله 
ومو�ســـع  خا�ـــص  درا�ســـي  كربنامـــج 
كادر  لـــه  واأُعـــد  املاج�ســـتري،  لطلبـــة 
متخ�ســـ�ص وموؤهل، لديه القدرة على 
مواكبة التطـــورات والتحديات الأمنية 
امل�ســـتمرة، �ســـواء املتعلقـــة مبواجهة 
القت�ســـادية  اجلرائـــم  اأو  الإرهـــاب، 
والإلكرتونية اأو غريها، والتي تر�ســـد 

ب�ســـكل دقيـــق وعميق من قبـــل مركز 
البحوث الأمني، ومـــن ثم يتم حتليلها 

ب�سكل عميق.
 

ذكرت أن لديكم هيئة 
أكاديمية متخصصة بالكلية، 

فهل هي من الكفاءات 
البحرينية؟

- بحرينيـــة، ومن جن�ســـيات عربية 
�سقيقة اأخرى.

 

كيف تقرأ تجربة الكلية 
الملكية للشرطة في تدريس 

المرأة البحرينية؟ وهل 
تصفها بالناجحة؟

 - جتربة ناجحـــة وفريدة، والعن�رش 
الن�ســـائي املوجـــود بالكليـــة هو وفق 
نظـــام اجلامعيني للطالبـــات من حملة 
ب�ض���لك  الاتي ينخرطن  البكالوريو�ص 
التلميذ الع�ض���كري، ويب���داأ بالتدريب 
اإ�ســـافة  البدنية،  امليـــداين واللياقـــة 
اإلـــى الربامـــج العلمية، وبفـــرتة زمنية 
متتد اإلى 8 اأ�ســـهر. ومت ب�ســـهر مار�ص 
املا�ســـي تخريـــج دفعة منهـــن، حتت 

رعاية وزير الداخلية.
 

هل هنالك إقبال نسائي 
للدراسة بالكلية؟

اإذا كان هنال���ك  - ل عل���م يل م���ا 
نظام )كوتا( معني لهـــن، فالتوظيف 
واإجراءاتـــه اأمـــر تخت�ـــص بـــه اجلهـــات 
اإدارة  مبقدمتهـــا  بالـــوزارة،  الأخـــرى 
املوارد الب�رشية بوزارة الداخلية، والتي 

تقر من قبل الوزير.
وفًقـــا  الأكادمييـــة  اأن  اأ�ســـف 
علـــى  قـــادرة  احلاليـــة،  لإمكاناتهـــا 

ا�ستيعاب املئات، من كال اجلن�سني.
 

ما أهم العناصر التي 
تطمحون بها في الضباط 

المتخرجين؟

 - اأن يكونوا اأ�سحاب فكر، ومعرفة 

علميـــة، واأن يكون لديهـــم من الإعداد 
اجليـــد ما يجعلهم قادريـــن على اإنتاج 
البحوث والدرا�ســـات الأمنية العميقة، 
ذات احل����ص الأمني الع���ايل، والتي من 
�ساأنها اأن تفيد وزارة الداخلية، ب�ستى 

اأق�سامها واإداراتها املتنوعة.
 

هل هنالك إجراءات محددة 
تقومون بها لقياس انطباع 

المشاركين بالكلية، عن 
البرامج وبقية األمور 

األخرى؟

 - اأحر�ـــص �سخ�ســـًيا علـــى النزول 
ميدانيـــا ولقاء امل�ســـاركني واحلديث 
معهـــم، واأخـــذ انطباعاتهـــم اأوًل بـــاأول 
مركـــز  يخت�ـــص  كمـــا  تامـــة،  بجديـــة 
البحـــوث بالكلية بر�ســـد قيا�ص الراأي 
للم�ســـاركني، عرب ا�ســـتمارات خا�سة، 
توزع عليهم ب�ض���كل دوري، وتن�ض���ب 

كلها يف �سبكة معلوماتية دقيقة.
اأوليـــاء  اآراء  اأخـــذ  علـــى  ونحر�ـــص 
الأمـــور اأنف�ســـهم، من خالل املع�ســـكر 
ال�ســـيفي، الذي اأمر به وزير الداخلية، 
للمواطنـــني مـــن عمر 12 - 17 �ســـنة، 
ويعقد يف الأكادميية بفرتة ال�ســـيف، 
وتعد له برامج عديدة. واأخذ انطباعات 
اأولياء الأمور ي�ضاعدنا اأي�ًضا على اتخاذ 
القـــرارات الأ�ســـوب؛ لتن�ســـئة الن�صء 
ب�سكل اأف�سل، واأن يكون لديهم الولء 

واحلب والإخا�ص والتفاين للوطن.
وعليه، فاإن براجمنا تت�ســـم بالتنوع 
الدعـــم  اأن  كمـــا  واملتجـــدد،  الدائـــم، 
امل�ســـتمر من اململكـــة منحنا م�ســـاحة 
كافيـــة لإجـــراء التعديـــالت املنا�ســـبة 
وال�رشوريـــة للربامـــج الأكادميية، ومبا 
يتواكب مع الو�ضع الأمني يف البحرين.

• العميد اإبراهيم ال�ضيب متحدثاً ل� “البالد”	

ــــحــــاب  نـــطـــمـــح لإعـــــــــــــداد كـــــــفـــــــاءات اأمـــــنـــــيـــــة مــــــن اأ�ــــس
ـــــمـــــيـــــة الــــعــــمــــيــــقــــة ــــــفــــــكــــــر واملــــــــعــــــــرفــــــــة الـــــعـــــل ال

يتقدم
رئيس جامعة البحرين

وجميع أعضاء الهيئتين
األكاديمية واإلدارية في الجامعة

بخالص العزاء والمواساة إلى

عائلة الفقيد

الدكتور سامي عبداهلل
 من قسم العمارة والتصميم الداخلي 

بكلية الهندسة بجامعة البحرين

سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

لقاء

 ت�سوير: ر�سول احلجريي
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وزير الرتبية يبحث اخلدمات التعليمية مع النجار

”BNP Paribas“ وزير املالية يبحث التعاون مع رئي�س

مريزا: املواطن �رشيك اأ�سا�س يف حت�سني اجلودة

“احلقوق”: انخفا�س العتماد على الأوراق 83 %  

“الإ�سكان”: تنفيذ 400 وحدة مبدينة خليفة

عقد امللتقى الإعالمي العربي 22 اأبريل 

ملتقى البحث العلمي باجلامعة الأهلية ينطلق اليوم

المتحانات الوطنية لل�سف ال�ساد�س تنطلق اليوم

الوزارة عاكفة على العمل يف الت�صاميم التف�صيلية للمراحل الأخرى

بالتعاون مع اأكادميية الإعالم املتكامل

اأ�صاتذة ي�صتعر�صون 30 درا�صة جديدة 

وفق النظام الوطني املوحد مب�صاركة 12799 طالبا 

املنامة - وزارة الإ�ص���كان: ا�صتقبلت وزارة 
الإ�ص���كان وف���ًدا من طلب���ة جامع���ة البحرين، يف 
زي���ارة ميدانية اإل���ى مدينة خليف���ة باملحافظة 
اجلنوبية؛ لالطالع على اأحدث املدن الإ�صكانية 

احلكومية الع�رصية.
وقدم الوكيل امل�ص���اعد مل�صاريع الإ�صكان 
�ص���امي بوه���زاع للوف���د الطالبي �رصًحا مو�ص���ًعا 
ع���ن املدينة الع�رصي���ة وت�ص���ميماتها وطرازها 
املعم���اري احلديث ال���ذي يزاوج ب���ن التمدن 

والرتاث البحريني الأ�صيل.
وذكر بوهزاع اأن املدينة حتظى بدعم كبري، 
ول�ص���يما اأن م�ص���ماها ياأتي تيمًنا با�صم رئي�س 
الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 
�ص���لمان اآل خليفة.  وتابع الوكيل امل�ص���اعد اأن 
م����رصوع مدينة خليفة �ص���يوفر ما يقارب 6000 
وحدة �ص���كنية حال اكتمال ن�صب الإجناز فيها، 
م�ص���رًيا اإل���ى اأن ن�ص���ب الإجن���از باملدينة بلغت 
مراح���ل متقدمة ج���ًدا، هذا واأن الوزارة ب�ص���دد 
تنفي���ذ 400 وحدة �ص���كنية يف الوق���ت الراهن، 
فيم���ا تعكف ال���وزارة عل���ى تنفيذ الت�ص���اميم 

التف�صيلية اخلا�صة باملراحل الأخرى.
واأ�ص���اف اأن الوزارة حري�ص���ة عل���ى متابعة 

�ص���ري عم���ل امل����رصوع ل�ص���مان توف���ري مدين���ة 
منوذجية م�صتدامة تتوافق مع روؤية اململكة يف 
توفري مدن متكامل���ة منوذجية تلبي احتياجات 
املواطن���ن كافة، اإذ ب���ننَّ مراح���ل التنفيذ يف 
امل����رصوع، موؤك���ًدا اأن م�رصوع مدين���ة خليفة يعد 
اأحد امل�صاريع الرئي�ص���ة املدرجة �صمن برنامج 
تنفيذ 25 األف وحدة �صكنية املدرجة يف برنامج 

عمل احلكوم���ة، واملنبثق ع���ن التوجيه امللكي 
ال�ص���امي ببناء 40 األ���ف وحدة �ص���كنية، موؤكًدا 
بالوقت ذات���ه اأن توزيع وح���دات مدينة خليفة 
على املواطنن اأخريا، وتوايل توزيع امل�صاريع 
املدرج���ة يف برنام���ج عم���ل احلكوم���ة مبختلف 
مراحلها يوؤك���د اأن الوزارة ت�ص���ري على الطريق 
ال�صحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالربنامج.

 الكوي���ت - هيئ���ة امللتقى الإعالم���ي العربي: 
اأعلن���ت هيئة امللتقى الإعالم���ي العربي يف بيان لها 
حديًث���ا عن اإطالقه���ا »موؤ����رص الأداء الإعالمي«، وذلك 
بالتع���اون مع اأكادميية الإع���الم املتكامل بالقاهرة، 
للتع���رف على تطور الأداء الإعالمي يف الدول العربية 
وتطور اأداء املوؤ�ص�صات الإعالمية والإعالمين بالدول 
العربي���ة، بالإ�ص���افة اإلى ت���ويل املوؤ�رص ر�ص���د الأداء 
الإعالمي يف من�ص���ات التوا�صل الجتماعي، وذلك من 
خ���الل معاي���ري اأداء تقيم مهنية الو�ص���ائل الإعالمية، 
وطبيعة النحرافات التحريري���ة والإخراجية التي من 
املحتم���ل اتباعها يف �ص���ياق التغطي���ة الإعالمية من 

خالل و�صائل الإعالم التقليدية واحلديثة.
وج���اء انط���الق هذا املوؤ����رص على هام����س انعقاد 
امللتقى الإعالمي العربي اخلام�س ع�رص يف الفرتة 22 
- 23 ابريل اجلاري ، حتت رعاية رئي�س جمل�س الوزراء 
الكويتي  ال�ص���يخ جابر املبارك ال�ص���باح ، وح�ص���ور 
كوكبة م���ن الإعالمي���ن يف الع���امل العرب���ي؛ ليكون 
احل���دث الإعالم���ي الأبرز ال���ذي ت�صت�ص���يفه الكويت 

له���ذا العام. وق���ال الأمن العام للملتق���ى الإعالمي 
العربي ما�صي اخلمي�س »تلعب و�صائل الإعالم دوًرا 
���ا يف حتريك الراأي العام العربي، ولذلك فنحن  مركزيًّ
ن�ص���طلع مب�ص���ئولية اجتماعي���ة جتاه جميع و�ص���ائل 
الإعالم العربي���ة التقليدية واملتطورة كال�صو�ص���يل 
ميديا ب�رصورة ح�ص���ولهم عل���ى جمموعة من احلقوق 
والتزامه���ا مبجموعة م���ن الواجب���ات، تتمثل احلقوق 

يف البيئ���ة القانونية املواتية للعم���ل الإعالمي احلر، 
املحرِتمة للحق يف حرية الراأي والتعبري، اأما الواجبات 
فتتمثل يف قيام و�صائل الإعالم والإعالمين بدورهم 
املهم كم�صادر للمعلوماتية فيما يتعلق بنقل اخلرب 
والتقاري���ر م���ع اللت���زام باحليادية وامل�ص���وؤولية يف 
تناول املو�ص���وعات«. واأكد اخلمي�س اأن التعاون مع 
اأكادميية الإعالم املتكامل ياأتي لتدريب الرا�صدون 
تدريًب���ا مكثًف���ا على م���دار اأ�ص���بوعن للتعرف على 
الإعالمي���ة  املوؤ�ص�ص���ات  لعم���ل  املتط���ورة  البيئ���ة 
والإعالمي���ن، وكذلك معايري تقيم مهنية الو�ص���ائل 
الإعالمية ومن�ص���ات التوا�ص���ل الجتماع���ي التي من 
املحتم���ل اتباعه���ا يف �ص���ياق التغطي���ة الإعالمي���ة، 
وم�ص���اعدة 20 من الرا�ص���دين والباحث���ن يف اإعداد 
ا�صتق�ص���اء م�ص���غر ح���ول اأك���ر الو�ص���ائل الإعالمية 
انت�صاًرا وتاأثرًيا من اأجل حتديد عينة املراقبة، م�صرًيا 
اإلى مراعاة معايري التن���وع والتوازن بن كافة اأنواع 
الو�صائل الإعالمية التقليدية واحلديثة على اختالف 

دوريتها وانتماءاتها وم�صادر متويلها.

 املنامة - اجلامعة الأهلية: تنطلق �صباح اليوم 
)الأح���د( فعالي���ات ملتقى البحث العلمي ال�ص���اد�س 
باجلامع���ة الأهلي���ة حتت رعاي���ة الرئي�س املوؤ�ص����س 
للجامع���ة ورئي����س جمل�س الأمناء عب���داهلل احلواج، اإذ 
�صي�ص���تعر�س عدد م���ن الأ�ص���اتذة والباحثن طوال 
يوم���ن متتالي���ن للملتق���ى جمموعة م���ن البحوث 
والدرا�ص���ات اجلديدة يف جمالت التنمية امل�ص���تدمة 
يف البح���ث العلمي، على م�ص���توى البحري���ن والعامل، 
مت�ص���منة اأبعادا علمية متعددة ت�صمل ق�صايا البحث 
الأكادميي والعلمي وعلوم الإدارة واملال واملجالت 
ال�صحية والق�صايا الثقافية والتاريخية والعديد من 
العلوم الأخرى. واأو�صحت القائم باأعمال عميد البحث 
العلم���ي والدرا�ص���ات العليا باجلامع���ة الأهلية داليا 
كامل يف ت�رصيح �ص���حايف بهذه املنا�ص���بة اأن جامعته 
تتبنى �صيا�صة ت�صجيع البحث العلمي وتبني خمتلف 
املب���ادرات العلمية والبحثية املعت���ربة التي يتقدم 

بها اأ�صاتذة اجلامعة وطلبتها وعموم منت�صبيها.
اإل���ى اأن فعالي���ات امللتق���ى  واأ�ص���ارت كام���ل 

الي���وم الأحد ت�ص���تمل عل���ى كلمة افتتاحي���ة لرئي�س 
اجلامعة الأهلية، فيما �صتت�ص���من فعاليات امللتقى 

ا�صتعرا�س 30 ورقة بحثية ومل�صق علمي.
والبح���وث  العلي���ا  الدرا�ص���ات  كلي���ة  وكان���ت 
باجلامع���ة الأهلي���ة ق���د �ص���كلت فرًق���ا بحثي���ة م���ن 
الأكادميي���ن واملخت�ص���ن للم�ص���اهمة يف الأجن���دة 
البحثية الوطنية ململكة البحرين، واملو�صى بها من 

قبل جمل�س التعليم العايل. وت�ص���كلت على اإثر ذلك 
4 جمموعات بحثية ح�ص���ب املو�ص���وعات املو�ص���ى 
البحث بها من قبل جمل�س التعليم العايل بالبحرين، 
وهي: ريادة الأعمال، وامل�رصفية الإ�صالمية، والرعاية 
ال�صحية، وبحوث خدمة املجتمع، وبحوث تكنولوجيا 

املعلومات.
والبح���وث  العلي���ا  الدرا�ص���ات  كلي���ة  وتعم���ل 
باجلامع���ة الأهلي���ة عل���ى تهيئ���ة البيئ���ة املنا�ص���بة 
لإج���راء البح���وث؛ بحي���ث يتمك���ن الطالب م���ن اإدارة 
اأبحاثه���م على نحو مبتكر، من خالل تر�ص���يخ اأ�ص����س 
البحث العلمي وت�ص���ليح الطلبة بقواعده ومتطلباته 
املختلف���ة، مب���ا ميك���ن الط���الب والدار�ص���ن م���ن 
الو�ص���ول اإلى اكت�ص���افات جديدة تتفق مع املعايري 
العلي���ا وتكون قادرة على اجتي���از الفح�س الدقيق؛ 
لت�ص���ل ملرحلة الن�رص يف املج���الت العلمية املحكمة، 
الأم���ر الذي م���ن �ص���اأنه اأن يقود طلب���ة اجلامعة على 
م�ص���توى املاج�ص���تري والدكتوراه اإلى احل�صول على 

الدرجات العلمية املاأمولة.

املنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب: 
تنطل���ق الي���وم الأح���د 22 اأبري���ل وحت���ى 26 
اأبري���ل 2018، المتحانات الوطنية يف دورتها 
العا����رصة لل�ص���ف ال�ص���اد�س، والتي �ص���تطبق 
للم���رة الأولى وف���ق النظام الوطن���ي املوحد، 
اإذ �ص���يتقدم لأدائه���ا 12799 طالبا يف جميع 
املدار�س احلكومية و18 مدر�صة خا�صة اأبدت 
رغب���ًة يف امل�ص���اركة يف اأداء ه���ذه المتحانات 
الت���ي تنفذه���ا وت����رصف عليه���ا هيئ���ة جودة 

التعليم والتدريب.
وتهدف المتحانات الوطنية املوحدة اإلى 
تقييم الأداء، واإعطاء مقيا�س وا�ص���ح و�صامل 
عن تطور مهارات الطلبة املعرفية، واللغوية، 
واحل�ص���ابية يف نهاية احللقة الثانية يف املواد 
الأ�صا�ص���ية: اللغة العربية، واللغة الإجنليزية، 

والريا�صيات، والعلوم. 
الوطني���ة لل�ص���ف  المتحان���ات  اأن  علًم���ا 
ال�ص���اد�س الت���ي تنفذه���ا الهيئة من���ذ العام 

اإدارة  قب���ل  م���ن  ت�ص���ميمها  يت���م   ،2009
المتحان���ات الوطني���ة التابع���ة للهيئ���ة وفق 
املنه���ج الوطني، والت���ي تتوافق مع املعايري 

الدولية املعتمدة يف هذا ال�صاأن. 
و�صدر عن جمل�س الوزراء قرار رقم )-05
2379( وين����س عل���ى “تطوير نظ���ام وطني 
موحد لالمتحانات الوطنية، يتم تنفيذه ب�صكل 
متدرج و�صول ل�صتكمال بحلول العام 2020، 
وت�رصف عليه هيئة جودة التعليم والتدريب”. 

• وزارة الإ�صكان م�صتقبلة وفًدا من طلبة جامعة البحرين	

مدين���ة عي�ص���ى - وزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م: ا�ص���تقبل وزي���ر الرتبي���ة 
مبكتب���ه  النعيم���ي  ماج���د  والتعلي���م 
عي�ص���ى  مبدين���ة  ال���وزارة  بدي���وان 
النائب عبداحلميد النجار، اإذ مت خالل 

املقابل���ة بح���ث اخلدم���ات التعليمية 
التي تقدمها الوزارة يف دائرة النائب 
النتخابي���ة، وامل�ص���اريع التطويري���ة 
والإن�ص���ائية املزم���ع تنفيذه���ا خالل 

الفرتة املقبلة.

عل����ى  املالي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
هام�س م�ص����اركته يف اجتماعات الربيع 
ال����دويل  البن����ك  حمافظ����ي  ملجل�����س 
و�ص����ندوق النقد الدويل يف وا�صنطن، 
اجتم����ع وزي����ر املالية ال�ص����يخ اأحمد بن 
 BNP حمم����د اآل خليفة مع  رئي�س بنك

Paribas جان ليميري.
اأوج����ه  بح����ث  الجتم����اع  خ����الل  مت 

التعاون الإيجابي القائم بن اجلانبن 
و�ص����بل دعمه وتطويره، خ�صو�ص����ا يف 
ظل احت�ص����ان البحرين للمقر الإقليمي 
م�ص����توى  عل����ى   BNP Paribas ل����� 

منطقة ال�رصق الأو�صط واإفريقيا. 
جمم����ل  ا�ص����تعرا�س  مت  كم����ا 
�ص����عيد  عل����ى  اجلاري����ة  التط����ورات 

القت�صاد العاملي. 

املنام���ة - هيئ���ة الكهرباء وامل���اء: قال 
وزير �ص���وؤون الكهرب���اء واملاء عبداحل�ص���ن 
الكهرب���اء وامل���اء تنته���ج  اإن هيئ���ة  م���ريزا 
�صيا�ص���ة الأبواب املفتوحة وتقوم با�صتمرار 
بتفعي���ل توجيه���ات رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة يف هذا اخل�صو�س، واإن هيئة الكهرباء 
وامل���اء ترحب دائًم���ا با�ص���تقبال املواطنن 
واملراجعن وحتر�س على التوا�ص���ل املبا�رص 
معهم فيم���ا يخ�س خدم���ات الكهرباء واملاء. 
ج���اء ذلك خ���الل ا�ص���تقبال الوزي���ر لعدد من 
املواطنن مبكتبه لال�صتماع اإلى مالحظاتهم 
واقرتاحاته���م ومتطلباته���م بح�ص���ور نائ���ب 
الرئي����س التنفي���ذي للتوزيع���ات وخدم���ات 

امل�صرتكن عدنان حممد فخرو. 
واأ�ص���ار الوزير اأي�ًص���ا اإلى اأن التوا�ص���ل 

املبا����رص م���ع املواطنن يع���د موؤ�رصًا رئي�ًص���ا 
لقيا�س جودة اخلدمات املقدمة والعمل على 
اإيجاد فر�س التح�ص���ن من خالل مالحظاتهم 
وتقدمي اأف�ص���ل اخلدمات، كم���ا اأن املواطن 
يعت���رب �رصي���ًكا اأ�صا�ًص���ا يف عملي���ة حت�ص���ن 
اجل���ودة. من جهتهم، ع���رب املواطنون الذين 
ت�رصف���وا بلق���اء الوزير ع���ن خال�س �ص���كرهم 
وامتنانه���م ل���ه وللم�ص���وؤولن بالهيئ���ة على 
الرتحيب واحلفاوة و�ص���عة ال�صدر، م�صيدين 
ب�صيا�صة الأبواب املفتوحة لإ�رصاك املواطنن 
يف املنظوم���ة اخلدمية للهيئ���ة، واأكد الوزير 
جمدًدا اأن مثل هذا اللقاءات �ص���تكون ب�صكل 
دوري ملتابع���ة احتياجات املواطنن والعمل 
عل���ى تلبيتها، وباإم���كان اأي مواطن يرغب يف 
لقاء الوزير الت�صال على مكتبه على الهاتف 

17996777؛ لرتتيب موعد منا�صب.

ع����ام  اأم����ن  ق����ال  بن����ا:   - املنام����ة 
املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان خليفة 
الفا�ص����ل اإن الأمانة العامة للموؤ�ص�صة مت 
اإدراجها ك�رصي����ك يف مبادرة الأمم املتحدة 
لالتف����اق العامل����ي، حيث تعد املوؤ�ص�ص����ة 
الوطنية حلقوق الإن�صان اأول موؤ�ص�صة غري 
ربحية يف مملكة البحرين تقبل ع�صويتها 
التزامه����ا  نتيج����ة  وذل����ك  املب����ادرة،  يف 
للمب����ادئ الع�رصة لالتفاق العاملي القائمة 
عل����ى اح����رتام حق����وق الإن�ص����ان والبيئ����ة 

وحقوق العمال ومكافحة الف�صاد.
واأكد الفا�ص����ل اأن التزام املوؤ�ص�ص����ة 
باملب����ادئ  الإن�ص����ان  حلق����وق  الوطني����ة 
املذكورة جت�صد يف تطبيق الأمانة العامة 
ل�صيا�ص����ة خ�����رصاء قائم����ة عل����ى تر�ص����يد 
ا�صتهالك الطاقة واإعادة التدوير مما اأدى 
اإلى انخفا�س العتماد على الأوراق بن�صبة 

83 % منذ مايو 2017.
كما اأ�ص����ار الفا�ص����ل اإل����ى اأن الأمانة 

العام����ة للموؤ�ص�ص����ة تعطي اأه����داف الأمم 
املتح����دة للتنمي����ة امل�ص����تدامة اهتماًم����ا 
كب����رًيا يف براجمها التدريبي����ة وتقاريرها 
اإل����ى  الدوري����ة ذات ال�ص����لة، بالإ�ص����افة 
الهتم����ام بفك����رة حقوق الإن�ص����ان واإدارة 
الأعمال التي تعزز من م�صئولية ال�رصكات 

يف تعزيز وحماية حقوق الإن�صان.
املتح����دة  الأم����م  مب����ادرة  اأن  يذك����ر 
 Global Compact لالتف����اق العامل����ي
تبنته����ا الأم����م املتح����دة يف الع����ام 2000 
التنمي����ة  اأه����داف  اإل����ى تعزي����ز  وته����دف 
امل�صتدامة، وت�صم 12000 �رصيك عاملي 
وال�ص����ناعية  التجاري����ة  القطاع����ات  م����ن 
و4000 م�ص����اهم م����ن املوؤ�ص�ص����ات غ����ري 
الربحي����ة. ورك����زت املوؤ�ص�ص����ة الوطني����ة 
حلقوق الإن�ص����ان على ه����ذه املبادرة على 
هام�����س منت����دى حق����وق الإن�ص����ان واإدارة 
الأعم����ال ال����ذي نظمت����ه الأمان����ة العام����ة 

للموؤ�ص�صة يف فرباير املا�صي.

• داليا كامل	
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توقيع اأتفاقية مع الأمارات  لبناء مركز البحرين ال�صحي يف اليمن
بدعم من جللة امللك لدعم للأ�صقاء ويخ�ص�ض ملعاجلة اأمرا�ض القلب

الريا�����ض - بنا: بدعم من عاهل البلد �ص����احب 
اجللل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�ص����ى اآل خليف����ة، لدعم 
الأ�ص����قاء يف اليمن، وحتت رعاي����ة ممثل جللة امللك 
للأعم����ال اخلريية و�ص�����ؤون ال�ص����باب رئي�ض جمل�ض 
اأمناء امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريية امللكية �ص����م� ال�صيخ نا�رص 
بن حمد اآل خليفة، مت يف مركز امللك �صلمان للإغاثة 
والأعم����ال الإن�ص����انية يف الريا�����ض ت�قي����ع اتفاقية 
تعاون بني امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريية امللكية، وم�ؤ�ص�ص����ة 
خليف����ة بن زاي����د اآل نهيان للأعمال الإن�ص����انية لبناء 
“مرك����ز مملك����ة البحري����ن ال�ص����حي يف اجلمه�ري����ة 
القل����ب، وذل����ك  اليمني����ة” واملخ�ص�����ض لأمرا�����ض 
�صمن ا�ص����راتيجية ومبادرات جللة امللك يف خدمة 
الدول ال�ص����قيقة واملت�رصرة م����ن الك�ارث واحلروب 

للتخفيف من معاناتهم.
ووقع التفاقية الأمني العام للم�ؤ�ص�صة اخلريية 
امللكية م�ص����طفى ال�ص����يد، واملدير العام مل�ؤ�ص�صة 
خليفة ب����ن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�ص����انية حممد 

اخل�ري. 
وبهذه املنا�ص����بة، ت�ّجه �صم� ال�ص����يخ نا�رص بن 
حمد بال�صكر والتقدير والعرفان اإلى �صاحب اجلللة 
امللك، الرئي�ض الفخري للم�ؤ�ص�ص����ة اخلريية امللكية 
على اللفتة الإن�ص����انية الكرمية مل�ص����اعدة ال�ص����عب 
اليمني ال�ص����قيق، ومد يد الع�ن وتقدمي امل�صاعدة 
انطلًقا من الروابط الإن�ص����انية اجلامعة بني خمتلف 
�صع�ب العامل، م�ؤكًدا �صم�ه حر�ض جللة امللك على 
تخفي����ف املعان����اة احلياتية لل�ص����عب اليمني يف ظل 
الظروف ال�ص����عبة التي ميرون به����ا، ووق�ف مملكة 
البحري����ن اإل����ى جان����ب ال�ص����عب اليمني ال�ص����قيق يف 
هذه املحنة الإن�ص����انية، م�ص����يًدا �صم�ه بجه�د عاهل 
اململكة العربية ال�صع�دية خادم احلرمني ال�رصيفني 
امللك �ص����لمان بن عبدالعزيز اآل �صع�د يف مد ج�ص�ر 
التعاون واملحبة للجميع انطلًقا من الروابط الأخ�ية 
والإن�ص����انية التي جتمع خمتلف �صع�ب العامل، مثمًنا 
جه�د رئي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة �صاحب 
ال�ص����م� ال�ص����يخ خليفة بن زايد اآل نهيان وعطاءات 
�ص����م�ه امل�ص����تمرة ومبادراته اخلريية يف دعم العمل 

اخلريي والإن�صاين. 
وثّمن �صم�ه الدعم الكرمي من احلك�مة الر�صيدة 
بقيادة رئي�ض ال�زراء �ص����احب ال�صم� امللكي الأمري 
خليفة ب����ن �ص����لمان اآل خليفة، وم�����ؤازرة ويل العهد 
النائب الأول لرئي�ض جمل�ض ال�زراء �ص����احب ال�صم� 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة. 
كم����ا اأو�ص����ح �ص����م�ه اأن����ه بدع����م م����ن القي����ادة 
الر�ص����يدة فاإن امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريية امللكية حتر�ض 
عل����ى تنفي����ذ العدي����د م����ن امل�ص����اريع التنم�ي����ة يف 

الدول ال�ص����قيقة وال�صديقة، م�صرًيا اإلى اأن �صيا�صة 
التنمية امل�ص����تدامة هي ال�صراتيجية التي حتر�ض 
امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريية امللكية على العمل بها يف جميع 
امل�ص����اعدات الت����ي تقدمه����ا يف حملتها الإن�ص����انية 

والإغاثة ملختلف الدول.  
واأكد �ص����م�ه اأن اللفتة الإن�ص����انية الكرمية هي 
واجب حتتم����ه العلق����ات الأخ�ية وديننا الإ�ص����لمي 
احلني����ف، وه����ي متثل ال�ح����دة الأخ�ية ب����ني الدول 

امل�صاهمة البحرين وال�صع�دية والإمارات واليمن.
وقال ال�ص����يد اإن ت�قي����ع ه����ذه التفاقية ياأتي 
م�ا�ص����لًة للم�اقف الإن�ص����انية النبيل����ة جلللة امللك 
يف مد يد الع�ن وامل�ص����اعدة للأ�ص����قاء والأ�ص����دقاء 
واملنك�ب����ة،  املت�����رصرة  ال����دول  يف  املنك�ب����ني 
وا�ص����تمراًرا مل�ص����رية العطاء واخلري، ولدعم الأ�صقاء 
يف اليم����ن جراء م����ا يعان�ن����ه من تداعي����ات الأحداث 
التي ت�صهدها جمه�رية اليمن ال�صقيقة، وللإ�صهام 
يف تخفيف املعاناة الإن�ص����انية التي مير بها ال�صعب 

اليمني ال�صقيق. 
البحري����ن  بذلته����ا  الت����ي  اجله�����د  ب����ني  كم����ا 
وامل�ص����اهمات الت����ي قدمته����ا ممثلة يف امل�ؤ�ص�ص����ة 
اخلريية امللكية والتي �ص����ملت اإر�صال األف طن من 
امل�ص����اعدات الإغاثية والإن�ص����انية لل�ص����عب اليمني 
ال�ص����قيق بالإ�صافة اإلى ال�ص����حنات التي يق�م �صم� 
ال�صيخ نا�رص بن حمد با�صتقبالها �صخ�صيًّا وت�زيعها 
على الأ�ص����قاء يف اليمن، ونقل حتي����ات جللة امللك 
وال�ص����عب البحريني لل�ص����عب اليمني ال�ص����قيق، اإلى 
جانب التن�ص����يق امل�صتمر والت�ا�صل مع مركز امللك 
�صلمان امل�صاعدات الإن�صانية بال�صع�دية وم�ؤ�ص�صة 
ال�ص����يخ خليفة ب����ن زايد اآل نهي����ان للأعمال اخلريية 

والإن�صانية بالإمارات. 
وم����ن جهته، ثّمن اخل�����ري جه�����د البحرين وما 
يقدم����ه جلل����ة املل����ك م����ن م�ص����اعدة كب����رية ت�ؤكد 

ق�����ة الروابط الأخ�ي����ة وبالتحديد م�ص����اريع التنمية 
امل�ص����تدامة الت����ي يك�����ن له����ا دور كب����ري يف خدمة 
الإن�صان، م�ص����يًدا بعطاءات خادم احلرمني ال�رصيفني 
ولفتات �ص����م�ه الإن�ص����انية يف التخفي����ف من معاناة 
ال�ص����ع�ب املت�رصرة، مبيًنا اأن مثل ه����ذه املبادرات 
له����ا وق����ع كب����ري يف نف��ض ال�ص����ع�ب وتق����دم لهم 

ال�صتفادة واملنفعة. 
من جانب����ه، تقّدم وزي����ر الإدارة املحلية ع�ص����� 
اللجن����ة العلي����ا للإغاثة اليمن����ي عبدال�ص����لم باعب�د 
بخال�����ض �ص����كره وتقدي����ره اإل����ى جللة املل����ك على 
امل�اقف الإن�ص����انية والأخ�ية الكبرية وعلى اهتمامه 
ومتابعت����ه لل��ص����ع يف اليم����ن وحر�����ض جللته على 
تقدمي الع�ن وامل�ص����اعدة لل�ص����عب اليمن����ي، مثمًنا 
اجله�د اخل����رية والنبيل����ة التي تق�م به����ا احلك�مة 
الر�ص����يدة بقيادة �ص����احب ال�ص����م� امللك����ي رئي�ض 
ال�زراء، وم�ؤازرة �ص����احب ال�صم� امللكي ويل العهد 
النائ����ب الأول لرئي�����ض ال�����زراء، وما يق�م به �ص����م� 
ال�ص����يخ نا�رص بن حمد من جه����د كبري يف تقدمي هذه 
امل�ص����اعدات من خلل امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريية امللكية، 
م�ؤك����ًدا اأن هذا املركز ال�ص����حي �صي�ص����هم يف عملية 
التنمي����ة لليم����ن ويق����دم اخلدمات لل�ص����عب اليمني 

والتي هم يف اأم�ض احلاجة لها. 
كما اأك����د مدي����ر اإدارة امل�ص����اعدات الإن�ص����انية 
مبركز امللك �ص����لمان للإغاث����ة والأعمال الإن�ص����انية 
عب����داهلل الرويلي اأن هذه اللفتة الإن�ص����انية الكرمية 
وامل�اق����ف النبيل����ة جللل����ة املل����ك تاأتي ا�ص����تمراًرا 
مل�صرية العطاء واخلري جلللته، م�ؤكًدا اأنها �صت�صهم 
يف تخفيف املعاناة الإن�ص����انية للمحتاجني وم�صاندة 
اليمن على جتاوز الأو�ص����اع الراهنة، م�ص����رًيا اأن هذه 
القيم الأ�ص����يلة يف قيادة و�صعب البحرين الذي ع�د 
اجلميع على مبادراته الرائدة يف هذا املجال، متمنني 

ململكة البحرين املزيد من الرقي والزدهار.

• جانب من ت�قيع التفاقية	

مري�ض �صكلر يعتدي على طبيب يف ال�صلمانية

“ال�صحة”: ل بريوقراطية ونوفر 1300 دواء

املنامة - وزارة ال�ص���حة: ا�ص���تنكرت وزارة 
ال�ص���حة تكرار ح�ادث الإعت���داءات على الك�ادر 
الطبية وال�ص���حية العاملة ب�زارة ال�صحة، معربة 
عن رف�ص���ها التام لهذه ال�صل�كيات والت�رصفات 

غري امل�صئ�لة من قبل بع�ض املر�صى.
ل�ص����ؤون  امل�ص���اعد  ال�كي���ل  وق���ال 
امل�صت�ص���فيات ب�زارة ال�ص���حة حممد الع��ص���ي 
اإن اأحد مر�ص���ى ال�ص���كلر تهّجم م�ص���اء اأم�ض على 
طبي���ب يف مرك���ز اأمرا����ض ال���دم ال�راثية مبجمع 
ال�ص���لمانية الطبي خلل اأداء مهام عملة باملركز، 
بالعتداء عليه لفظيا وج�صدًيا، الأمر الذي �صبب 

له اإ�ص���ابات متفرقة على ج�ص���ده، مما ا�صتدعى 
نقله للعلج بق�ص���م الط�ارئ. واأ�صاف الع��صي 
اأن هذا التهجم والعتداء اأدى اإلى اإ�صابة الطبيب 
باإ�ص���ابات متفرق���ة، كما �ص���ّبب اإرباًكا يف �ص���ري 
العم���ل وفزًع���ا يف مرك���ز اأمرا�ض ال���دم ال�راثية 
لدى املر�ص���ى والعاملني، مما ا�ص���تدعى تدخل 
الأمن وكبار امل�ص�ؤولني لتهدئة ال��صع و�صمان 
ح�ص����ل املر�ص���ى واملراجع���ني عل���ى اله���دوء 
والطماأنين���ة اأثناء تلقيهم العلج، كما مت حت�يل 
امل��ص����ع على الف�ر لل�ص����ؤون القان�ية لتخاذ 

الإجراءات اللزمة. 

