
املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليف���ة اأن رئي�س الولي���ات املتحدة الأمركية 
ال�ص���ديقة دونال���د ترامب جاء يف وقت حا�ص���م 
واتخ���ذ قرارات �ص���ائبة اأنقذت كثًرا الو�ص���ع 
الأمن���ي يف املنطقة وع���ززت من ا�ص���تقرارها، 
لفًتا �ص���موه اإلى اإ�ص���ناد مملك���ة البحرين لكل 
جهد ي�ص���تهدف تعزيز التنمي���ة وتثبيت ركائز 

الأمن وال�صتقرار العاملي.
واأكد �صموه حر�س مملكة البحرين على اأن 
تك���ون عالقتها مع الوليات املتحدة الأمركية 
يف اأق���وى �ص���ورها واأن اململك���ة ت�ص���عى دوًما 
لتبني ما يزي���د الرتابط والتع���اون الثنائي مع 
الوليات املتحدة كحليفني ميتلكان ر�ص���يًدا 
من العالقات التاريخي���ة املمتدة جذورها لأمد 

بعيد.

وقال �ص���موه “نري���د اأن ن���رى كل دولة يف 
املنطق���ة تنع���م بالأم���ن وال�ص���تقرار ونع���ول 
كثًرا على الوليات املتحدة يف �صمان التزان 

وال�صتقرار يف املنطقة والعامل”.
هذا، وكان �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي�س 
الوزراء قد ا�صتقبل بق�رص �صموه بالرفاع �صباح 

اأم�س وف���ًدا من الكونغر����س الأمركي 
يتقدمهم الع�صو دارل اي�صى.
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قرارات ترامب اأنقذت و�ضع املنطقة الأمني
ا�ستهداف مليون زائر �سنويا... خليفة بن عي�سى:نعول على اأمريكا ل�سمان االتزان... �سمو رئي�س الوزراء:

اإطالق “ال�ضياحة الزراعية” يف �ضبتمرب 

تعيني �ضركة ملقابالت رئي�س تنفيذي لـ “الغرفة” 
        اأمل احلامد من ال�سناب�س

ق���ال القائم باأعم���ال الرئي�س التنفيذي 
لغرفة جتارة و�صناعة البحرين عارف هجر�س 
اإن الغرفة ب�ص���دد تعيني �رصكة لتويل عملية 
اإج���راء املقابالت م���ع املتقدمني ملن�ص���ب 
الرئي�س التنفيذي اجلديد للغرفة الأ�ص���بوع 

املقبل، على اأن يتم اختياره ب�ص���كل نهائي 
م���ن قب���ل جمل����س الإدارة. واأو�ص���ح هجر�س 
لل�ص���حافيني عل���ى هام����س جمل����س الغرفة 
بع����س  ا�ص���تلمت  الغرف���ة  اأن  الرم�ص���اين 
العرو�س م���ن بع����س ال�رصكات و�صت�ص���تلم 
بقيته���ا الأ�ص���بوع املقب���ل؛ ليت���م تقييمها 

وبالتايل اختيار ال�رصكة املعنية.

اأعلن وكيل الزراعة والرثوة البحرية ال�ص���يخ 
خليفة بن عي�ص���ى اآل خليفة ع���ن اإطالق “برنامج 
ال�ص���ياحة الزراعي���ة والريفية”، الذي ي�ص���تهدف 
مليون زائر �ص���نويا، من خالل 200 مزرعة وقرية 
زراعي���ة منوذجي���ة اإلى جان���ب �ص���وق املزارعني 

الدائم بهورة عايل.
واأ�صار اإلى اأن هذا النمط ال�صياحي لن يقت�رص 
على ال�صائح الأجنبي فقط، بل �صيتم العمل على 
اإدخال ثقافة �ص���ياحة املزارع للمجتمع البحريني 
والأ�ص���قاء م���ن دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي 