املنام���ة - وزارة ال�ص���حة: اأب���دى وكي���ل 
وزارة ال�ص���حة وليد املانع ا�ص���تغرابه مما ن�رص 
ومت تداوله عن وج�د اأزمة للأدوية يف البحرين، 

معرًبا عن اأ�صفه ال�صديد على هذا الدعاء. 
واأ�ص���ار اإل���ى اأن ال����زارة ت�ف���ر اأكرث من 
احل���الت  ملختل���ف  دوائ���ي  �ص���نف   1300
املر�صية، م�صدًدا على اأن ال�زارة تتخذ اآليات 
عمل دقيق���ة ومنظم���ة ولي�ص���ت بريوقراطية 
وذلك مبتابعة امل�ص�ؤولني واملعنيني بال�زارة 
لتليف وجتنب اأي نق�ض وارد قد يحدث نتيجة 
لزي���ادة مع���دل ال�ص���تهلك اأو لتع���رث بع�ض 

ال����رصكات يف ت�ري���د الأدوية. واأك���د اأن ما يتم 
تداول���ه ع���رب ال�ص���حافة وم�اق���ع الت�ا�ص���ل 
الجتماعي جمحف وينتق�ض ب�صكل كبري وغري 
دقي���ق من حج���م وقيمة امليزانيات ال�ص���خمة 
الت���ي تخ�ص����ض وتق����م احلك�م���ة  ب�ص���خها 
لتغطي���ة كل الحتياج���ات الأزمة ل�ص���تمرارية 
تقدمي اأف�ص���ل اخلدمات ال�ص���حية والعلجية، 
اإذ بلغ���ت ميزانية الأدوي���ة يف العام 2017 ما 
يقارب م���ن 50 ملي�ن دينار مت ت�زيعها على 
اأدوي���ة الأمرا����ض املزمن���ة كالقل���ب واأمرا�ض 

ال�صكري واأدوية الأورام وغريها. 

نا�رص بن حمد: التفاقية تعك�ض العلقات الأخ�ية بني البحرين والإمارات وال�صع�دية واليمن

ا للأطفال يف مدينة التنني “البحرين للكل” تنظم يوًما ترفيهيًّ
ح��ص���ره���������������ا 100 م���������ن ذوي الحتي��������اج���������������ات اخلا�ص����������ة

املنام���ة - بن���ا: يف اأج����اء من ال�ص���عادة واملرح 
وللعام الثالث على الت�ايل، نظمت فعالية “البحرين 
للكل وال���كل للبحرين” اأم�ض ال�ص���بت ي�ًما ترفيهيًّا 
مبدين���ة التن���ني يف حمافظ���ة املح���رق، �ص���ارك فيه 
اأكرث م���ن 100 طفل من ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة 
م���ن امل�اطنني واملقيمني، حيث ا�ص���تمتع الأطفال 
بالعدي���د م���ن الأن�ص���طة والفعالي���ات الت���ي اأدخلت 
البهج���ة اإلى قل�بهم ومنها العرو�ض الفنية والأغاين 
والق�ص����ض والر�ص���م والتل�ي���ن واحلن���ة والألعاب، 

وغريها.
وقالت امل�ص���ئ�لة عن تنظيم الحتفال نفيديتا 
دادفايل اإن الي�م الرفيهي للأطفال ي�صكل منا�صبة 
ذات طاب���ع خا����ض، واإن جناح الفعالية يف ال�ص���ن�ات 
املا�ص���ية وتزايد الإقبال عليها اأك�صبها زخًما متميًزا 
�ص����اء من حيث عدد امل�ص���اركني فيه���ا اأو اجلهات 

الداعمة والراعية لها.
واأ�ص���ادت بدع���م واهتم���ام احلك�م���ة برئا�ص���ة 
رئي�ض ال�زراء �ص���احب ال�ص���م� امللكي الأمري خليفة 

بن �ص���لمان اآل خليف���ة بفئة الأطفال، وم���ا تق�م به 
من جهد يف تنمية معارفهم وتن�ص���ئتهم على اأ�ص����ض 

�صحيحة على امل�صت�يات كافة.

واأكدت اأن الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�صة 
ب�صكل خا�ض ينال�ن اهتماًما كبرًيا من احلك�مة، واأن 
مثل هذه الفعاليات من �ص���اأنها ت�صليط ال�ص�ء على 
مدى الهتمام به���ذه الفئة من الأطفال وما تق�م به 

مملكة البحرين لإدماجهم يف املجتمع.
واأو�ص���حت اأن الأطف���ال امل�ص���اركني يف الي����م 
الرفيهي ق�ص����ا اأوقات مميزة على مدى �ص���اعات 
الي����م يف ممار�ص���ة العدي���د م���ن اله�اي���ات املحببة 
اإل���ى اأنف�ص���هم، كما مت تق���دمي 100 هدية للأطفال 
امل�ص���اركني يف الفعالية، بالإ�ص���افة اإلى ال�صتمتاع 
وامل�ص���اركة يف العديد من العرو����ض الفنية قدمها 
اأبن���اء اجلالي���ات املقيم���ة يف البحري���ن من ال�ص���ني 

والهند وغريها.
واأ�ص���ادت مب���ا اأبدت���ه العديد م���ن اجلهات من 
تع���اون يف تنظي���م الفعالي���ة ويف مقدمته���ا مدين���ة 
التنني، و�ص���ندوق العمل “متك���ني” وبرنامج الأمم 
املتح���دة الإمنائي بالبحري���ن، وزارة الداخلية، وعدد 
الر�ص���مية واخلا�ص���ة وجمعي���ات  م���ن امل�ؤ�ص�ص���ات 

املجتمع املدين.

ومن جانبها، قالت رئي�ص���ة مرك���ز احلد لتاأهيل 
اإدارة  جمل����ض  ع�ص����  اخلا�ص���ة،  الحتياج���ات  ذوي 
اجلمعية اخلليجية للإعاقة، رئي�ض املكتب التنفيذي 
مبملك���ة البحرين ب�ص���مة ب�ردح���ه اإن الفعالية التي 
حتم���ل عن�ان kids fun day جاءت جت�ص���يًدا ملبداأ 
الدم���ج بني جمي���ع فئات املجتم���ع الذي اأك���د عليه 
عاهل البلد �ص���احب اجلللة امللك حمد بن عي�ص���ى 
اآل خليفة والذي و�ص���ع النظم والق�انني والقرارات 
التي تكفل للأ�ص���خا�ض ذوي الإعاقة ممار�ص���ة كافة 
حق�قهم بكل حرية واإتاحة الفر�ص���ة لهم للم�صاركة 
يف جميع املجالت �ص����اء التعليمية اأو الريا�ص���ية اأو 

املهنية اأو الرفيهية وغريها.
واأكدت اأن هذا الحتفال يعك�ض حقيقة املجتمع 
البحريني املتاآلف بجميع اأطيافه وثقافاته، و�ص���ارك 
فيه 100 طفل من ذوي الإعاقة مع اأقرانهم من خلل 
برنامج مت اإعداده خ�صي�ًصا لهم يحت�ي على العديد 
م���ن الأن�ص���طة والفق���رات وامل�ص���ابقات التي تتيح 
له���م فر�ص���ة امل�ص���اركة والدمج مع اأف���راد املجتمع 
ووفر لهم الفر�ص���ة ل�ص���تعرا�ض م�اهبه���م الفنية 

واإبداعاتهم.
واأ�ص���افت اأن “البحرين لل���كل والكل للبحرين” 
�ص���اهمت يف ن����رص ال�ع���ي ورف���ع م�ص���ت�ى الهتمام 
بالأ�ص���خا�ض ذوي الإعاقة من خ���لل الفعاليات التي 
تقيمه���ا عل���ى مدار الع���ام، وله���ذا نحن حري�ص����ن 
اخلليجي���ة  للجمعي���ة  تاب���ع  تنفي���ذي  كاملكت���ب 
للإعاق���ة على دعم وت�ص���جيع الأطف���ال ذوي الإعاقة 
ه���ذا  يف  للم�ص���اركة  به���م  املعني���ة  وامل�ؤ�ص�ص���ات 
الحتفال ال�ص���ن�ي الكبري ال���ذي يجمعنا بكل اأطياف 
املجتمع ويتيح لنا الفر�صة للتعبري عن حبنا وولئنا 

ل�طننا ولقيادة �صاحب اجلللة امللك.
م���ن جانبه���م، اأع���رب ع���دد م���ن اأولي���اء الأم�ر 
والأطف���ال الذي���ن �ص���ارك�ا يف الفعالية ع���ن جزيل 
ال�ص���كر والتقدير ل�ص���احب ال�ص���م� امللك���ي رئي�ض 
ال����زراء والد اجلميع الذي يهت���م بجميع امل�اطنني، 
وم���ا يحظى ب���ه ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة من رعاية 
واهتمام من لدن �صم�ه مبا يعك�ض ما يتمتع به �صم�ه 
من خ�ص���ال اإن�صانية متميزة، م�ص���يدين مبا ا�صتملت 

عليه الفعالية من اأن�صطة حمببة لدى الأطفال.

إلى حملة مباخر السلق البرلماني

»�صلق الق�انني« عبارة تزعج بع�ض اأع�صاء جمل�صي ال�ص�رى والن�اب، لأنها ت�صف 
جل�صات ماراث�نية، تقر ق�انني مهمة، يرتب عليها مثالب عند التطبيق.

حفظت عن ظهر قلب رد حكماء الت�رصيع، اذا ماطل�ا باإقرار قان�ن اأو ا�صتعجل�ا اآخر. 
يف احلال����ة الأولى يربرون التاأين باإقرار القان�ن لتنقيته من ال�ص�����ائب. ويف احلالة 

الأخرى �صتار امل�صلحة �صماعة الرد.
جل�ص����ة جمل�ض الن�اب الأخرية ا�صتغرقت قرابة 12 �ص����اعة. ا�صتطالة انعقاد جل�صة 
يتيمة قبل ف�ض دور النعقاد، واإقفال الربملان اأب�ابه، لي�ض فخرا، يف مقابل جل�ص����ات 

كثرية �صابقة �صهدت ت�رصبا مزعجا. 
واأكت����ب حلمل����ة املباخ����ر: ل حتاول�ا جتمي����ل هذه اجلل�ص����ة املرهق����ة. كيف ميكن 
لربملاين متحي�ض 195 مادة بقان�ن الفل�ض، و82 مادة بقان�ن ال�ص����مان الجتماعي، 

بجل�صة عن�انها الكب�ض على زر امل�افقة؟!
اأما بالن�ص����بة ملجل�ض ال�ص�رى، ففي �ص����ريته ق�ص�ض اأخرى، رمبا اأحدثها جل�صة طي 

109 مادة بقان�ن تنظيم القطاع العقاري.
ومن حق ال�ص����حافة اأن تعتب، لأن قان�نها الع�رصي املتقدم، مرك�ن ومهمل بدرج 

جمل�ض الن�اب، منذ 14 عاما!

راشد 
الغائب
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خانكم نزيف فاطمة 
ذكر يل �سديقي حممد خليل، حادثة عر�سية ح�سلت لطفلته فاطمة )5 �سنوات( 

اأخريا، اأثناء وقوعها باملنزل، حمدثة �سقا غائرا بالذقن، نزف له الدم الكثري.
ويقول اإنه ا�س���طر اأثناء وجوده بطوارئ مركز املحرق ال�س���حي لالنتظار اأكرث من 

ن�سف �ساعة، رغم نزيف ال�سغرية، وبكائها امل�ستمر.
وبعد طول انتظار، وحني دخال على الطبيبة قالت له بربود: دوامي خل�ص، انتظر 

اللي بعدي.
ويتابع: ا�س���طررت -على م�س����ص - لالنتظار جمددا، وحني �ساألت عن الطبيب 

البديل، قالوا اإنه يف الرباحة اخلارجية، وطلبوا مني املزيد من االنتظار.
ويكم���ل: قمت بعدها مبا�رشة بالذهاب مل�ست�س���فى امللك حم���د اجلامعي، فقاموا 

م�سكورين بعالج ال�سغرية فورا، وخياطة اجلرح، بفرتة مل تتجاوز 15 دقيقة.
ويت�س���اءل االأب: من يقبل مبا حدث يف مركز املحرق ال�سحي؟ وكيف و�سل هوؤالء 

االأطباء لهذه الدرجة من الرتاخي واالإهمال؟ واأين الرقابة عليهم؟ واأين البحرنة؟
ق�س���ة فاطمة، وغريها من املاآ�س���ي التي ال ت�س���ل دائما للعام���ة، تذكرنا مبرارة 
يوميات املواطن املغلوب على اأمره، مبواقف م�ستفزة، و�ساغطة، يقف اأمامها عاجزا.
ما حدث مبركز املحرق ال�سحي، لو كان ببلد اآخر، ل�سكلت جلنة حتقيق للمحا�سبة 
على الأقل، وما نريده هنا هو تغيري الواقع املغلوط جذريا، كرامة للبلد، ولأهل البلد، 

وللمهنة نف�سها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

ر ي�سكو تخلف نائب عن �سداد الإيجار موؤجِّ

توازن اأ�سعار الغاز حمليا مقارنة بالأ�سعار العاملية

املنامة - وزارة اال�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: زار وكيل �سوؤون االأ�سغال 
بوزارة االأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين اأحمد اخلياط منطقة النعيم؛ للوقوف 
على احتياج���ات اأهايل املنطق���ة، حيث كان يف 
ا�ستقباله ممثلو اللجنة االأهلية ملنطقة النعيم.

و�رصح اخلياط باأن هذه الزيارة تاأتي تنفيًذا 
لتوجيه���ات رئي����ص ال���وزراء �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة 
مبتابع���ة احتياجات مناطق النعيم ولال�س���تماع 
اإل���ى طلب���ات ومقرتح���ات االأه���ايل واملقيمني 
كل يف جم���ال اخت�سا�س���ه، يف اأعق���اب الزي���ارة 
الت���ي قام به���ا اأخريا وزير االأ�س���غال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ملناطق النعيم، 
اإذ وعد حينها بقيام املخت�سني بالوزارة بجولة 
ميدانية اأخرى للمتابع���ة وللوقوف على طبيعة 
تلك الطلبات والنظر يف اإمكان تنفيذها بح�سب 
االإمكانات املتوفرة ويف �س���وء االأولويات التي 
يتم االتفاق ب�س���اأنها مع املجل�ص البلدي التابع 

للمنطقة.
وقام ممثل عن مركز �سباب النعيم الثقايف 
والريا�س���ي بتقدمي قائمة بطلبات ومقرتحات 
تتناغم مع توجيهات �سمو رئي�ص الوزراء بتلبية 
طلبات اأه���ايل املنطقة، اإذ ط���رح اأهايل النعيم 

مقرتح���ات م���ن بينه���ا: ح���ل م�س���كلة الوقوف 
الع�س���وائي ولفرتات طويلة على �سارع البديع 
مم���ا ي�س���بب اختناق���ات مرورية ط���وال اليوم، 
والنظ���ر يف اإم���كان تطوير تقاطع �س���ارع امللك 

في�سل مع �سارع البديع.

املنام���ة - وكال���ة الزراع���ة وال���رثوة البحري���ة: 
ك�س���ف وكيل الزراعة والرثوة البحرية ال�سيخ خليفة 
بن عي�س���ى اآل خليفة، انه اإنفاذاً لتوجيهات رئي�س���ة 
املجل����ص اال�ست�س���اري للمب���ادرة الوطني���ة لتنمي���ة 
القط���اع الزراع���ي �س���احبة ال�س���مو امللك���ي االأمرية 
�س���بيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة، اأن وكال���ة الزراعة 
وال���رثوة البحري���ة ب�س���دد توقي���ع اتفاقي���ة برنامج 
تنفي���ذي مع جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية للتعاون 
امل�س���رتك بني الطرف���ني حيث ت�س���من الربنامج 8 

حماور رئي�سية فى جماالت التعاون بني الطرفني.
ولفت اإلى اأن اهم ن�س���و�ص االتفاقية التى من 
املتوق���ع توقيعها خ���الل االأيام املقبل���ة هي تبادل 
اخل���ربات يف جم���ال تعظيم اال�س���تفادة م���ن تطبيق 
االأم���ن احليوي ال���ذي ينعك�ص باالإيجاب على �س���حة 
االإن�س���ان واحليوان والبيئة والتو�س���ع يف ال�س���الالت 
املح�س���نة الت���ي ت�س���تهدف زي���ادة االإنت���اج املحلي 
من ال���رثوة احليواني���ة، وتبادل اخل���ربات بني مركز 
احلا�س���نات الزراعية به���ورة عايل، وجه���از اأبوظبي 
للرقاب���ة الغذائية فيم���ا يتعلق بالزراع���ات املحمية 
به���دف تطوير قدرات وخ���ربات املزارعني يف جمال 
الزراعة بدون تربة، اإلى جانب اال�ستفادة من برنامج 
جه���از ابوظب���ي للرقابة الغذائية ب�س���اأن اال�س���تثمار 
الزراعي اخلارجي وجمال الزراعة الع�س���وية وتطوير 

املعامل واملختربات البيطرية. 
وق���ال وكيل الزراعة اإن الربنامج التنفيذي بني 
الزراع���ة وجه���از الرقابة الغذائية ي�س���تهدف تطوير 
العم���ل الزراعي واالرتق���اء بق���درات املزارعني عرب 
ت�س���كيل جلنة م�س���رتكة لالإ����رشاف على تطوي���ر اأوجه 
التعاون يف املجاالت التي ت�سملها، وتبادل اخلربات 
حي���ث اأن هناك عدة جم���االت للتعاون بني الطرفني 
والتى تتمثل فى قطاع املياه باعتباره املحدد االأول 
لتطوي���ر القط���اع الزراعى فى دول جمل����ص التعاون 
اخلليجى وخا�س���ة ان تر�سيد ا�ستهالك املياه ا�سبح 
الهاج�ص االكرب للقائمني على اأمر ر�س���م ال�سيا�سات 

الزراعي���ة امل�س���تقبلية حيث متتل���ك البحرين خربة 
عالية فى ا�ستخدامات مياه ال�رشف ال�سحى املعاجلة 
ف���ى الزراعة وكذلك ما يبذله جه���از اأبوظبى للرقابة 

الغذائية فى هذا املجال.
كما ت�س���مل اوجه التعاون الوق���وف على جتربة 
البحري���ن ف���ى توزي���ع وا�س���تخدام املي���اه املعاجلة 
وتبادل النتائج والبحوث والدرا�سات التى متت فى 
البلدين فى هذا املجال وخا�س���ة فيما يخ�ص نوعية 
املياه والعمل على تقليل املحاذير ال�س���حية ب�ساأن 

ا�ستخدامها ب�ساأن ا�ستخدامها.
مبين���ا ان اوج���ه التع���اون ف���ى قط���اع الزراع���ة 
ت�سمل اي�س���ا مراجعة الت�رشيعات املنظمة ال�ستخدام 
هذا الن���وع من املياه فى البحرين واأبوظبى واإن�س���اء 
وتطوير املختربات احليوية املتخ�س�سة فى فح�ص 
نوعية املياه واملنتجات وقيا�ص م�ستويات التخزين 
وكمي���ات ا�س���تهالك املزارع ع���رب نظام “ا�س���كادا” 
والقيا����ص عن بعد واال�س���تفادة م���ن جتربة البحرين 
فى ذل���ك وامل�س���ح اجلوى للمي���اه اجلوفية ور�س���م 

اخلريطة املائية للبلدين.
واأو�س���ح الوكيل ان اوجه التعاون ت�س���مل اي�سا 
�س���وق املزارع���ني حي���ث يتم نق���ل جترب���ة البحرين 
ف���ى هذا املج���ال مع ا�س���تعرا�ض ال����رصوط واللوائح 
التى حتكم عمل ال�س���وق وتطويره���ا ملالئمة ظروف 

املزارع���ني فى كل بل���د، كذلك تطبيق ا�س���رتاطات 
ال�سالمة الغذائية من خالل تدريب الكوادر البحرينية 
فى خمترب ابوظبى للرقابة الغذائية وتقدمي الن�سح 
وامل�س���ورة فى فى تاأ�سي�ص خمترب االأغذية بالبحرين 
وو�س���ع الدليل اال�سرت�سادى للممار�س���ات الزراعية 
اجليدة املنبثقة من الن�س���خة العاملية للممار�س���ات 
الزراعية اجليدة وذلك مبا يتوافق مع طبيعة االنتاج 
املحل���ى ومتطلب���ات ال�س���وق واالتف���اق على �س���كل 
املل�س���قات املوح���دة الت���ى ميكن ت�س���ميمها على 
الن�ساأة الزراعية ال�س���تخدامها فى ت�سويق منتجاتها 
واإ�س���دار الدلي���ل االر�س���ادى املوح���د ال�س���رتاطات 

ال�سالمة الغذائية.
وفيما يتعلق بال�س���ناعات التحويلية الزراعية، 
ق���ال ان التعاون بني وكالة الزراع���ة وجهاز اأبوظبي 
للرقابة و�س���ع خط���ط وبرامج لال�س���تفادة من جتربة 
مزارع اجلزيرة بالبحرين فى �سناعة م�ستقات االألبان 
واال�س���تفادة من جترب���ة دولة االمارات فى �س���ناعة 
التمور وتبنى ومتويل امل�س���اريع امل�سرتكة فى هذا 
املجال وكذلك تعزيز �س���بل التعاون فى جمال ح�رش 
ومكافح���ة مر����ص �سو�س���ة النخي���ل وذل���ك من خالل 
تب���ادل املعلوم���ات من جتربت���ى الدولتني فى ح�رش 
ومكافحة �سو�س���ة النخي���ل ومراجعة اآلي���ات الوقاية 
واملراقبة واملكافحة وتقييم النظم امل�ستخدمة فى 
حمالت املكافحة فى البلدين وتبادل املعلومات عن 
فعالية املبيدات امل�س���تخدمة فى املكافحة فى كل 
بلد واآثارها اإن وجدت على الثمار وتقييم اأى مبيدات 
جديدة يتم جتربتها واعتمادها للمكافحة فى اأيا من 
البلدين والتعاون فى ا�س���تنباط احدث الطرق حل�رص 
ومتابعة انت�س���ار اأو انح�سار اال�س���ابة با�ستخدام نظم 
اال�ست�س���عار ع���ن بع���د مع تتب���ع كل ما ي�س���تجد فى 
هذا ال�س���اأن بال���دول املتقدمة وتوحيد اآلية ح�س���اب 
م�س���تويات اال�س���ابة ونتائ���ج املكافح���ة ل�س���هولة 
املقارن���ة وتوحيد اللغة الت���ى يتحدث بها املعنيني 

الوطنيني فى م�ساريع املكافحة الوطنية.

عقدت املنطقة الروتارية )2454(، التي ت�سم 
مملك���ة البحري���ن، دورة تدري���ب الروؤ�س���اء 2018 - 
2019 بح�س���ور حمافظ املنطق���ة ونائبته امل�رشفية 
اأمرية اإ�س���ماعيل بهدف تدريبهم على دعم اخلدمات 
املجتمعي���ة وتعريفه���م بامله���ام امل�س���ندة اإليهم، 
واآلي���ات تقوي���ة ال�س���ورة العامة للروت���اري وروؤيته 
للعام املقبل، ف�س���اًل عن و�سع الت�س���ورات الالزمة 

لتنفيذ الربامج التنموية الداعمة للعمل املجتمعي.
التدريب���ات  حزم���ة  اإن  اإ�س���ماعيل  وقال���ت 
املتخ�س�س���ة التي ح�س���ل عليها روؤ�س���اء االأندية يف 
اململك���ة ته���دف للم�س���اهمة يف اإي�س���ال الربنام���ج 
املقرتح للعام الروت���اري اجلديد وتعريفهم بربامج 
عم���ل املنطق���ة الروتاري���ة حت���ت �س���عار “ال�س���باب 
املنطق���ة  لعقي���دة  تر�س���يًخا  وذل���ك  م�س���تقبلنا” 
الروتاري���ة بدع���م فئ���ة ال�س���باب والعم���ل التطوعي 
واخلدم���ات املجتمعي���ة. واأ�س���افت نائ���ب املحافظ 
اأن اأندي���ة البحري���ن الثالث���ة )ال�س���لمانية، املنام���ة، 
العدلية( هي من االأكرث ن�ساًطا علي م�ستوى املنطقة 
الروتاري���ة ولهم جمه���ودات كبرية وجه���د م�رشف يف 

العم���ل املجتمعي، الفتة اإل���ى اأن الدورات التدريبية 
عامالً معزًزا ل�س���قل مه���ارات روؤ�س���اء االأندية اجلدد 
باخلربات واملهارات التي ت�سهم يف اإجناح اأن�سطتهم 
وفاعليته���م املختلف���ة داخ���ل املجتم���ع. واأكدت اأن 
مرتك���زات الروت���اري متث���ل حم���اور اأ�سا�س���ية لدعم 
اخلدم���ات املجتمعية والق�س���ايا احلياتي���ة والتنمية 
االجتماعية واالقت�سادية وكافة امل�ساريع كالتعليم 

ودع���م تنقية مياه ال�رشب واخلدمات ال�س���حية ودعم 
فر����ص العمل، موؤكدة اأن تنمية االأندية والتو�س���ع يف 
اأن�سطتها �سوف ي�س���هم بطبيعة احلال يف التو�سع يف 
اخلدم���ات االجتماعية التي ي�س���عى اإليه���ا القائمون 
على اأندية الروتاري مبملكة البحرين. واأو�س���حت اأن 
العام الروتارى -2018 2019 �س���وف ي�س���هد عدد 
من الفعاليات املجتمعية واخلدمية ب�س���ورة �ساملة 
تعتمد يف املقام االأول على الدعم املجتمعي والبيئي 
وال�س���حي والتو�س���ع يف ن�رش اأفكار اخلدمة الروتارية 
لتعزيز ثقافة العمل العام. واأ�س���ارت اإ�س���ماعيل اإلى 
اأن اخلدمات التي تقدمها نوادي الروتارى لل�س���باب 
تعتمد على �س���قل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية 
التعامل مع اأحدث التقنيات التدريبية التي توؤهلهم 
ل�س���وق العمل وكذلك تدريبه���م على تنفيذ الربامج 
اخلريية والدع���م املجتمعي والتخطيط للم�س���تقبل، 
وخا�سة اأن �سباب اململكة لديهم ا�ستعدادات ذاتية 
لتحقيق النجاح والتمي���ز يف كافة املجاالت احلياتية 
وال ينق�س���هم �س���وى التجربة واملمار�س���ة ال�سحيحة 

لتلك االأن�سطة املجتمعية واخلريية.

•     وكيل “االأ�سغال” يف زيارة ملنطقة النعيم	

• ال�سيخ خليفة بن عي�سى	

• اأمرية اإ�سماعيل	

علم���ت “الب���الد” اأن نائبا تخلف عن 
�سداد اإيجار مكتبه مببنى يقع مبحافظة 

العا�سمة.
وقالت امل�س���ادر اإن مال���ك املبنى 
ب�س���دد التوا�س���ل م���ع رئا�س���ة جمل�ص 

النواب؛ حل�ص النائب �س���داد االإيجارات 
مل  النائ���ب  اأن  واأو�س���حت  املرتاكم���ة. 

ي�سدد اإيجار 3 اأ�سهر.
وذكرت اأن كل نائب يتقا�سى عالوة 
بدل متثيل مببلغ 1200 دينار �س���هريا، 
يخ�س����ص منه���ا 500 دينار لل�س���يارة، 

و300 دينار الإيجارات املكاتب.

املنامة - بنا: تفقد الرئي�ص التنفيذي 
للمجل�ص االأعلى للبيئة حممد بن دينه ور�سة 
عم����ل تدريب املدربني املنعق����دة يف مركز 
التمي����ز مبعهد ال�س����يخ خليفة بن �س����لمان 
للتكنولوجيا، يف اإطار التعاون بني املجل�ص 

االأعلى للبيئة ووزارة الرتبية والتعليم.
ويت����م تنفيذ م�����رشوع تدريب املدربني 
التزام����ات  لتنفي����ذ  متهيدي����ة  كخط����وة 
مملك����ة البحرين اأمام متطلب����ات بروتوكول 
مونرتيال ب�س����اأن املواد امل�ستنفدة لطبقة 
االأوزون، باإل����زام املوؤ�س�س����ات وال�رشكات يف 
القطاعني اخلا�ص والعام بتدريب الفنيني 
العامل����ني يف قط����اع التربي����د والتكيي����ف، 
واحل�س����ول على “الرخ�س����ة البيئي����ة الإدارة 
غ����ازات التربي����د”، الت����ي ي�س����عى املجل�ص 
االأعلى للبيئ����ة من خاللها لتح�س����ني مهارة 
الفني����ني العاملني يف قطاع �س����يانة اأجهزة 
التربيد والتكييف وفق اأف�سل املمار�سات 

الدولية يف هذا املجال.

اإع����ادة تدوي����ر  اأن  ب����ن دين����ه  واأ�س����ار 
�س����يوفر  التربي����د،  غ����ازات  وا�ست�س����الح 
للمملكة خمزونا مهما من و�س����ائط التربيد، 
مما �سي�ساهم يف توازن اأ�سعار هذه الغازات 
يف ال�س����وق املحلي، مقارنة بزيادة اأ�سعارها 
التخل�����ص  حي����ز  دخوله����ا  ب�س����بب  عاملي����ا 

التدريجي.
ودعا املوؤ�س�س����ات العامة واخلا�سة يف 
اململكة، للتعاون مع املجل�ص االأعلى للبيئة، 
الإجناح مثل هذه امل�س����اريع التي �ست�س����هم 
م�س����تقبلية  حل����ول  لو�س����ع  كب����ري  ب�س����كل 
لو�سائط التربيد، من خالل ممار�سة اأف�سل 
طرق ال�سيانة، وجتميع غازات التربيد اأثناء 
عملي����ات �س����يانة نظم التربي����د والتكييف 
بدال من اإطالقها يف الهواء، واإر�سالها ملركز 
ا�ست�سالح غازات التربيد يف منطقة توبلي، 
وال����ذي م����ن املتوق����ع اأن يق����وم بعلمي����ات 
ا�ست�س����الح لغازات التربيد ت�سل اإلى 400 

طن �سنوًيا.

يتابع احتياجات النعيم وكيل “الأ�سغال” 

التوقيع علي برنامج تنفيذي مع جهاز اأبوظبي للرقابة

تد�سني اأكرب حزمة اأن�سطة خدمية بيئية وجمتمعية و�سحية 

تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�ص الوزراء 

لتعزيز التعاون يف جمال االأمن واالأمان الغذائي... خليفة بن عي�سى:

“ال�سباب م�ستقبلنا” �سعار تدريب روؤ�ساء “روتارى البحرين”... اإ�سماعيل:

ح���ل م�س���كلة الوقوف الع�س���وائي وتطوي���ر تقاطع امللك في�س���ل 

�سيد علي املحافظة

مزاد اإلكرتوين للأرقام املميزة للوحات ال�سيارات 
املنامة - بنا: اأعلنت �رشكة مزاد بالتعاون 
م���ع العربي���ة للم���زادات ع���ن ط���رح 20 رقما 
للفئ���ة اجلديدة من االأرق���ام املميزة للوحات 
ال�سيارات اخلا�سة للمزايدة االإلكرتونية، من 
خالل املوق���ع االإلكرتوين للعربي���ة للمزادات 
اأو   )http://www.arabian.auction(
 )Arabian Auction( التطبي���ق اخلا����ص
ع���رب الهوات���ف النقالة اعتب���ارا من ال�س���اعة 
الرابع���ة من م�س���اء ي���وم االأح���د املوافق 22 
اأبريل وي�ستمر حتى تاريخ 29 اأبريل 2018. 

وياأت���ي تنظي���م ه���ذا امل���زاد ا�س���تمرارا 
للدور الذي تقوم ب���ه �رشكة “مزاد” بالتعاون 
م���ع �رشكة العربية للمزادات يف طرح �سل�س���لة 
من الفئة اجلديدة الأرقام لوحات ال�س���يارات 
اخلا�سة واإتاحة فر�سة اقتنائها اأمام اجلميع، 
ويعك�ص كذلك جناح التعاون الثنائي القائم 
بني �رشكة مزاد والعربية للمزادات يف تنظيم 

امل���زادات العلنية واالإلكرتوني���ة والتوظيف 
االأمث���ل للتقني���ة املتطورة يف ه���ذا النوع من 

من�سات البيع.
و�س���يكون احلد االأدنى لب���دء املزايدات 
100 دين���ار وت�س���رط اآلي���ة امل�س���اركة فيه 
الت�س���جيل عرب املوق���ع االإلك���رتوين للعربية 
للم���زادات اأو تطبيقه���ا اخلا����ص ويتطل���ب 
اأي�س���ا اإي���داع مبل���غ 20 % م���ن قيم���ة ح���د 
املزايدة من خالل االإي���داع البنكي والتحويل 
اأو بطاق���ة االئتم���ان، ويتم بعد ر�س���و املزاد 
اإ�س���دار فاتورة الإمتام عملية الدفع بالكامل 

واحل�سول على �سهادة امللكية للرقم.
ويقفل املزاد يف ال�س���اعة الرابعة م�س���اء 
م���ن يوم االأح���د املوافق 29 من �س���هر اأبريل 
اجل���اري، كم���ا يت���م احت�س���اب وقت اإ�س���ايف 
بعد كل �س���عر يطرحه املزاي���د الإتاحة املجال 

ملناف�ص اآخر للمزايدة حتى ر�سوها.
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

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

الرسائل واختصارها.

مجلس الرئيس 

مناشدة لإلعفاء من 
غرامة 5 آالف دينار

ملمح اأ�صيل لتاريخ عريق، طاملا توارثته 
الأجي���ال، ي�ص���جل مباء الذه���ب تالحًم���ا وطنًيا 
فري���ًدا، وي�ص���هم يف احلف���اظ عل���ى ثقافتن���ا 
وهويتن���ا البحرينية، وتعمي���ق وحدتنا، وتقوية 
الن�ص���يج املجتمع���ي، وحتفي���ز النا�ص���ئة على 

ا�صتكمال م�صرية اخلري والعطاء.
والعط���اء  باخل���ري  تفي����ض  جمال����ض  يف 
واحلكم���ة يتف�ص���ل اأمري املجد والع���ز والكرم، 
ورمز الإن�ص���انية الراقية، والوطنية اخلال�ص���ة، 
�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن 
�ص���لمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر، بعقد 
لقاءات مبا�رشة م���ع املواطنني لالطمئنان على 
�ص���وؤونهم، والتعرف على م�ص���اكلهم، وال�صعي 
اجل���اد نحو حلها، حي���ث يت�ص���درون اأولوياته؛ 
باعتباره���م هدًفا لربام���ج احلكومة ومق�ص���ًدا 
يف  حمف���ورة  و�ص���تظل  مل�رشوعاته���ا،  �ص���امًيا 
اأذهاننا كلمات �صموه: اأ�صعد اأوقاتي تلك التي 
اأق�ص���يها م���ع اأبنائي م���ن املواطنني، اأ�ص���تمع 
منه���م واأ�ص���تف�رش ع���ن اأحواله���م واأطمئن على 
كفاي���ة اخلدم���ات يف مناطقهم، و�ص���عادتي يف 
روؤية عالمات الر�ص���ا عل���ى وجوههم عند اإجناز 
ما يق�صي لهم احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم. 
اإرث ح�ص���اري، و�ص���َنة حميدة ورثها �صمو 
رئي�ض الوزراء املوقر، عن الآباء والأجداد، تلك 
املجال�ض التاريخية التي تعد اأحد معامل احلكم 
الر�ص���يد ململك���ة البحري���ن من���ذ الق���دم، وقد 
�ص���ارت اأمنوذًجا متفرًدا يج�ص���د قيًما ومبادئ 
اأ�ص���يلة ل�ص���عب ت�صتع�ص���ي وحدته ون�ص���يجه 
الوطن���ي املتما�ص���ك عل���ى الخرتاق، وي�ص���طر 

تاريًخ���ا م�رشًف���ا ي�ص���هم يف رفد وع���ي املجتمع 
وت�ص���كيل وجدان���ه وتعزيز ج�ص���ور الثقة التي 
طامل���ا متت���د بني القيادة وال�ص���عب؛ لرت�ص���م 
�صورة م�ص���يئة ل�رشاكة وطنية ترتكز علي حب 
الوطن، لالنطالق نحو تنمية �ص���املة وم�صتدامة 
يف �ص���تى املج���الت وتكفل للمواطن���ني حياة 

كرمية اأكرث رفاهية. 
اأرى ����رشورة حتمي���ة يف احلف���اظ على هذه 
املجال����ض الوطني���ة، وتوثي���ق ما ت�ص���هده من 
ح���وارات ثرية تتالقى فيه���ا اخلربات وتتالقح 
الأف���كار، مب���ا ي�ص���اعد يف جت���اوز اأي عقب���ات، 
وا�ص���ت�رشاف امل�صتقبل باآفاق رحبة، وكما يقول 
�صمو رئي�ض الوزراء املوقر، يجب اأن تظل دائًما 
جمال�صنا مدار�صنا، ننهل منها القيم والعادات 
التي ن�ص���اأنا وتربينا عليها، بحي���ث تظل دائًما 
جمال����ض احلكمة، �ص���احات للتالق���ي والنقا�ض 
املفتوح يف خمتلف الق�صايا؛ لرت�صخ التوا�صل 
م���ع النا����ض، منهًجا رائ���ًدا لتطوي���ر اخلدمات، 

والنهو�ض بامل�صتوى املعي�صي.
ويف هذا الإطار، وانطالًقا من هذه القناعة، 
اأقدر عاليا تد�ص���ني الطبعة الأولى من �صل�صلة 
كتاب “جمل�ض الرئي�ض” ملوؤلفه الربوفي�ص���ور 
عب���داهلل احل���واج الرئي����ض املوؤ�ص����ض للجامعة 
اأكادميًي���ا  ال���ذي يت�ص���من توثيًق���ا  الأهلي���ة، 
وتاأ�صياًل ملداولت �صمو رئي�ض الوزراء املوقر، 
مبا ي�ص���هم يف تو�ص���يح الأه���داف التي تطرق 
اإليها �ص���موه يف املجال�ض الوطنية، ونقلها اإلى 

الراأي العام.
أسامة الشاعر - ناشط اجتماعي

سوء اإلدارة وراء هروب الكفاءات
ه����ذا املق����ال يحكي عن فئ����ة كبرية م����ن املديري����ن الذين 
�ص����اهموا - لالأ�ص����ف - يف هجرة العقول العربية م����ن جمتمعاتنا، 
اإذ ت�ص����ري بع�����ض البحوث من مركز “رد روك” اإل����ى اأن 75 % من 

املوظفني يغريون وظيفتهم ب�صبب مديريهم! 
يقول ماركو�ض باكينغهام اأحد م�صوؤويل املركز املذكور: اإن 
املوظف����ني ل يرتكون ال�رشكات ال�ص����يئة، اإمنا يرتكون املديرين 
ال�ص����يئني )يف اإ�صارة منه اإلى اأن اأهم اأ�صباب اإنتاجية املوظف هي 

مديره يف العمل(!
عزي����زي املدي����ر، ل تك����رتث بهذا ال����كالم فاأن����ت “منزه عن 
ه����ذا كله”، اأنت “عادل ومن�ص����ف”.. اأنت م����ن قمت بتوظيف ابن 
عم����ك مديرا يف ال�رشكة وهو ل ميتلك �ص����هادة جامعية، بالرغم من 
وجود كفاءات ب�ص����بب كرم و�صيم العرب! اأنت الذي �صعيت لنقل 
املوظ����ف الفالين من ق�ص����مك فقط؛ لأنك �ص����عرت اأنه اأذكى منك 
وهو خطر على نع�صك، عفوا اأق�صد كر�صيك. اأنت يا عزيزي املدير 
من ن�صبت ف�صل جناح موظفيك اإلى نف�صك، فهوؤلء املوظفون ما 

هم اإل فلول ت�صيع دون “روؤيتك اخلارقة وتوجيهاتك”!
اأيها املدير اجلهبذ الفذ..