وجذبه���م للم���زارع لق�ص���اء الإجازات الق�ص���رة 
بنهاية الأ�ص���بوع، موؤك���دا اأن الربنامج �ص���ينطلق 
فعليا مع بداية املو�ص���م الزراعي املقبل يف �صهر 

�صبتمرب املقبل. 
واأك���د ال�ص���يخ خليف���ة ب���ن عي�ص���ى اأن ه���ذا 
الربنام���ج ياأت���ي حتقيق���ا لروؤي���ة قرين���ة عاه���ل 
الب���الد رئي�ص���ة املجل����س ال�صت�ص���اري للمبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي �ص���احبة ال�ص���مو 
امللك���ي الأمرة �ص���بيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة 
يف ا�ص���تدامة وتطوي���ر وتنمي���ة القط���اع الزراعي 

عوائ���د  حتقي���ق  به���دف  البحري���ن؛  يف 
6اقت�صادية واجتماعية للمزارع الوطني.
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ن�سعى لزيادة الرتابط والتعاون كحليفني ميتلكان ر�سيًدا من العالقات التاريخية
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�ضحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �ضلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

6:24االفطــار:3:18االإم�ساك: 
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وطموحاتنا  م�شاحلنا  يحقق  مبا  معها  التعامل  ويجب  مت�شارعة  تتالحق  امل�شتجدات 
والتنمية االإقليمي  اال�شتقرار  يف  واإ�شهاماته  خليفة  االأمري  وخربة  حنكة  على  يثني  الوفد 

ترامب جاء يف وقت حا�ضم واتخذ قرارات �ضائبة اأنقذت و�ضع املنطقة الأمني 
ا�شتعر�س جهود االإ�رساع بوترية التنمية االقت�شادية مع وفد الكونغر�س... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة، لدى 
ا�ش���تقبال �ش���موه لوف���د م���ن الكونغر����س االأمريكي، 
اأن التع���اون ال���دويل له اأهمية ك���ربى يف ظل الظروف 
الراهنة، واأن مملكة البحرين تعمل على اإر�شاء عالقات 
را�ش���خة مع خمتلف ال���دول، ومنها الوالي���ات املتحدة 
االأمريكي���ة الت���ي حتر����س اململكة اأن تك���ون العالقة 
معها يف اأقوى �ش���ورها وت�ش���عى دوًما لتبني ما يزيد 
الرتاب���ط والتع���اون الثنائي بينهم���ا كحلفاء ميتلكان 
ر�ش���يًدا من العالقات التاريخية املمتدة جذورها الأمد 
بعيد، وقال �شموه “نريد اأن نرى كل دولة يف املنطقة 
تنعم باالأمن واال�ش���تقرار ونعول كثرًيا على الواليات 
املتحدة يف �ش���مان االإت���زان واال�ش���تقرار يف املنطقة 

والعامل”.

و�شدد �شموه على اأن و�شع املنطقة االأمني يجب 
اأن يبقى دائًما م�شتقرًّا لثقلها ال�شيا�شي واالقت�شادي 
ودورها املوؤثر عامليًّا، م�شرًيا �شموه اإلى اأن م�شتجدات 
االأو�ش���اع تتالحق مت�ش���ارعة ويجب التعامل معها مبا 

يحقق م�شاحلنا ويلبي طموحاتنا دوالً و�شعوًبا.
هذا، وكان �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
قد ا�شتقبل بق�رس �شموه بالرفاع �شباح اأم�س وفًدا من 

الكونغر�س االأمريكي يتقدمهم الع�شو دارل اي�شى.
وخ���الل اللق���اء، اأك���د �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي 
رئي�س الوزراء اأن رئي����س الواليات املتحدة االأمريكية 
ال�ش���ديقة دونال���د ترامب جاء يف وقت حا�ش���م واتخذ 
ق���رارات �ش���ائبة اأنق���ذت كث���رًيا الو�ش���ع االأمن���ي يف 
املنطق���ة وع���ززت من ا�ش���تقرارها، الفًتا �ش���موه اإلى 
اإ�ش���ناد مملك���ة البحرين ل���كل جهد ي�ش���تهدف تعزيز 