ملاذا ت�ص����عى لتطوير هذا املوظف اأو ذاك دون غريهم؟! اإذا 

كان الق�ص����م ما�ص����يا مبثل هذه الطريقة فلم غربلة الق�صم با�صم 
تطوير املوظف����ني؟! هل تدفن املوظف يف وظيفته - بال تطوير 

- كونه يجيد ما يقوم به؟! 
عزي����زي املدي����ر.. ك����ن �ص����ديًدا يف اأوق����ات العمل وحا�ص����ب 
املوظ����ف عل����ى التاأخ����ري، واإن تاأخ����ر 5 دقائق، نعم حا�ص����به، واإن 
كنت اأنت بنف�ص����ك تتاأخر كل يوم، ولكنك مالك طاهر من ال�صماء 
فاأن����ت فوق القان����ون! ابتع����ث اأقرباءك الذي����ن وظفتهم يف هذه 
ال�رشك����ة )التي تعمل بها وتت�رشف وكاأنك متلكها(.. نعم ابتعثهم 
اإلى ور�����ض عمل للتطوير ول تبتعث غريهم، ف����� “الأقربون اأولى 

باملعروف”. 
عزي����زي املدير.. الأم����وال يف ه����ذه ال�رشكة ورثته����ا اأنت من 
اأهلك، ف����ال باأ�ض اأن تبدد املال هنا وهناك، بل وتعطي الأ�ص����عار 
اخلا�ص����ة مل����ن حتب وت�ص����اء، ولك����ن انظ����ر عزيزي املدي����ر لهذه 
املوظفة اجلديدة، كم هي جميلة.. األ يجدر اأن تكون �صكرتريتك 
اخلا�ص����ة؟! مل النظر ملن حولك بوجه عبو�����ض واأنت قادر على اأن 
جتعل ه����ذا الوجه جمياًل ح�ص����ًنا واأن متازحهم وحتاول ا�ص����تخراج 

�صحكاتهم حتى ت�صعر بالن�رش والفخر؟! 
عزي����زي املدي����ر، اجل�����ض يف مكتبك وار�ص����م واكت����ب ولون 

واعمل ما ت�ص����اء حتى ينق�صي وقت الدوام، ولكن ل تن�ض مراقبة 
موظفي����ك من كام����ريات املراقبة؛ حتى حتا�ص����بهم.. لزال هناك 
الكثري من الوقت لت�صفح ال�ص����حيفة و�صبكة النرتنت واحت�صاء 
ك����وب من القهوة بل كوبني اأو ثالثة دون اأن تبايل ففي النهاية، 
كالمك الذي �صي�ص����معه امل�ص����وؤول وكل واحد م����ن موظفيك كما 

م�صيلمة الكذاب ل يعتد بكالمهم! 
اأنا متاأكد اأنك ل�ص����ت وراء هج����رة 75 % من العقول العربية 
اإل����ى كندا والوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة، وحني 
يحني وقت ال�ص����الة، احر�ض على ال�ص����ف الأول حتى يوفقك اهلل 
بالرغ����م من ف�ص����ادك بالو�ص����اطات وعدم ان�ص����افك للموظفني، 

ولكنك تتكلم بالدين وتقرا وت�صلي ما ت�صاء!
عزيزي املدير.. اليوم اأم عيالك جهزت لك غداءك املف�صل، 
ل تن�ص����ى مغ����ادرة املكتب قبل �ص����اعة م����ن انتهاء ال����دوام حتى 
تتف����ادى زحم����ة ال�ص����ري، واأخرب موظفي����ك اأنك يف اجتم����اع، واأخرب 

الدارة اأن زوجتك مري�صة! 
اأتعلم �ص����يًئا؟.. ل تكمل قراءة كالمي... يكفي هكذا... فنحن 

نعي�ض احلياة مرة واحدة.
محمد العرادي

اأنا مواطنة اأنا�صد املعنيني يف الدولة اإعفائي من دفع الغرامة 
املالية املرتتبة على حكم �ص���ادر عليَّ بال�ص���جن 10 �صنوات تقدر 
ب���� 5200 دين���ار.  خ�رش ابني الكثري يف هذه ال�ص���نوات بني جدران 
ال�صجن دفعها لرتكابه جناية ب�صبب طي�ض مراهق مل يدرك حينها 
نتيجة �ص���لوكه، اإل اأنه دفع الثمن غاليا.. �ص���بابه وعمره وم�صتقبله 
ودرا�ص���ته. وبع���د ه���ذا العمر طال ال�ص���وق وقرب موع���د معانقته 
احلري���ة، اإل اأن الغرامة املرتتبة على احلكم تقف بيني وبني ابني، 
فاأن���ا اأرملة ل دخل يل ول راتب تقاعديا، ول اأملك اإل اأن اأوفر قوت 
ي���وم بيوم. واأن���ا بعد هذا العم���ر حرمت منه طيلة هذه ال�ص���نوات، 
وداهم تن���ي الأمرا�ض وخ�رشت زوجي لوفاته حزنا على �ص���جن ابنه 
وبع���ده عنا، وهو الذي كنا نعول عليه الكثري، واأنا اليوم وحيدة يف 
من���زيل من دون اأحد بعد زواج ابنتي، وابن���ي هذا هو الأمل الوحيد 
ال���ذي تبقى ل���دي.  اإل اأين متعلقة باأمل باهلل ب���اأن يتم اإعفائي من 
دف���ع الغرامة التي يعل���م اهلل اأين ل اأمتلك �ص���يئا منها ول القليل 
لأقدم���ه مقاب���ل حرية ابني، واإل �ص���يرتتب علي���ه اأن يبقى قرابة 3 

�صنوات اإ�صافية مقابل الغرامة املالية. 
االسم والعنوان لدى المحرر

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

readers@albiladpress.com

النواب طرف �سد ملقرتحات حت�سني اأحوال املعاقني
ردود احلكومة ل تتنا�صب مع الظروف املتع�رشة للفئة... املعريف: 

ق��ال النائ��ب حمم��د املعريف اإن هناك نوابًا، يدعمون ما تاأتي به من احلكومة من مرئيات �ص��د املقرتحات اخلا�ص��ة بتح�ص��ن اأحوالهم فئة ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة، 

م�ص��يفًا “يرف�ص��ون املقرتحات، وعلى الرغم من اأن ذلك يناق�ض احلقائق والظروف واملالب�ص��ات القائمة لهذه الفئة املغلوب على اأمرها”. وبن املعريف بلقاء �ص��حايف مو�ص��ع، 

اأن “كل الظروف الراهنة، تدفع الأهمية االأخذ باملقرتحات والت�ص��ريعات النيابية، والتي تتجه لرفع م�ص��توى احلياة لفئة ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة، وحت�صن اأو�صاعهم، 

وتخفي��ف وط��اأة احل��االت املر�ص��ية لهم، ودجمهم باملجتمع”. واأ�ص��اف “اأدعو الإحداث وثبة باآلية دعم ه��ذه الفئة، من كافة اجلوانب، فحن نتح��دث عن املئة دينار والتي 

ت�ص��رفها وزارة الدولة كبدل اإعاقة، هل هي كافية لتوفري احلياة الكرمية وال�ص��حية لذوي االحتياجات اخلا�ص��ة؟ وهل ت�صتطيع اأن تخدمهم وترفع من معنوياتهم؟ وكيف 

ي�صتطيع رب االأ�صرة اأن يتعامل مع م�صكلة ابنة بهذه املبلغ الزهيد؟”. وفيما يلي ن�ض اللقاء:

أنت أكثر نائ��ب تقدمت بمقترحات وقوانين 
تتعل��ق بذوي االحتياج��ات الخاص��ة، برأيك... ما 
أه��م العراقي��ل التي تق��ف أمام ه��ذه الفئة 

المهمة بالمجتمع؟
- �ص���ح املادة من اأهم املعيقات التي تعرت�ض 
ممار�ص���تهم ليومياته���م ب�ص���كل طبيع���ي وه���ادئ، 
فارتف���اع الكلفة املالية لالأدوات الت���ي يحتاجونها، 
ومتو�ص���ط مدخولي���ه اأغل���ب الأ����رش البحريني���ة التي 
حتت�ص���ن فرداً من ذوي الحتياجات اخلا�صة، تكون 

حائط �صد مل�صاعدته، والرتقاء به، ودعمه.
كم���ا اأن الدعم املعنوي امر اأ�صا�ص���ي ومطلوب، 
كتوفري الوظيفة، الر�ص���ادات، التثقيف، الت�ص���جيع 
عل���ى الهتم���ام والنظ���ر له���ذه الفئة، وعلى اأب�ص���ط 
تقدي���ر فاأننا نرى الكثري من التجاوزات بحقوق ذوي 
الحتياجات اخلا�صة يف املجمعات التجارية، من حيث 
ا�ص���تحواذ بع����ض الأ�ص���حاء على مواقفه���م، وغياب 
العالم���ات الإر�ص���ادية التي حتاك���ي احتياجات ذوي 
الحتياجات اخلا�ص���ة، والتي من �ص���اأنها لأن ت�صهل 

حتركاتهم هنا وهنالك.
وعلي���ه، فاإن امل�ص���وؤولني بالدول���ة، والقائمني 
عل���ى هذا امللف، عليهم اأن يبذلوا جهداً اأكرب خلدمة 
هذه الفئة، بعيداً عن ال�صعارات الف�صفا�صة التي ل 

تغري من الواقع �صيئاً.
 م��ا القص��ور الت��ي تحمل��ه الدول��ة بهذا 

الجانب؟
-لب���د اأن يك���ون هنالك حت���رك واإع���ادة النظر 
يف اآلي���ة دع���م هذه الفئ���ة، م���ن كل اجلوانب، فحني 
نتح���دث عن املئة دينار والتي ت�رشفها وزارة الدولة 
كبدل اإعاقة، هل ه���ي كافية لتوفري احلياة الكرمية 
وال�ص���حية لذوي الحتياجات اخلا�صة؟ هل ت�صتطيع 
املئة دينار اأن تخدمهم وترفع من معنوياتهم؟ كيف 
ي�ص���تطيع رب الأ�رشة اأن يتعامل مع م�صكلة ابنة بهذه 
املبلغ الزهيد؟  بل كيف �صي�ص���تطيع جمل�ض النواب 
اأن يحق���ق اأي روؤية عادلة للمعاقني بظل �ص���ح هذه 

املوارد املالية؟
احلكومة م�ص���كورة رفعت �ص���قف الع���الوة الى 
150 دين���ارا، ولك���ن ه���ل ذلك يكفي ل�ص���د حاجات 
املعاقني؟ واأن توفر احلياة ال�صحيحة لهم، خ�صو�صاً 

اأنهم ل يت�صاوون - نظراً لظروفهم - بغريهم.
 كيف تقرأ برنامج دمج فئة ذوي االحتياجات 
الخاصة مع الفئات العامة، س��واء بالمدارس أو 

غيرها؟
 - �ص���ابت ه���ذه التجرب���ة الكثري من امل�ص���اكل 
وللعديد من احلالت، ب�ص���بب تفاوت ن�صبة الإعاقة، 

فاأ�ص���حاب الدرج���ات العالي���ة من الإعاق���ة، ل ميكن 
دجمهم باملجتمع ب�صهولة، خ�صو�صاً اأثناء التدري�ض 
الطبيعي، ما يل���زم وزارة الرتبي���ة والتعليم بتوفري 
ل���ذوي  خا�ص���ة،  مب���واد  متخ�ص�ص���ني،  مدر�ص���ني 

الحتياجات اخلا�صة.
وعلي���ه، فاإن دمج فئات ذوي الإعاقة باملدار�ض 
احلكومية ممكن، ولكن ملن ل ي�صنفون من اأ�صحاب 

الإعاقات ال�صديدة اأو الكبرية.
 ه��ل أفهم من كالم��ك بأن هنال��ك غياب 

للرؤية؟
 - ل ن�صتطيع اأن نقول باأن هنالك غياباً بالروؤية، 
يف ظ���ل وج���ود النية وال�ص���ماعي خلدمة ه���ذه الفئة 
الغالية علينا، ناهيك اأن رموز القيادة الر�صيدة تويل 
ه���ذا امللف اهتماماً بالغاً، وعلى كافة امل�ص���تويات، 
وهنال���ك توجيه���ات م�ص���تمرة لحت�ص���انهم، وتلبية 

احتياجاتهم.
 لك���ن التعرث احلقيقي ميك���ن باآلية تنفيذ هذه 
الروؤي���ة، والتي تولد –لع���دم مواكبتها املتغريات- 
الق�ص���ور وال�ص���عوبات للممار�ص���ات اليومية  لفئة 
ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة، والتي له���ا من احلقوق، 
كما هو لالأ�ص���حاء متاماً، ولكن وفق درا�ص���ة حديثة، 

متطورة، ومتكاملة.

ومن الأهمي���ة هنا، الأخ���ذ بالتوجيهات الكرمية 
وامل�ص���تمرة ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 
�ص���لمان اآل خليفة والتي تاأتي دوماً ب�صياق الر�صاد 

العميق.
 ه��ل هن��اك إحص��اءات دقيق��ة لفئة ذوي 

االحتياجات الخاصة؟
- اآخ���ر اإح�ص���اء اطلع���ت عليه���ا كان يف الع���ام 
2014، حيث بلغ عدده���م 6907 معاقني، مبختلف 
فئاتهم، والرقم كما ترى لي�ض بالكبري، ولكن العدد 
يتج���ه بالزدياد، واأتوقع ونح���ن الآن يف الربع الثاين 
من العام 2018 باأن الرقم ارتفع كثرياً، واأن مل تكن 

هنالك اح�صاءات جديدة.
الأخ���ذ  لأهمي���ة  تدف���ع  الظ���روف،  ه���ذه  كل 
باملقرتحات والت�رشيعات النيابية، والتي تتجه لرفع 
م�ص���توى احلي���اة لفئ���ة ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة، 

احل���الت  وط���اأة  وتخفي���ف  اأو�ص���اعهم،  وحت�ص���ني 
املر�صية لهم، ودجمهم باملجتمع.

 ك��م ع��دد المقترح��ات الت��ي تقدمت بها 
فيما يتعلق بهم؟

- �ص���تة مقرتح���ات، م���رر البع�ض منه���ا بخجل، 
وهو اأمر مزعج، حيث اأن مقرتح يخ�ص���هم، يجب عدم 
وقف���ه، وم���ن اأي طرف كان، �ص���واء احلكوم���ة، اأو من 
النواب انف�ص���هم، اأو املجل�ض الت�رشيعي ب�صقه الثاين 

)ال�صورى(.
بماذا تفس��ر إسقاط بعض المش��اريع التي 
تخ��ص ذوي االحتياجات الخاصة، م��ن قبل بعض 

النواب؟
- ي�صعب قراءة الأمر ب�صكل دقيق، لكنني اأوؤكد 
اأهمية احل���ذر بالتعامل مع حقوق ه���ذه الفئة، بعدم 
اهداره���ا، واأن الوق���وف اأمام اأي مق���رتح يخ�ض هذه 
الفئة، لي�ض بالأمر ال�ص���حيح، وعليه اأن يراجع نف�صه 

قبل اأن ي�صغط زر املوافقة اأو الرف�ض اأو المتناع.
كل الأمم املتقدمة واملتح�رشة، تويل اليوم هذه 
الفئ���ة كل الهتم���ام والحرتام والتقدي���ر البالغني، 
وتنظر باأهمية بالغة لكل اجلوانب الإن�صانية واملالية 

والعالجية املرتبطة بهم.
واأن���ا اأ�ص���تغرب اأن هن���اك ا�صخا�ص���ا ترافع���ت 
ا�صواتها، واأخذت من التكلفة ذريعة، �صواء من ردود 
احلكومة، اأو من النواب اأنف�ص���هم، واللذين يدعمون 
م���ا تاأتي به م���ن احلكومة من مرئي���ات، ومع اأن ذلك 

يناق�ض احلقائق والظروف واملالب�صات القائمة.
رقية اجلابر 
طالبة يف جامعة البحرين

•  النائب حممد املعريف	



�أح���دث بيان���ات ر�س���مية ن����رت  �أظه���رت 
تقدم���ت  م�ؤ�س�س���ة   17 �أن  �ملا�س���ي  �لأ�س���ب�ع 
بطلبات �إلى مركز �لبحرين للم�س���تثمرين �لتابع 
ل�ز�رة �ل�س���ناعة و�لتج���ارة و�ل�س���ياحة، لتغيري 
�س���كلها �لقان�ين وحت�يل ن�س���اطها �أو �أن�س���طة 
ف���روع تابع���ة له���ا �إلى ����ركات قائم���ة بذ�تها، 
باإجمايل روؤو�س �أم��ل ت�س���ل �إلى 3.092 ملي�ن 

دينار. 
و�أبرز �مل�ؤ�س�سات �لتي تقدمت بطلبات يف 
هذ� �ل�س���اأن من حيث ر�أ�س �ملال، هي: م�ؤ�س�سة 
فردي���ة حتمل ��س���م “مق���اولت كارلت����ن” �إلى 
�رك���ة �ل�س���خ�س �ل��حد بر�أ�س م���ال 2.5 ملي�ن 
دينار. تاأ�س�ست “مقاولت كارلت�ن” يف 7 يناير 
1989، وتعم���ل يف جمال ت�س���ييد �ملباين، وفًقا 
للبيانات �ملن�س�رة على م�قع “�سجالت” �لتابع 

ملركز �لبحرين للم�ستثمرين.
وت�زع���ت �ل����ركات �لت���ي طلب���ت تغي���ري 
ن�ساطها بح�س���ب �لبيانات �لر�س���مية، كما يلي: 
4 م�ؤ�س�سات م�سنفة �ركة �ل�سخ�س �ل��حد �إلى 
�ركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة مبا ن�سبته 23.53 
% من �إجمايل �مل�ؤ�س�س���ات �لتي طلبت حت�يل 
ن�ساطها، و3 م�ؤ�س�سات م�سنفة م�ؤ�س�سة فردية 
�إل���ى �ركة ذ�ت م�س����ؤولية حمدودة مبا ن�س���بته 
17.65 %، كم���ا تقدم���ت م�ؤ�س�س���تان فرديتان 

بطلب���ن لتح�يل ن�س���اطها �إلى �ركة �ل�س���خ�س 
%، وم�ؤ�س�س���تان   11.76 �ل��ح���د مب���ا ن�س���بته 
فرديتان بطلبن لتح�يل فرع و�حد لكل و�حدة 
منهما �إل���ى �ركة ذ�ت م�س����ؤولية حم���دودة مبا 
ن�سبته 11.76 %، وم�ؤ�س�ستان م�سنفتان �ركة 
ذ�ت م�س����ؤولية حم���دودة �إل���ى �ركة �ل�س���خ�س 
�ل��حد مبا ن�سبته 11.76 %، وكذلك م�ؤ�س�ستان 
م�س���نفتان �ركة ذ�ت م�س����ؤولية حم���دودة �إلى 
ف���رع مب�ؤ�س�س���ة فردية مب���ا ن�س���بته 11.76 %، 

و�ركة �ل�س���خ�س �ل��حد �إلى �ركة ت�س���امن مبا 
ن�س���بته 5.88 %، وم�ؤ�س�س���ة فردي���ة �إلى �ركة 

ت�سامن مبا ن�سبته 5.88 %.
وغالبي���ة �ل�ركات �لتي �أعلن���ت عن روؤو�س 
�لآ�س���ي�ية  “�ملدين���ة  ه���ي:  جدي���دة،  �أم�����ل 
دين���ار،  �أل���ف   250 م���ال  بر�أ����س  للعق���ار�ت” 
“ي�نايتك���� �لبحري���ن” بر�أ����س م���ال 160 �ألف 
و�لأغذي���ة  للريا�س���ة  �لطاق���ة  “بي���ت  دين���ار، 
�ل�س���حية” بر�أ�س مال 100 �ألف دينار، “�لقافلة 
�ل�ريع���ة ملق���اولت �لدف���ان” بر�أ����س م���ال 20 
�أل���ف دين���ار، “فرجم للتج���ارة” بر�أ����س مال 20 
�ألف دين���ار، “فريتك�س للخدمات �ملحا�س���بية” 
بر�أ����س م���ال 20 �ألف دينار، “ن����ر جلف للتجارة 
و�لت�ريد�ت” بر�أ�س مال 5 �آلف دينار، “�لكادر 
�لعربي لال�ست�سار�ت” بر�أ�س مال 5 �آلف دينار، 
و”ج�ع���ان �أون لين ف����د ديليفري” بر�أ�س مال 

5 �آلف دينار.

ال�شيخ: “بوابة اخلليج” 
يعّزز اقت�شاد البحرين 

�مل��������ن��������ام��������ة - 
لل�سيار�ت:  م�نرتيال 
�أ����س���اد رج���ل �لأع��م��ال 
ومالك �ركة م�نرتيال 
�إب��ر�ه��ي��م  لل�سيار�ت، 
ب�”�لإجناز�ت  �ل�سيخ، 
جمل�س  يحققها  �لتي 
�لقت�سادية  �لتنمية 

ومتنحه  �لبحريني  بالقت�ساد  تنه�س  و�ل��ت��ي 
م�ؤكًد�  �لتنمية”،  عملية  لت�ريع  و�لفعالية  �لق�ة 
�لعهد،  ويل  بت�جيهات  �ملجل�س  “�إجناز�ت  �أن 
نائب �لقائد �لأعلى، �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س 
�لقت�سادية،  �لتنمية  جمل�س  رئي�س  �ل�����زر�ء، 
حمد  بن  �سلمان  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سم�  �ساحب 
�ل�طني  �لقت�ساد  دعم  يف  �أ�سهمت  خليفة،  �آل 
جديدة  وظ��ائ��ف  و�إي��ج��اد  �ل�ستثمار�ت  وزي���ادة 
“تنظيم  �أن  على  �ل�سيخ  و�سدد  �لبحرين”.  لأبناء 
�لتنمية �لقت�سادية مل�ؤمتر ب��بة �خلليج  جمل�س 
�لفرتة  خ��الل  �لبحرين  يف   ”Gateway Gulf“
�ساحب  رعاية  حتت   ،2018 ماي�   10 �إل��ى   8 من 
من  �أك��ر  ومب�ساركة  �لعهد،  ويل  �مللكي  �ل�سم� 
م�ستثمر عاملي، يعد خط�ة متميزة يف دعم   500
�لإقليمية  �ملكانة  وي��رز  �لبحريني،  �لقت�ساد 
�لنه��س  ��سرت�تيجية  ويعزز  للمملكة،  و�لدولية 
بال�ستثمار يف �لبحرين من خالل ��ست�سافة مئات 
“هذ� �مل�ؤمتر  �إن  �مل�ستثمرين �لعاملين”. وقال 
�لكبرية  �لإم��ك��ان��ات  على  �ل�س�ء  يلقي  �ل��ر�ئ��د 
�لبحرين”،  بها  حتظى  �لتي  �ل�سخمة  و�لفر�س 
�ل��ذي  �ملتميز  �لقت�سادي  “�ملناخ  �إل��ى  لف��ًت��ا 
تتمتع به �ململكة و�لذي ي��كب �لتط�ر�ت �حلالية 

ا”. �إقليميًّا ودوليًّ
يعد  �ل���ذي  “�مل�ؤمتر،  �أن  �ل�سيخ  و�أو���س��ح 
على  ن�عها  م��ن  �لأول���ى  �لقت�سادية  �لفعالية 
�لفر�س  ��ستعر��س  حيث  من  �خلليج  م�ست�ى 
�سيلقي  �خلليج،  كل  يف  �ملت��فرة  �ل�ستثمارية 
فر�س  م��ن  �ل��ب��ح��ري��ن  ت�سهده  م��ا  ع��ل��ى  �ل�����س���ء 
�مل���ؤمت��ر   “يبحث  �أن  م��ت���ق��ًع��ا  �قت�سادية”، 
�ملنطقة  يف  ب��الأع��م��ال  �ملتعلقة  �لق�سايا  �أب���رز 
�أمام  �ملتاحة  �ل�ستثمارية  �لفر�س  و��ستعر��س 

�لقطاع �خلا�س”.

“د�ر �لقر�ر” ُيخرج ف�ًجا 
جديًد� من �ملحكمن 

�ملنامة - د�ر �لقر�ر: ي�س���تعد مركز �لتحكيم 
�لتج���اري ل���دول جمل�س �لتع���اون ل���دول �خلليج 
�لعربي���ة “د�ر �لق���ر�ر” لتد�س���ن كتاب���ه �جلديد 
“�لتحكيم يف عق�د �لأ�سغال �لعامة ذ�ت �لطبيعة 
�لدولي���ة” للم�ؤلف �مل�ست�س���ار حمم���د عبد�ملجيد 
�إ�س���ماعيل؛ وذلك خ���الل �حتفاء �ملرك���ز بتخريج 
ف�ج جدي���د من �ملحكمن �ملعتمدي���ن بالبحرين 
م�ساء �لأربعاء 25 �أبريل 2018 بفندق �مل�فنبيك. 

�جتماع عم�مية “�لغرفة” م�ساء �لي�م 
�ل�س���ناب�س - �لغرف���ة: �أكدت غرفة جتارة و�س���ناعة �لبحرين �أن �جتماع �جلمعي���ة �لعم�مية �لعادية 
للغرفة للدورة )29( �س���يعقد يف متام �ل�س���اعة �لر�بعة من م�س���اء �لي�م �لأحد 22 �أبريل 2018 يف قاعة 
�ململك���ة بالطاب���ق �لأول من مبنى �لغرفة “بيت �لتجار”. و�س���يتك�ن جدول �أعم���ال �لجتماع من �لبن�د 
�لتالي���ة: �لت�س���ديق على حم�ر �جتماع �جلمعي���ة �لعم�مية �لعادية �ملنعقد بتاري���خ 17 �أبريل 2017، 
مناق�ش���ة واإقرار التقرير ال�ش���نوي ملجل�س الإدارة عن ن�شاط الغرفة لعام 2017، مناق�سة و�إقر�ر �ل��سع 
�ملايل وتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي عن �ل�سنة �ملالية 2017، تعين مدقق �حل�سابات �خلارجي، وما 
ي�س���تجد من �أعمال �أخرى وتتمثل يف:  تعديل قان�ن �لغرفة رقم )48( ل�سنة 2012 ولئحته �لتنفيذية، 
�لبالغات و�لدعاوى �جلنائية �ملرف�عة من �لغرفة �س���د �أع�س���ائها، م�روع تط�ير �س�ق �ملنامة �لقدمي، 
�لتجاوز�ت �ملالية و�لإد�رية بالغرفة يف �لدورة )28(، خمالفة تعين �لرئي�س �لتنفيذي �حلايل للغرفة، 
خمالفة �إعفاء �لرئي�س �لتنفيذي �ل�سابق للغرفة من من�سبه، ملف �ملدر�ء و�مل�ظفن �ملف�س�لن من 

�لغرفة و�ملخف�سة درجاتهم �ل�ظيفية ورو�تبهم،و مالب�سات و�قعة �ختال�س مبالغ مالية من �لغرفة.

  للت���سل:  )ق�سم �لقت�ساد: 17111455(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لت�زيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

 اأمل احلامد

“الت�شهيالت” تد�شن التاأمني ال�شحي “اأنا بخري” بـ175 ديناًرا يف البحرين 
ي�ستهدف جميع �مل��طنن و�ملقيمن باململكة وي�سمل 13 م�ست�سفى

د�ّس���نت �ركة �لت�سهيالت للتاأمن –�إحدى 
�ل����ركات �لتابعة ل�ركة �لبحرين للت�س���هيالت 
�لتجاري���ة – خدم���ة �لتاأمن �ل�س���حي �جلديدة 
و�لأول���ى م���ن ن�عه���ا يف �لبحرين حتت م�س���مى 
“�أن���ا بخري” من عم���ر 21 �إلى 64 �س���نة مقابل 
175 ديناًر� فقط وت�سمل 13 م�ست�سفى. و�رح 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�ركة �لبحرين للت�س���هيالت 
�لتجارية، عادل حبيل، خالل �مل�ؤمتر �ل�س���حايف 
�إط���الق  �أن  �ملا�س���ي،  �خلمي����س  �أقي���م  �ل���ذي 
منت���ج �لتاأمن �جلديد “�أنا بخ���ري” جاء ليغطي 
�حتياج���ات �مل��طن���ن و�ملقيم���ن �ل�س���حية 
عر ت�فري خدمة تاأمن �س���املة ومتكاملة �سد 
�ملخاط���ر �ل�س���حية �لت���ي ق���د يتعر�س����ن لها 
ل�س���مان و�س����ل �لرعاية �ل�س���حية �ملنا�س���بة 

مقابل �أ�سعار رمزية.
و�أ�ساف “�أن منتج �لتاأمن �ل�سحي �جلديد 
“�أنا بخري” ي�س���تهدف تخفيف �لأعباء �ملرتتبة 
على �حل�س����ل على �خلدمات �ل�سحية ومعاجلة 
�حلالت �ملر�سية �لتي يتعر�س لها �لأ�سخا�س، 
ل�س���يما م���ع �رتف���اع تكلف���ة �لف��ت���ري �لطبية 
مم���ا ي�س���كل عبًئا على كاهل �لكث���ري من فئات 

�ملجتمع وبالذ�ت �أ�سحاب �لدخل �ملحدود”.
د�ئًم���ا  ت�س���عى  �ل�رك���ة  �أن  حبي���ل  وذك���ر 
للتميز يف خلق خدم���ات ومنتجات مبتكرة تلبي 

�حتياج���ات �مل�ؤمن علي���ه  لي�س���عر بر�حة �لبال 
و�لطماأنينة على خمتلف �لأ�سعدة.

م���ن جانب���ه، �أع���رب �ملدي���ر �لع���ام ل�ركة 
�لت�س���هيالت للتاأمن، عل���ي �لديلمي، عن بالغ 
�سعادته باإطالق منتج �لتاأمن �جلديد مبا يخدم 
�ريحة و��س���عة من �ملجتمع وي�فر مميز�ت غري 
م�س���ب�قة يف جمال �لتاأمن �ل�سحي مقابل �سعر 
��س���تثنائي. و�أو�سح �أن �س���قف تغطية �لتاأمن 
ي�س���ل �إل���ى 1000 دين���ار خ���الل ع���ام و�ح���د، 
م�س���يًفا �أن تاأمن )�أنا بخ���ري( يعطي �متياز�ت 
غري م�س���ب�قة حلامليها للح�س����ل على �لرعاية 
�ل�سحية من خالل 13 م�ست�سفى مرم�ًقا تغطي 

كاف���ة مناط���ق �ململك���ة وتقدم خدم���ات طبية 
عل���ى �أكر قدر م���ن �لكفاءة و�ملهني���ة، مقابل 
175 ديناًر� فقط وه� ما يعتر �أكر �لأ�س���عار 
تناف�س���ية يف �لبحري���ن لالأعمار م���ن 21 �إلى 64 

�سنة.
وت�س���مل تغطي���ة �لتاأم���ن كاف���ة تكاليف 
�لإقام���ة د�خ���ل �مل�ست�س���فى وت�س���مل: �لإقامة 
�لطبيب و�ل�ست�ساري،  بامل�ست�س���فى، تكاليف 
�جلر�حة و�لتخدير، �إجر�ء�ت �لت�سخي�س، خدمات 
�لتمري����س، غرف���ة �لعناي���ة �ملرك���زة، �لأدوية 
و�مل�س���تلزمات �لطبي���ة وغريها م���ن �خلدمات 
�لطبية جماناً، بالإ�س���افة �إلى تغطية �لتكاليف 

�لطبي���ة للعي���اد�ت �خلارجي���ة كال�ست�س���ار�ت 
�ملعال���ج،  �لطبي���ب  �لت�س���خي�س،  �لطبي���ة، 
�لتمري�س و�لأدوية وغريها مقابل 20 % فقط 
م���ن فات�رة �خلدمات �ل�س���حية ومبا ل يقل عن 

مبلغ 10 دنانري.
كم���ا تط���رق �ملدي���ر �لع���ام للت�س���هيالت 
للتاأم���ن �إلى �أن �س���بكة �لف���روع �لكبرية �لتي 
متت���از به���ا �ركة ت�س���هيالت �لبحرين ت�س���من 
�سه�لة ح�س�ل �لزبائن على تاأمينهم �ل�سحي، 
وذلك باإبر�ز بطاقة �له�ية، �لتاأكد من ��ستيفاء 
ال�رشوط ودفع قيمة ا�ش���راك التاأمني ال�شنوي، 
كم���ا �أن زبائ���ن ت�س���هيالت �لبحري���ن باإمكانهم 

تق�س���يط مبل���غ ��س���رت�ك �لتاأم���ن م���ن خ���الل 
الأق�ش���اط ال�ش���هرية ملختل���ف اأن���واع القرو�س 

�لتي ميلك�نها �س��ء �سخ�سية �أو �سيار�ت.
و�أ�س���ار �إل���ى �أن �لتاأم���ن �ل�س���حي يكف���ل 
�ملنفعة لكافة �لأطر�ف �بت���د�ء بالفرد �مل�ؤمن 
عليه، م���رور�ً بجهات �لعم���ل، و�نتهاء مبقدمي 
�خلدمات �ل�سحية، م�سيًفا �أن �لتاأمن �ل�سحي 
يكف���ل �لع���دل و�مل�س���او�ة يف تلق���ي �خلدمات 
�ل�س���حية لالأف���ر�د، كم���ا �س���يتمكن �لأفر�د من 
�حل�س����ل على حق�قه���م باملعاجلة �ل�س���ليمة 
و�ملن�سفة يف �مل�ست�سفيات �لتي تقدم �أف�سل 

�خلدمات.

• •�مل�ؤمتر �ل�سحايف لتد�سن �لتاأمن �ل�سحي	 م�سارك�ن يف �لفعالية	

3.1 مليون دينار روؤو�س اأموال 17 موؤ�ش�شة تطلب تغيري اأن�شطتها

وزير النفط يوؤكد اأهمية منتدى الطاقة الدويل يف تطوير القطاع 

�أكرها “مقاولت كارلت�ن” ب� 2.5 ملي�ن دينار... “�مل�ستثمرين”:

ميثل فر�سة لاللتقاء بنظر�ئه و�لروؤ�ساء �لتنفيذين لل�ركات 

�ملنام����ة - �ل�طني����ة للنف����ط و�لغ����از: �أكد 
وزير �لنفط �ل�س����يخ حممد ب����ن خليفة بن �أحمد 
�آل خليف����ة على حر�س �لهيئ����ة �ل�طنية للنفط 
و�لغاز على �مُل�ساركة يف منتدى �لطاقة �لدويل 
�ل����ذي ُيعق����د م����رة كل عام����ن بالتن����اوب بن 
دولة منتجة و�أخرى م�س����تهلكة للبرتول، و�لذي 
ُي�س����هم بدوره يف �إثر�ء �حل��ر�ت و�ملناق�س����ات 
عالية �مُل�س����ت�ى مع �لعديد من �أ�سحاب �لقر�ر 
و�مل�س�����ؤولن عن قطاع �لنفط و�لغاز و�لطاقة 
للنف����ط،  و�مل�س����تهلكة  �ملنتج����ة  �ل����دول  يف 
وبحث �ُس����بل تعزيز �لتعاون و�إقامة �مل�س����اريع 
�مل�سرتكة وتبادل �لأفكار و�خلر�ت يف جمالت 
�لعمل �مل�س����رتك �مُلعزِّز لر�م����ج تط�ير قطاع 

�لنفط و�لغاز و�لطاقة يف �لبحرين.
جاء ذلك، لدى م�س����اركة �ل�س����يخ حممد بن 
خليف����ة بن �أحمد �آل خليف����ة و�ل�فد �ملر�فق يف 
�لجتماع �ل�ز�ري �ل�ساد�س ع�ر ملنتدى �لطاقة 

�ل����دويل  يف مدينة ني�دلهي �لهندية �لذي ُعقد 
يف �لف����رتة من 10 �إل����ى 12 �أبريل 2018 حتت 
�سعار “م�س����تقبل �أمن �لطاقة �لعاملي” بهدف 
تعزيز �لتعاون �مل�سرتك يف جمال �لتكن�ل�جيا 
و�ل�سيا�س����ات ط�يلة �ملدى بن �لدول �ملنتجة 
�لأمث����ل  �ل�س����تثمار  ودر��س����ة  و�مل�س����تهلكة، 

للرو�ت �لبرتولية يف �لعامل. 
و�أ�س����ار �ل�زير �إل����ى �أن منتدى ه����ذ� �لعام 
����َل ُفر�س����ة لاللتق����اء بنظر�ئ����ه �ل�����زر�ء  ق����د مثَّ
و�لروؤ�س����اء �لتنفيذي����ن لل�����ركات �لنفطي����ة؛ 
حيُث قام �ل�س����يخ حممد بن خليف����ة بعقد عدد 

من �لجتماعات مع �إخ��ن����ه وزر�ء �لنفط و�لغاز 
و�لطاقة من كل من �ل�سع�دية ودولة �لإمار�ت 
وجمه�ري����ة م�ر �لعربي����ة بالإ�س����افة �إلى عدد 
من روؤ�س����اء �ل�ركات �لعاملية �لعاملة يف جمال 
�لطاقة يف �ل�س����ن و�لهند و�ل�ليات �ملتحدة 
وفرن�سا و�لك�يت وغريها، بالإ�سافة �إلى متيُّز 
�أور�ق �لعمل �لد�عمة �إلى حتفيز من� �لقت�ساد 
�لعاملي.  و�سهدت فعاليات �ملنتدى م�ساركة 
و��س����عة، بلغ عدد �مل�ساركن فيه على ما يزيد 
عن 1300 من �ملعنين يف قطاع �لطاقة و�أكر 
م����ن 50 وزيًر� و10 روؤ�س����اء منظمات دولية وما 

يزي����د على 50 �ركة عاملي����ة و�إقليمية وحملية 
متمثلة يف روؤ�سائها �لتنفيذين �أو ما يعادلهم 
ل ما يف�����ق ع����ن 135 وفًد� ر�س����ميًّا  مم����ا �س����كَّ
م�س����ارًكا.  يذك����ر �أن �لهيئ����ة �ل�طني����ة للنفط 
و�لغاز ع�س����ً�� يف �ملجل�س �لتنفيذي للمنتدى، 
وكذلك ع�سً�� يف جمم�عة �لدعم �لدويل �لتابعة 
 International ( ملنت����دى �لطاق����ة �ل����دويل
Support Group –ISG(، و�أن �رك����ة نفط 
�لبحرين )بابك�( ممثلة يف �للجنة �ل�ست�س����ارية 
Industry Advisory Co - )لل�س����ناعة 

mittee-IAC( �لتابعة للمنتدى. 