التنمية وتثبيت ركائز االأمن واال�شتقرار العاملي.
ال�ش���مو امللك���ي رئي����س  وا�ش���تعر�س �ش���احب 
ال���وزراء مع وف���د الكونغر�س االأمريك���ي اجلهود التي 
تبذله���ا مملك���ة البحرين يف االإ����رساع بوت���رية التنمية 
االقت�شادية، حيث اأكد �شموه اأن اململكة تويل ال�شاأن 
االقت�ش���ادي اأهمية كبرية واحلكوم���ة تعمل بكل جهد 
من اأجل تنويع م�شادر الدخل غري النفطي، فيما اأثنى 
وف���د الكونغر�س على قيادة �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي�س الوزراء املوفقة للحكومة واإ�ش���هامه املوؤثر مبا 
ميتلكه �شموه من حنكة وخربة يف اال�شتقرار االإقليمي 
والتنمي���ة، واأع���رب الوفد ع���ن بالغ تقدي���ره لل�رساكة 
اال�ش���رتاتيجية القوي���ة القائمة بني مملك���ة البحرين 
والواليات املتحدة االأمريكية وما اأنتجته على ال�شعيد 

الثنائي والدويل.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال وفد من الكونغر�س االأمريكي	
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الزيارة إلى الكويت 
عادة �ص���نوية رم�ص���انية مباركة، تلك التي ر�صخ �ص���نتها رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان حفظه اهلل ورع���اه بزيارته الت���ي قام بها 
موؤخًرا لل�ص���قيقة الكويت، نامو�س ف�ص���يل يرى �صموه يف �ص���رورته عاما بعد الآخر، 
جت�صيدا لأ�صمى معاين الأخوة، واأ�صقاوؤه قادة دولة الكويت يتقدمهم اأمر الإن�صانية 
ال�ص���يخ �ص���باح الأحمد اجلابر ال�ص���باح يلتقونه بكل ترحاب وفرح، وباأرقى مرا�ص���م 
احلفاوة وال�ص���تقبال، يتداول �ص���موه معهم اأهم ق�ص���ايا الإقلي���م واملنطقة، ويعرب 
بج���اء ل تخطئ���ه عني ع���ن ذلك التفاه���م الأزيل بني دولتني خا�ص���تا �ص���ويا اأ�رش�س 
معارك الدبلوما�ص���ية من اأجل حياة اأف�صل ل�ص���عبيهما، وجتاوزتا معا اأدق منعطفات 
املراحل ال�ص���عبة يف �ص���بيل اأن يكون لبادنا ذل���ك التاألق والتاأثر، واأن ي�ص���بح لنا 
ن�ص���يب مقبول يف �صناعة احل�صارة وبناء الإن�ص���ان. بالتاأكيد اإن خليفة بن �صلمان ل 
يرتك منا�ص���بة جليلة اإل وكان ملبيا ملنا�صكها موؤديا لفرو�صها، ومتقدما لل�صفوف 