• �إبر�هيم �ل�سيخ	

زينب العكري من مدينة عي�شى



ت�ش����ربت اآراء عق�ريني ب�ش����أن ت�أثري بدء وزارة 
الإ�ش���ك�ن البحرينية تو�ش���يع نط�ق برن�مج ال�ش���كن 
الجتم�ع���ي “مزاي����”، وال���ذي �ش���ريفع �رشيح���ة م���ن 
�ش���يتمكنون من �رشاء املن�زل اجلديدة من اأ�ش���ح�ب 
الأ�ش���ع�ر يف  الإ�ش���ك�نية، عل���ى م�ش���توى  الطلب����ت 
ال�ش���وق املحلية. ففي ح���ني ذهب البع����ض اإلى اأن 
ذلك �شريفع اأ�ش���ع�ر العق�رات كم� حدث عند اإطالق 
الربن�مج قبل عدة اأعوام، راأى اآخرون اإلى اأن م�شتوى 
الطلب �شيزيد، لكن الأ�شع�ر �شتظل حمكومة ب�شقف 
قمي���ة الوحدة املحددة يف الربن�م���ج مببلغ 120 األف 
دين����ر وعوامل املن�ف�ش���ة يف ال�ش���وق، بينم� اأم�ش���ك 
اآخرون الع�ش���� من املنت�شف، م�ش���ريين اإلى اأنه من 
ال�شعب احلكم بت�أثري التنقيح�ت اجلديدة خ�شو�ش� 
اأن الوزارة مل تعلن عن تف��ش���يل ك�ملة فيم� يتعلق 
مببل���غ التمويل، وال���ذي ي�ش���ل ح�لي�ً اإل���ى 81 األف 

دين�ر.

 توقعات بتفاوت مبلغ التمويل
وزارة  تقل����ض  اأن  املراقب���ني  بع����ض  وتوق���ع 
الإ�شك�ن مبلغ التمويل احل�يل )81 األف دين�ر( لأقل 
من ذلك، بن�ًء على راتب �ش����حب الطلب الإ�ش���ك�ين 
مبعن���ى اأنه قد يك���ون هن�ك متويل مببل���غ  50 األف 
دين����ر واآخر 60 األف دين�ر وهك���ذا، مم� يعني تغيري 
يف الهيكل���ة القدمي���ة ق���د يكون اأف�ش���ل عملي����، اإذ 
يتوقع اأن يكون الربن�م���ج اأداة لرتك تلبية الطلب�ت 
الإ�شك�نية وفق مع�يري ال�شوق، ففي الوقت الراهن 
يتكب���د اأزواج 50 % من مدخوله���م واأكرث ل�رشاء بيت 

الأ�رشة، وهذا قبل �شنوات مل يكن موجودا. 
وتق���ول وزارة الإ�ش���ك�ن اإنه���� تري���د اأن جتعل 
برن�مج “مزاي�” خدمة اأ�ش��شية، واإنه� تريد اأن تكون 
ب�لتحول التدريجي من مزود للخدمة الإ�ش���ك�نية اإلى 
منظم له�، مم� يغذي املخ�وف من اأن تقنن احلكومة 
�ش���يئ�، ف�ش���يئ� دعمه� للمن�زل وتتحول عملية تلبية 

الطلب�ت اإلى البنوك ومطوري العق�رات.
و�ش���يبداأ بع���د نح���و 10 اأ�ش���هر تطبي���ق برن�مج 
“مزاي����” م���ن وزارة الإ�ش���ك�ن بحلت���ه اجلدي���دة، اإذ 
�ش���يتم مبوجبه تخفي�ض احلد الأدنى لالأجر ال�شهري 
للم�ش���تفيد من 600 دين����ر اإلى 300 دين����ر، ورفع 
ال�ش���قف الأعلى لالأج���ر من 1200 دين����ر اإلى 1500 
دين����ر، كم� مت تو�ش���يع دائرة ال�ش���تف�دة لت�ش���مل 
خدم�ت بن�ء الأرا�ش���ي، كم� �ش���يتم رفع �ش���قف عمر 

امل�شتفيدين ل�50 ع�م� مق�رنة ب� 35 ع�م� ح�لي�.
ويق���دم الربن�م���ج احلكوم���ي ال���ذي اأطل���ق يف 
الع�م 2016 متويالت خمف�ش���ة م���ن البنوك املحلية 
لأ�ش���ح�ب الطلب�ت الإ�ش���ك�نية، مببل���غ يبلغ 91 الف 

دين����ر ي�ش���دد �ش����حب الطلب 10 % من���ه، يف حني 
يعطي الربن�مج الفر�ش���ة ل�رشاء من�زل ل تفوق 120 
األ���ف دين����ر، اإل اأن البع�ض يلج����أ لاللتف�ف على هذا 

ال�شقف بغية احل�شول على منزل الأحالم. 

 األسعار سترتفع إذا زادت شريحة المستفيدين
اإلى ذل���ك، ق�ل مدي���ر ع�م جمموع���ة “غرن�طة” 
العق�رية ح�شن م�شيمع اإن اأ�شع�ر العق�رات �شرتتفع 
م���ع زي�دة �رشيحة ممن �ش���يتمكنون من �رشاء املن�زل، 
وه���و م� يعن���ي زي����دة م�ش���توى الطلب يف ال�ش���وق 
املحلي���ة، وفق� لق�عدة ال�ش���وق زي����دة الطلب على 

العر�ض �شتوؤدي لرتف�ع الأ�شع�ر.
واأ�ش����ر م�ش���يمع اإلى �ش���عوبة التخمني بن�ش���بة 
الزي����دة الت���ي �ش���تعتمد م���ن منطق���ة لأخ���رى ومن 
عق����رات اإل���ى اأخ���رى، م�ش���تدرك� بقول���ه اإن التجربة 
امل��ش���ية بطرح برن�مج ال�ش���كن الجتم�عي اأظهرت 
ارتف�ع اأ�ش���ع�ر العق�رات، لفت� اإلى اأن ذلك �شيتكرر 

هذه املرة مع زي�دة �رشيحة امل�شتفيدين لآلف.
وق����ل م�ش���يمع اإنه ح�ش���ب اإح�ش����ءات ر�ش���مية 
ف�إن���ه قد تق���دم للربن�مج نحو 6 اآلف �ش����حب طلب 
اإ�ش���ك�ين؛ لال�ش���تف�دة م���ن “مزاي�”، وه���ذا يعني اأن 
اآلف امل�ش���تفيدين �ش���يدخلون ال�ش���وق خ�شو�ش���� 
من اأ�ش���ح�ب الدخل املرتفع ن�ش���بي�. واأ�ش����د اخلبري 
العق����ري بخطوة الإ�ش���ك�ن اله�دف���ة لتقليل قوائم 

الإ�ش���ك�نية  اخلدم����ت  عل���ى  للح�ش���ول  النتظ����ر 
املدعومة من ج�نب احلكومة والتي تقدر ح�لي� بنحو 
55 األ���ف مواطن، لكنه اأ�ش����ر اإل���ى اأن ذلك يجب اأن 
يرتافق مع حت�ش���ين�ت اأخرى على الربن�مج مثل رفع 
�ش���قف ال�رشاء لأك���رث من 120 األف، اإذ اإن ال�ش���قف ل 

يتالءم مع املعدلت احل�لية يف ال�شوق.
وبنينَّ م�شيمع اأن الأ�شع�ر ح�لي� حتوم حول 125 
األف دين�ر يف املتو�شط ل�شعر الفيال، ولكن تتف�وت 
ح�شب املنطقة وموا�شف�ت العق�ر. واأ�ش�ف م�شيمع 
اأن ال�ش���يطرة على ارتف�ع الأ�ش���ع�ر، �شيتطلب زي�دة 
املعرو����ض، وهو م� ميكن دعمه م���ن ج�نب احلكومة 
من خالل تقدمي املزيد من الت�شهيالت للم�شتثمرين 
واملطورين خ�شو�ش���� مع توج���ه الكثري من ال�رشك�ت 
والأف���راد يف ا�ش���تثم�ر امواله���م يف تطوي���ر وحدات 

عق�رية لبيعه� يف ال�شوق.
وانتق���د مدي���ر جمموع���ة عق����رات غرن�طة عدم 
منح املزيد من الت�ش���هيالت لل�رشك�ت؛ من اأجل طرح 
الأرا�ش���ي والعق�رات يف ال�ش���وق، م�ش���ريا اإلى جتربة 
ال�رشك���ة يف ط���رح اأحد املخطط�ت على �ش����رع البديع 
مبالي���ني الدن�نري، والذي ت�أخر لقرابة الع�م ب�ش���بب 
تعنت اأحد امل�شوؤولني يف وزارة الأ�شغ�ل يف تخلي�ض 
الإجراءات، مبين���� اأن زي�دة العر����ض يتطلب املزيد 
م���ن الت�ش���هيالت و�رشعة تخلي����ض الإج���راءات، على 
الرغ���م من اأن هن�ك اإجراءات متت من بع�ض اجله�ت 

م�ش���كورة، لكن ل يزال الكثري من العمل مطلوب يف 
هذا ال�شي�ق ينبغي اإجن�زه.

 السوق ستنظم نفسها
اأم� مدي���ر �رشكة “ه�و�ض م���ي” العق�رية، والتي 
تق���وم بتطوي���ر من����زل يف ال�ش���وق املحلي���ة عم����ر 
البو�ش���طة، ف�أ�ش����ر اإل���ى اأن املطوري���ن راغب���ون يف 
ال�ش���تف�دة من �رشيحة اأ�شح�ب ال�ش���كن الجتم�عي، 
وهم ي�ش�همون  يف حتريك ال�شوق، وملتزمون بتوفري 
وحدات بقيمة ل تتج�وز �ش���قف الربن�مج، وهو 120 

األف دين�ر.
وعل���ى الرغ���م م���ن اأن البو�ش���طة اأقر ب����أن طرح 
الربن�م���ج يف ال�ش���وق �ش����هم يف زي����دة الأ�ش���ع�ر يف 
وق���ت �ش����بق، لكنه اأو�ش���ح اإل���ى اأن ا�ش���تغ�ل مزيد 
م���ن املطورين وامل�ش���تثمرين على توف���ري املن�زل 
يف ال�ش���وق �ش����هم اأي�ش���� يف تعدي���ل الأ�ش���ع�ر وفق 
متطلب�ت الربن�مج، واأن امل�ش���رتين اأ�شبحت اأم�مهم 
خي�رات متع���ددة. واأ�ش����ف اأن �رشكت���ه مثال تعر�ض 
وحدات �ش���كنية مب�ش�ح�ت اأرا�ش���ي ل تقل عن 200 
مرت مربع ب�أ�ش���ع�ر تبداأ من 115 األف دين�ر يف منطقة 
الهمل���ة. وبخ�ش���و�ض اللتف�ف على ال�ش���عر املقرر 
يف الربن�م���ج، وه���و 120 األ���ف دين�ر ع���ن طريق بيع 
الفي���ال ب�ش���عر اأعلى مم� ه���و مب���ني يف الوث�ئق، ق�ل 
البو�ش���طة، اإنه اإذا ك�نت هن�ك ح����لت كذلك، ف�إنه� 

فردية وقليل���ة، واأن املطورين ملتزم���ون ب�إجراءات 
وا�شحة وق�نونية. واتفق البو�شطة مع مدير جمموعة 
غرن�طة، حني اأ�ش�ر اإلى اأن الطلب �شريتفع، واأن ذلك 
�ش���يعني احل�جة اإلى مزيد من العر�ض، وهذا يتطلب 
ت�ش���هيالت اأك���رث فيم� يتعل���ق بت�ش���نيف وتخطيط 
الأرا�ش���ي اجلدي���دة، وت�رشي���ع الإج���راءات م���ن قب���ل 
اجله�ت املعنية؛ مل�ش����عدة القط�ع العق�ري يف رفع 

م�شتوى املعرو�ض.

 األمور ضبابية 
اأم� مدير �رشكة بوابة دملون عبداهلل علي، فريى 
اأن الأمور م�زالت غري وا�ش���حة وي�ش���وبه� الكثري من 
ال�ش���ب�بية، وت�ش����ءل هل يكون مبلغ التمويل ال� 91 
ال���ف دين�ر، ويدفع منه �ش����حب الطل���ب 10 % هو 

نف�شه يطبق على جميع الطلب�ت.
واتفق علي مع م�ش���يمع يف اأن التجربة ال�ش����بقة 
اأثبت ارتف�ع اأ�ش���ع�ر العق�رات بفعل برن�مج ال�شكن 
الجتم�ع���ي اأو “مزاي�”، لكنه اأ�ش����ر اإلى اأن الأ�ش���ع�ر 
اجلدي���دة ذهب���ت بدرجة اأك���رب للمق�ول���ني وارتف�ع 
اأ�ش���ع�ر مواد البن�ء وغريه�، لفت����  اإلى اأنه ينبغي اأن 
تك���ون هن����ك مراقبة لل�ش���وق؛ لكي ل يك���ون هن�ك 
ارتف����ع يف الأ�ش���ع�ر. ورغم اأن البع����ض ذهب اإلى اأن 
الطلب �ش���ريتفع مق�ب���ل العر����ض، واأن هن�ك ح�جة 
لزي�دة املعرو�ض، ي�شتدرك مدير �رشكة بوابة دملون 
العق�ري���ة، في�ش���ري اإلى اأن م�ش���توى العر����ض ح�لي� 

مرتفع، ولكن هن�ك قلة يف امل�شرتين.
وبني عل���ي اأنه عل���ى وزارة الأ�ش���ك�ن اأن تكون 
وا�ش���حة يف خططه�، واأن تعلن ب�ش���كل وا�شح جميع 
بن���ود برن�م���ج “مزاي����” اجلدي���د، واأن تك���ون هن�ك 

اإجراءات وا�شحة ب�لن�شبة ملع�جلة طلب�ت التظلم.

 السوق يمر بحالة ركود
واتف���ق مدير عق����رات الحت����د اأحمد من�ش���ور 
م���ع زمالئ���ه يف اأن الأ�ش���ع�ر ارتفع���ت بفع���ل برن�مج 
ال�ش���كن الجتم�ع���ي، لكن���ه اأو�ش���ح  اأن املق�وليني 
هم من ا�ش���تف�د من ه���ذا الرتف�ع ب�لدرج���ة الأولى، 
ولي�ض الو�ش���ط�ء الذي���ن ينح�رش دورهم يف ت�ش���هيل 
عملي�ت البي���ع والتب�دل العق�ري. واأ�ش����ر من�ش���ور 
اإلى اأن م�ش���توي�ت ال�شع�ر الدني� للفلل و�شلت اإلى 
130 األف دين�ر، لكن الأ�ش���ع�ر عموم� بداأت ت�شحح 
نف�ش���ه� يف ال�شوق مع �شعف امل�ش���رتين، واأن هن�ك 
فل���ال تعر�ض ح�لي�  مبب�لغ اأقل ت�ش���ل اإلى 115 األف 
دين����ر، واأن تعديالت الأ�ش���ع�ر �ش���تكون يف �ش����لح 
ال�شوق العق�رية. واعترب من�شور اأنه من �ش�أن تو�شيع 
برن�مج ال�شكن الجتم�عي اأن ينع�ض حركة بيع الفلل 
خ�شو�ش� تلك التي تق�م على اأرا�ض �شغرية ن�شبي�ً، 

ومن ثم تنت�شل ال�شوق من الركود احل�يل.
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ت�سارب اآراء العقاريني حول تاأثري “ال�سكن االجتماعي” على اأ�سعار املنازل
توقع�ت بتخ�شي�ض الوزارة مب�لغ متويل خمتلفة وفق� للراتب

“هاو�س مي” ت�سارك 
يف “اخلليج للعقارات” تعزز كفاءة “جيبك”  جواهري: ال�رشاكة مع “جرنال اإليكرتيك” 

“البور�سة” تتّوج فائزي “تريدكوي�ست” بجوائز قدرها 30 األف دينار  

خالل جولته التفقدّية لأعم�ل ال�شي�نة الدورّية 

�ش���رتة - جيبك: تفقد رئي�ض �رشكة اخلليج 
ل�ش���ن�عة البرتوكيم�وي�ت “جيبك”، عبدالرحمن 
جواهري، فريق ال�ش���ي�نة الت�ب���ع لل�رشكة وذلك 
لالطمئن����ن عل���ى مراح���ل �ش���ري عمل ال�ش���ي�نة 
الدوري���ة ال�ش����ملة للع����م 2018 والتي تنفذه� 
ال�رشكة خالل �ش���هر اأبريل اجل�ري، وذلك �ش���من 
اإهتم�م����ت ال�رشكة و�ش���عيه� ال���دوؤوب لالرتق�ء 
ب�أعم�له���� ومت�بّعة عملي�ته� املختلّفة وال�ش���عي 
للمح�فظة على العالق�ت املتطورة التي تربطه� 

ب�جله�ت الأخرى املتع�ونة معه�. 
زي�رت���ه  خ���الل  جواه���ري  التق���ى  وق���د 
التفقدّية م���ع مديرة عملي�ت امل�ش����ريع ب�رشكة 
ج���رال اإلكرتي���ك للنف���ط والغ����ز )املدرجة يف 
بور�ش���ة نيويورك( ب�لبحري���ن، ف�طمة الرتابي، 
وامل�ش����ركة يف عملي�ت ال�ش���ي�نة التي جتريه� 

ال�رشك���ة وهي واح���دة من اأكرب واأ�ش���خم عملي�ت 
ال�شي�نة الدورية ال�ش�ملة على مر ت�ريخ ال�رشكة.

وامتدح جواهري التمّيز الكبري ل�رشكة جرال 
اإلكرتيك للنفط والغ�ز، منّوًه� مبك�نته� الرفيعة 

على ال�ش���عيد الإقليمي وال���دويل كونه� واحدة 
م���ن اأه���م ال����رشك�ت العمالق���ة والت���ي ُتعترب يف 
م�ش�ف ال�رشك�ت الع�ملية، موؤكًدا اأهمية ال�رشاكة 
القوية التي جتمع بني ال�رشكتني، حيث ُت�ش���هم 

ه���ذه ال�رشاكة يف تعزي���ز كف�ءة م�ش����نع ال�رشكة، 
الأمر الذي ُي�ش���هم ب���دوره يف املح�فّظةعلى منو 
ال�ش���ن�ع�ت التحويلية ودعم القت�ش�د الوطني 

يف اململكة.
العن�����رش  تنمي���ة  اأهمي���ة  جواه���ري  واأّك���د 
البحريني���ة ال�ش����بة م���ن خ���الل منحه���� الفر�ض 
ل�ش���قل املعرفة واخلربة املكت�ش���بة وذلك من 
خالل توفري ك�فة ال�ش���بل والت�شهيالت املمكنة 
والإمك�ني����ت املت�حة ليكون املواطن البحريني 
هو اخلي�ر الأول للتوظيف لدى اللتح�ق ب�ش���وق 
العمل، وذلك عن طريق رفع م�ش���توى امله�رات 
املهنية، وتنفيذ ال���دورات التدريبية والربامج 
التعليمي���ة والت���ي ته���دف بدوره���� اإل���ى رف���ع 
الكف����ءة املهنّية لل�ش����ب البحرين���ي الذي يعد 

�رشيًك� اأ�ش��شيًّ� يف التنمّية القت�ش�دية.

املن�م���ة - بور�ش���ة البحرين: حت���ت رع�ية 
وزي���ر ال�ش���ن�عة والتج����رة وال�ش���ي�حة الوزي���ر 
امل�ش���وؤول عن بور�ش���ة البحرين زاي���د الزي�ين، 
وح�ش���ور حم�ف���ظ م����رشف البحري���ن املرك���زي 
ر�ش���يد املعراج ورئي����ض جمل�ض اإدارة بور�ش���ة 
البحري���ن عبدالكرمي بوجريي مت ي���وم اأم�ض 21 
اأبري���ل 2018 تكرمي طلبة وط�لب����ت املدار�ض 
الث�نوي���ة واجل�مع�ت الذين �ش����ركوا يف برن�مج 
حت���دي التداول ال�ش���تثم�ري “تريدكوي�ش���ت” 
الذي تنظمه بور�ش���ة البحرين بح�ش���ور الطالب 
وع�ئالته���م وكب�ر امل�ش���ئولني يف املوؤ�ش�ش����ت 
الراعي���ة للربن�م���ج ووزارة الرتبي���ة وع���دد م���ن 
كب�ر ال�ش���يوف، حيث مت تك���رمي الفرق الف�ئزة 

مبجموع جوائز نقدية تبلغ 30 األف دين�ر. 

واألقى الرئي�ض التنفيذي للبور�شة ال�شيخ 
خليفة ب���ن اإبراهيم اآل خليفة كلمة اأعرب خالله� 
ع���ن اأهمي���ة برن�م���ج “تريدكوي�ش���ت” يف تنمية 
مه�رات الطلب���ة وتزويده���م ب�ملعرفة واخلربة 
العملي���ة، حي���ث تب���واأ العدي���د منهم من��ش���ب 

قي�دية يف خمتلف القط�ع�ت القت�ش����دية خالل 
الع�رشين �ش���نة امل��ش���ية. وق�ل ال�ش���يخ خليفة 
ب���ن اإبراهيم اإنه ي�ش���عدن� اأن نحتف���ي مبرور 20 
ع�ًم� على اإطالق برن�مج “تريدكوي�ش���ت”، معرًب� 
عن �ش���كره ملح�فظ م����رشف البحري���ن املركزي 

حل�ش���وره ودعمه للربن�مج على مدى ال�ش���نوات 
ال�ش�بقة، مثمًن� الدعم الكبري الذي ح�شلت عليه 

البور�شة من قبل كب�ر امل�شئولني يف احلكومة.
واأ�ش����ف الرئي�ض التنفيذي “اأنن� فخورون 
بتو�شعة الربن�مج لي�ش���مل املزيد من املدار�ض 
اخل��ش���ة واحلكومية واجل�مع����ت مم� يرفع عدد 
الطلبة امل�ش���تفيدين من الربن�مج ليكون واحًدا 

من اأ�شخم الربامج التوعوية يف املنطقة. 
وق����م حم�ف���ظ م����رشف البحري���ن املركزي 
يف نه�ي���ة احلفل بتق���دمي جوائز التح���دي لهذا 
الع����م للفرق الثالثة الف�ئزة يف كل فئة. كم� مت 
خالل احلفل تك���رمي املوجهني ال�ش���تثم�ريني 
خدم���ة  يف  املبذول���ة  ال�ش���تثن�ئية  جلهوده���م 

الربن�مج.

• جواهري اأثن�ء اجلولة التفقدية 	

املن�مة - ه�و�ض مي: 
اأعلنت “ه�و�ض مي” اإحدى 
كربى ال�رشك�ت العق�رية يف 
البحرين، عن م�ش�ركته� يف 
معر�ض اخللي����ج للعق�رات 
2018 الذي �شيق�م يف 24 
اأبري����ل 2018 حت����ت رع�ية 
�ش�����حب  ال����وزراء  رئي�����ض 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة 

بن �شلم�ن اآل خليفة. وق�ل املدير التنفيذي ل�رشكة “ه�و�ض 
مي” عم�ر البو�ش����طة اإن م�ش�����ركتن� يف املعر�ض تهدف اإلى 
تقدمي فر�ض ذهبية للم�شتثمرين واإطالعهم على امل�ش�ريع 
احليوية املهم����ة يف العق�رات ال�ش����كنية والتج�رية ومنحهم 
خي�����رات متع����ددة لختي�����ر م����� يلب����ي طموح�ته����م ويحقق 
عوائد جمزية لهم. واأكد البو�ش����طة اأن ال�رشكة �شتعر�ض اآخر 
م�ش�����ريعه� املت�حة للبيع يف الوقت اجل�ري، والتي �شتقدم 
امل�ش����تثمرين منتج�ت عق�رية خمتلفة متكنهم من اقتن��ض 
اأف�ش����ل الفر�����ض والعوائ����د، وكذل����ك ب�لن�ش����بة للمواطنني 
ال�ش�����عني اإلى توفري �شكن من��ش����ب لأ�رشهم لتنعم ب�لراحة 

وال�شتقرار.
ومن اأبرز م�ش�ريع ال�رشكة التي �شتعر�شه� “برج معم�ر” 
وهو واحد من اأهم امل�ش�����ريع التي حتول منط املعي�شة اإلى 
مغ�مرة مليئة ب�لرف�هي����ة واملف�ج�آت، ويقع يف قلب منطقة 
اجلفري ال�شهرية واجل�ذبة لال�شتثم�رات املحلية والإقليمية، 
ويتك����ون الربج من 32 دوًرا، وي�ش����م 212 �ش����قة �ش����كنية 
بنظ�����م التملك احل����ر الذي يعط����ي الأج�نب فر�ش����ة الإق�مة 

الدائمة يف البحرين.
ومن بني اأبرز امل�ش�����ريع “60 اأوفي�ش����ي�ض” وهو واحد 
من اأف�ش����ل امل�ش�����ريع التي توفر مك�ت����ب جت�رية يف موقع 
مث�يل لكل رجل اأعم�ل و�رشكة ن��ش����ئة تتمنى العمل يف موقع 
ا�ش����رتاتيجي مبح�فظة الع��ش����مة ب�ململك����ة، ويتكون “60 
اأوفي�ش����ي�ض” من 6 طوابق عملية مبنية على اأر�ض م�ش�حته� 
1075 مرًتا مربًع� ويحتوي على 60 مكتًب� بت�ش����كيلة حديثة 

من��شبة للعمل.

• • اأحمد من�شور	 •ح�شن م�شيمع	 عبداهلل علي	

 املق�ولون امل�شتفيد الأكرب من “ال�شكن الجتم�عي” ولي�ض املواطن
اجلديد “مزاي�”  برن�مج  ب�ش�أن  للو�شوح  “الإ�شك�ن”  يدعون  عق�ريون 
م�شرتين ول  ح���ل��ي���...  امل���ن����زل  ع��رو���ض  يف  وف���رة 

• عم�ر البو�شطة 	
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مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932
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روحاين: االإيرانيون ال يرون اأفقا مل�شتقبل واعد
اأبوظبي - �ش���كاي ني���وز عربية: انتقد الرئي�س االإيراين ح�ش���ن روحاين، اأم�س ال�ش���بت، ما اعتربه عدم 
حترك “امل�شوؤولني” ب�ش���كل فاعل للرد على احتجاجات �شعبية متزايدة، الأ�شباب منها تعر�شهم للتهديد 
من جانب قوى مل ي�شمها. وانت�رشت يف االأ�شابيع القليلة املا�شية على مواقع التوا�شل االجتماعي ت�شجيالت 
وتقاري���ر ع���ن احتجاجات يف مناطق خمتلفة من البالد. و�ش���ملت تلك التح���ركات احتجاجات ملزارعني على 
نق�س املياه يف اأ�شفهان، واحتجاجات ل�شكان من العرب على التمييز يف معاملتهم يف االأحواز جنوب اإيران، 
واحتجاجات على اإ�ش���الحات اإدارية يف مدينة كازرون بجنوب غرب البالد. وتظهر تلك الت�ش���جيالت على ما 
يبدو احتجاجات حملية تتو�ش���ع يف �شعاراتها �ش���د املوؤ�ش�شة االأ�شولية يف البالد وتطلق مثال �شعار “عدونا 
هن���ا، وخطاأ الق���ول اإن اأمريكا هي عدونا”. وقال روحاين يف خطاب اأمام م�ش���وؤولني كبار يف طهران “مبا اأن 
النا�س لي�س لديهم معلومات كافية... ومبا اأن النا�س ال يرون خططا للم�ش���تقبل، قد ي�ش���عرون باال�ش���تياء 
والغ�ش���ب وينزلون اإلى ال�شارع وي�رشخون”. واأ�شاف “لكننا قلما نخاطب ال�شعب. امل�شوؤولون يف حكومتنا 
ن���ذروا ال�ش���مت. ال اأعلم من ال���ذي طلب منهم ذلك. ال اأعلم ما الذي يخافون من���ه”. وقال روحاين اإن اإحدى 

امل�شكالت الكبرية هي اأن امل�شوؤولني يتعر�شون للرتهيب من جانب “هيئات اإ�رشاف” مل ي�شمها.
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 كواالمبور – وكاالت:
م�رشع���ه،  فل�ش���طيني  ع���امل  لق���ي 
اأم����س ال�ش���بت، بر�ش���ا�س جمهول���ني، يف 
العا�شمة املاليزية كواالمبور فيما مل تزل 
ال�شلطات املخت�شة هناك جتري حترياتها 
�رشط���ة  يف  ال�ش���ابط  وق���ال  الواقع���ة.  يف 
كواالملبور، مازالن الزم، يف ت�رشيح �شحايف 
اإن الفل�ش���طيني فادي البط�س، البالغ من 
العم���ر 35 عاما قتل على ي���د رجلني كانا 

على دراجة نارية فجر ال�شبت.
واأ�ش���اف “ك�ش���فت التحقيق���ات عن 
وج���ود اأكرث من 10 طلق���ات 4 منها كانت 
يف ج�شد ال�ش���حية”، مو�ش���حا اأن ال�شحية 
ت���ويف يف مكان احل���ادث. وف���ادي البط�س 
من قط���اع غزة، ويعمل حما����رشا يف جامعة 
ماليزي���ة، بح�ش���ب وكالة االأنب���اء الكويتية 
“كونا”. وح�ش���ل عل���ى درج���ة الدكتوراه 
بتخ�ش����س  الكهربائي���ة،  الهند�ش���ة  يف 
اإلكرتونيات القوى ولدي���ه براءات اخرتاع 

يف تخ�ش�شه واكت�شافات علمية عدة.

مسقط – أ ف ب:

اأعلن م�شدر يف ال�رشطة العمانية اأم�س 
ال�ش���بت اإن “ال �ش���بهة جنائية” وراء وفاة 
من�ش���ق املو�ش���يقى ال�ش���ويدي افيت�شي، 

الذي عرث عليه ميتا يف م�شقط.
وكانت ديانا بارون املتحدثة با�ش���م 
افيت�ش���ي اعلن���ت ان���ه مت م�ش���اء اجلمعة “ 
العث���ور عل���ى الفن���ان متوفى يف �ش���لطنة 
عمان” بدون ك�ش���ف مكان الوفاة حتديدا 
وال اأ�ش���بابها. وق���ال امل�ش���در يف ال�رشط���ة 
العمانية لوكالة فران����س بر�س طالبا عدم 
ك�ش���ف هويته “مت القيام بعملية الت�رشيح 
الطب���ي للجث���ة مرت���ني اإحداهم���ا باالأم�س 
والثانية الي���وم وتاأكدنا متاما انه ال يوجد 
وكان  الوف���اة”.  وراء  جنائي���ة  �ش���بهة  اأي 
افيت�ش���ي من اأف�شل من�شقي اال�شطوانات 
يف الع���امل وقد ا�ش���تهر خ�شو�ش���ا باأغنية 
“وي���ك م���ي اآب” م���ع املغني ال���و بالك يف 

العام 2013.

غزة – رويترز:

جتاه���ل حممد اأيوب ال���ذي مل يتجاوز 
عمره 14 عاما رف����س والدته وحتذيراتها 
وان�ش���ل خارجا للم�ش���اركة يف االحتجاجات 
عل���ى ح���دود قطاع غ���زة م���ع اإ�رشائيل بعد 
�ش���اعات م���ن اإلق���اء اجلي����س االإ�رشائيل���ي 
من�ش���ورات على قريت���ه يف القطاع تطلب 
من ال�شكان البقاء بعيدا. وقال م�شوؤولون 
يف قطاع ال�ش���حة الفل�شطيني اإن املراهق 
بر�شا�ش���ة  ب�ش���اعات  ذل���ك  بع���د  قت���ل 
اإ�رشائيلية يف الراأ�س. وقالت والدته “طلب 
م���ن خالت���ه اأن تبلغن���ي اأنه �ش���يعود بعد 
�شاعة” لكنها بدال من ذلك دفنته يف وقت 
متاأخ���ر من م�ش���اء اجلمعة. وق���ال ماتيا�س 
�شمايل مدير عمليات وكالة االأمم املتحدة 
الإغاثة وت�ش���غيل الالجئني الفل�شطينيني 
)اأونروا( يف غ���زة اإن اأيوب هو ثالث طالب 
االأ�ش���ابيع  اأون���روا يقت���ل يف  يف مدار����س 
املا�ش���ية. وتق���دم اأونروا م�ش���اعدات ملا 

يزيد عن ن�شف �شكان القطاع.

رام اهلل – أ ف ب:

اأعلن م�ش���وؤول فل�ش���طيني كبري اأم�س 
ال�ش���بت اإن الرئي�س حمم���ود عبا�س طلب 
من ممثل ال�ش���لطة الفل�ش���طينية يف االأمم 
املتح���دة ريا����س من�ش���ور التوج���ه ل���دى 
املنظمة الدولي���ة وجمل�س االأمن للمطالبة 
بتوفري حماية لل�ش���عب الفل�ش���طيني بعد 

اأحداث قطاع غزة االأخرية.
اأواخ���ر  من���ذ  فل�ش���طينيا   38 وقت���ل 
بر�ش���ا�س  اأطف���ال   4 بينه���م  مار����س 
الق���وات االإ�رشائيلي���ة خ���الل االحتجاج���ات 
الت���ي يقوم���ون بها من���ذ 3 اأ�ش���ابيع على 
ط���ول احلدود بني غ���زة واإ�رشائيل يف اإطار 

“م�شرية العودة الكربى”.
وق���ال اأم���ني ����رش اللجن���ة التنفيذية 
ملنظمة التحرير �شائب عريقات يف موؤمتر 
�ش���حايف عقده يف مكتب���ه اإن عبا�س “طلب 
من ممثلنا يف االأمم املتحدة ريا�س من�شور 
بالتوجه اإلى االأمم املتحدة لطلب احلماية 
الدولية لل�ش���عب الفل�شطيني” يف معر�س 

االإ�شارة اإلى اأحداث قطاع غزة.

اغتيال عامل فل�شطيني 
يف ماليزيا

 “ال �شبهة جنائية” 
بوفاة �شويدي مب�شقط 

مقتل مراهق فل�شطيني 
بر�شا�س االحتالل

 حترك فل�شطيني باالأمم 
املتحدة حلماية ال�شعب

ان�سحاب مقاتلي املعار�سة ال�سورية من القلمون ال�رشقي
 خرباء الكيماوي جمعوا عينات من دوما

وقالت املنظمة، يف بيان، اإن بعثة تق�ش���ي 
احلقائ���ق التابعة لها زارت دوم���ا “اليوم جلمع 
عينات للتحليل مبا يت�شل بال�شبهات با�شتخدام 
اأ�ش���لحة كيماوية يف 7 اأبري���ل 2018. اإن منظمة 
حظر االأ�ش���لحة الكيماوية �شتقيم الو�شع وتنظر 
يف خطوات الحقة مبا ي�شمل زيارة اأخرى حمتملة 

اإلى دوما”.
اإلى ذلك، ذك���ر تلفزيون النظام ال�ش���وري 
اأم����س اأن���ه م���ن املتوقع خ���روج 3200 م�ش���لح 
وعائالته���م م���ن القلم���ون ال�رشق���ي ا�ش���تعدادا 
لنقله���م اإلى اإدل���ب وجرابل�س اللتني ت�ش���يطر 

عليهما املعار�شة قرب احلدود مع تركيا.
جماع���ات  اإح���دى  با�ش���م  متح���دث  وق���ال 
املعار�ش���ة يف القلم���ون ال�رشق���ي اإن املقاتلني 
وافقوا على االن�ش���حاب بعد مقتل 6 اأ�ش���خا�س 
يف ق�شف رو�شي مكثف ملناطق قريبة من بلدة 

الرحيبة االأ�شبوع املا�شي.
واأو�شح �ش���يد �ش���يف، من كتائب ال�شهيد 
اأحمد عبده، اأن هذا االأمر “جعل ف�ش���ائل اجلي�س 
احلر جتل�س على طاولة املفاو�شات مع اجلانب 

الرو�شي ومت التو�شل اإلى اتفاقية اأهم بنودها 
ت�ش���ليم ال�ش���الح الثقيل وخروج املقاتلني اإلى 
مناطق ال�ش���مال”. وغ���ادرت اأول قافل���ة موؤلفة 

م���ن 10 حاف���الت الرحيب���ة وتخ�ش���ع للتفتي�س 
يف منطق���ة قريب���ة قب���ل اأن تكم���ل طريقها اإلى 
ال�ش���مال. و�شي�ش���تعيد النظ���ام ال�ش���وري بهذا 

االن�شحاب ال�شيطرة على جيب القلمون ال�رشقي، 
الذي يبعد عن العا�ش���مة دم�ش���ق، م�ش���افة 40 

كيلومرتا.
وي�شعى االأ�ش���د املدعوم من رو�شيا واإيران 
اإل���ى ا�ش���تعادة ال�ش���يطرة عل���ى اآخ���ر معاق���ل 
املعار�ش���ة القريبة من دم�ش���ق، م�شتغال هزمية 
م�ش���لحيها يف الغوط���ة ال�رشقية الت���ي كانت اآخر 
معقل كب���ري لهم قرب العا�ش���مة. يف غ�ش���ون، 
ذلك كثفت ق���وات النظام ال�ش���وري وحلفاوؤها 
الق�ش���ف عل���ى جي���ب حما����رش جنوبي دم�ش���ق. 
واأظه���رت لقط���ات بثه���ا التلفزيون ال�ش���وري 
انبعاث �ش���حب دخان من منطقة احلجر االأ�ش���ود 
التي تقع يف جيب ي�شم خميم الريموك لالجئني 
الفل�ش���طينيني ال���ذي ي�ش���يطر علي���ه تنظي���م 
داع�س وغريه م���ن اجلماعات املتطرفة. وعربت 
وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�ش���غيل الالجئني 
الفل�ش���طينيني يف ال�رشق االأدن���ى )االأونروا( عن 
بال���غ قلقها عل���ى م�ش���ري اآالف املدنيني، ومن 
بينه���م نحو 12 األف الجئ فل�ش���طيني، يف خميم 

الريموك واملناطق املحيطة به.

• مقاتلون من اجلي�س ال�شوري احلر	

عواصم – وكاالت:

حيث  دم�شق،  �شرقي  �شمال  يقع  جيب  من  االن�شحاب  يف  ال�شبت،  اأم�س  املعار�شة،  مقاتلو  ب��داأ 

�شيتوجهون اإىل �شمال البالد وذلك يف اتفاق ا�شت�شالم ميثل انت�شارا جديدا لرئي�س النظام ب�شار 

االأ�شد، يف وقت اأعلنت فيه منظمة حظر االأ�شلحة الكيماوية اأن خرباءها جمعوا عينات من موقع 

هجوم كيماوي يف دوما.

واأكدت منظمة حظر االأ�شلحة الكيماوية زيارة املفت�شني لدوما، للتحقيق يف الهجوم الكيماوي 

الذي اأ�شفر عن مقتل الع�شرات، م�شرية اإىل اأن خرباءها جمعوا عينات من موقع الهجوم املزعوم. 

جمل�س االأمن يبحث امللف ال�شوري يف مزرعة �شويدية نائية
ستوكهولم – أ ف ب:

التقى اأع�ش���اء جمل�س االأم���ن الدويل 
يف مزرع���ة معزولة على الط���رف اجلنوبي 
لل�ش���ويد اأم�س ال�ش���بت يف م�شعى لتخطي 
االنق�شامات العميقة ب�ش���اأن كيفية اإنهاء 
احلرب يف �شوريا. ويف خطوة غري م�شبوقة 
للمجل����س ال���ذي عادة م���ا يعقد جل�ش���ته 
ال�ش���نوية للع�ش���ف الذهني يف نيويورك، 
دع���ت ال�ش���ويد الع�ش���و غ���ري الدائ���م يف 
املجل����س، املندوبني ال�15 واالأمني العام 
انطوني���و غوتريي����س ه���ذه ال�ش���نة لعقد 

اجتماعهم غري الر�شمي يف باكاكرا.
ويتوق���ع اأن ين�ش���م اإليه���م املوف���د 
الدويل اخلا�س اإلى �ش���وريا �ش���تافان دي 

مي�شتورا اليوم االأحد.
وقال غوتريي�س لدى و�شوله مع عدد 
من املندوبني “ال نزال نواجه انق�ش���امات 
جدي���ة للغاي���ة بخ�ش���و�س هذه الق�ش���ية 
)�شوريا(”، م�ش���يفا اأن “علينا حقا اإيجاد 
خم���رج يف م���ا يتعل���ق بانته���اك القانون 
الدويل الذي ي�ش���كله ا�ش���تخدام االأ�شلحة 

الكيميائية”.

 دبي – العربية.نت:

اأكد نائ���ب الرئي�س اليمن���ي، الفريق علي 
حم�شن االأحمر، اأم�س ال�شبت، اأن وقفة اليمنيني 
والتحالف بقيادة ال�ش���عودية، “اأف�ش���ل م�رشوع 
اإ�سقاط اليمن بيد اإيران”، واأ�شار اإلى اأن م�رشوع 
احلوث���ي يهدد اأم���ن اليمن واملنطقة وي�ش���عى 

لالإخالل باالأمن وال�شلم الدوليني.
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتماع���ه اأم����س، مبدينة 
م���اأرب )����رشق �ش���نعاء(، بالقيادة امل�ش���رتكة 
للجي����س الوطني وق���وات التحالف، ملناق�ش���ة 
�شري العمليات الع�شكرية واخلطط امل�شتقبلية 
ال�ش���تكمال التحري���ر وحتقيق ال�ش���الم واالأمن 
الذي ين�ش���ده اليمنيون، وف���ق ما ذكرته وكالة 

االأنباء اليمنية الر�شمية.
وح���ث االأحم���ر، عل���ى م�ش���اعفة اجله���ود 
والتن�ش���يق العمليات���ي امل�ش���تمر مبا ي�ش���هم 
بتحقي���ق نتائ���ج اإيجابي���ة يف املي���دان، “حتى 

حتقيق الن�رش القريب”.
ه���ذا وحقق���ت ق���وات اجلي����س م�ش���نودة 
بطريان التحالف، اأم����س، تقدماً كبرياً يف جبهة 
قانية مبحافظة البي�شاء، و�شط انهيار وا�شع يف 

�شفوف ملي�شيات احلوثي االنقالبية.

 االأحمر: اأف�شلنا م�رشوع 
اإ�سقاط اليمن بيد اإيران

دبي - العربية.نت:

اأعلن �ش���فري ال�ش���عودية يف اليمن 
اإ�ش���ناد  ملرك���ز  التنفي���ذي  واملدي���ر 
العمليات االإن�ش���انية ال�شاملة، حممد اآل 
جابر، اأم�س ال�شبت، عن قيام ميلي�شيات 
احلوثي باحتجاز 19 �ش���فينة م�شتقات 
نفطية يف منطقة رمي املخطاف ومنعها 

من دخول ميناء احلديدة.
وتعليق���اً عل���ى احلادث���ة ق���ال اآل 
جابر يف ات�ش���ال مع قناة “احلدث”، اإن 
ميلي�شيات احلوثي تقوم بابتزاز التجار 

لل�شماح بدخول ب�شائعهم.
االأم���م  م���ع  “توا�ش���لنا  واأ�ش���اف 
املتحدة ح���ول ما تقوم به ميلي�ش���يات 
احلوث���ي يف مين���اء احلدي���دة )..( اآلي���ة 
الرقاب���ة مت تطويره���ا وهن���اك توج���ه 

لزيادة عدد املفت�شني يف جيبوتي”.
ه���ذا وكت���ب اآل جاب���ر يف تغري���دة 
على ح�ش���ابه يف توي���رت: “يتاب���ع مركز 
اإ�ش���ناد العمليات االإن�شانية ال�شاملة يف 
اليم���ن YCHO بقل���ق عمي���ق احتجاز 
امليلي�ش���يات احلوثي���ة املدعوم���ة من 
اإي���ران اأكرث من 19 �ش���فينة م�ش���تقات 

املخط���اف  رم���ي  منطق���ة  يف  نفطي���ة 
امليلي�ش���يات  ل�ش���يطرة  اخلا�ش���عة 
ومنعها من دخ���ول ميناء احلديدة، رغم 
ع���دم وج���ود اأي �ش���فن يف املين���اء يف 
الوقت الراهن”. ون����رش اآل جابر تغريدة 
كتب فيه���ا “بيان بال�ش���فن املحتجزة 
يف منطق���ة رم���ي املخط���اف اخلا�ش���عة 
احلوثي���ة  امليلي�ش���يات  ل�ش���يطرة 

املدعوم���ة م���ن اإي���ران، و�ش���لت م���دة 
االحتجاز اأكرث من 26 يوما”.

ويعترب مين���اء احلديدة غرب اليمن 
م���ن اأب���رز املناف���ذ البحرية ال�ش���تقبال 
وامل�ش���تقات  االإن�ش���انية  االإغاث���ات 
النفطية مل�شاعدة �ش���كان اليمن، فيما 
ت�شتخدمه ميلي�ش���يا احلوثي يف تهديد 

املالحة الدولية بالبحر االأحمر.

 سفير السعودية باليمن: ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة نفطية

•  عنا�رش من ميلي�شيا احلوثي )اأر�شيفية(	
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 يف الأ�شبوع املا�شي، د�شن رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�ش���مو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �ش���لمان اآل خليف���ة كتاب 
“جمل����س الرئي����س”، وهو عب���ارة عن 
مدونة لأ�ش���حاب الفكر والأكادمييني 
ال�ش���حافة والإعالم  والتج���ار ورج���ال 
الذي���ن داأبوا وعق���دوا العزم من خالل 
ومقالته���م  املتوا�ش���لة  زياراته���م 
ال�ش���حافية املتوات���رة عل���ى توثي���ق 
كل م���ا كان ي���دور ويت���م تداول���ه يف 
املجل����س الأ�ش���بوعي للرئي�س، والذي 
بحق هو مبثابة جمل����س برملاين اأهلي 
حي���ث  املواطن���ني،  جلمي���ع  مفت���وح 
في���ه تط���رح امل���داولت ال�رصيحة مع 
�ش���احب الق���رار وفيه تتبل���ور اأهداف 
واآراء رواد املجل����س، وفيه كذلك يتم 
عجن امل�ش���ائل وامل�شاكل الدقيقة يف 
ال�ش���اأن املحلي والعاملي واملعي�ش���ي 
والقت�شادي وال�شيا�شي، كما تتج�شد 
فيه من اأجل �ش���ناعة اجل���راأة النيابية 
لدى املواطن���ني العاديني روح رحابة 
�شدر الرئي�س وطول البال بابت�شامته 
العري�ش���ة التي متنح ال�شائل اأريحية 
حرية التعبري؛ لت�ش���جيعهم على طرح 
الت�ش���اوؤلت وتق���دمي القرتاح���ات يف 
ح���وار متنا�ش���ق ثقافًي���ا وح�ش���ارًيا؛ 
ل�ش���ت�رصاق احلل���ول البن���اءة لبع����س 
الق�ش���ايا الك���رى التي ته���م الوطن 
واملواطنني؛ من اأجل اأن ُتبحر �شفينة 
الوطن يف الوجهة الآمنة التي تن�شدها 

القيادة ويتمناه املواطنني.
ال���وزراء  رئي�س  �شمو  فطن  لقد 
امل��ه��ي��ب ب���ق���وة ح��د���ش��ه واإدراك������ه 
اأن  اإلى  التامة  ومعرفته  ال�شتثنائي 
اإل مب�شتوى  الأمم ل تقا�س  ح�شارات 
ثقافتها املحلية، والتي عادًة ما تنمو 
اإل من خالل مراكز البحوث واجلامعات 
الوطنية، وهو  واملدونات واملكتبات 
بعد  امل�شتعمر  دم���ره  ال���ذي  ال�شيء 
انهيار الدولة الإ�شالمية، اإذ مت تدمري 
العلمية  املراكز  جميع  وبعرثة  وهدم 
يبَق  مل  ولذلك  والدينية،  والثقافية 
ميكن  ما  واإن��ق��اذ  ِللملمة  الأم��ة  لهذه 
�شوى  العتيد  تاريخها  م��ن  اإن��ق��اذه 
اأُمراء  �شجعها  التي  الأهلية  املجال�س 
قدوة  جمال�شهم  من  وجعلوا  املنطقة 
واإح��ي��اء  ال�شمل  ِللم  ان��ط��الق  ونقطة 
التي  ثقافتهم  وا�شتعادة  تراثهم 
فرهنوا  طم�شها،  امل�شتعمر  ح��اول 
جمال�شهم  ف��ت��ح  ع��ل��ى  ب���اإ����رصاره���م 
اأ�شبوعًيا اأنهم قادرون على اإحياء روح 
الت�شامن واملواطنة لنه�شة الأمة من 
جديد؛ لت�شق طريقها اإلى اآفاق احلياة 
الباحثة  اأك��دت��ه  م��ا  وه���ذا  ال�شعيدة، 
الورميي  ناجية  التون�شية  واملفكرة 
اإبراهيم  ال�شيخ  مبركز  حما�رصتها  يف 
اأب��ري��ل   16 ي��وم  وال��ب��ح��وث  للثقافة 
2018، مو�شحة اأن كل حداثة يجب اأن 

ُتقّيم حديًثا مع ما�شيها. 
اأدام اهلل جمال�ش���كم عام���رة زاخرة 
عل���ى  البت�ش���امة  واأدام  مبحبيك���م 

حمياكم فمن خاللها نقراأ �شعادتنا.

جت���اه ق�ش���ايا الأم���ة الكب���رية، 
اخلط���ري منه���ا واملقل���ق، الي�ش���ري 
والع�ش���ري، تاأتي ري���اح التفاوؤل من 
تعاون وتعا�ش���د الأ�شقاء، وتت�شدر 
ال�ش���عودية قيادة  العربية  اململكة 
امل�ش���هد، ولعل يف برقية �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة رئي����س الوزراء 
حفظه اهلل ورع���اه املهنئة اإلى اأخيه 
خ���ادم احلرم���ني ال�رصيف���ني امللك 
�ش���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل �ش���عود 
مل���ك اململك���ة العربية ال�ش���عودية 
اأيده اهلل؛ مبنا�ش���بة النج���اح الكبري 
الذي حققته القمة العربية التا�شعة 
والع����رصون “قم���ة القد����س”، ����رصح 
عميق يف اإطار موج���ز عن هذا الدور 
احل�ش���اري املهم خل���ادم احلرمني 
الكرمي���ة. واململك���ة   ال�رصيف���ني، 
لق���د عر �ش���مو رئي�س ال���وزراء عما 
واخللي���ج  البحري���ن  �ش���عب  يكن���ه 
والع���امل العربي والإ�ش���المي خلادم 
احلرمني ال�رصيف���ني اأطال اهلل عمره 
لرئا�ش���ته احلكيم���ة قم���ة القد����س 
بعزمية ثابت���ة واإدارة واعية لأهمية 
ه���ذه القم���ة يف ظل ه���ذه الظروف 
ال�ش���تثنائية الت���ي تعي�ش���ها الأمة 
العربية والإ�ش���المية، وما مثلته من 
نقط���ة انطالق ملواجه���ة التحديات 
الق�ش���ايا  ن����رصة  عل���ى  والإجم���اع 
واحلقوق امل�رصوعة لهذه الأمة، هذا 
من ناحية القمة، اأما من ناحية جناح 
التمرين الع�ش���كري امل�شرتك “درع 
الع�ش���كري  والعر����س   ”1 اخللي���ج 
ا�شت�ش���افته  ال���ذي  امل�ش���احب 
ال�ش���عودية  العربي���ة  اململك���ة 
مبختل���ف  دول���ة   25 مب�ش���اركة 
الأ�شلحة، فهذا اأمر ُي�شجل للمملكة، 
ذل���ك اأن اجلاهزية وا�ش���تعداد قوة 
بجوان���ب  الهتم���ام  يعن���ي  عربي���ة 
 املنعة والقوة لل���ذود عن الأوطان.
اإن قيادة اململكة العربية ال�شعودية 
والتالحم وتوحيد  الت�شامن  لتعزيز 
ال�ش���فوف ملواجه���ة التحدي���ات يف 
ه���ذه املرحل���ة املهم���ة كما اأ�ش���ار 
�ش���مو رئي����س ال���وزراء حفظ���ه اهلل، 
تبعث الثق���ة والتفاوؤل لبلدان الأمة 
و�شعوبها للعي�س يف اأمن وا�شتقرار، 
ول يخفى على اأحد اأن منظومة دول 
جمل����س التعاون جمتمع���ة بتالحمها 
ودعمها الق�ش���ايا العربي���ة العادلة 
ال�رصيفني  واهتمام خادم احلرم���ني 
رع���اه اهلل بنق���ل الوح���دة والتكامل 
واقت�ش���ادًيا  �شيا�ش���ًيا  العرب���ي 
واأمنًيا، رك���ن اأوله الأمري خليفة بن 
�ش���لمان اهتماًما ودعًما لكي تتمكن 
اأداء دوره���ا  ه���ذه املنظوم���ة م���ن 
خل���ادم  اأن  يف  ري���ب  ول  الفاع���ل، 
دول  وق���ادة  ال�رصيف���ني  احلرم���ني 
اخلليج حكمته���م ونظرتهم الثاقبة 
لإعالء �ش���وت احل���ق والع���دل وهو 
 ما ت�ش���تحقه اأوطان و�ش���عوب الأمة.

لب���د هن���ا م���ن ا�ش���تذكار مواق���ف 
يع���ر  الت���ي  والعت���زاز  التقدي���ر 
عنها �ش���مو رئي�س ال���وزراء للمملكة 
بقيادته���ا  ال�ش���عودية،  العربي���ة 
احلكيمة و�ش���عبها ال�شقيق الكرمي، 
يف خمتل���ف املحافل، فه���ذه البالد 
امل�رصف���ة  مواقفه���ا  له���ا  الطيب���ة 
التي �ش���تظل حمفورة عل���ى الدوام 
يف وج���دان كل بحرين���ي، وت�ش���هد 
التي حتيطها  التاريخي���ة  العالقات 
بالعم���ل  وال�ش���عبني  القيادت���ني 

الدائم لرت�شيخها وتعميقها.

كتاب مجلس الرئيس

بين خادم الحرمين الشريفين 
وخليفة بن سلمان )1(

اهتمام �ش���مو رئي����س ال���وزراء حفظه 
اهلل ب���كل م���ا يه���م املواطن م���ن بني كل 
والرتوي���ح  الرتفي���ه  ه���و  الهتمام���ات، 
واإيج���اد البدائ���ل للمواطن للذود بنف�ش���ه 
يف الرتفيه، خ�شو�ش���ا فيم���ا يتعلق بتوفر 
املما�شي واملنتزهات وال�شاحات اخل�رصاء، 
وها هو م�رصوع �ش���عادة الذي يرعاه �شموه 
حفظ���ه اهلل ي���رى الن���ور ويب���داأ العم���ل به 
على �ش���احل املح���رق التي طامل���ا تغنينا 
به���ا وردحن���ا على �ش���واطئها و�ش���واحلها 
اجلميلة الرائعة والنظيفة قبل اأن ت�ش���طو 
عليها �رصكات اجلزائر ال�شناعية وم�شاريع 
الإ�ش���كان اخلا�ش���ة التي مل تلته���م البحر 
فح�شب بل معها الرتاب والرثوة ال�شمكية 
والطحالب واملناظر الطبيعية ال�ش���باحية 
وامل�شائية، حتى اأ�شحت املحرق عبارة عن 
جزيرة �ش���ناعية تتناطح فيه���ا العمارات 
والبناي���ات، فل���م يعد هناك �ش���احل للحد 
ول �شاحل لقاليل ول �شاحل لعراد بالطبع، 
واإن ظلت ثغرة هنا اأو هناك فقد و�ش���عت 

عليها حرا�شة خا�شة.

دفعن���ي الي���وم لكتاب���ة ه���ذه املقالة 
بعي���داً ع���ن اأجواء ال�شيا�ش���ة الت���ي كفرت 
بها ومبن يتعاطها نظرا للم�ش���تنقع الذي 
ت�ش���كله وم���ا تخلف���ه وراءها م���ن نفايات 
ود�شائ�س ومناورات كلها بعيدة عن هموم 
املواط���ن الذي مبج���رد اأن يفتح عينيه يف 
ال�شباح ويبحث عن خر �شغري يف ال�شحف 
يرد له ثقته برزقه ومعي�شته وترفيهه مع 
بع����س التنف�س من عن���اء احلياة حتى يجد 
الروت���ني الإخباري ه���و ال�ش���ائد، فبعد اأن 
فرح باأخبار الكت�ش���افات النفطية الهائلة 
وا�ش���تعاد ثقته بنف�شه ودولته وبنى اآماله 
عل���ى هذه الرثوة عاد للروتني وراح يبحث 
ع���ن متنف�س، وهن���ا لبد من الإ�ش���ارة اإلى 
اأن البح���ث عن �ش���عادة املواطن لي�س اأمرا 
غريبا على اأية دول���ة ول هو خارج قامو�س 
الدول، فالأجي���ال التي حتمل على عاتقها 
م�ش���وؤولية حماي���ة الوط���ن لب���د اأن تكون 
�ش���عيدة، واإل م���ا فائدة اأن يك���ون 5 % اأو 
حتى اأق���ل م���ن ال�ش���كان �ش���عداء والبقية 
تتعارك على احلياة وتفا�ش���يلها اليومية 

ال�ش���اقة؟ �ش���حيح اأن هن���اك الكث���ري م���ن 
الدول ن�شبة ال�ش���عادة والتخمة فيها رمبا 
حتى ل تتج���اوز ال� 2 % ولكن ما نفع هذه 

الدولة وما هو م�شريها.
اإن �ش���عادة ال�ش���عوب ل تب���داأ اإل م���ن 
�ش���عادة الطبق���ة الت���ي حتك���م واأن���ا اأجزم 
ب���كل ما عرفته ومل�ش���ته وراأيته و�ش���معته 
طوال الطريق الذي ربطني ب�ش���مو رئي�س 
ال���وزراء حفظ���ه اهلل اأن �ش���عادة املواطن 
وراحته ورخاءه فوق كل اعتبار، بل ل يخلو 
توجيه من هذا ال�شدد لكن ال�شوؤال املهم 
وال�رصيح ال���ذي اأريد اإجاب���ة عليه، هل كل 
امل�ش���وؤولني بنف�س نهج �شموه؟ وهل كل 
م�شوؤول يحمل باأمانة يف عنقه حق املواطن 
يف احلياة الكرمية وال�ش���عادة؟ اإذا ملاذا ل 
ي�ش���تطيع اأي مواطن روؤية اأو خماطبة لي�س 
اأي وزي���ر ول اأي وكي���ل ول اأي مدي���ر، ب���ل 
اأي م����رصف اإدارة اأو رئي�س ق�ش���م؟ اأمل اأقل 
اإن �ش���مو رئي�س ال���وزراء يف قلبه املواطن 

دائماً؟.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ق���راأت �ش���هادة �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن 
عل���ي اآل خليفة حماف���ظ اجلنوبية، املعنونة ب� 
“اأمنوذج���ا للقيادة الف���ذة” يف مقدمة كتاب 
عب���داهلل  للروفي�ش���ور  الرئي����س”  “جمل����س 
الأربع���اء  ي���وم  تد�ش���ينه  مت  ال���ذي  احل���واج 
املا�ش���ي، ثالث م���رات، ويف كل م���رة حقيقة 
كنت اأ�ش���عر بوقع يف النف�س من التاأثري ونغم 
ناب���ع من الأعم���اق، كانت كلمات غ���ري عادية، 
كلمات تاأخذ القلوب وذات اأبعاد يف العبقرية 
يف و�ش���ف عالقة �ش���موه بوال���د اجلميع وجمد 
الوطن �ش���يدي �شاحب ال�ش���مو امللكي الأمري 

خليف���ة بن �ش���لمان اآل خليفة رئي����س الوزراء 
املوقر حفظه اهلل ورعاه، يقول �ش���موه يف جزء 
من �ش���هادته: )تعلم���ت من ح�ش���وري مبعية 
الوال���د الأم���ري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة 
معنى امل�شوؤولية الوطنية، واأن املواطن اأغلى 
ثروات الوطن، واأن ق�ش���اء حوائج النا�س وحل 
م�ش���اكلهم وروؤية عالمات الر�شا يف وجوههم 
غاية يجب األ ي�شغلنا اأي �شاغل عن ال�شطالع 
بها على اأكمل وجه، لقد مل�ش���ت كيف يتعامل 
�شموه مع اجلميع، غنيهم وفقريهم بالهتمام 
والعناي���ة ذاته���ا، وكاأن كل م���ن ينتمي لهذه 

الأر�س يف منزلة الأبناء عنده، وهنا اأدركت اأن 
�ش���عب البحرين عندما يهتف با�ش���م �شموه يف 
كل منا�شبة فهو اإمنا يبادل �شموه املحبة التي 

يعطيها للوطن واملواطن(.
اإنها العبقرية اخلا�ش���ة بالل�شان العربي، 
فيها من اجلمال والروعة والو�شف ما يوؤثر يف 
النف�س الإن�ش���انية يف اأعمق اأحا�شي�شها ويجعل 
القارئ يتوقف عندها طوي���ال، وهذه املوهبة 
يف الو�شف لي�شت وليدة ال�شدفة، اإمنا وليدة 
ثقافة وا�ش���تعداد فطري زاد يف عطائه حفظه 
اهلل، فقد ا�ش���تلهم الإبداع احلق وجمع روافده 

من جده �ش���يدي �شمو رئي�س الوزراء اأيده اهلل، 
املدر�ش���ة الأدبي���ة العظيمة ومفخ���رة العرب 
والقائد الفذ الذي يحمل مرياث اأمة �ش���اخمة، 
وكذلك نهل وا�شتمد غذاءه الفكري واملعريف 
من والده �ش���يدي �شمو ال�شيخ علي بن خليفة 
اآل خليف���ة نائ���ب رئي����س ال���وزراء حفظه اهلل 

ورعاه.
اإن �ش���مو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة 
اأح���د اأبناء البحرين النابغ���ني وظاهرة عبقرية 
ومنبع للفكر الثاقب وهو اأ�ش���واق امل�ش���تقبل 

واإ�رصاقه لوطننا الغايل.

سمو الشيخ خليفة بن علي ... 
عبقرية خاصة

كان يل �رصف متثيل جامع���ة اخلليج العربي 
كباحث دكتوراه يف موؤمت���ر مهم اأقامته اجلامعة 
امللكي���ة للبنات ع���ن املراأة واملجتم���ع، وراقني 
كث���ريا اهتمام “امللكي���ة للبنات” با�شت�ش���افة 
النخ���ب املوؤث���رة خ�شو�ش���ا من ك���ن طالبات يف 
جامعات للبنات واأ�ش���بحن من اأف�ش���ل اأ�ش���اتذة 
ا�ش���تعر�س  الع���امل.  اأنح���اء  يف  تخ�ش�ش���اتهن 
الباحثون الكثري م���ن اإجنازات املراأة يف عدد من 
ال���دول، منها الهن���د وال�ش���ودان وكينيا، ودولة 
الإمارات املتحدة، ومل اأعجب من كل تلك الأرقام 
والإح�شائيات التي تتحدث عن التواجد الفّعال 
واملختلف للن�شاء يف دولهن التي عززها واأكدها 

وجود ممثل عن الأم���م املتحدة يف منطقة ال�رصق 
الأو�شط، اأدلى بدلوه اأي�شا باإح�شائيات توؤكد ما 

اأ�شلفه من قبله. 
اأك���رث ما �ش���د انتباهي يف ه���ذا املوؤمتر، هو 
الرتكي���ز على ري���ادة الأعمال يف املق���ام الأول، 
واأ�ش���ري هنا اأي�ش���ا اإل���ى املجهود الرائ���ع الذي 
تق���وم ِبه جامع���ة اخلليج العرب���ي يف حماولة ن�رص 
ه���ذه الثقاف���ة، حي���ث اأقام���ت يف بداية ال�ش���هر 
احلايل موؤمترين متخ�ش�ش���ني يف ريادة الأعمال 
والبتكار وا�شت�ش���افت الكثري من الأكادمييني 
اأ�ش���حاب التخ�ش����س ورواد الأعم���ال اأ�ش���حاب 
التجرب���ة يف منظوم���ة توؤك���د تراب���ط النظريات 

ومناذج الأعم���ال الأكادميية بالتجارب الواقعية 
واخل���رة الريادية. ويف م�ش���عى اآخ���ر تطل علينا 
متكني بخطة عمل جديدة وبرامج خمتلفة مت�س 
ري���ادة الأعمال يف املقام الأول وتعمل على خلق 
اأجواء منا�شبة لبدء م�رصوع خا�س خمتلف ي�شاحبه 
البت���كار، واأم���ام كل ه���ذه الفر����س املتوف���رة 
وامل�ش���اعي الرامي���ة خلل���ق بيئة خ�ش���بة لإقامة 
امل�ش���اريع املتخ�ش�ش���ة واملبتكرة يف البحرين، 
اأ�ش���بح واجبا عل���ى اجلميع امل�ش���اركة يف قطاع 
اقت�ش���ادي مهم ي���رثي جتربة البحري���ن ويرفع 
م�ش���توى دخ���ل الأف���راد ويخفف العتم���اد على 

وظائف القطاع احلكومي.

علي محمد 
جبر المسلم

عادل عيسى  
المرزوق

السعادة حق وليست 
ترفا للمواطن

ثقافة ريادة األعمال 

نقطة أول السطر

 من جديد 

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

سمر األبيوكي



تقام اليوم )األح��د( املباراة النهائية 
الثانية يف سلس��لة املباريات النهائية 
عىل لقب دوري زين البحرين لكرة 
الس��لة، ب��ن املنامة حام��ل اللقب 
وبط��ل كأس خليف��ة ب��ن س��لامن 
ونظريه فري��ق األه��ي، وذلك عند 
الس��اعة 7:15 مس��اء، ع��ىل صالة 

خليف��ة يف مدينة خليف��ة الرياضية 
مبدين��ة عي��ى. وهذا ه��و النهايئ 
الثاين من سلسلة 5 مباريات ويفوز 
باللقب الفريق الذي يسبق منافسه 

للفوز يف 3 مباريات.
وكان املنام��ة قد نج��ح يف االنتصار 
بالنه��ايئ األول بنتيج��ة 86/79 م��ا 

جعل��ه يف وض��ع مري��ح يف الجولة 
الثانية من النهايئ.

وتش��كل مباراة اليوم منعطفا مهام 
يف املنافس��ة عىل اللقب، إذ إن فوز 
املنام��ة يقرب��ه بنس��بة كب��رية من 
البطول��ة، بين��ام فوز األه��ي يعيد 
الحسابات إىل نقطة الصفر ويشعل 

الرصاع من جديد.
املاضية،  املباراة  وبحسب معطيات 
ف��إن املنام��ة أحك��م قبضت��ه عىل 
ُحس��ن  بفض��ل  املب��اراة  أش��واط 
تعامله الفني م��ن املدرب الوطني 
عقيل مي��الد وخربة الالعبن بأرضية 
املي��دان والتوفي��ق ال��ذي الزمه يف 

التس��جيل، في��ام األه��ي بقي��ادة 
مدربه الق��ربيص غافرييل فهو عاىن 
األمرين، كون الفريق مل يكن جاهزًا 
للمباراة نفس��يًّا؛ بس��بب اس��تمرار 
تأثري اللقاءات الث��الث القوية التي 
خاضها بال��دور نصف النهايئ وعدم 
أخذ الوقت الكايف من أجل التحضري 

للمب��اراة، إذ إن العب��ي الفري��ق مل 
يقدموا مستوياتهم الفنية املعروفة، 
باإلضافة إىل أنه��م عانوا من غياب 
التوفيق والذي أثر عليهم من ناحية 
التصويب الس��يام التصويب الثاليث 
ع��الوة عىل أخطاء فق��دان الكرات 

الهجومية.

المنامة لالقتراب من اللقب.. واألهلي الستعادة الثقة
ف������ي ال����ن����ه����ائ����ي ال�����ث�����ان�����ي ل�����������دوري زي����ن

محمد الدرازي
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قّرر االتحاد البحريني لكرة الس��لة ابتعاث 
مجموعة م��ن املدربن الوطني��ن للدورة 
الدولي��ة التي س��تقام يف مدينة ديب بدولة 
اإلمارات العربية املتح��دة خالل الفرتة ما 

بن 3 حتى 5 من شهر مايو املقبل. 
وتأيت مش��اركة االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة يف هذه ال��دورة الدولية للمدربن 
املعتم��دة من االتحاد الدويل لكرة الس��لة 
“فيب��ا” بناًء ع��ىل مقرتح م��ن مقدم من 
لجنة املدربن التي استحدثها اتحاد السلة 
هذا املوس��م برئاسة املدير الفني باالتحاد 

سلامن رمضان.

ومينح االتحاد البحريني لكرة السلة أهمية 
بالغ��ة ملل��ف املدرب��ن الوطني��ن، وذلك 
بتوجيه��ات من رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيى بن عي آل 
خليف��ة الذي يحرص دامئًا عىل االس��تثامر 
يف الك��وادر والكفاءات الوطنية س��واء يف 
الجانب الفني أو اإلداري والتحكيمي أيًضا.
ويف ه��ذا الصدد، مّثن رئيس لجنة املدربن 
واملدي��ر الفن��ي باالتح��اد البحريني لكرة 
السلة سلامن رمضان دعم ومساندة سمو 
الش��يخ عيى بن عي آل خليفة للمدرب 
الوطن��ي، مؤكًدا أن االهت��امم الذي تلقاه 

لجنة املدرب��ن يعطيهم دافًعا أكرب للعمل 
وفق االس��رتاتيجية التي ته��دف للتطوير 
يف املق��ام األول. وأكد رمضان أن مش��اركة 
عدد من املدرب��ن يف هذه الدورة الدولية 
يس��اهم يف اكتس��ابهم مله��ارات جديدة 
وتطوي��ر قدراته��م م��ام ينعك��س ع��ىل 
اللعب��ة أوالً وأخريًا، منّوًها برضورة تكثيف 
الدورات والربامج الخاصة باملدربن وذلك 

لالرتقاء مبستوياتهم.
وأكد رمضان أن لجنة املدربن لديها العديد 
من الربامج واألنشطة التي ستقيمها خالل 

الفرتة القادمة.

وطنيين  مدربين  يبتعث  السلة  اتحاد 
ل���ل���دورة ال���دول���ي���ة ف���ي اإلم�����ارات

أم الحصم                اتحاد السلة
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سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

جانب من اللقاء 

سلمان رمضان

بي��د من حديد ويف غضون س��اعة و25 
دقيقة تقريبا، أط��اح األهي بداركليب 
بثالثي��ة نظيفة وتأه��ل إىل نهايئ كأس 
س��مو ويل العه��د للك��رة الطائ��رة يف 
املواجهة الثانية م��ن الدور قبل النهايئ 
التي اقيمت بينهام مساء أمس السبت 
ع��ىل صال��ة االتح��اد مبدين��ة عي��ى 
الرياضي��ة لينتظر “النس��ور” الفائز من 
مواجهة املح��رق والنجم��ة ليلتقيه يف 
املب��اراة النهائية التي س��تقام 30 ابريل 

الجاري.
وانهى األهي اش��واط املب��اراة بنتيجة 
24/26، 21/25، 24/26 ب��إدارة طاق��م 
الح��كام الدويل املكون م��ن األول منري 

ميك والثاين محمد منصور.
وبهذا الف��وز فإن األه��ي واصل رحلة 
الدف��اع ع��ن لقب��ه بنجاح في��ام ودع 
داركليب املوس��م م��ن دون تحقيق أي 

بطولة.
األه��ي تفوق يف الش��وط األول بفضل 
تعدد الخي��ارات الهجومية لديه والتي 
كان بطله��ا ن��ارص عن��ان م��ن مركز 4 
مع اإلرس��االت املوجه��ه والتي ارهقت 
اس��تقبال داركلي��ب م��ام أج��رب صانع 
األلعاب محمود حسن النتهاج اسلوب 
اللعب املفتوح عىل األطراف وتس��هيل 
مهم��ة حوائ��ط األه��ي يف الص��د أو 
تخفي��ف الكرات واعادته��ا من الدفاع 
وه��و ما منح األهي التقدم 7/12، لكن 
داركليب عاد شيئا فشيئا بفضل النشاط 
الهجوم��ي ملحم��د يعق��وب واخط��اء 
الهج��وم الت��ي وقع فيه��ا محمد عنان 
لتصبح النتيجة 17/17 ليدخل الفريقان 

مبسلسل التعادل حتى النقاط األخرية.
وكان داركليب قريبا م��ن الفوز بعدما 
تق��دم 23/24 قب��ل ان يص��وب عباس 

الخباز كرة رسيعة من مركز 3 )24/24(، 
ومن حائ��ط صد للص��رييف عىل محمد 
يعق��وب وحائط آخر من ن��ارص عنان 

عىل يعقوب فاز األهي )24/26(.
يف الش��وط الثاين دخ��ل داركليب بقوة 
وخط��ف التق��دم 2/5 بفض��ل الهجوم 
النجاح واس��تغالل اخط��اء األهي عىل 
مس��توى الهجوم خصوص��ا من الفيس 
ال��ذي مل يظه��ر بالص��ورة املطلوبة مع 
تحوي��ل اللعب ملرك��ز 3 ع��رب الهجوم 
الرسي��ع  للهروب من حوائط النس��ور، 
ليواصل )العنيد( التقدم 6/10 و 14/17 
لكن األهي عاد إىل أج��واء املباراة من 
جدي��د بفضل صحوة عن��ان يف الهجوم 
وحوائط ص��د الصرييف والخب��از ليحرز 
التعادل 19/19 ويواصل التفوق 19/22 
لربوز ج��وين من مركز1 يف الهجوم ومن 
ثالثة أخطاء هجومية متتالية من محمد 

يعقوب انتهى الش��وط ملصلحة األهي 
.21/25

يف الشوط الثالث تكرر نفس السيناريو، 
فداركليب دفع مثن عدم محافظته عىل 
تقدمه بالنتيجة منذ البداية 5/10 حيث 
نجح األهي يف إدراك التعادل بالتغطية 
الدفاعية الجيدة واالرس��ال املؤثر الذي 
اره��ق الكرة األوىل ل��دى املنافس، كام 
مل يجد ن��ارص عنان والفيس اي صعوبة 
يف امل��رور من حوائط داركليب املفككة 
ليتق��دم 15/18 ومع ذلك فإن داركليب 
اظهر مستوى جيد عىل مستوى الهجوم 
ليتعادل 20/20 لغاي��ة النتيجة 24/24 
ولك��ن اضاع��ة االرس��االت يف النق��اط 
األخ��رية مقابل بروز الخب��از يف الهجوم 
الرسيع والصد قاد األهي للفوز 24/26 
حي��ث احرز نارص عنان رضبة هجومية 
ناجح��ة م��ن مركز 4 فيام ق��دم محمد 

يعقوب هدية الشوط برضبته الطائشة 
لينتهي الشوط ملصلحة النسور.

ويف نهاي��ة املباراة حص��ل العب األهي 

ن��ارص عنان عىل افضل العب يف املباراة 
وسلمه اياها عضو مجلس إدارة االتحاد 

رئيس لجنة الحكام راشد جابر.

حسن علي

تحت رعاية سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القتال املختلط��ة BMMAF، تنطل��ق اليوم 
“األح��د” فعاليات بطولة البحرين الرابعة املفتوحة للهواة لفنون 
القت��ال املختلط��ة واملعرض التج��اري الدويل املصاح��ب، والذي 
ينظم��ه االتح��اد البحريني لفن��ون القتال املختلط��ة، عىل صالة 
االتح��اد البحريني للكرة الطاولة مبدينة عيى الرياضية يف الفرتة 
22 إبري��ل ولغاية 5 مايو املقبل. ويش��هد عرص اليوم إقامة حفل 

افتتاح البطولة واملعرض املصاحب، والذي س��يحتوي عىل العديد 
من الفقرات املتنوعة، كام سيش��تمل الحفل عىل استعراض لنزال 
يف لعبة الس��امبو ون��زال يف لعبة قوة الرمي.  وبحس��ب جدول 
البطولة، فإن املنافس��ات س��تنطلق غدا “االثنن”، عرب التصفيات 
املؤهلة ملس��ابقة املالكمة والتي تس��تمر منافستها حتى يوم 25 
إبريل، حيث سيش��هد كل يوم من التصفيات إقامة فحص الوزن 
يف الفرتة 8-10 صباحا، عىل أن تقام النزاالت يف الفرتة 4-9 مساء.

وسيشهد يوم 26 إبريل إقامة مسابقة K1 بنظام إخراج املغلوب، 

ع��ىل أن يقام فحص الوزن الرس��مي لهذه املس��ابقة من -8 10 
صباح��ا، عىل أن تقام النزاالت يف الفرتة املس��ائية من الس��اعة 3 

عرصا- 9 مساء.
ويشهد يوم 27 إبريل إقامة الوزن الرسمي لنهايئ مسابقة املالكمة 
عند الس��اعة 3 عرصا بفندق جولدن توليب، عىل أن يش��هد يوم 
28 إبري��ل إقامة النزاالت النهائية للمس��ابقة ذاتها بفندق “آرت 
روتانا- أمواج”، واملقس��مة إىل مرحلتن األوىل من الساعة -9 11 
صباحا، واملرحلة الثانية من -4 6 مساء. وتشهد الفرتة 30 إبريل- 

3 مايو،  إقامة التصفيات املؤهلة مبس��ابقة فنون القتال املختلطة 
MMA، حيث س��يتخلل جميع تلك األيام إقامة الوزن الرس��مي 
للمش��اركن من الساعة -8 10 صباحا. عىل أن تقام املنافسات يف 
الفرتة 4 عرصا- 9 مس��اء. فيام ستقام النزاالت النهائية يوم 5 مايو 
يف الفرتة 2 ظهرا- 9 مس��اء.  وسيش��هد يوم 4 مايو إقامة مسابقة 
مصارع��ة اإلخضاع بنظ��ام إخراج املغلوب، ع��ىل أن يقام فحص 
الوزن الرس��مي لهذه املس��ابقة من -8 10 صباح��ا، فيام تنطلق 

النزاالت عند الساعة 12 ظهرا والتي تستمر حتى 8 مساء.