وامل�صاهد جميعها، ومرتبعا على عرو�س الوفادة وح�صن ال�صتقبال. 
حدث ذلك، بل ويحدث �ص���نويا من قادة دولة الكوي���ت الأجاء عندما يفد اإليهم 
�ص���مو رئي�س ال���وزراء ووفده املرافق الرفيع يف الأ�ص���بوع الأول من �ص���هر رم�ص���ان 
املب���ارك، فيمتد احلدث على ا�ص���تقامته لتتحول حلظات اللق���اء الأخوي اإلى تفاهم 
وتفهم كاملني وتطابق يف املواقف جتاه ق�ص���ايا املنطقة والعامل، فالتحديات التي 
حتدق ل ت�ص���تثني اأحدا، واملخاطر التي ترتب�س ل تفرق بني خليجي واآخر، اجلميع يف 
ق���ارب واحد، واجلميع على قلب رجل واحد، باإذن اهلل، يواجهون امل�ص���ر امل�ص���رتك 
بقب مل���وؤه الإميان بعدالة ق�ص���يتهم، وب���روح ديدنها درء الأخط���ار املتطاولة بني 
احل���ني والآخر. اإن زيارة خليفة بن �ص���لمان للكويت ال�ص���قيقة والتق���اءه بقادتها يف 
اأوائل ال�ص���هر الكرمي هذا العام كان له م���ذاق خمتلف، فاملنطقة تطفو فوق بركان، 
وتعوم ح�ص���بما يرتاءى للقا�ص���ي قبل الداين على بحرة م���ن القنابل املوقوتة التي 
حترقها نوايا �صيطانية وم�ص���اريع اإقليمية ودولية م�صادة لأمننا وا�صتقرارنا يف ظل 
غياب م�رشوعنا الأممي امل�صاد، لذلك فاإننا نحتاج اإلى وحدة ال�صف وجت�صر الفجوات 
والتفاف املخل�س بني ال�ص���عوب امل�صتهدفة وقادتها املخل�صني رمبا اأكرث من اأي 
وقت م�ص���ى، ورمبا اإلى اأجل غر م�ص���مى. اإن بادنا مل تكن يف يوم من الأيام معتدية 
على اأحد، فنحن دعاة �صام، وبناة ح�صارة، لذلك حر�صنا على اأن يكون الأمن والأمان، 
هو طريقنا نحو النماء، ر�س���التنا اإلى االإن�س���انية جمعاء، من هنا ياأتي االرتباط الوثيق 
كاأنه عروة وثقى بني دولة الكويت ال�صقيقة ومملكة البحرين، ومن هنا يدرك القائد 
امللهم خليفة بن �ص���لمان اأن جتديد العهود وتعبيد الدروب عرب احلدود، خ�صو�ص���ا 
م���ع الأ�ص���قاء يف دولة الكويت، ياأت���ي يف مقدمة اأولويات ال�صيا�ص���ة احلكيمة ململكة 
البحرين وهي تخو�س مع اأ�ص���قائها يف املنطق���ة اأعتى معارك التنمية والبناء، واأ�رشف 

احلروب؛ من اأجل التقدم والزدهار.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

القوانني اجلديدة متوائمة مع ر�ؤية 2030

�سمو �يل العهد: نتطلع ملزيد من التعا�ن مع اأمريكا

ا�صتمرار التطوير باأ�ص�س ت�صتوعب التحديات... �صمو ويل العهد: 

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العه���د نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي الأمر �ص���لمان بن حمد اآل خليف���ة اأن “التطوير 
عملية م�ص���تمرة يجب اأن تتوا�ص���ل باأ�ص����س ت�ص���توعب 
املتغ���رات والتحديات، ومت العم���ل وفق هذا املفهوم 
لتعزي���ز املكت�ص���بات الوطني���ة والتنموي���ة والبناء على 
مكام���ن قوتها ع���رب املتابع���ة والإ�رشاف عل���ى جملة من 
امل�ص���اريع النوعي���ة، التي تن���درج �ص���من الأولويات يف 
املرحلة احلالية �ص���ملت تطوير مقومات البيئة املحفزة 
للنمو وتطوير منظومة اخلدمات ب�ص���كل �ص���امل”. وقال 
�ص���موه اإن���ه “تعزي���زاً للم�ص���رة الوطنية ال�ص���املة التي 
اختطها عاهل الباد �صاحب اجلالة امللك الوالد حمد بن 
عي�صى اآل خليفة، فقد مت العمل على اإ�صدار 134 قانون 