عن مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة جهاز فني جديد لقيادة منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئن خالل 

املرحلة القادمة. وُأسندت املهمة للمدرب عي كويد، ويساعده املدرب أحمد قاهري.

ويأيت تعين هذا الجهاز الفني ملنتخب الناشئن استعدادا للمشاركة يف بطولة الخليج للمنتخبات تحت 15 عاما 

واملؤهلة لنهائيات كأس آسيا واملزمع إقامتها يف مدينة ديب باإلمارات خالل الفرتة ما بن 25 وحتى 30 من شهر 

أغسطس املقبل.  ويعترب املدربان كويد وقاهري من املدربن الوطنين املشهود لهام بالكفاءة، كام أن اتحاد اللعبة 

يضع كامل الثقة فيهام لقيادة منتخبنا لتحقيق النتائج املرجوة يف ظل االهتامم املتزايد من قبل سمو الشيخ عيى 

بن عي آل خليفة رئيس االتحاد الذي يعمل ألجل رفعة املنتخبات الوطنية التي تعترب الواجهة لالتحاد يف املحافل 

الخارجية كونها متثل مملكة البحرين.

انطالق فعاليات بطولة البحرين الرابعة اليوم

كويد وقاهري يقودان ناشئي السلة

اتحاد فنون القتال المختلطة                   المركز اإلعالمي
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كويد وسرحان أبرز 
المهاجمين

“ثالثيات” المنامة 
تصنع الفارق

األهلي يجب أن يتسلح باألداء الجماعي

تصحيح األخطاء

قام العب فريق املنامة محمد كويد بأدوار 
كبرية يف املباراة النهائية األوىل، إذ كان كويد 

الورقة األهم يف املنامة هجوميًّا بعد أن 
نجح يف تسجيل 22 نقطة منها 3 تصويبات 
ثالثية، ليواصل بروزه بالشكل املطلوب يف 
النواحي الهجومية، إذ فاق معدل تسجيل 

الالعب 20 نقطة يف املباريات األخرية 
املاضية.

يف املقابل، العب فريق األهي هشام 
رسحان الذي تألق بشكل الفت يف اللقاء 
الثالث للدور نصف النهايئ أمام املحرق، 

وقاد الكتيبة األهالوية إىل املباراة النهائية 
حينام سّجل 26 نقطة منها 4 ثالثيات 

حاسمة، ورغم تراجع مستواه يف النهايئ 
األول بتسجيله 4 نقاط فقط وقيامه 

مبحاولتن للتصويب الثاليث، فإنه ميتلك 
الكثري واألفضل ليقدمه يف لقاء اليوم، إذ 

يّعول األهي كثريًا عىل هذا الالعب لصناعة 
الفارق وتحقيق االنتصار ملا ميتلكه من 

مهارات هجومية عالية.
الالعبان مثال أهم ورقتن يف الجانبن، ومن 
املنتظر أن يقدما املزيد يف املباراة النهائية 

الثانية.

ميتلك فريق املنامة العديد من األساليب 
واملهارات الهجومية التي تشكل الحلول 

وتصنع الفارق، جنًبا إىل جنب بقية األسلحة 
األخرى التي ميتلكها الفريق.

وميتاز العبي املنامة بإجادة التصويب 
الثاليث الدقيق واملحكم، إذ يربز يف صفوف 

الفريق مجموعة كبرية من الالعبن التي 
تجيد التصويب املركز عرب كال من محمد 
كويد وحسن نوروز وأحمد عزيز ومحمد 
حسن وميثم جميل واألمرييك واين تشيزم.
املنامة نجح يف تسجيل 13 تصويبة ثالثية 

يف النهايئ األول من أصل 34 مبعدل 38 %،  
مقابل 3 تصويبات فقط ناجحة لألهي.

األهي مل يوفق يف الرميات الثالثية 
نتيجة الضغط الدفاعي أوال وسوء أوضاع 

التصويب ثانيا، وال شك يف أن الوضح 
سيختلف اليوم وهو ما يجب أن يتحسب 
له املنامة كون األهي لن يستمر ملباراتن 
متتاليتن بالنسبة نفسها من التصويبات.

األهي إذا ما أراد الفوز يف املباراة الثانية 
اليوم، فإن عليه إيجاد الخطط الدفاعية 

املناسبة للحد من خطورة منافسه يف 
الهجوم، والسيام التصويب الثاليث.

يتوجب عىل فريق األهي يف 
لقاء اليوم أن يلجأ إىل األداء 
الجامعي وهو سالحه األهم 

واألبرز إن أراد تحقيق االنتصار 
يف املوقعة الثانية للنهايئ والبقاء 

يف صلب املنافسة عىل درع 

الدوري.
العبو األهي حققوا 12 متريرة 

حاسمة للتسجيل يف النهايئ 
األول، وهو رقم متواضع 

لتحقيق االنتصار أمام املنامة، 
وبالتايل فإن الفريق مطالب 

بتدوير الكرة أكرث واللعب 
باألداء الجامعي الذي سيكون 
السالح األقوى يف مباراة اليوم 

لتحقيق االنتصار وهو ما يتطلب 
عىل الالعبن توظيف املهارات 
الفردية لخدمة األداء الجامعي.

اختتم فريقا األهي واملنامة مساء 
أمس تحضرياتهام القوية بخوضهام 

املران الرئيس عىل صالة مدينة 
خليفة الرياضية التي تحتضن 

املواجهات النهائية.
وركز مدربا الفريقن من خالل 

حصتيهام التدريبيتن التي 
استمرت زهاء الساعة ونصف 

لكل فريق، عىل وضع اللمسات 
النهائية عىل جاهزيتهام، وتحديد 

مالمح التشكيل والتكتيك اليوم.
وعمد املدير الفني لألهي 

القربيص غافييل خالل التدريبات 
عىل تصحيح أخطاء الفريق التي 

وقع فيها الالعبون، إىل جانب 
التدريب عىل طرق وأساليب 
دفاعية مختلفة النتهاجها يف 

املباراة كالتحول من دفاع املنطقة 
إىل الدفاع الضاغط، الذي يحتاجه 
لتضييق الخناق عىل مفاتيح لعب 

املنامة، ومحاولة تقليل نسبة 
التصويب الثاليث الذي أرهق كاهل 

الفريق يف النهايئ األول، إضافة 
إىل الضغط عىل املهاجمن مثل 

محمد كويد واألمرييك واين، كام 
ركز املدرب عىل اللعب الجامعي 
بصورة أكرب وتدوير الكرة، عالوة 
عىل اللعب داخل املنطقة بشكل 

مكثف ومحاولة إيصال الكرة 
لورن تحت السلة.

من جهته، عمد مدرب املنامة 
الوطني ميالد الرتكيز عىل معالجة 
بعض األخطاء ككرثة فقدان الكرة 
يف الشق الهجومي، والرتكيز عىل 
األداء الجامعي بدال من الفردية 

التي الزمت الفريق يف بعض 
فرتات املباراة األوىل، إىل جانب 

التعويل عىل تفعيل الحجز 
الدفاعي بشكل أقوى عىل محرتف 
األهي لورن وتضييق الخناق عىل 

حسن وشاكر وهشام رسحان 
ومحمد حسن.

أم الحصم                اتحاد السلة

أشاد األمن العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة، األمن العام 

للجنة األوملبية عبدالرحمن عسكر 
بالنجاحات واإلنجازات التي يحققها 

االتحاد املليك للفروسية وسباقات 
القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة وما وصل إليه االتحاد 
من مكانة مرموقة أدت إىل النهوض 
برياضة الفروسية عىل كافة الصعد 

واملستويات يف ظل الدعم والرعاية 
التي يقدمها سموه لالتحاد.

جاء ذلك، لدى استقباله لرئيس 
االتحاد املليك للفروسية وسباقات 

القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة إىل مقر اللجنة األوملبية 

البحرينية بضاحية السيف.
ورحب عسكر بسمو الشيخ فيصل 

بن راشد آل خليفة معرًبا عن اعتزازه 

الكبري بزيارة سموه إىل اللجنة 
األوملبية، كام أشاد بإسهامات سموه 
الواضحة يف االرتقاء باالتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة والذي 
يحظى بدعم ورعاية مستمرة من 

ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشئون الشباب، رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة.
وأكد عسكر دعم اللجنة األوملبية 

لربامج وأنشطة االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة وبحث مع 

سموه السبل الكفيلة بتنفيذ برنامج 
“استجابة” الذي أطلقه سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة مبا يسهم يف 
النهوض بالحركة الشبابية والرياضية 

بصورة عامة يف اململكة.

القدرة وسباقات  الفروسية  اتحاد  بإنجازات  يشيد  عسكر 

الزعيم
للتعزيز 

ويتطلع حامل اللقب 
املنامة إىل تحقيق 

فوزه الثاين عىل 
التوايل؛ ليضع يده 
عىل درع الدوري 

ويقرتب من املحافظة 
عىل لقبه للموسم السادس 

عىل التوايل لتأكيد زعامته عىل 
كرة السلة البحرينية.

وسيدخل املنامة اللقاء بروح 
معنوية عالية بعد الثقة 

الكبرية التي اكتسبها بفوزه يف 
النهايئ األول واستعادته إىل 

مستواه الفني الكبري.
املنامة استطاع فرض أفضليته 

والتحكم برتم مجريات النهايئ 
األول، غري أنه تأثر ببعض 

األخطاء يف الهجوم واالعتامد 
عىل األداء الفردي، مام أعطى 
األهي فرصة لتقريب الفارق 
يف أكرث من مناسبة، وهو ما 
يحتم عىل الفريق أن يزيد 

الرتكيز يف التحوالت الهجومية 
واالعتامد مع الجامعية 

بالشكل األكرب لتحقيق الفوز 
وعدم إعطاء منافسه فرصة 

التقاط األنفاس.

وميتلك العبو املنامة 
الخربة الواسعة للتعامل 
مع مثل هذه املباريات 

النهائية ولكن تبقى الظروف 
املصاحبة لالعبن وللمباراة 
نفسها هي األقوى من كل 

يشء، إذ إّن الفريق يف املباراة 
األخرية ظهر بصورة قوية عىل 
الصعيد الدفاعي رغم الرتاجع 

التي حدث يف الربعن الثاين 
واألخري، وكذلك تفعيل الجانب 
الهجومي بشكل كبري معتمًدا 

عىل قدرات األمرييك 
واين ومحمد 

كويد يف منطقة 
العمليات، 

واالستفادة 
من ميثم 

جميل وأحمد 
عزيز يف الدخول من األطراف 

نحو السلة، ما يشكل ثقاًل 
هجومًيا يتيح للمحرتف 

استقبال العديد من الكرات 
تحت الحلق.

علي كويد 

يطمح املحرق يف تحقيق االنتصار الثاين عىل 
حساب النجمة عندما يلتقيان اليوم األحد الساعة 
7:15، يف املواجهة الثانية من الدور نصف النهايئ 

لكأس سمو ويل العهد للكرة الطائرة بهدف 
بلوغ املباراة النهائية ألغىل الكؤوس وذلك بعدما 

نجحت “طائرة األحالم” يف تحقيق الفوز يف 
املواجهة األوىل بنتيجة 3/2 لتكون بحاجة إىل 

انتصار واحد للتأهل، فيام يأمل النجمة يف تعويض 
خسارته األوىل واملحافظة عىل حظوظه بالتأهل 

من خالل الفوز والحسم يف املباراة الفاصلة املقرر 

لها أن تقام يوم الخميس املقبل.
املحرق بقيادة املدرب الوطني محمد املرباطي 
تلقى خسارة مذلة من األهي يف نهايئ الدوري 

بنتيجة 3/2 وهو يسعى لتعويض الخسارة 
باملنافسة عىل لقب أغىل الكؤوس لينهي موسمه 
بإحراز لقب يتناسب مع املكانة املتميزة لطائرة 

املحرق وسجلها الذهبي الحافل واملستوى الطيب 
الذي قدمه الفريق هذا املوسم. ويضم فريق 

املحرق مجموعة من األسامء الالمعة يتقدمهم 
املحرتف البورتورييك “جاكسون ريفريا” الذي 

يعترب الورقة الرابحة بفضل براعته يف تخليص 
الكرات الهجومية من مركزي 4 و6 مع العمالق 
فاضل عباس الذي يعترب نجم الفريق مبهارته يف 

الهجوم والصد وتنفيذ اإلرسال القوي، بجانب 
العبي االرتكاز من اصحاب الخربة حسن ضاحي 

ومحمد حبيب اللذان يقع عليهام عبأ الصد 
وتنفيذ الكرات الرسيعة، مع وجود ضارب مركز 

2 عبدالله النجدي ورمبا حسن الحداد وصانع 
األلعاب املتميز محمود العافية املعروف بخربته 

وحائط صده وارساله الجيد، مع وجود الليربو 

عباس أحمد يف االستقبال وبدر نارص يف التغطية 
الدفاعية. وعىل الطرف اآلخر، فإن النجمة حامل 

لقب الدوري يف املوسم املايض يحمل نفس 
الهدف، فهو يطمح يف الخروج من هذا املوسم 

بتحقيق لقب يضاف إىل رصيد إنجازاته والطفرة 
الكبرية التي شهدها خالل املواسم املاضية والتي 

تكللت بحصوله عىل الدوري، وهو يهدف إىل 
مصالحة جامهريه والظهور بصورة افضل. يقود 

الفريق املدرب الوطني مشعل تريك والذي يعول 
عىل املحرتف الربازيي ليلسون كوستا يف الهجوم 

من مركزي 2 و1 رغم أن األخري مل يظهر مبستواه 

املعهود يف املباراة األخرية، كام يعتمد الفريق عىل 

ضاريب مركز 4 عي مرهون و حسن عقيل لضامن 

استقرار الكرة األوىل وتخليص الكرات الهجومية 

مع احتامل مشاركة يوسف خالد الغائب عن 

املواجهة األخرية أو أحمد عيى يف األطراف، كام 

ميتلك الفريق العبي االرتكاز حسن مهدي وحسن 

جعفر ورمبا أحمد مرشف والليربو صادق هرونة 

وصانع األلعاب الخبري حسن الحاييك.

ال���م���ح���رق ع��ل��ى ب��ع��د خ���ط���وة م���ن ب���ل���وغ ن��ه��ائ��ي أغ���ل���ى ك�����ؤوس ال��ط��ائ��رة

العنيد”  “ على  يقضي  األهلي  ح��دي��د..  من  بيد 

حسن علي

ال��ي��وم ال��ت��ع��وي��ض  ع��ن  ال��ب��اح��ث  النجمة  ي��اق��ي 

 تأهل إلى نهائي كأس ولي العهد للطائرة

عسكر مستقبال سمو الشيخ فيصل بن راشد

واألهلي 
للتعديل 

ويتطلع األهي إىل معادلة 
املوازين والنتيجة من خالل 

الفوز يف لقاء الليلة، وتعويض 
خسارته االفتتاحية وامليض قدًما 

نحو استعادة األلقاب الغائبة 
عن خزينة النادي منذ نحو 7 

مواسم.
وسيدخل النرس األهالوي 

لقاء اليوم عىل اللقاء بشكل 
هادئ وبأسلوب فني مغاير 

ليك يستطيع مجاراة خصمه، 
فضاًل عىل إلزام العبيه بفرض 

األسلوب الجامعي وتدوير الكرة 
وكذلك محاوالت دخول املنطقة 

واالخرتاق إلحراز النقاط 
وكسب األخطاء بدالً من 

التصويب البعيد خصوًصا 
إذا مل يكن الالعب أو غالبية 

الالعبن يف مستواهم التهديفي 
كام املباراة السابقة.

وميتلك الفريق األسامء والعنارص 
الجيدة والكفيلة لتحقيق الهدف 

املنشود ولكن هذا سيعتمد 
جاهزيتهم ذهنيًّا ونفسيًّا وعىل 

ما سيقدمه الالعبون بأرضية 
امللعب، فضاًل عن القراءة 

الجيدة التي 
يجب أن يتحىل 

بها مدربه القربيص 
غافرييل يف وضع التشكيلة 
والخطة األنسب للبدء بها مع 

التغيريات الجيدة.
ولن يقبل األهي وفق تاريخه 
وإنجازاته إال بقلب املجريات 

وأخذ زمام األمور الفنية لصالحه 
عن طريق محرتفه األمرييك 

لورن وودز الذي سيكون تحت 
مرصد مدافعي املنامة، وعرب 

فاعلية الثنايئ 
حسن شاكر 

وهشام رسحان 
يف منتصف امللعب 

إما بتشكيل 
عمليات االخرتاق 

أو بالهجوم 
الرسيع، فضال عن 
االعتامد عىل التصويبات الثالثية، 

مع التعويل عىل األطراف 
بتواجد محمد حسن وكاظم 

ماجد.  
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أثن��ى رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم  الشيخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليفة عىل نجاح األردن يف اس��تضافة 
نهائيات كأس آس��يا للسيدات، مؤكًدا 
أن التنظي��م املتق��ن للح��دث القاري 
يع��ّزز مكان��ة األردن الرائ��دة ع��ىل 
الكروي��ة اآلس��يوية ويؤكد  الس��احة 
جدارته يف احتضان مختلف األحداث 

الرياضية املختلفة.
ج��اء ذلك، ل��دى لقاء رئي��س االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم مع رئيس االتحاد 
األردين لكرة القدم سمو األمري عيل بن 
الحس��ن عىل هامش املباراة النهائية 
لكأس آس��يا للس��يدات التي أقيمت 
مس��اء أم��س )الجمعة( عىل اس��تاد 

عامن الدويل.
وخ��ال اللق��اء مّث��ن رئي��س االتحاد 
اآلس��يوي جهود رئيس االتحاد األردين 
لكرة القدم سمو األمري عيل بن الحسن 
يف قي��ادة دف��ة العمل إلنج��از كافة 
الرتتيب��ات الازمة الس��تضافة البطولة 
موجًه��ا الش��كر والتقدي��ر إىل كاف��ة 

العامل��ن يف اللجنة املنظم��ة املحلية 
عىل ما بذلوه من جهود مضنية كان لها 
أبل��غ األثر يف إنجاح فعاليات البطولة، 
مشيًدا بدعم وتعاون مختلف الجهات 
الرس��مية األردنية الت��ي كانت رشيًكا 
رئيسيًّا يف إخراج بطولة عالية الجودة 

من مختلف النواحي التنظيمية.
ويف ختام اللقاء، تبادل الش��يخ سلامن 

ب��ن إبراهيم آل خليفة وس��مو األمري 
عيل ب��ن الحس��ن الهداي��ا والدروع 

التذكارية. 
 

رئيس االتحاد اآلسيوي يهنئ اليابان
ع��ىل صعيد متصل، هنأ رئيس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة املنتخب الياباين 

مبناس��بة ف��وزه ببطول��ة كأس آس��يا 
للسيدات.

واعترب الشيخ سلامن بن ابراهيم إنجاز 
املنتخب الياباين تجس��يًدا ملكانة كرة 
الق��دم اليابانية عىل الس��احة القارية 
وانعكاًس��ا لجهود االتح��اد املحيل يف 
رعاية وإعداد املنتخب وترجمًة لعطاء 
أفراده ع��ىل امتداد مراح��ل البطولة 

وصوالً إىل التتويج املستحق باللقب.
ك��ام وّج��ه رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
لكرة القدم الته��اين ملنتخبات: اليابان 
واس��رتاليا والص��ن وتايان��د وكوري��ا 
الجنوبية مبناس��بة تأهلها إىل نهائيات 
كأس الع��امل للس��يدات التي س��تقام 
العام املقبل يف فرنس��ا، مؤكًدا أن تلك 
إرادتها  املنتخب��ات نجح��ت بفض��ل 

الصلبة ومس��توياتها الفنية املميزة يف 
حجز مقاعده��ا يف كأس العامل، معرًبا 
عن ثقته بقدرة تل��ك املنتخبات عىل 
متثيل القارة اآلس��يوية بصورة طيبة يف 

الحدث العاملي املقبل.
وأش��اد الشيخ س��لامن بن ابراهيم مبا 
أفرزته بطولة كأس آسيا للسيدات من 
مواهب شابة ستمثل واجهة املستقبل 
املرشق لك��رة القدم اآلس��يوية داعًيا 
االتحادات األهلية يف القارة اآلس��يوية 
إىل مواصل��ة رعاية تلك املواهب لرفد 
املنافس��ات  يف  الوطني��ة  منتخباته��ا 

املقبلة.
وأك��د رئيس االتحاد اآلس��يوي أهمية 
إعداد املنتخبات اآلسيوية املتأهلة إىل 
كأس العامل مبكرًا من أجل متثيل القارة 
اآلس��يوية خ��ري متثيل يف االس��تحقاق 
العاملي املنتظ��ر وتحقيق النتائج التي 
تلبي تطلعات جامهري الكرة اآلسيوية 
ق��درة  الواق��ع  أرض  ع��ىل  وتثب��ت 
منتخباته��ا ع��ىل التط��ور يف مختلف 

املحافل.

أفرزت قرعة بطولة س��مو الشيخ نارص 
بن حمد الرمضانية الحادية عرشة لكرة 
القدم مجموعات مثالية عندما توزعت 
الفرق ال�16 املش��اركة عىل 4 مستويات 
يف الحفل املبس��ط الذي ج��رى يف مقر 
االتحاد البحريني للعب��ة بحضور مدير 
البطولة راش��د البوعينن، ونائب رئيس 
اللجنة املنظمة العليا عيل املاجد وعضو 
اللجنة املنظمة ممثل االتحاد البحريني 
لك��رة القدم عبدالرض��ا حقيقي ورئيس 
اللجن��ة الفنية محمد حس��ن ومندويب 
الفرق املشاركة.  ووضعت القرعة فريق 
بتلكو جرنز يونايتد “حامل اللقب” عىل 
رأس املجموعة الثاني��ة إىل جانب فرق 
النوايف وجرناس وفيس��تا، فيام ضمت 
فيكتوري��وس  ف��رق  األوىل  املجموع��ة 
والزلزال والزعيم واملراكز الش��بابية.  أما 
املجموعة الثالث��ة فجاءت بها فرق فور 
ايفر وصقور البحري��ن والصقر األبيض 
والقلع��ة، بين��ام وق��ع ف��رق “طموح” 
الذي يش��ارك للمرة األوىل يف املجموعة 
الرابع��ة إىل جانب فرق الفخار ونوماس 
والفخامة.  ويتأهل إىل الدور ربع النهايئ 
الفريق��ان اللذان يحتان املركزين األول 
والث��اين يف دور املجموع��ات الذي يقام 
خ��ال الفرتة من 12 حتى 23 مايو، كام 
تقرر أن تقام املباراة النهائية للمسابقة 

يف ال� 30 من مايو أيًضا املوافق للخامس 
عرش من شهر رمضان املبارك. 

 البوعينين: نتطلع لنسخة مغايرة  

رح��ب راش��د البوعينن مدي��ر بطولة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد الرمضانية 
الحادية عرشة لكرة القدم مبمثيل الفرق 
املش��اركة يف كلمته التي سبقت إجراء 
قرعة املس��ابقة، مش��ريًا إىل التطلعات 
الكبرية بأن تك��ون “نارص 11” مختلفة 
ومغايرة عىل كافة املس��تويات س��واء 
أكان��ت التنظيمية أم اإلدارية أم الفنية 
م��ن قب��ل املش��اركن، وذل��ك تعزيزًا 
للسمعة العطرة التي يتميز بها الحدث.
وأكد راشد البوعينن أن اللجنة املنظمة 

برئاس��ة توفيق الصالحي حريصة عىل 
إخراج البطول��ة بأفضل صورة تنظيمية 
وتنفيذ توجيهات س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة، مبيًنا أن النس��خة 
الحالية س��تكون قوية خصوًصا أن كافة 
الفرق تس��عى لنيل اللقب الذي يحمل 
اس��م س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، متمنيًّ��ا كل التوفي��ق للفرق 

املشاركة.

 حضور كبير

ش��هدت مراس��م القرعة اهت��امم بالغ 
بحضور عدد كبري ملراس��مها، وذلك من 
قبل الفرق املشاركة وعددها 16 فريًقا، 
حيث حرص ممثل��و جميع الفرق عىل 

الحض��ور ومعرف��ة نتائ��ج القرعة، كام 
حرص عدد م��ن أعضاء اللجنة املنظمة 
لل��دورة عىل التواج��د وااللتقاء مبمثيل 
الفرق، واس��تمرت مراسم القرعة قرابة 
45 دقيقة، وش��هدت بعض فرتاتها نوًعا 
م��ن الرتقب والحامس ال س��يام يف ظل 
رغب��ة بعض ممثيل الف��رق من تجنب 
الت��ي كانت تعترب  بعض املجموع��ات 
قوي��ة، ك��ام كان التحدي ح��ارًضا بن 
ممثيل الفرق الذي��ن تبادلوا األحاديث 
حول موضوع التنافس يف هذه النسخة 

من الدورة.

 “صقران” في مجموعة

من الصدف التي حملتها مراسم قرعة 

دورة “ن��ارص 11” هي وقوع فريقن 
مبسمى متش��ابه يف مجموعة واحدة، 
وذل��ك حين��ام ضمن��ت املجموع��ة 
الثالث��ة فري��ق صق��ور البحرين )من 
املس��توى الثاين( وكذلك فريق الصقر 
األبي��ض )من املس��توى الثالث( وإىل 
جانبه��ام فريقا ف��ور ايف��ر والقلعة، 
وبالتايل أصبح اس��م الصق��ر متواجًدا 
بن فريق��ن يف هذه املجموعة، وبعد 
ختام القرعة أشار األغلبية من ممثيل 
الفرق والحضور بأن املجموعة األوىل 
التي تضم ف��رق فيكتوريوس والزلزال 
ه��ي  الش��بابية  واملراك��ز  والزعي��م 
املجموعة األقوى من بن املجموعات 

األربع.

 راحة في نهائي النخبة

ت��م إصدار جدول مباري��ات دورة “نارص 
11” لك��رة الق��دم بش��كل رس��مي بعد 
االنته��اء من س��حب القرعة، وبحس��ب 
الجدول فإن اللجن��ة الفنية حرصت عىل 
وضع بعض أي��ام الراحة ما بن املباريات، 
كام مت��ت مراع��اة وضع ي��وم للراحة يف 
الراب��ع والعرشين من ش��هر مايو القادم 
وه��و الي��وم املحدد م��ن قب��ل االتحاد 
البحريني لكرة الق��دم إلقامة نهايئ كأس 
النخبة، وهي املس��ابقة املس��تحدثة هذا 
املوس��م للفرق من األول إىل الس��ادس يف 
دوري بنك البحرين الوطني 2017-2018.

 إعجاب بالشعار

أب��دى ممثلو الفرق املش��اركة يف البطولة 
وحضور القرعة إعجابهم بالشعار الرسمي 
للبطول��ة يف نس��ختها الحادية عرش وهو 
الش��عار الذي حمل اللون الذهبي داللة 
عىل مبادرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة لع��ام 2018 باعتباره عام الذهب 
فق��ط، والذي احتوى عىل صورة لس��موه 
باإلضافة إىل حرف )N( والذي يرمز السم 
للحرف األول من اس��م سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة ورق��م )11( وهي 

النسخة الحالية للدورة.

سلمان بن إبراهيم يشيد باإلنجاز الياباني ويهنئ المتأهلين للمونديال

قرع��ة متوازن��ة ومجموع��ات مثالي��ة لبطول��ة “ناص��ر 11”

للس��يدات آس��يا  ل��كأس  األردن  تنظي��م  عل��ى  أثن��ى 

حضور واسع في مراسم القرعة.. وإعجاب بالشعار

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يتّوج سيدات اليابان ببطولة كأس اسيا   سلمان بن إبراهيم و األمير علي بن الحسين يتبادالن الهدايا التذكارية

جانب من القرعة

عمان                     مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

تغطية               اللجنة اإلعالمية

أعلنت جرافيتي أندور سكاي دايفينغ 
)جرافيتي( عن مشاركة رشكة أملنيوم 
البحرين ش.م.ب. )البا(، أحد مصاهر 

األملنيوم الرائدة حول العامل، كأحد 
الرعاة الرسمين للنسخة الثالثة من 
بطولة العامل للطريان الحر الداخيل 

2018 والتي ستستضيفها مملكة 
البحرين للمرة األوىل يف أكتوبر 

القادم بتنظيم من جرافيتي واالتحاد 
البحريني للرياضات الجوية، حيث 

سيتنافس عىل نيل اللقب املئات من 
الرياضين من مختلف دول العامل.
وأعربت مدير عام جرافيتي خولة 

الحامدي عن بالغ شكرها وتقديرها 
لرشكة ألبا عىل رعايتها لبطولة العامل 
للطريان الحر بالنفق الهوايئ الداخيل 

2018، واهتاممها بأن تكون من 
الجهات الرسمية  التي ترعى البطولة 

وذلك إمياًنا منها بأهمية دعم الشباب 

البحريني املحب لهذه الرياضة والذي 
سوف يشارك يف هذه البطولة التي 

تشهد إقباالً متزايًدا من مختلف أنحاء 
العامل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لرشكة ألبا تيم موري أن الرشكة تويل 

اهتاممها يف إبراز واجهة البحرين 
الحضارية والسياحية والرياضية، وذلك 

يف إطار مسؤوليتها بدعم الرشاكة 
املجتمعية مع مختلف مؤسسات 

املجتمع. ومتثل بطولة العامل للطريان 
الحر بالنفق الهوايئ الداخيل 2018 
حدًثا رياضيًّا عامليًّا يسهم يف جذب 

أنظار العامل إىل البحرين التي تتمتع 
بكافة املقومات الحديثة لتنظيمه، 

متمنيًّا التوفيق والنجاح للقامئن عىل 
البطولة من أجل رفع اسم مملكة 

البحرين عالًيا يف هذا املحفل الدويل”.
وبهذه املناسبة، أشارت الحامدي 

إىل افتخار “جرافيتي” بتنظيم 
بطولة العامل للطريان الحر بالنفق 

الهوايئ الداخيل والفوز باستضافتها 
يف البحرين نظرًا للسمعة الرياضية 

املتميزة التي تتمتع بها اململكة، 
واملقومات التي متتلكها يف مجال 

استضافة وتنظيم البطوالت املحلية 
والعاملية، حيث تعترب هذه البطولة 

من أهم البطوالت يف رياضة القفز 
الحر الداخيل باإلنفاق الهوائية واألكرث 

انتشارًا.
وأكدت الحامدي، استعداد “جرافيتي” 
لتنظيم هذا الحدث الريايض العاملي، 

من خال جهوزية نفق جرافيتي 
الهوايئ الزجاجي والذي يبلغ ارتفاعه 
12 مرتًا، ويتميز بتصميم مبتكر ذات 

تحكم عايل، وتصل رسعته إىل 290 كم 
يف الساعة، باإلضافة إىل الخربة الكافية 

لدى القامئن عىل جرافيتي يف مجال 
تنظيم واستضافة بطوالت الطريان 
الحر سواء عىل الصعيد املحيل أو 

العريب أو العاملي.
وأضافت أن العمل جار من خال 

اللجان املنظمة والتي تضم أعضاء من 

الوزارات والهيئات الحكومية للقيام 
بدورها يف تقديم تسهيات إجراءات 
الدخول ومنح التأشريات وتوفري فرق 

املتطوعن واستضافة الوفود املشاركة، 
باإلضافة إىل الرتويج للبطولة وتنظيم 

جوالت سياحية للرياضين وزوار 
امللكة وكل ذلك من أجل إنجاح 
استضافة البحرين لهذه البطولة 

العاملية. 
هذا، وتنطلق بطولة العامل للطريان 

الحر بالنفق الهوايئ الداخيل 2018 يف 
25 ولغاية 28 من شهر أكتوبر القادم، 

ويسبق ذلك وصول الفرق الرياضية 
املشاركة يف الفئات املختلفة )الفردي، 
الزوجي، والرباعي( ومن ضمن الدول 
املشاركة يف البطولة مملكة البحرين، 
الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، 

ايطاليا، أسرتاليا، بلجيكا، روسيا، الصن، 
سنغافوره، بولندا.

جرافيتي تيم موري  خولة الحمادي 

“ألب��ا” ترع��ى بطول��ة العال��م الثالث��ة للطي��ران الح��ر الداخلي
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 ُت��وج فريق املحرق بلقب دوري بنك 
البحرين الوطني لكرة القدم إثر تغلبه 
ع��ى غرميه التقلي��دي األهيل بنتيجة 
قوامه��ا 3 أهداف مقاب��ل هدف، يف 
املباراة التي جمعتهام أمس )السبت( 
لحس��اب الجولة الختامية من دوري 

الدرجة األوىل.
وأحرز أهداف املحرق الثالثة إسامعيل 
عبداللطيف )هدفان يف الدقيقتني 19 
و84(، ومحمد صولة )64(، فيام سّجل 
هدف األهيل الوحيد حس��ني س��لامن 

من عالمة الجزاء يف الدقيقة )66(. 
وبذلك اس��تعاد املحرق لقب الدوري 
الذي غاب عنه يف املوس��مني املاضيني، 
ووصل به للرقم 34 يف تاريخه الكروي، 
منهًي��ا مش��واره برصي��د 45 نقطة يف 
املركز األول، ويبصم رسمًيا عى هبوط 
األهيل إىل مصاف دوري الدرجة الثانية 

لكرة القدم من دون انتظار قرار اتحاد 
اللعبة بشأن مشاركة الالعب تحت 21 
س��نة، إذ تجمد رصيده عند 16 نقطة 

يف املركز قبل األخري.
وعق��ب اللقاء، متت مراس��م التتويج 
برعاية رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة 
واملدي��ر التنفي��ذي لبن��ك البحري��ن 
الوطن��ي ج��ان دوران واملدي��ر العام 
عبدالعزيز األحمد وأمني الرس ملجلس 
االدارة ن��ارص محم��د الذي��ن قل��دوا 
املح��رق امليدالي��ات الذهبي��ة ودرع 
الدوري، وس��ط أفراح كب��رية لالعبي 
وجامهري ن��ادي املحرق. كام تم كريم 
فري��ق النجم��ة بامليدالي��ات الفضية 
كون��ه صاحب املرك��ز الث��اين وفريق 
املنامة بامليدالي��ات الربونزية باعتباره 

ثالث الرتتيب.

 
مجريات اللقاء 

بداية هادئة لالعب��ي املحرق واألهيل 
من خالل الربع س��اعة األوىل وتقاسم 
الكرات فيام بينهم ووس��ط محاوالت 
إس��امعيل  اس��تغل  أن  إىل  خجول��ة، 
عبداللطيف عرضية من الجهة اليمنى 
ليواج��ه مرم��ى محم��ود العجيم��ي 
ويلدغها يف شباك األهيل )19(. وتراجع 
املحرق بعد اله��دف ملناطقه الخلفية 
واعتم��د ع��ى الهج��امت الرسيع��ة 
وإرس��ال الكرات الطولية إلس��امعيل 
عبداللطي��ف، قابله ضغ��ط هجومي 
أهالوي عى مرمى محمود عبدالغني 
من دون أن ينجح من إدراك التعادل؛ 
لينته��ي الش��وط األول بتقدم املحرق 

بهدف نظيف.
يف الشوط الثاين واصل األهيل ضغطه 

ع��ى مرم��ى املح��رق ولك��ن افتقد 
للمس��ة األخرية، واملح��رق لعب عى 
الك��رات الطويلة، ومن إحداها طالب 
املحرقاوي��ة بركل��ة جزاء إث��ر عرقلة 
إس��امعيل عبداللطيف داخل املنطقة 
ولك��ن حك��م اللق��اء أمر باس��تئناف 
اللعب، ويف ك��رة أخرى تصدى حارس 
األهيل العجيمي لكرة إسامعيل )54(. 
واستمر الوضع عى ما هو عليه، حتى 
كرس الليبي محمد صولة حاجز تسلل 
دفاعات األهيل واستغل متريرة مثالية 
من إس��امعيل ليجتاز ح��ارس األهيل 
ويضعه��ا يف الش��باك معلن��ا الهدف 
الثاين )64(. بعدها بدقيقتني احتسب 
الحك��م ركلة جزاء لأله��يل إثر عرقلة 
مهدي حمي��دان؛ ليتقدم لها حس��ني 
س��لامن ويس��كنها يف ش��باك املحرق 

ويقلص الفارق لهدف )66(.

بوت��رية  املب��اراة  بعده��ا  وس��ارت 
واحدة، قبل أن يع��زز املحرق تقدمه 
بالهدف الثالث عن طريق إس��امعيل 

عبداللطيف يف الدقيقة )84(.
ومل تثم��ر باقي الدقائق ع��ن جديد، 
لتنتهي املب��اراة بفوز املح��رق بثالثة 

أهداف مقابل هدف.
أدار اللق��اء طاقم مك��ون من عيىس 
عبدالله وعاونه نواف شاهني وجاسم 

حسن وعبدالله قاسم حكام رابعا.
النجمة والمالكية 

استعاد فريق النجمة للمركز الثاين يف 
س��لم الرتتيب إثر تعادله مع املالكية 
بنتيج��ة 3/3 يف املباراة التي جمعتهام 

يوم أمس.
سجل أهداف النجمة النيجريي أوتيش 
و58،   36 الدقيقت��ني  يف  )هدف��ان( 
والربازييل ازديراس يف الدقيقة 80، فيام 

س��جل هديف لقاء املالكية جي جي يف 
الدقيقة 34 وإرساء عامر )ركلة جزاء( 
يف الدقيق��ة )2+45( وأحمد يوس��ف 
يف الدقيقة 56. وبه��ذه النتيجة أنهى 
النجمة مشواره يف دورينا باملركز الثاين 
برصيد 30 نقطة في��ام أصبح املالكية 

باملركز الرابع برصيد 28 نقطة.
 

“أوتشي” هداف الدوري 
عزز مهاجم فري��ق النجمة موقعه يف 
صدارة هدايف دوري “nbb” بتسجيله 
هدفني ي��وم أمس يف مرم��ى املالكية 
ليص��ل رصي��ده إىل 18 هدف��ا ويفوز 
بلق��ب هداف الدوري، ويأيت يف املركز 
عبداللطيف العب  إس��امعيل  الث��اين 
املحرق ب��� 11هدفا والع��ب املالكية 

إرساء عامر ب� 9 أهداف أيًضا.

لقطات من تتويج المحرق بدرع الدوري )تصوير: رسول الحجيري(

علي مجيد - محمد الدرازي   



لرئي��س  النائ��ب األول  أك��د 
اتحاد غرب آسيا لرفع األثقال 
نائب رئيس االتحاد البحريني 
لرف��ع األثقال مس��اعد رئيس 
الغانم  العريب سلطان  االتحاد 
أن االتح��اد البحرين��ي انتهج 
خالل العام املايض اسرتاتيجية 
تغريات  من  مانشهده  تواكب 
يق��وده  وإص��الح  وتطوي��ر 
البالد س��يدي حرضة  عاه��ل 
صاح��ب الجالل��ة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليفه ورئيس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األم��ري خليفة بن س��لامن آل 
النائب  العه��د  خليف��ة وويل 
األول لرئي��س مجلس الوزراء 
صاح��ب الس��مو املليك األمري 
س��لامن بن حم��د آل خليفة، 
سياس��ة انعكست يف خطوات 
جالل��ة  ممث��ل  ومب��ادرات 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��امل 
الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب الرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.

تل��ك  أن  الغان��م  وأض��اف 
السياس��ة تتج��ىل يف مب��ادرة 
استجابة لس��موه، حيث أشار 
س��موه إىل أنن��ا جميًعا رشكاء 
يف ه��ذا النهج لدف��ع العجلة 
لألمام يف مختلف مواقعنا، كام 
أش��ار لرضورة مضاعفة الجهد 
وأهمية الوقت وفورية العمل، 
قوية  واملساعي  عالية  فاآلمال 
ج��ادة  بخط��وات  والتح��رك 
مدروسة وثابتة هو ما عهدناه 
وتعلمناه من قيادتنا الرشيدة، 
وقد س��عى االتحاد البحريني 
خ��الل العام امل��ايض إىل خط 
اس��رتاتيجية ومس��ار يتناسب 
والظ��روف  التغ��ريات  م��ع 
املحيطة فق��د اتجه إىل إيجاد 
اإليرادات الذاتية لالش��رتاك يف 
مسؤوليات اإلنفاق، ومن أهم 
مشاريعه تلك برنامج أكادميية 
ال IFBB اإلقليمي��ة بالتعاون 
مع اللجنة األوملبية البحرينية 
ومتكني بعائد رب��ح 123،120 
ليتس��نى  بحريني  دينار  ألف 
م��ن تلك اإلي��رادات واألرباح 

الرياض��ات املنضوية  تطوي��ر 
الالعبني  تحت مظلته ودع��م 
وخفض العبء العام، ويسعى 
االتحاد إىل بذل املزيد يف ذلك 
الجان��ب مبا يس��هم يف تطوير 
الرياض��ات املنضوي��ة تح��ت 
الربنامج  يس��هم  ك��ام  مظلته 
التدريب��ي املذك��ور يف تأهيل 
متاش��ًيا  معتمدي��ن  مدرب��ني 
ودعاًم ملبادرة س��موه يف لجنة 
اش��رتاطات مامرس��ة الرياضة 
يف األماك��ن العام��ة والخاصة 
مبا يضمن س��المة مامرس��تها 
ومامرس��يها، كام عمل االتحاد 
ا  البحريني لرفع األثقال متاش��يً
مع ما انتهجته اللجنة األوملبية 
اس��تضافة  م��ن  البحريني��ة 
األحداث  واستقطاب  وتنظيم 
الرياضي��ة املهمة والتي تخدم 
الب��الد ع��ىل ش��تى األصعدة، 
ومن ضمنها االقتصادية وتعزز 
من مكانتها وسمعتها وتسلط 
الضوء عليها مت��ى ما نظمت 
الرياضية مبا  تل��ك األح��داث 
يتناس��ب مع مكان��ة اململكة، 

وذل��ك ينص��ب مع م��ا ذكره 
س��موه من جذب املؤسسات 
مملك��ة  لتك��ون  املهم��ة 
البحري��ن مق��رًّا له��ا ومحورًا 
لعمله��ا فمملك��ة البحري��ن، 
كأفضل  ف��ازت وصنف��ت  قد 
دولة لالس��تقرار والعيش لدى 
األجان��ب والوافدين حس��ب 
الرتتي��ب ال��دويل، وق��د عمل 
االتح��اد يف ذل��ك اإلطار عىل 
اس��تضافة بطولة غرب آس��يا 
لرف��ع األثق��ال الت��ي حظيت 
بتنظي��م رفيع املس��توى، كام 
ينظم بطولة غرب آس��يا لبناء 
األجس��ام مطل��ع ش��هر مايو 
الق��ادم، ك��ام يعت��زم االتحاد 
لرفع  الع��رب  بطولة  تنظي��م 
الس��تضافة  متهي��ًدا  األثق��ال 
بطولة آسيا لرفع األثقال وهي 
من أهم البطوالت إطالًقا عىل 
ملا  والدويل  العاملي  املس��توى 
متتازه القارة اآلسيوية من ثقل 
يف هذه الرياض��ة، وجاء ذلك 
بعد أن طلب االتحاد اآلسيوي 
ذلك وأبدى رغبته يف استضافة 

اململك��ة لبطول��ة آس��يا نظري 
املستوى العايل لتنظيم بطولة 
غرب آسيا الذي شهده الحضور 
واملشاركني، كام يعتزم االتحاد 
اس��تضافة بطولة العرب لبناء 
األجس��ام يف شهر ديسمرب من 
االتحاد  العام ويح��رص  نهاية 
البط��والت  تل��ك  أن تغط��ي 
الت��ي  الرياضي��ة  واألح��داث 
ينظمه��ا ويس��تضيفها كلفتها 
املالي��ة ذاتيًّا، كام وقد أش��ار 

سموه يف املبادرة إىل البعثات 
حيث  الرياضي��ني،  الدراس��ية 
أبرم عق��د البعثات بني اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة ورشك��ة 
winner، وقد اش��رتط االتحاد 
البحريني عىل رياضيه والعبيه 
وخاصة الناشئني منهم رضورة 
العلم��ي  التحصي��ل  تواف��ق 
والتحصي��ل الري��ايض خ��الل 
الع��ام امل��ايض، فاله��دف هو 
صقل ورعاية ش��باب وشابات 
اململكة والنه��وض بالكفاءات 
إن  األصع��دة.  جمي��ع  ع��ىل 
خطوات س��مو الش��يخ نارص 
تتج��ه لنهضة رياضي��ة رائعة 
النجاح ألي اسرتاتيجية يتطلب 
عم��ل كافة أصح��اب العالقة 
عليها ومعرفته��ا حق املعرفة 
وإن دعم إنجاح هذه املبادرة 
واج��ب  ه��و  واإلس��رتاتيجية 
الجميع من مواقعهم ونحن يف 
اتحاد رفع األثقال سنسخر كل 
جهودنا ومساعينا وسنضاعفها 
إلنج��اح اس��رتاتيجية ومبادرة 

سموه كرشكاء يف هذا الركب.

 اتحاد رفع األثقال يؤكد انتهاجه استراتيجية مواكبة للتطورات
والرياضيي��ن الرياض��ة  مصلح��ة  ف��ي  تص��ب  اس��تجابة  مب��ادرة  الغان��م: 

أم الحصم                   اتحاد رفع األثقال

أك��د رئي��س مجل��س إدارة 
نادي الرفاع الش��يخ عبدالله 
أن  خليف��ة  آل  خال��د  ب��ن 
برنام��ج اس��تجابة يعد بارقة 
الش��باب  قطاع  لتطوير  أمل 

والرياضة يف اململكة.
بن  عبدالله  الش��يخ  وأش��اد 
بالرؤي��ة  خال��د آل خليف��ة 
الجديدة التي دّش��نها ممثل 
جالل��ة امللك املفدى لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب 
األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
للش��باب والرياض��ة رئي��س 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة، وذلك عرب برنامج 
اس��تجابة الذي من شأنه أن 
يعيد النظ��ر بطريقة العمل 

يف قطاع الرياضة.
الرفاع  ن��ادي  رئيس  وش��دد 
عىل أهمي��ة الوقوف يًدا بيد 
لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
الرامي��ة باالرتق��اء بالرياضة 
الرياضة  والرياضيني وجع��ل 

ململك��ة  حضاري��ة  واجه��ة 
البحرين.

كرياضيني  “نس��عد  وأضاف: 
بهذا الربنام��ج الطموح الذي 
الرياضة  مفه��وم  لتغيري  يأيت 
من وس��يلة ترفيه إىل صناعة 

للج��ذب  ووس��يلة  حديث��ة 
السياحي، الرياضة من شأنها 
الرتويج السم مملكة البحرين 
باملش��اركات  س��واء  عامليًّ��ا 
البحرينية يف املحافل القارية 
والدولية أو استضافة اململكة 

لألحداث الرياضية املختلفة”.
وقال الشيخ عبدالله بن خالد 
آل خليف��ة إن ن��ادي الرفاع 
داعم لربنامج استجابة ويقف 
مسانًدا للتطلعات التي ميلكها 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ال��ذي يقود هذا 
بتوجيهات  الحي��وي  املل��ف 
س��ديدة م��ن ل��دن القيادة 
اهتامًما  تويل  التي  الرش��يدة 

كبريًا بالقطاع الريايض.
كام نّوه الش��يخ عبدالله بن 
خالد آل خليف��ة بأن برنامج 
استجابة كفيل بإعادة هيكلة 
اإلداري  العم��ل  وتنظي��م 
والفني يف مختلف الرياضات 
وفق مفاهيم علمية مدروسة 
تس��اهم يف االرتقاء بالقطاع 
الش��بايب والري��ايض، مش��ريًا 
إىل أن االس��تثامر يف الشباب 
البحريني مرشوع نجاح نظرًا 
ملا متلك��ه اململكة من كوادر 
وكفاءات ق��ادرة عىل العمل 
بص��ورة احرتافي��ة مت��ى ما 

تحققت البيئة املناسبة.

عبداهلل بن خالد: 
“استجابة” بارقة أمل للرياضة والرياضيين 

الحنينية                نادي الرفاع

عبداهلل بن خالد

سلطان الغانم
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  خليفة بن علي: “استجابة” 
ينقلنا إلى االحتراف 

وصف نائب رئيس 
مجلس إدارة نادي 
الرفاع سمو الشيخ 
خليفة بن عيل بن 

عيى آل خليفة أن 
مرشوع “استجابة” 
الذي دّشنه ممثل 

جاللة امللك  لألعامل 
الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، 
بالطموح والذي ينقل الرياضة املحلية من الهواية إىل االحرتاف. 
وأكد سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيى آل خليفة أن نادي 

الرفاع وبتوجيهات مبارشة من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
عبدالله بن خالد آل خليفة يدعم مرشوع استجابة ويقف 

مسانًدا لهذا الربنامج التطويري الذي جاء منسجاًم مع الرؤية 
الثاقبة للقيادة الرشيدة.

وأشاد سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيى آل خليفة بالجهود 
الكبرية التي يبذلها سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

لرتجمة توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك يف سبيل االرتقاء 
بقطاع الشباب والرياضة حتى يواكب التطلعات املنشودة.

كام نّوه سمو الشيخ خليفة بن عيل بن عيى آل خليفة بأن 
هذا املرشوع الحيوي من شأنه أن يحقق املزيد من التقدم 

والنامء للرياضة البحرينية خالل السنوات القادمة. 

مّثن رئيس لجنة رياضات 

املورث الشعبي خليفة 

القعود عالًيا الجهود التي 

يبذلها ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشئون 

الشباب، رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة، 

رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة 

من أجل االرتقاء بالحركة 

الشبابية والرياضية يف 

اململكة عرب تقديم سموه 

للعديد من املبادرات 

املتميزة التي تتفق مع 

توجيهات القيادة الرشيدة. 

وأشار القعود إىل أن 

إطالق سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة برنامج 

“استجابة” يصب بشكل 

مبارش يف تطوير قطاعي 

الشباب والرياضة واالرتقاء 

بهام من خالل الرتكيز 

عىل استغالل املوارد التي 

متتلكها الحركتان الشبابية 

والرياضية واستثامرها 

بطريقة حديثة وعرصية 

مشريًا إىل أن برنامج 

“استجابة” يرتجم عىل 

أرض الواقع اهتامم سموه 

ودعمه املتواصل للحركة 

الشبابية والرياضية يف 

اململكة من خالل إطالق 

األفكار والربامج التي 

تهدف إىل تعزيز مسرية 

العمل الشبايب والريايض 

عىل كافة األصعدة، ومبا 

يتناسب مع ما تشهده 

اململكة من تطور يف كافة 

املجاالت ومن ضمنها 

املجال الشبايب والريايض. 

وأشاد القعود مبضامني 

برنامج استجابة والتي 

تحدث عنها سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة 

والهادفة إىل االستثامر 

األمثل للمنشآت الشبابية 

والرياضية يف اململكة 

وتسويقها وفق خطة 

متكاملة مبا يسهم يف 

تعزيز املوارد املالية 

للقطاع الريايض والشبايب 

وإيجاد مصادر متويل 

جديدة باإلضافة إىل 

تطوير الكوادر الشبابية 

والرياضية وصقلها، مشريًا 

إىل أن برنامج استجابة 

يعترب مرشوًعا وطنيًّا 

متميزًا ستنعكس نتائجه 

بصورة إيجابية عىل 

مخرجات الحركة الشبابية 

والرياضية. 

وأبدى القعود ثقته يف 

قدرة املؤسسات الشبابية 

والرياضية يف اململكة عىل 

التعاون والتكاتف مع 

القطاعني العام والخاص 

والقطاع األهيل من أجل 

توحيد الجهود للوصول إىل 

أهداف الربنامج الرائدة 

والذي يعترب من بني أفضل 

املبادرات يف املنطقة.

خليفة القعود

القعود يشيد بإطالق ناصر بن حمد لبرنامج استجابة

سمو الشيخ خليفة بن علي
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ن�شاأت يف كنف عائلتي بني اإخوتي واأخواتي 
ووال���دي )رحمهما اهلل(، فوال���دي املرحوم رجل 
الأعم���ال املعروف اأحمد عمر �ش���الح كان له اأثر 
كب���ر يف حيات���ي وقدوة يل يف جناح���ه ومثابرته 
ون�ش���اطه وحبه لتحقيق اأحالم���ه، واأعترب والدي 
مثل���ي الأعل���ى. كان والدي حري�ًش���ا مع والدتي 
)رحمها اهلل( على تربيتنا وو�ش���ولنا اإلى اأح�شن 

املراكز.
در�شت باجلامعة دبلوم �شكرتارية يف كلية 
اخلليج ال�شناعية اآنذاك )جامعة البحرين حالًيا(، 
لعدم رغبت���ي يف التغ���رب والدرا�ش���ة باخلارج. 
وبع���د تخرج���ي وح�ش���ويل على الدبل���وم عملت 
يف �رشك���ة نفط البحري���ن الوطنية “بنوكو” ملدة 
7 اأع���وام، خالل عملي بال�رشكة بداأت �ش���كرترة، 
فم�رشف���ة بالإدارة، ث���م اأ�ش���بحت مديرة ملكتب 
جمل����س الإدارة، ويف ه���ذه الأثن���اء تزوج���ت من 
رجل الأعمال املعروف الدكتور يو�شف امل�شعل 
ال���ذي كان اآنذاك موظًفا، ث���م اأتته فكرة العمل 
احلر ودخلنا يف جمال الكيماويات، وكنت داعمة 
له يف حتقيق اأحالمه، ووقفت معه حتى اأ�ش�ش���نا 

املكتب، وهو جمموعة امل�شعل.

 “بنوكو”... اأعتز بها
عندما عملت يف �رشكة نفط البحرين الوطنية 
“بنوكو” - التي اأغلقت ودجمت مع �رشكة نفط 
البحرين “بابكو” واأ�ش���بح مقره���ا يف عوايل - 
اأعتربه���ا نقطة النطالقة والتعلم بالن�ش���بة يل 
يف العمل، و�ش���اهمت يف تو�ش���ع الآفاق اأمامي، 
وكان له���ا دور وم�ش���اهمة يف بناء �شخ�ش���يتي، 
ويف الوقت نف�ش���ه دعمتني واأحلقتني بدورات 
تدريب مهنية متخ�ش�شة، اإ�شافة اإلى ابتعاثي 
اإلى بريطانيا لدرا�ش���ة دورة مهنية متخ�ش�شة. 
اأعت���ز دائًم���ا ب�رشك���ة “بنوكو”؛ لأنها �ش���اهمت 
يف اإنارة ب�ش���رتي وتنويري مهنًي���ا، كما اأنني 
كرمُت اأثناء عملي فيها كاأح�ش���ن موظف لعدة 

مرات.

 لالأبناء اأولوية على العمل
ويف ه���ذه الأثن���اء تزوجت واأجنب���ت 3 اأبناء، 
وبع���د اإجناب اأول اأبنائي مكثت يف املنزل ملدة 
7 اأعوام تقريًبا؛ لأن الأولوية لدي كانت البقاء 
مع اأبنائي يف املنزل حتى يدخل اأ�ش���غرهم اإلى 
احل�ش���انة، اإل اأنني �ش���عرت بذات الوقت بفراغ 
ورغبة بعمل �ش���يء ما خا�ش���ا بي، فا�ش���ركت 
يف اجلمعية الن�ش���ائية الأمركية وجمعية رعاية 
الأموم���ة واجلمعي���ة الن�ش���ائية الدولية، وكانت 
ه���ذه  اأ�ش���بوعًيا.  اجتماًع���ا  تعق���د  اجلمعي���ات 
الجتماعات اأ�ش���بحت فر�ش���ة �ش���انحة لاللتقاء 
والتع���رف عل���ى اأنا�س ج���دد بدل م���ن اأكون يف 
املن���زل لوحدي، وهو م���ا منحني دفع���ة للنظر 
اإل���ى العامل من ح���ويل بطريقة مغاي���رة للعمل. 
وقد �شاهمت يف اجلمعيات، حيث اإنني اأ�شبحت 
اأمني �رش اجلمعية الن�ش���ائية الدولية ووا�ش���لت 

فيها حتى بلغ ابني الأ�شغر عامني.

�شة بذات الوقت  طالبة ومدرِّ
عندم���ا بل���غ ابني الأ�ش���غر عام���ني، فكرت 
بالدرا�ش���ة من جديد واحل�ش���ول على �ش���هادة 
البكالوريو����س، فالتحق���ت بجامع���ة البحري���ن 
لدرا�ش���ة بكالوريو�س اإدارة اأعمال، وتخرجت يف 

العام 1994، وبامل�شادفة اأثناء درا�شتي كانت 
اأجه���زة احلا�ش���ب الآيل “الكمبيوت���ر” اأدخل���ت 
حديًث���ا اإلى اجلامعة. اأما اأن���ا، فكانت لدي خربة 
ومعرفة با�ش���تخدامها نتيج���ة لطبيعة عملي يف 
“بنوكو”، لذا ُطلب مني تدري�س الطلبة كيفية 

ا�شتخدام اأجهزة احلا�شب الآيل.
وقد كان اأمًرا غريًبا بالن�شبة يل اجللو�س مع 
اأ�ش���اتذتي يف غرفة الأ�ش���اتذة، كمدر�شة معهم 
ويف ذات الوق���ت طالبة لديهم مل���دة 4 اأعوام. 
بع���د تخرجي طلب���وا مني يف الق�ش���م موا�ش���لة 
التدري����س باجلامعة، اإل اأنني ف�ش���لت اللتحاق 

بالعمل باإدارة الأعمال على امتهان التعليم.
بع���د التخ���رج ترك���ت اجلامع���ة وتفرغ���ت 
للعمل مع زوجي الدكتور يو�ش���ف امل�ش���عل يف 
“املجموعة”، حيث توليت اإدارة ق�ش���م املوارد 
الب�رشي���ة واملالي���ة. اأما زوج���ي، فتول���ى الأمور 

التقنية املتخ�ش�شة. 

 مرحلة جديدة ... “�شيدات الأعمال”
اأم���ا اجلمعي���ات الن�ش���ائية، فابتعدت عنها 
لفرة ب�ش���بب ارتباطي باجلامع���ة واملنزل، ثم 
عندما مت الإعالن عن تاأ�ش���ي�س جمعية �شيدات 
الأعم���ال البحريني���ة يف الع���ام 2000 كنت من 
اأوائ���ل امللتحق���ات به���ا؛ لأنها جمعي���ة مهنية 
ونعت���ز بها ك�ش���يدات اأعم���ال، وكانت فر�ش���ة 
يل للتعرف على �ش���يدات الأعم���ال يف البحرين، 
ومنه���ا كان���ت انطالقة اأخ���رى بالن�ش���بة يل، اإذ 

ح�رشت العديد من الدورات والندوات.
اأتوجه بال�شكر لعاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة عل���ى دعمه 
للمراأة من جميع النواحي، و�شكر خا�س لرئي�شة 
املجل�س الأعلى للمراأة، �ش���احبة ال�شمو امللكي 
الأمرة �ش���بيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة على 
دعمها للمراأة يف كل املجالت، وجمعية �شيدات 

الأعمال ب�شفة خا�شة، واملراأة عموًما.

 ع�شوة مبجل�س الإدارة
يف العام 2008 دخلت جمل�س اإدارة اجلمعية 
كاأمني مايل ملدة 4 �شنوات من العمل والتواجد 
اليوم����ي فيها، واأدي����ت العمل عل����ى اأكمل وجه، 

وكان اجلميع اأبدوا ر�شا كبرا عن عملي.
ا�ش����ركت يف جل����ان اقت�ش����ادية واجتماعية 
اأثناء ع�ش����ويتي مبجل�����س اإدارة اجلمعية، وكنت 
ن�ش����طة معهم. ومن خالل اجلمعية ا�ش����ركت يف 
جلنة �ش����يدات الأعم����ال بغرفة جتارة و�ش����ناعة 
البحرين، كما كنت ع�ش����و يف اللجان امل�ش����ركة 
بني اجلمعية وجهات اأخرى مثل املجل�س الأعلى 
للمراأة وجمل�س النواب. �شافرت حل�شور اجتماع 
�ش����يدات الأعمال ب�ش����لطنة عمان ممثلة للغرفة، 
كم����ا �ش����اركنا يف اجتم����اع �ش����يدات الأعم����ال يف 
املنطق����ة ال�رشقية باململكة العربية ال�ش����عودية. 
وم����ن خالل اجلمعية ح�رشنا، و�ش����اركنا يف العديد 
من املوؤمت����رات، وور�س العم����ل التابعة جلهات 
خمتلفة م����ن بينها معه����د البحرين للدرا�ش����ات 

.)BIBF( امل�رشفية واملالية
وكذلك �شاركت يف مبادرة ال�رشاكة الأمركية 
ال�رشق اأو�ش����طية )MEPI( التي عقدت بتون�س 
ممثل����ة جلمعية �ش����يدات الأعمال، و�ش����اركت يف 
موؤمت����ر �ش����يدات الأعم����ال يف اأبوظب����ي، وغرها 
الكثر، اإذ مل اأكن اأتردد بامل�شاركة يف اأي موؤمتر.

 اأفكر بالر�شح لنتخابات “�شيدات الأعمال”
كنت اأم���ني �رش اللجنة التح�ش���رية لالحتاد 
الن�ش���ائي البحريني الذي اأن�ش���ئ موؤخ���ًرا، حيث 
كان ال�ش���غط جله من�ش���ًبا علي لت�شجيل حما�رش 
الجتماعات والتوا�شل مع اأع�شاء الحتاد الالتي 
ه���ن ممث���الت للجمعي���ات الن�ش���ائية املختلفة، 
وا�ش���تمررت مع الحتاد حتى مت تاأ�شي�شه. عدت 
حالًي���ا اإلى جمعي���ة رعاي���ة الطفول���ة والأمومة، 
واأ�ش���بحت ع�ش���و باللجن���ة الثقافي���ة، واأفك���ر 
حالًيا بالر�ش���ح لنتخابات جمل�س اإدارة جمعية 

�ش���يدات الأعمال التي �ش���تعقد يف �ش���هر مايو 
املقبل، ومل اتخذ قرارا بعد.

 كويف �شوب
من حب���ي للقهوة كان افتتاح كويف �ش���وب 
حل���م لدي، ولذا د�ش���نت مقهى “اب�ش���لوت” يف 
جمم���ع الع���ايل الع���ام 2009 الذي �ش���هد اإقبال 
كب���ًرا م���ن اجلمهور، وق���د دعمني في���ه زوجي 
ب�ش���كل كام���ل، فعندم���ا يكون ل���دي ارتباطات 
يتول���ى هو زمام العم���ل. يف العام 2011 قررت 
ع���دم جتدي���د عق���د الإيجار م���ع املجم���ع؛ نظًرا 
لالأو�ش���اع التي م���رت بها املنطق���ة والبحرين، 
ولأنن���ي ل اأح���ب املخاط���رة، كان ل���دي تخ���وف 
م���ن املجه���ول، فقررت ع���دم املجازف���ة ودفع 
الإيجارات واخل�ش���ارة ب�ش���بب ابتعاد النا�س عن 
املجمعات يف تلك الفرة، فاأغلقت املقهى ومع 

وجود طموح للتغير.

 ناٍد لالأطفال
“ن���ادي  جدي���د  با�ش���تثمار  حالًي���ا  دخل���ت 
كيدزفي���ل لالأطف���ال”، وقد ج���اءت الفكرة من 
فتات���ني لتاأ�ش���ي�س امل����رشوع وا�ش���تثمرت فيه 
معهما، وه���و عبارة ع���ن ناد متكام���ل لالأطفال 
من �ش���ن عامني اإلى 10 اأع���وام، ويقع يف الرفاع 
بالق���رب من جمم���ع “ذا ووك”، يفتح اأبوابه من 
ال�شاعة التا�ش���عة �ش���باًحا حتى التا�شعة م�شاء، 
ويت�ش���من برام���ج ثقافي���ة وفني���ة وريا�ش���ية 
لالأطف���ال، وقاع���ة لحتف���الت اأعي���اد امليالد، 
ومقهى لالأطفال لتقدمي الوجبات ال�شحية لهم، 
يف مبنى يتكون من طابقني، ي�شتوعب حتى 40 
طفال، وحالًي���ا يف مرحلة الفتتاح التجريبي على 
اأن يتم الفتتاح الر�ش���مي نهاية ال�شهر اجلاري 

اأو مطلع ال�شهر املقبل.
ولي���ة اأم���ر الطف���ل ت�ش���تطيع اجللو����س مع 
طفلها بالنادي واإم�ش���اء الوق���ت معه يف اللعب 

اأو الق���راءة، اأو باإمكانه���ا ت���رك طفلها يف عهدة 
النادي والذهاب للت�ش���وق اأو اإجناز ما لديها من 

اأعمال.
كما بداأت يف النادي ببيع الأطعمة اجلاهزة، 
ورمب���ا اأعيد افتت���اح املقهى مرة اأخ���رى، حيث 
كن���ت م����رشورة بالعم���ل به ل���ول تل���ك الأحداث 

.2011

 الداعم الأول
كما اأ�ش����لفت زوجي الدكتور يو�شف داعمي 
الأول وله الف�شل فيما و�شلت اإليه من اجنازات 
حت����ى عندم����ا مكثت باملن����زل لرعاي����ة الأطفال، 
دعمني لاللتحاق باجلمعيات الن�شائية املختلفة، 
كما دعمني بدرا�ش����ة البكالوريو�����س على الرغم 
من �ش����عوبة الأمر مع تربية 3 اأبناء، اإذ �ش����اعدين 
ودعمني كثًرا حتى تخرجت. فنحن الثنان ندعم 
بع�ش����نا بع�ًش����ا، وعندما قرر الر�شح لنتخابات 
الغرفة، قدمت له الدع����م بالكامل، حتى يف يوم 
النتخاب����ات كن����ت متواج����دة معه ط����وال اليوم، 
)...( الطم����وح موجود واأخذنا جتربة بالنتخابات، 
الف�ش����ل لي�س عيًبا، وه����و مل يحالفه احلظ، حيث 
هناك 72 �شخ�ًش����ا ر�شحوا اأنف�ش����هم، حاول هذه 
املرة ومل ي�شل اإلى جمل�س الإدارة، و�شيحاول يف 
املرات القادمة، واأنا داعمة له، واأمتنى له الفوز، 
)...( جمرد ال�ش����راك والتفكر يف امل�شاركة يف 

اأمر ما يعد جناًحا، ولي�س مهمة النتيجة.
مل اأتخ����وف عندم����ا ت����رك زوجي العم����ل وبداأ 
م�رشوع����ه اخلا�س، وكنت وقتها اأم����ا لطفل وربة 
منزل، اإذ اأ�شتطيع املخاطرة وقتها، ونحن الثنان 
متعلمان، وبا�ش����تطاعتنا العودة م����رة اأخرى اإلى 
العمل يف حال مل يوف����ق م�رشوعنا. فعندما يكون 
الفرد متعلًما، فاإن ذلك ي�ش����اهم يف عدم اخلوف 
م����ن املوت جوًع����ا. كم����ا اأن وال����دي )رحمه اهلل( 
كان رج����ال ع�ش����امًيا بنى نف�ش����ه بنف�ش����ه، وكنت 
اأرى كي����ف يعمل ويخاطر، واكت�ش����بت اجلراأة من 
وال����دي، ولذا فكنت اأ�ش����جع امل�ش����عل لأنه جريء 
اأي�ًشا وطموح ويريد العمل. عندما تركت العمل 
وجل�ش����ت يف املن����زل بهدف تربي����ة الأبناء كانت 
خماط����رة يل، حيث كان من�ش����بي جيًدا ومدخويل 
مريح����ا، وترك����ت كل ذلك لربية الأبن����اء؛ لأنهم 
الأولوية لدي، وقد �ش����جعني زوجي، فالت�ش����جيع 
متبادل بيننا، والذي يعتمد على اهلل ينال مراده 

ويتفوق.

 العائلة
تربية الأبناء كان���ت بال�رشاكة بيني وزوجي، 
وق���د قمنا بربيتهم اأح�ش���ن تربي���ة، ومل نعتمد 
على معونة اأحد يف تن�شئتهم، فاأدخلناهم اأف�شل 
اجلامع���ات، ونال���وا �ش���هادات، وه���م مبدعون، 

وحالًيا اأ�شبحت جدة ولدي اأحفاد.

 الهوايات
هوايتي العمل، كما اأحب ممار�ش���ة ريا�ش���ة 
امل�ش���ي ال�ش���حيح �ش���يًفا داخ���ل املجمع���ات؛ 
ب�ش���بب ارتفاع درجات احلرارة. اأما �ش���تاًء، ففي 
الهواء الطلق؛ لأن اجلو بديع يف البحرين يف هذا 

الف�شل.

حكمة توؤمنني بها
اعمل ما حتب حتى حتب ما تعمل.

والدها مثلها 
األعلى في الحياة

 أعتز بتجربة 
عملي في 

“بنوكو”

درست في 
البحرين لعدم 
رغبتي بالتغرب

اأمل احلامد من املنامة

أس��تثمر حالي��ا ف��ي “ن��ادي كيدزفي��ل لألطف��ال” بالرف��اع

سوسن صالح...  
التوفيق بين األسرة 
واألعمال في أزهى 

مظاهره

• �شو�شن �شالح متحدثة ل� “البالد”	

“بنوك��و” ف��ي  ع��دة  م��رات  موظف��ة  كأفض��ل  كرم��ت 
التخ��رج قب��ل  البحري��ن  بجامع��ة  وأس��تاذة  طالب��ة  كن��ت 
أع���ش���ق ال���ق���ه���وة واس���ت���ث���م���رت ف��ي��ه��ا ول���ك���ن!

لتحقيقه طوال حياتها،  �س��عت  ما  توؤمن مبقولة “اعمل ما حتب حتى حتب ما تعمل”، وهو 

حي��ث اإنه��ا تعلم��ت وتتلمذت على ي��د والدها )رحم��ه اهلل( ح��ب العمل واملثاب��رة لتحقيق 

الأح��ام والطموح��ات، والذي تعتربه مثلها الأعلى يف احلياة. �س��يفتنا هذه املرة يف “لقاء 

الأحد”، �س��يدة الأعمال، �سو�س��ن �سالح، ال�سخ�س��ية الع�س��امية الطموحة وال�سغوفة التي 

متكنت من بناء نف�سها، وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س جمموعة امل�سعل بال�سراكة مع زوجها و�سندها 

��ا لذلك يف  يف احلياة العملية واحلياتية. �س��الح مولعة بالقهوة، ولذا افتتحت مقهى خ�سي�سً

العام 2009. وحالًيا ا�س��تثمرت يف تاأ�س��ي�س نادي خم�س���س لاأطفال مغاير ملا هو موجود يف 

ال�س��وق لحت�س��ان فلذات الأكباد منذ ال�س��باح اإىل امل�س��اء. “الباد” التقت �سالح، حيث دار 

احلوار التايل معها حول اجلانب الآخر من �سخ�سيتها:

تصوير: رسول الحجيري

بالشراكة مع زوجها أسست “مجموعة المشعل”



اك�شبدي�شني  لفورد  اخلارجي  الت�شميم  بات 
مع  ان�سيابية  اأكرث  بخطوط  يت�سم  والذي  اجلديدة، 
جناح  اإلى  ينتهي  منحدر  و�سقف  مائل  اأمامي  زجاج 
املقدمة  يف  يببرز  فيما  ال�سقف،  حافة  على  خلفي 
اأمامية جديدة م�ستوحاة  اأمامي جديد واأ�سواء  �سبك 
اخللفية،  اجلهة  من  اأما   .150 اف  فورد  مقدمة  من 
راأيناها  التي  الت�سميمية  فببورد  لغة  تتجلى  فهنا 
اإك�سبلورر خا�سة يف ت�سميم  فيما �سبق يف طرازات 
اأطببول  املركبة  اأ�سبحت  بينما  اخللفية،  الأ�ببسببواء 

بقرابة 4 اإن�سات من الطراز ال�سابق.
وزن  انخف�ض  اجلديد  اخلببارجببي  الهيكل  ومببع 
ال�سيارة مبقدار 136 كغم، وذلك بف�سل ا�ستخدام 
مت  فيما  الأملنيوم،  خالئط  ت�سمنت  جديدة  مببواد 
�سنع الهيكل القاعدي لل�سيارة من الفولذ ال�سلب 

ليمنح ال�سيارة قدرات جر قوية.
واملرنة،  الف�سيحة  الداخلية  املق�سورة  داخل 
مع  اأ�سخا�ض  لثمانية  تت�سع  التي  املقاعد  فبف�سل 
ف�سحة كافية لو�سع معداتهم واأغرا�سهم، فاإن هذه 
باحلجم  ال�ستعمالت  متعددة  الريا�سية  ال�سيارة 
الكامل جتعل املغامرات العائلية الع�رصية اأكرث راحة 
املركبة  وتقدم  والطويلة.  الق�سرية  الرحالت  خالل 
الثاين  لل�سفني  والردفني  ال�ساقني  حيز  اجلديدة 
العائالت  اإلى  الفئة، وبالن�سبة  الأف�سل يف  والثالث 
ال�رصق  يف  طويلة  مل�سافات  ت�سافر  التي  الكبرية 
الأو�سط، هذه ميزة يرغب فيها عمالوؤنا ويقدرونها.

كببمببا اأن مببقبباعببد البب�ببسببف الببثبباين والببثببالببث يف 
اإك�سبيدي�سن قابلة للطي والت�سطيح ب�رصعة بكب�سة 

زر؛ من اأجل احل�سول على حيز تخزين كبري 
 8×4 قيا�ض  اخل�سب  لألببواح  يت�سع 

اأقببببدام واملبببعبببدات الأخببببرى، 
وتوزيع  احلمولة  لوزن  تبعا 

احلببمببل، حببتببى مببع اإغبببالق 
اخللفي.  ال�سندوق  باب 
وبببالإ�ببسببافببة اإلبببى ذلببك، 
تببقببدم اإكبب�ببسبببببيببديبب�ببسببن 
تببكببنببولببوجببيببا التبب�ببسببال 
ومبببببيبببببزات املببببالءمببببة 
اجلبببديبببدة املببتببوافببرة، 

ال�سحن  ت�سمل  والببتببي 
تعتر  حيث  الال�سلكي، 

بهذا  تتميز  التي  الأولى  فورد  �سيارة  اإك�سبيدي�سن 
اجلوال  اأجهزة  بو�سع  للعمالء  ي�سمح  وهو  النظام، 
ب�سكل  مثبتة  م�سمنة  �سحن  من�سة  على  املتوافقة 
توفر  اأي�سا  الأمامي.  املركزي  الكون�سول  يف  مالئم 
املقعد  يف  الراأ�ض  متكاأي  يف  ترفيه  نظام  املركبة 
اخللفي، وهو يوؤمن جتربة م�ساهدة الفيديو من اجليل 
التايل، حيث ي�سمح للركاب مب�ساهدة الو�سائط على 
املحمولة.  الأجهزة  على  اأو  الفيديو  �سا�ستي  اإحدى 
A nو Apple CarPlay مع SYNC 3  أأما نظام

droid Auto، فهو ي�سمح لل�سائقني بالبقاء على 
اأثناء تنقلهمكما وفرت املق�سورة العائلية  ات�سال 
الطاقة للركاب يف كل �سف، مع اأربعة ماآخذ للطاقة 

فولت،   12 بقوة 

و�ستة منافذ USB لل�سحن وماأخذ للطاقة بقوة 220 
فولت لل�سمح للركاب ب�سحن اأجهزتهم والبقاء على 
زودت  نوعها  من  فريدة  �سمعية  ولتجربة  ات�سال. 
 B&O PLAY ال�سوت  بنظام  مركبتها  فبببورد 
الفاخر مع 12 مكرا لل�سوت الذي �سممه مهند�سو 
ال�سوت ب�سكل مثايل للح�سول على جتربة �سوتية 

يقدرها ع�ساق املو�سيقى.
جهزت  واملتعة  بالراحة  الإح�سا�ض  من  وملزيد 
التي  بانورامية �سخمة  �سقف  بفتحة  اإك�سبيدي�سني 
التي  امليزة  هذه  املقاعد،  من  �سفني  فوق  متتد 
جتهز  ميكانيكيا  مناف�سة.  �سيارة  اأي  تقدمها  ل 
ب�ساحني  مببزود   EcoBoost مبحرك  اإك�سبيدي�سن 
الببثبباين،  اجلببيببل  مببن  لببيببرات   3.5 �سعة  تببوربببو 
والت�سغيل  الببتببوقببف  تكنولوجيا  مببع 
اإ�ببسببافببة  القيا�سية،  التلقائي 
اأوتوماتيكي  حركة  ناقل  اإلببى 
ح�رصي  �رصعات   10 بب  جديد 
�سيارة  وتعتر  الفئة،  يف 
اجلديدة  اإك�سبيدي�سن 
كبببلبببيبببا الأكبببببببببرث قبببوة 
مقارنة  الإطببببالق  عببلببى 
ال�سابقة،  بببالببطببرازات 
اإذ تقدم قوة ح�سانية 
ت�سل اإلى 400 ح�سان 
بالتينوم،  طبببرازات  يف 
دوران  عزم  اإلببى  اإ�سافة 
هائل يبلغ 650 نيوتن.
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 فازت �سبببيارة “رينج روفر فيالر” 
بجائبببزة “اأف�سبببل ت�سبببميم �سبببيارة يف 
العبببامل للعبببام” �سبببمن حفبببل توزيبببع 
“جوائبببز ال�سبببيارات العامليبببة 2018”. 
وت�سبببيف هبببذه ال�سبببيارة بعبببداً جديدا 
من الألق واحلداثة اإلى عائلة �سبببيارات 
“رينبببج روفر” بتقدميهبببا مزيجا فريدا 
والتكامبببل  الت�سبببميم  التميبببز يف  مبببن 

الهند�سي.
وبهذه املنا�سبة، قال رالف �سبيث، 
الرئي�بببض التنفيذي ل�رصكة “جاكوار لند 
روفر”: “’رينج روفر فيالر” هي �سيارة 
متعددة ال�ستخدامات تتميز بحداثتها، 
املبتكر  اجلذاب، ونظامها  وت�سبببميمها 
 Touch Pro والرفيبببه  للمعلومبببات 
Duo، اإلى جانب تركيزها الوا�سح على 
جانب ال�سبببتدامة. اإنها باخت�سار �سيارة 

تتحدث عن نف�سها”.
�سيارة  “ت�سببباف  �سببببيث:  واأ�ساف 
“رينج روفبببر فيالر” اليبببوم اإلى قائمة 
�سبببيارات “جاكوار لند روفبببر” الفائزة 

“اأف�سبببل ت�سبببميم �سبببيارة يف  بجائبببزة 
 FnTYPE العامل” اإلى جانب �سبببيارات
و”اإيفبببوك” وFnPACE. وهبببذا يعني 

الكثري بالن�سبة لنا.