ومر�ص���وم بقانون بالتعاون بني ال�ص���لطتني الت�رشيعية 
والتنفيذية خال ال�ص���نوات الثاث املا�ص���ية فقط، مما 
ي�صكل تعزيزاً لإطار الأولويات ومنظومة العمل التنموي 
مبختلف اأبع���اده اإلى جانب حتفيز وت���رة النماء القطاع 
القت�ص���ادي ودور القطاع اخلا�س”. جاء ذلك لدى زيارة 
�ص���موه اإل���ى جمال�س كل م���ن عائل���ة الف�ص���الة، وعائلة 
الرميح���ي، وعائل���ة الكعبي، حيث تبادل �ص���موه التهاين 
بال�ص���هر الك���رمي منوهاً بف�ص���ائله الكب���رة يف تكري�س 
القي���م ال�ص���امية التي حت���ث عليها العقيدة الإ�ص���امية 
ال�صمحاء والأعراف الإن�ص���انية احل�صارية. واأ�صاف �صموه 
“اإن مملك���ة البحري���ن هي دولة املوؤ�ص�ص���ات والقانون، 
وهي تقف على قاعدة �ص���لبة من الت�رشيعات والقوانني 
املنبثق���ة من روح امليثاق والد�ص���تور”، منوهاً اإلى “اأن 

الت�رشيع���ات والقوانني اجلديدة ج���اءت متوائمة مع روؤية 
مملكة البحرين القت�صادية 2030 وفق مبادئها الثاث 
ال�صتدامة والتناف�صية والعدالة، وهو ما �صي�صهم يف بناء 
جمتمع مزدهر م�رشق و�ص���يخلق مزيداً م���ن فر�س العمل 
النوعية للمواطن الذي هو حمور التنمية واأ�صا�صها”. من 
جانبهم اأعرب اأ�صحاب و ح�ص���ور املجال�س عن ترحيبهم 
و تقديرهم لزيارة �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
وتوا�صل عادة �صموه ال�ص���نوية يف هذا ال�صهر الف�صيل، 
داعني اهلل العلي القدير اأن يتمم نعمة الأمن وال�صتقرار 
على مملكة البحرين بقيادة ح�رشة �صاحب اجلالة امللك، 
و اأن يدمي عليها متا�صك اأبناء البحرين ووحدتهم ل�صون 

الوطن و خدمة تقدمه و نه�صته.

املنام����ة - بنا: اأكد ويل العه����د نائب القائد الأعلى 
النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�س الوزراء �ص����احب ال�ص����مو 
امللكي الأمر �ص����لمان بن حمد اآل خليفة اأهمية موا�صلة 
تعزيز التعاون والتن�صيق يف اإطار ال�رشاكة ال�صرتاتيجية 
ب����ني مملك����ة البحري����ن والولي����ات املتح����دة الأمركية 
يف خمتل����ف املجالت، ومبا ي�ص����ب يف م�ص����لحة البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.
واأ�ص����ار �ص����موه يف لقائه بق�رش الرفاع اأم�س بح�صور 
عدد من امل�ص����وؤولني، م����ع وفد من اأع�ص����اء الكونغر�س 
الأمركي برئا�صة داريل عي�صى اإلى “اأن مملكة البحرين 
اأك����دت يف حمط����ات عديدة موقفه����ا الثابت م����ن اأهمية 
تر�صيخ اأ�ص�����س الأمن وال�ص����تقرار يف املنطقة، وتوحيد 
اجلهود الدولية للق�ص����اء على الإرهاب، م�ص����يدا �صموه 
بجهود الولي����ات املتحدة الأمركية والدول ال�ص����قيقة 
وال�صديقة لتعزيز فر�س ال�صام وتر�صيخ ال�صتقرار يف 
املنطقة”. ونوه �ص����موه اإل����ى اأن “مملكة البحرين تتطلع 
اإل����ى حتقيق مزي����د من التع����اون مع الولي����ات املتحدة 
الأمركية وتطويره نحو اآفاق اأو�صع”، م�صيفا �صموه اأن 
“مملك����ة البحرين تدعم كل اجلهود الرامية نحو حتقيق 
الأمن يف املنطقة ويف دول العامل، واأن اململكة حري�ص����ة 
كل احلر�س على موا�ص����لة جهودها مع الدول ال�صقيقة 
وال�صديقة للت�ص����دي لكل ما من �صاأنه امل�صا�س بالأمن 

وزعزعة ال�صتقرار”.