فورد إكسبيديشن 2018.. سفينة الصحراء الجديدة

سيارات

إعداد: طارق البحار

 Thatcham مببعببهببد  و�ببسببفببت 
 XC90 الريطاين لالأبحاث باأن فولفو 
هي ال�سيارة الأكرث اأمانا على الطرقات، 
فاليوم ي�سهد مرور 16 عاما على دخول 

الريطانية  لببالأ�ببسببواق  ال�سيارة 
التي مل ت�سهد قط اأي 

على  وفبباة  حالة 
منت ال�سيارة.

مببعببهببد 
Thatn

cham لالأبحاث ذكر اأن نظام املكابح 
الأبرز  ال�سبب  هو  ال�سيارة  لدى  الذاتي 
يف نظام ال�سالمة لديها، واأ�سار اإلى اأنه 
ال�سيارة  دخببول  عند   2002 العام  منذ 
لالأ�سواق  الأولى  للمرة 

من  ن�سخة  األف   50 بيع  مت  الريطانية 
دون اأن ت�سهد اأي حال وفاة على متنها، 
يذكر اأن فولفو ذكرت اأنها تعمل على 
جديدة  �سالمة  وموا�سفات  تقنيات 
�ستجعل من ال�ستحالة موت اأي اأحد من 

ركاب �سياراتها بعد العام 2020.

األكثر أماًنا على الطرقات

أجمل سيارة في العالم إنفينيتي QX30 تصل الشرق األوسط
 مبظهرها اجلبببذاب وتوجيهها الر�سبببيق ومالحمها 
اجلريئة التي ُتعررّ عن جوهر الت�سميم الإبداعي، تنطلق 
اأول �سبببيارة من طبببراز اإنفينيتي QX30 نحو ت�سبببكيل 
جيل جديد من الرواد على �سبببوارع املنطقة عندما يبداأ 

بيعها يف اأ�سواق منطقة ال�رصق الأو�سط  هذا ال�سهر.
حتظبببى اإنفينيتبببي QX30 مبوقبببع فريبببد يف هذه 
الفئة من ال�سبببيارات، وت�سد الفجوة بني فئة املركبات 
املدجمبببة الفاخبببرة والطبببرازات الأكبببر حجما مبببن فئة 
الكرو�بببض اأوفر، وهمبببا فئتان متناف�سبببتان يف اأ�سبببواق 
ال�سيارات. وقد �سبببممت ال�سيارة جليل جديد من عمالء 
الفخامة ممن يقدرون الت�سميم املتكامل الذي يتحدى 

احلدود املر�سومة بني فئات ال�سيارات.
تبقى ال�سبببيارة اجلديدة خمل�سبببة ملالمح الت�سميم 
الأنيق والقوي التي ر�سبببمت معامل ال�سبببيارة التجريبية 
الأ�سلية QX30، حيث ميثل الهيكل اخلارجي املنحوت 
علبببى نحبببو وا�سبببح ومظهرها الفريبببد ك�سبببيارة تنتمي 
لفئة الكرو�ض اأوفر والت�سبببميم الالمتناظر للمق�سورة 
الداخلية اأ�سبببلوب اإنفينيتي الذي يركز على الت�سبببميم 

يف عملية تطوير املنتجات. 
وقبببال املديبببر التنفيبببذي ل�رصكة اإنفينيتبببي ال�رصق 
الأو�سبببط ماركو�ض ليبببث: “يف اإنفينيتي، ن�سبببعى دائًما 

اإلبببى تلبيبببة توقعات العمبببالء الع�رصيبببني الباحثني عن 
الفخامبببة، ومبببا هبببو اأبعد منهبببا، وتنطلبببق اأول �سبببيارة 
QX30 التي و�سبببلت اإلى ال�رصق الأو�سط بهذا الطموح 
اإلى م�سبببتوى جديد كليا بالن�سببببة لإنفينيتي يف اأ�سواق 
املنطقة، وتتمتع اإنفينيتبببي مبكانة فريدة جت�رص الهوة 
بني ال�سيارات املدجمة الفخمة واملتناف�سة، فيما بينها 
 QX30 وطبببرازات الكرو�ض اأوفر الأكبببر حجما. ونعتر
اإ�سبببافة جديدة ومثبببرية بالفعل اإلى جمموعة �سبببيارات 
اإنفينيتي، ونتطلع اإلى روؤيتها على طرقات املنطقة”.

وقبببد مت الك�سبببف عبببن QX30 للمبببرة الأولبببى يف 
معر�ض دببببي الدويل لل�سبببيارات يف نوفمبببر من العام 
املا�سبببي، وتتميبببز ال�سبببيارة مبنحنيبببات دراماتيكيبببة 
وخطبببوط منحوتة مائلة متنحها �سخ�سبببية تثري الإعجاب 
واأ�سكالً ديناميكية جديدة ومظهرا اأكرث تاأثريا. وتتميز 
ال�سيارة بتعدد ا�ستخداماتها ك�سيارة من فئة الكرو�ض 
اأوفبببر ابتبببداًء من جاذبية ت�سبببميمها الفريبببد وجمموعة 
وا�سبببعة من معايري الراحة واملالءمة وال�سبببالمة واملزايا 
الديناميكية، اإلى جانب ارتفاعها عن الأر�ض واآلية نقل 
احلركة ذات الثبات العايل التي �ُسممت لتمنح ال�سائق 

م�ستوى اإ�سافيا من الثقة.
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ك�سببببفت دودج عن رزمة لب “دوراجنو” با�شم GT Rallye، والتي 
 Steve منها فقط. وال�سبببببب وفقا لببببب V6 سببببتكون ح�رصيببببة لفئة الببببب�
Beahm امل�سببببوؤول عببببن �سببببيارات دودج العائلية اأنببببه بالرغم من اأن 
فئات RT وSRT هي الأكرث �سببببعبية، اإل اأن هناك من يف�سلون حمرك 
الببببب V6 لأجببببل اقت�سبببباده يف الوقود، لذلببببك قرروا توفري هببببذه الرزمة 

خ�سي�ساً لهم.
و�ست�سببببمل الرزمة �سداما اأماميا جديدا، فتحات تهوية اأكر، فتحة 
تهويببببة يف غطاء املحرك، جنوط ريا�سببببية قيا�ض 20 اإن�ض، وم�سببببابيح 
LED اأمامية ريا�سية. يف حني ميكن للعمالء طلب ال�سيارة بلون اأ�سود 

لل�سقف كخيار اختياري.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات

I-Pace
عر�سبببت “جاغوار” خالل م�سببباركتها يف معر�ض “جنيف 
 ،”InPace“ الدويل لل�سبببيارات” طرازها الكهربائي الفاخر
البببذي مبببن املتوقبببع اأن يرفع دائرة املناف�سبببة على �سبببعيد 
املركببببات ال�سبببديقة للبيئبببة، والدخبببول مناف�سبببا قويا لطرز 
مبحركبببني   ”InPace“ وتاأتبببي  “ت�سبببال”.  الأمريكيبببة  العالمبببة 
كهربائيبببني، ينتجان معاً قوة 400 ح�سبببان، ي�سبببتمدان طاقتهما من 
بطاريبببة “ليثيبببوم اأيون” متطورة تتكون مبببن 432 خلية بقدرة 90 كيلبببوواط، تكفل للمحركات 
الكهربائية دفع ال�سيارة اإلى النطالق من حالة الثبات، وبلوغ �رصعة 100 كيلومر يف غ�سون 4.8 
ثواٍن، وت�سمن لل�سيارة ال�سري مل�سافة ت�سل اإلى 380 كيلومرا يف ال�سحن الكامل للبطارية، قبل 
اأن تتم اإعادة �سبببحن البطارية ملرة جديدة، مع اإمكان اللجوء اإلى خا�سية ال�سحن ال�رصيع بن�سبة 80 

%، وذلك يف غ�سون 40 دقيقة با�ستخدام �ساحن التيار املبا�رص ال�رصيع ذي قوة 100 كيلوواط.

 A6 Avant

توسان

 ك�سبببفت اأودي الغطببباء عبببن A6 Avant اجلديبببدة كليا من 
اخلبببارج، ح�سبببلت A6 Avant علبببى هويبببة مطابقة ل�سبببقيقتها 
ال�سبببيدان، وهبببي هويبببة اأودي اجلديدة ب�سببببكها الأمامبببي الكبري 

 LED وم�سابيح خلفية Matrix LED بتقنية LED وم�سبببابيح
اأنيقبببة مع بروز يف الزاوية، اإ�سبببافة اإلى خيبببارات جديدة من اجلنوط 

حتبببى مقا�بببض 21 ان�بببض. بالطببببع تختلبببف A6 Avant عن �سبببقيقتها 
ال�سيدان يف الت�سبببميم اخللفي الذي ياأتي على �سكل هات�سباك يت�سع مل�ساحة 

تخزين قدرها 565 لر.
من الداخل ح�سلت A6 Avant على 3 �سا�سات رئي�سة، الأولى بقيا�ض 12.3 اإن�ض لعدادات ال�رصعة، 
والثانيبببة للنظبببام الرفيهي مبقا�بببض 10.1 ان�ض، والثالثبببة مبقا�ض 8.6 ان�ض للتحكبببم باأنظمة التكييف 

واإعدادات ال�سيارة الرئي�سة.

اأعلنبببت �رصكبببة هيونبببداي الكوريبببة اجلنوبية لل�سبببيارات عن 
تعديل جديد يف ت�سبببميم �سبببيارتها الريا�سية تو�سان، يت�سمن 
اإلغببباء ناقل احلركة الثنائبببي، الذي ظل لفبببرة طويلة من دون 

تغيري، بينما مينح قوة اأكر للمحرك.
وذكبببر موقع “موتبببور تريند”، املعني بعامل ال�سبببيارات، اأن 

حمرك �سيارة تو�سان الريا�سية، مكون من اأربع اأ�سطوانات �سعتها 
4. 2 لر، وقوته 181 ح�سانا، وعزم الدوران 175 رطل /  قدم. وذلك 

مقارنبببة مبحركات الطرازات الأخرى لتاك�سبببون، حيبببث يتكون املحرك من 
اأربع اأ�سبببطوانات �سبببعتها 2 لر، وقوته 164 ح�سببباناً، وعزم قدره 151 رطل/  قدم، وحمرك توربيني 
مكون من اأربع اأ�سبببطوانات، وقوته 175 ح�سببباناً، وعزم قدره 195 رطل/  قدم، لكن على خالف الن�سخ 

الريا�سية من اإلنرا، ل يتوفر يف تو�سان نظام تعليق مطور.
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يفتحون  امل�سلمون   
الببقبب�ببسببطببنببطببيببنببيببة 
عبببببلبببببى يبببببببد حمبببمبببد 
البببفببباحت. فببقببو�ببسببوا 
الأمبببببببراطبببببببوريبببببببة 
ال�رصقية،  الببرومببانببيببة 

وفتحوا اأرا�سيها.

1500
اكببتبب�ببسبباف الببرازيببل 
ال�سدفة  طببريببق  عببن 
عبببن طبببريبببق البببببحببار 
البببرتبببغبببايل ببببيبببدرو 
األبببفببباريبببز كببباببببرال، 
با�سم  �سمها  والببتببي 

مملكة الرتغال.

 1821
ببباإعببدام  تبباأمببر  تركيا 
اإ�سطنبول  بببطببريببرك 
ردا على مذابح قامت 
بها اأثينا �سد الأتراك 

يف جزيرة املورة.

 1870
حكومة طوكيو تعطي 
خمرعي  اإلى  ت�رصيًحا 
الببريببكبب�ببسببا ببببببنببائببهببا 

وبيعها.

 1898
جريدة  اأول  اإ�ببسببدار 
كردية مو�سومة با�سم 
كورد�ستان  �سحيفة 
فاأ�سبح  القاهرة،  يف 
هببببببذا البببببيبببببوم يبببوم 

ال�سحافة الكردية.

“العاصوف”.. سبعينات 
األفالم الجديدة في السينما البحرينيةالسعودية في رمضان

 يلتقبببي بيت ال�سبببعر بيبببت اإبراهيم 
العري�بببض بالأديببببة الفل�سبببطينية حزامة 
حبايب يف اأم�سبببية مو�سبببومة بب “احلوا�ض 
يف الكتاببببة”، اإذ �سبببتتطرق اإلبببى اأهميبببة 
تفعيبببل احلوا�ض وا�سبببتخدامها، كاأدوات 
ال�رصديبببة  الكتاببببة  يف  اإبداعبببي،  تعببببري 
والنرثية، مبينة بذلك جتربتها الإبداعية، 
عبببن  التعببببري  يف  الفنيبببة  وا�سبببتغالتها 
الذات والبناء اللغوي. ياأتي ذلك يف اإطار 
املو�سبببم الثقايف” قل هبببو الفن” ملركز 
ال�سيخ اإبراهيم للثقافة والبحوث، تزامنا 
مبببع فعاليات ربيبببع الثقافبببة الثالث ع�رص 

يوم الإثنني 23 اأبريل 2018 عند ال�ساعة 
الثامنة م�ساء يف بيت ال�سعر بيت اإبراهيم 

العري�ض.
روائيبببة  حبايبببب  حزامبببة  اأن  يذكبببر 
و�سببباعرة فل�سبببطينية مبببن مواليبببد دولة 
الكويبببت، نالبببت درجبببة البكالوريو�ض يف 
اللغبببة الإجنليزيبببة والآداب مبببن جامعبببة 
الكويبببت العبببام 1987، بعبببد اأن تخرجت 
والرجمبببة  التعليبببم  مهبببن  يف  عملبببت 
وال�سبببحافة اإلبببى جانبببب الكتاببببة، حيث 
بداأت الكتابة والن�رص على مقاعد الدار�سة 

اجلامعية. 

�سبببدرت لها اأعمال عبببدة يف الرواية 
ر�سبببيد  ي�سبببمل  اإذ  وال�سبببعر،  والق�سبببة 
حبايب الأدبي اأربع جمموعات ق�س�سبببية 
هي “الرجل الذي يتكبببرر”، و”التفاحات 

البعيبببدة”، و”�سبببكل للغيببباب” و”ليبببل 
“اأ�سبببل  اأحلبببى”، وثبببالث روايبببات هبببي 
امللكبببة”،  تنبببام  اأن  و”قببببل  الهبببوى”، 

و”خممل”.

أحداث

بعبببد التعبببب ت�سبببتعيد طاقتبببك وحيويتك 
ال�ساخبة.

تناق�بببض اأمرا يتعلبببق با�سبببتثمار اأو بعملية 
بيع. 

ة التي تثري ع�سبيتك  تكرث النقا�سات احلادرّ
وا�ستياءك.

حاول اأن ت�سريح اإذا �سعرت بالتعب.

وببببرودة  حولبببك  الأجبببواء  بفتبببور  ُتفاجببباأ 
احلما�سة. 

حببباول اأن تنظم �سبببوؤونك بهبببدوء، وناق�ض 
ق�ساياك املالية.

ليك اأن ت�سبببتمع اإلى ن�سبببائح الزمالء، فهم 
اأكرث خرة. 

قد تراجع اخلطوات، وتعي�ض بع�ض 
النفعالت.

يطلب اإليك اأن تكون �ساحب اإرادة قوية.

يوم جيبببد ملبببيء الثقبببة والآمبببال اجلديدة 
ة. واحليويرّ

ت�ستحوذ ال�سوؤون املالية على اهتمامك.

ميكن اأن تتعررّ�ض لرتفاع يف �سغط الدم. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

يخلع النجم ال�سبببعودي نا�رص الق�سبي ثوب الكوميديا 
هذا املو�سبببم، ليطلرّ على جمهوره مرتديا الثوب الدرامي، 
وذلك من خالل دراما اجتماعية اإن�سبببانية تواكب تفا�سبببيل 
املجتمبببع ال�سبببعودي منذ العام 1970 وحتبببى العام 1975 
وحتمبببل عنوان “العا�سبببوف” للكاتب الراحبببل عبدالرحمن 
الوابلي، ومن توقيع املخرج املثنى �سبح، واإنتاج وُيعر�ض 

على MBC يف رم�سان. 
ي�سبببيء العمل علبببى احليببباة الجتماعية مبنا�سبببباتها 
العامبببة واخلا�سبببة والواقع الثقايف والقت�سبببادي للمجتمع 
ال�سعودي يف تلك الفرة، ف�سال عن الذهنية ال�سائدة لدى 
العامة من ال�سبببعب وطريقة التعامالت التجارية واحلياتية 
وكيفية معي�سة ال�سباب اآنذاك، من خالل الإ�ساءة على اأ�رصة 

“الطيان”.
ي�سبببم العمل اإلى نا�رص الق�سببببي كال من النجوم حبيب 
احلبيبببب، عبدالإله ال�سبببناين، ليلى ال�سبببلمان، رمي عبداهلل، 
رميا�ض من�سبببور، عبد العزيز ال�سبببكريين، زارا البلو�سبببي، 
عببببداهلل املزينبببي، وحمد املزيني، �سبببمعة حممد وجمموعة 

اأُخرى من اأبرز املمثلني.
يو�سبببح النجم نا�رص الق�سببببي اأن “بداية العمل تكون 
مع اأحداث اجتماعية لأ�رصة �سبببعودية، تتقاطع معها عالقات 
�سخ�سبببيات اأخرى، وحاولنا تب�سبببيط العالقات الإن�سبببانية، 
بعيبببدا عبببن التكلبببف يف التنببباول الدرامبببي وافتعبببال يف 
ال�سخ�سيات، وكنا حري�سني على اأن تكون اأحداثنا واقعية 
و�سخ�سبببونا طبيعيني، من حلم ودم ونراهبببم يف يومياتنا، 
من دون جتاهل التحرك ال�سيا�سبببي الذي ي�سبببري يف خلفية 
العمبببل، ليعطي انطباعبببا عن املرحلة الزمنيبببة التي نتكلم 

عنها”.
يلفبببت الق�سببببي اإلى اأن “الق�سبببة تتحبببدرّث عن عائلة 
�سعودية يف �سببببعينات القرن املا�سبببي، واأحداث احلكاية 
حة لأن ت�ستكمل يف اأجزاء اأخرى م�ستقبالً،  مفتوحة وهي مر�سرّ
ول نكتفي بذلك بجزء واحد فقط”، م�سيفاً “اأننا لن نك�سف 
عن تفا�سيل الأحداث، وندعو امل�ساهد ملتابعة احللقات”. 

تتنبببوع الأفبببالم يف فوك�بببض �سبببينكو 
هبببذا الأ�سببببوع مبببع العديبببد مبببن الأفالم 
ال�سبببينمائية املتنوعبببة مبببا بني الأك�سبببن 
والدراما والرعب، والذي �سياأخذ م�ساحات 
كببببرية مثل كل عبببام يف هبببذا الوقت من 

هوليوود كما جرت العادة.
وهناك الفيلبببم الكويتي �رصب احلمام 
البببذي يعد اأول توثيق �سبببينمائي كويتي 
لآخر اأيام الغبببزو البائ�ض، الذي يعتر من 
الأعمبببال ال�سبببينمائية الوطنيبببة الكويتية 
للمخرج الكويتي ال�سببباب رم�سان خ�رصوه، 
وهذا تقرير عن اأهم الأفالم املعرو�سة يف 
جميع �سينمات �رصكة البحرين لل�سينما يف 

فروعها املختلفة:
 

“�رصب احلمام”  
تبببدور اأحداث الفيلبببم يف اإطار درامي 
حول عدد من القيم الإن�سانية واملفاهيم 
الوطنيبببة، حيث يتعر�ض الفيلم ملا حدث 
ملقر اإحدى جمموعات املقاومة الكويتية 
اأثنببباء الهجبببوم البببري لقبببوات التحالف 
لتحرير الكويت، حيث علمت ال�ستخبارات 
العراقية مبكان هذه املجموعة وحا�رصوه، 
لتجد هذه املجموعة نف�سبببها اأمام خيارين 

ل ثالث لهما اإما القتال اأو ال�ست�سالم.
مبببن متثيبببل كل مبببن: داود ح�سبببني، 
جمال الردهان، ب�سار ال�سطي، اأحمد اإيراج، 

عبدالنا�رص الزاير، فهد العبداملح�سن.
 

 Truth or Dare
لعببببة )حقيقبببة اأم جبببراأة بريئة( تدور 
ببببني جمموعة من الأ�سبببدقاء، تتحول اإلى 
لعبة قاتلة ومميتة عندما ي�رصع �سخ�ُض ما 
- اأو �سبببيء ما - يف معاقببببة اأولئك الذين 
يقولبببون الكبببذب اأو يرف�سبببون حتديات 

اجلراأة.
من اإخراج: جيف وادلو.

 
  Titan

ريبببك جان�سبببني )�سبببام ورثينجتون( 

طيبببار جوي ببببارع، يتبببم اختيببباره لتجربة 
ع�سبببكرية تهدف اإلبببى تخليبببق كائن حي 
قادر علبببى التكيف مع ظبببروف بيئة قمر 
T n )ووكبببب )زحبببل( املعبببروف با�سبببم 
TAN(. تنجح التجربة ويتحول ريك اإلى 
كائبببن فائق القدرات، لكبببن للتجربة اآثار 
جانبية تهدد حياة ريبببك وزوجته وعائلته 
ورمببببا الإن�سبببانية باأ�رصهبببا. مبببن  اإخبببراج: 

لينارت راف. 
 

 Unsane
ت�سبببطر امبببراأة �سبببابة اإلبببى ت�سبببجيل 
نف�سبببها يف م�سبببلحة نف�سبببية؛ لكبببي حتل 
م�سببباكلها النف�سبببية؛ لكبببي تتمكبببن مبببن 
مواجهة اأكر خماوفها على الإطالق، لكن 
هل ما تخ�سببباه هذا �سبببيء حقيقبببي اأم من 

وحي خيالها؟

من اإخراج: �ستيفن �سوديربرج. 

  Chappaquiddick 
املهنيبببة  ال�سبببرية  الفيلبببم  ير�سبببد 
ا لنا  لل�سيا�سبببي )تيد كنيدي(، م�ستعر�سً
كيف حببباد تيد عبببن م�سببباره بعدما تورط 
يف حادث ال�سبببيارة املميت، والذي اأودى 
بحياة من�سبببقة احلمالت ال�سيا�سية ال�سابة 
)ماري جو كوبي�سبببن( العبببام 1969، وهو 
احلادث الأليم الذي غريرَّ م�سار النتخابات 

الرئا�سية الأمريكية لالأبد.
من اإخراج: جون كوران. 

 
 Masha and the Bear

تبببدور اأحبببداث الفيلبببم حبببول فتببباة 
�سغرية تدعى ما�سا، والتي ترتبط بعالقة 
�سبببداقة وثيقبببة مع اأحبببد الدبببببة، والذي 

كان يف ال�سبببابق لعًبا يف ال�سبببريك، ومعه 
تدخل يف �سل�سبببلة مبببن املغامرات التي ل 
تنتهي، والتبببي تريها الفبببوارق العديدة 

بني عامل ال�سغار وعامل البالغني.
 

  Backstabbing for Beginners
)مايبببكل( �سببباب يافع مثبببايل يتولى 
املتحبببدة(،  )الأمبببم  يف  اأحالمبببه  وظيفبببة 
و�رصعبببان مبببا يجد نف�سبببه يف مركبببز برامج 
الوقبببود مقابل الغذاء، ثم يببببداأ يف مللمة 
خيوط املجال من با�سبببا )بن كينج�سلي(، 
الدبلوما�سي املحنك املغرور. وبعد مقتل 
م�سوؤول الأمم املتحدة يف )العراق(، يحتاج 
با�سا اإلى وجه جديد من اأجل تقدمي تقرير 
- حول جناح برنامج الوقود مقابل الغذاء 

- ملجل�ض الأمم املتحدة.
من اإخراج: بري فالي. 
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طارق البحار

حزامة حبايب في ملتقى بيت 
الشعر بيت إبراهيم العريض



�سفاء “اأ�سواأ حالة” �سيالن يف العامل
اأعلن اأطباء يف بريطانيا �س���فاء رجل اأ�س���يب باأ�س���واأ حالة يف العامل ملر�ض ال�سيالن، وهو 

مر�ض ينتقل عرب العالقات اجلن�سية.
وقال خرباء الأمرا�ض اجلن�سية اإن الرجل “حمظوظ جدا”، وو�سفوا حالته باأنها اإنذار لكل 

من يخاطر بحياته ثلما فعل.
وكانت حالته اأول حالة تقاوم العالج بامل�س���ادات احليوي���ة الأولية، ولكن ظهرت اليوم 
حالت م�س���ابهة يف اأ�س���راليا. وقد ظهرت احلالة ال�سهر املا�س���ي، واأرجع الأطباء �سببها اإلى 
العالقة اجلن�س���ية خالل �س���فر املري�ض، وتعذر عالجها بامل�سادات احليوية امل�ستخدمة عادة 
وهي اأزيرثومي�س���ن و�سيراياك�س���ون. وبعد حتليل العدوى اهتدى الأطباء اإلى م�ساد ثالث 
هو اإيرتابينيم، الذي اأثبت فعاليته يف عالج املري�ض. وقالت الدكتورة، غويندا هيز، رئي�س���ة 
ق�س���م الأمرا�ض املتنقلة جن�س���يا، بهيئة ال�سحة العامة يف اجنلرا، “ي�س���عدنا اأن نعلن �سفاء 

املري�ض امل�ساب بعدوى مقاومة للم�سادات احليوية، �سفاء تاما”.

الهند... الإعدام ملغت�سبي الفتيات دون 12 عاما
اأبل تعر�ض ا�ستبدال بطاريات 

برو” بوك  “ماك 
قالت �رشك���ة اأبل يوم اجلمع���ة اإن تعطل 
اأحد مكونات عدد حمدود من اأجهزة ماك بوك 
برو ت�س���بب يف متدد البطارية املدجمة واإنها 
�س���توفر بديال جماني���ا يف جميع اأنح���اء العامل 

لهذه البطاريات.
وقالت اأبل اإن اخلل���ل الذي اأعلن عنه يف 
بع�ض اأجهزة ماك برو 13 بو�سة غري املزودة 
اللم����ض ل ميث���ل م�س���كلة تتعل���ق  ب�رشي���ط 

بال�سالمة.
وذكرت اأبل على �س���فحة الدعم اخلا�سة 
به���ا اأن الوح���دات التي ظهر به���ا هذا اخللل 
ج���رى ت�س���نيعها يف الف���رة ما ب���ن اأكتوبر 
2016 واأكتوب���ر 2017 دون اأن تك�س���ف عن 
العدد الفعلي لأجهزة م���اك بوك التي يوجد 

بها اخللل.
وكانت ال�رشكة امل�س���نعة لهاتف اآيفون 
تعر�س���ت يف ال�سابق ملثل هذا التدقيق بعد 
اأن اأك���دت يف دي�س���مرب املا�س���ي اأن برام���ج 
التعام���ل م���ع البطاريات القدمي���ة يف اأجهزة 
اآيف���ون 6 واآيف���ون 6اإ����ض و اآيف���ون اإ�ض اإي 
ميك���ن اأن تبطئ الأداء. وبع���د ذلك، اعتذرت 
ال�رشكة وخف�ست �س���عر ا�ستبدال البطاريات 
للطرز املتاأثرة اإلى 29 دولرا من 79 دولرا. 
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األخيرة

ق����ررت احلكومة الهندية تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يدان باغت�س����اب فتيات حتت 
�سن 12 عاما يف م�سعى ملكافحة زيادة اجلرائم �سد املراأة.

وذك����رت وكالة الأنباء “بر�ض تر�س����ت اأو اإنديا”، ال�س����بت، اأن املر�س����وم �سري�س����ل اإلى 
الرئي�ض للت�س����ديق عليه. كما يتطلب املر�سوم موافقة الربملان يف غ�سون �ستة اأ�سهر من 
اأجل اأن ي�سبح قانونا. وجاء القرار بعد حالة من ال�سخط اإزاء واقعة اغت�ساب وح�سي لفتاة يف 
الثامنة من عمرها يف ولية جامو وك�س����مري، وحادثة الغت�س����اب املزعوم لفتاة على يد نائب 
بالربمل����ان من الع�س����و احلاكم يف ولية اأوتار برادي�ض. كما دفع����ت تظاهرات اجتاحت اأرجاء 
البالد بعد واقعة اغت�س����اب جماعي يف نيودلهي عام 2012، احلكومة اإلى م�س����اعفة عقوبة 

�سجن املغت�سبن اإلى 20 عاما.

�ستيال مكارتني: املو�سة بحاجة للتحديث 

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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عـالج جديـد اأكثـر فعاليـة لل�سـداع الن�سفـي
اإيرينوم���اب  دواء  اأن  ع���ن  باحث���ون  ك�س���ف 
Erenumab اجلدي���د لع���الج ال�س���داع الن�س���في 
)ال�س���قيقة(، يعمل ب�س���كل جيد حتى بعد اأن اأثبتت 

بع�ض الأدوية الأخرى ف�سلها.
وعقار اإيرينوماب، هو حقنة �سهرية من املقرر 
تقدميها قريباً للمر�سى يف بريطانيا من خالل هيئة 

اخلدمات ال�س���حية الوطنية NHS، وذلك اإذا ما مت 
تربير تكلفتها العالية.

وت�س���ري نتائج اأح���دث البحوث العلمي���ة، التي 
طرحت يف موؤمتر طبي اأمريكي، اإلى اأن الدواء ميكن 
اأن ي�ساعد حوايل ثلث املر�سى امل�سابن بال�سداع 
الن�س���في امل�ستع�سي. وف�سلت اأكرث من 4 عالجات 

اأخ���رى يف من���ع الأمل. وخف�س���ت حق���ن اإيرينوم���اب 
متو�س���ط عدد حالت ال�س���داع الن�س���في ال�سهرية 
باأك���رث م���ن 50 % ملا يق���رب من ثلث الأ�س���خا�ض 
الذين يعانون من ال�س���داع الن�سفي �سعب العالج 

و�ساركوا يف الدرا�سة التي ا�ستمرت 12 اأ�سبوًعا.
ويعم���ل ال���دواء ب�س���كل خمتل���ف ع���ن الأدوية 

الوقائية الأخرى التي يح�سل عليها مر�سى ال�سداع 
الن�س���في، والت���ي غالب���اً م���ا تك���ون اأدوي���ة “معاد 
و�سفها” وم�سنعة يف الأ�سا�ض لعالج اأمرا�ض اأخرى، 
مثل �سغط الدم وال�رشع. لكن دواء اإيرينوماب، مثل 
3 اأدوية اأخرى، تخ�سع لختبار �رشكات الأدوية، وهو 

م�سمم خ�سي�سا لل�سداع الن�سفي.

طائرة  لركاب  دولر   5000
انفجر اأحد حمركاتها

اأكدت �رشكة �س���اوث و�ست اإيرلينز للطريان، 
اأنها اأر�س���لت �سيكات بقيمة 5 اآلف دولر لركاب 
طائ���رة تابعة له���ا، هبطت ا�س���طراريا الأ�س���بوع 
املا�س���ي ب�س���بب انفجار املحرك، مما اأ�س���فر عن 

مقتل راكبة.
واأكدت �رشك���ة الطريان، اجلمع���ة، الأنباء باأن 
الركاب ح�س���لوا على ال�س���يكات، بالإ�س���افة اإلى 
ق�س���ائم �س���فر قيمتها األف دولر. وقالت ال�رشكة: 
“ميكننا تاأكيد �سحة هذا التوا�سل وهذه البادرة 

النابعة من القلب”. 
 1380 رق���م  الرحل���ة  طائ���رة  حم���رك  وكان 
التابعة ل�رشكة �س���اوث و�س���ت اإيرلين���ز قد انفجر 
فوق بن�س���لفانيا، الثالثاء، بع���د حوايل 20 دقيقة 
م���ن اإقالع الطائرة من مطار لغارديا يف نيويورك، 
متجه���ة اإل���ى دال�ض وعل���ى متنها 149 �سخ�س���ا. 
وه�س���م حطام املحرك اإحدى نوافذ الطائرة، وهي 
من طراز بوينغ 737، مما اأ�س���فر عن مقتل راكبة، 
يف �أول ح���ادث هبوط ��ض���طر�ري يلق���ى فيه �أحد 
حتفه بالوليات املتحدة منذ عام 2009. وهبطت 

الطائرة يف فيالدلفيا.

م�ساركون يف �سباق “كولور ر�ن 2018” للألو�ن يحتفلون بانتهاء �ل�سباق �أمام برج �إيفل فى باري�س )�أ ف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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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�ض معتدل ثم 
يتحول اإلى مغرب يف وقت 

لحق وغائم جزئياً.

الرياح جنوبية �رشقية بوجه عام 
من 12 اإلى 17 عقدة وت�سل 
من 20 اإلى 25 عقدة احياناً.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�سواحل 
ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�ض البحر.

درجة احلرارة العظمى 37 وال�سغرى 25 درجة مئوية.

مشروع تقسيم سوريا
من���ذ اختطاف قطار �س���وريا العروب���ة واإدخاله نفق “اخلراب العرب���ي”، يعجز اأكرث 
املحللن تفاوؤل عن توقع اأي نهاية �س���عيدة لرحلة حزينة ا�س���تمرت اأكرث من 7 �سنن 

عجاف. 
�س���وريا، الت���ي ب���داأت رحلتها امل�س���وؤومة م���ن حمطة ال�سيا�س���ة م���رورا مبحطات 
الطائفي���ة والعرقية والعبودي���ة، تبدو مقبلة على حمطة جديدة ل تقل ب�س���اعة، حيث 
يجري التح�س���ري لتفكيك اأو�س���ال القطار قب���ل دفعه اإلى حمطات اأ�س���د حلكة فاقدا 

لقمرة القيادة وقد اأزيلت من حتت عجالته الق�سبان.
وبينما ي�رشب املوت الأبرياء يف �سوريا بجناحيه ال�سامن، قال نائب وزير اخلارجية 
الرو�س���ي �س���ريغي ريابكوف “ل نعرف كيف �سيتطور الو�س���ع فيما يتعلق مب�ساألة اإن 
كان من املمكن اأن تبقى �س���وريا دولة واحدة”، مما ي�س���ي باأن هناك طبخة ما حت�رشها 

القوى العظمى على نار احلرب امل�ستعلة يف �سوريا. 
ت�رشي���ح ريابكوف قد يف�رش على اأن���ه بالون اختبار، الهدف منه ج�ض نب�ض الالعبن 
الآخرين، اإل اأن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف ك�سف �سمنيا عن وجود م�رشوع 
التق�س���يم عندم���ا �رشح يف اليوم ذاته ب���اأن رد اأمريكا وفرن�س���ا وبريطانيا على الهجوم 

�لكيماوي يف دوما، مل يتجاوز خطوط رو�ضيا �حلمر�ء.
م�رشوع �لتق�ض���يم �أكدته م�ض���ادر يف �أو�ضاط �ملعار�ضة �ل�ض���ورية عندما حذرت من 
اأن اتفاقيات اأ�س���تانة �س���توؤدي يف نهاية الأمر اإلى تقا�سم النفوذ يف �سوريا بن اإيران 

وتركيا ورو�سيا مما يهدد وحدة البالد، وبقاء قلب العروبة املنهك ناب�سا.
يف املقابل ل يهتم ب�س���ار الأ�س���د �سوى بالبقاء يف ال�س���لطة، حتى لو ا�سطره ذلك 
اإلى �رشب �سعبه بالكيماوي؛ لتاأمن مركزه يف دم�سق وحميطها، ففتى رو�سيا املدلل 
ل يخ�س���ى اإجراءات الغرب “التاأديبية”، ويلعب وفق الدور املر�س���وم له؛ لأنه ل يوجد 
عاقل ميكن اأن يت�س���ور نف�س���ه رئي�س���ا على 12 مليون م�رشد و5 مالين مهجر و470 

األف قتيل.
ومع افرا�ض اأن املاأ�ساة ال�سورية انتهت اليوم بالكيفية التي يريدها، فهو يعلم 
اأن���ه لن يجد قراء للكتاب الذي األفه له جالده املخ�رشم بهجت �س���ليمان )عظماء القرن 
الع�رشين(، والذي اأقحم فيه ا�س���مه وح�س���ن ن�رش اهلل بن �سخ�س���يات مثل لينن، وماو 
ت�س���ي تونغ، وتيتو، ونهرو، وجمال عبدالنا�رش وحافظ الأ�س���د، وغريهم، يف اعتداء خمز 

على التاريخ والتقومين امليالدي والأخالقي.
ولكن بعد اأن يحتفظ ب�سار بعربته من القطار املحطم، عليه اأن ي�ساأل نف�سه قبل اأن 
يفرح مب�ساهدة �س���ورته بجوار اأبيه يف الغالف، هل كان حافظ الأ�سد �سيقبل بتق�سيم 

�سوريا حتى يبقى يف احلكم، اأو يقدم 4 اأخما�ض �سعبه قربانا لأقل من اخلم�ض؟!

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

 قالت م�س����ممة الأزياء الربيطانية �س����تيال مكارتني اإن �س����ناعة الأزياء واملو�س����ة التي ت�س����هد 
ازدهارا م�س����تمرا ت�س����تخدم اأ�ساليب تعود اإلى الع�سور الو�س����طى وحتتاج للتحديث للحد من الأ�رشار 
الت����ي تلحقها بالبيئة. واأ�س����افت مكارتن����ي، املعروفة بت�س����ميماتها القوية التي متتاز بالب�س����اطة 
وبرف�سها ل�ستخدام الفراء اأو اجللود يف الأزياء، اأن ما حدث من زيادة الطلب على املالب�ض والأحذية 
ب�سبب تنامي الطبقات املتو�سطة حول العامل جاء يف الوقت الذي ظلت فيه اأ�ساليب الت�سنيع جامدة.
وج����اءت ت�رشيح����ات مكارتني، ابن����ة جنم البيتلز ب����ول مكارتن����ي، قبل اإطالق معر�����ض يف متحف 

)فيكتوريا اآند اآلربت( يف لندن اأم�ض ال�سبت حتت ا�سم “املو�سة من الطبيعة”.
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