“ال�صحفيني” تنعى 
عبدالعزيز اخلاجة

اجلفر - جمعية ال�ص���حفيني البحرينية: نعت 
جمعية ال�ص���حفيني البحريني���ة عبدالعزيز عبداهلل 
اخلاج���ة اأح���د رواد ال�ص���حافة والإع���ام يف مملك���ة 
البحري���ن ال���ذي انتقل اإلى ج���وار ربه م�ص���اء اأم�س 
بعد م�ص���رة حافلة بالعطاء والإجنازات.  واأ�صادت 
اجلمعي���ة مب���ا قدم���ه الراحل م���ن اإجن���ازات طوال 
م�ص���رته الإعامي���ة والتي تزيد عل���ى 40 عاما، اإذ 
عمل الفقيد يف وكالة اأنباء البحرين )بنا( ومن�ص���قا 
اإعامي���ا بالدي���وان الم���ري يف عه���د املغفور له 
باذن اهلل تعالى �ص���احب العظمة ال�ص���يخ عي�ص���ى 
بن �ص���لمان اآل خليفة ثم يف دي���وان رئي�س الوزراء  
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمر خليفة بن �ص���لمان 
اآل خليف���ة.  واأعربت اجلمعية ع���ن خال�س تعازيها 
وموا�ص���اتها اإلى اأ�رشة الفقيد والأ�رشة ال�ص���حافية 
والإعامية مبملكة البحرين، �صائلة اهلل عز وجل اأن 
يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته 

ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.
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الن�سيم الّدولّية حتتفل بالفوج الواحد والع�رشون لدفعة 2017/2018 
برعاي����ة كرمية م����ن �ساحب ال�سع����ادة معايل 
الدكت����ور ماج����د النعيمي وزي����ر الرتبي����ة والتعليم 
احتفل����ت مدر�س����ة الن�سيم الدولّي����ة بتخريج الفوج 
الواح����د والع�����رون م����ن طلبته����ا للع����ام الّدرا�سّي 
2017 / 2018 الذي����ن بل����غ عددهم 80 طالبا  يف 
قاع����ة الّدانة مبرك����ز اخللي����ج ال����ّدويّل للموؤمترات 
واملعار�����ض - فندق اخلليج م�س����اء ال�ّسبت   19 / 
5 / 2018م، ويف ه����ذه املنا�سب����ة ال�ّسعيدة األقى 
ال�سّي����د اأجم����د معاوي����ة الني����ل مدير ق�س����م الطيف 
احلرارّي لإدارة العمليات وال�سئون التقنية  بهيئة 
�سئ����ون الت�س����الت خري����ج املدر�س����ة ع����ام2002  
كلم����ة هّناأ فيه����ا اخلريجني واأولياء الأم����ور، واأ�ساد 
باإجن����ازات قط����اع التعليم يف البحري����ن والتطّورات 
اجلوهري����ة الت����ي �سهدتها مدار�سه����ا ، وثّمن عاليا 
الإ�سرتاتيجّيات املوّفقة التي تتبناها املدر�سة من 
اأجل �سق����ل مهارات اخلريج����ني، واإعدادهم للحياة 
اجلامعّي����ة والعملّية التي تنتظره����م ، و�سّجل فخره 
بالنتائ����ج املمّي����زة التي يح�سدها خريج����و الن�سيم 
ال�سعي����دة  الّدولّي����ة كّل ع����ام، وبه����ذه املنا�سب����ة 
قّدمت ال�سّيدة �سم����رة الكوهجّي رئي�ض املدر�سة 
للخّريجني وذويهم اأجمل التهاين، واأحلى الأمنيات 

يف غدهم امل�رق باإذنه تعالى.
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حتقيق �آفاق �أو�شع من �لتعاون �مل�شرتك مع �أمريكا

�لبحرين غنية برثوتها �لب�رشية ومو�هبها �ل�شبابية

ا اأهم الق�ضايا الإقليمية والدولية مع وفد الكونغر�س... وزير اخلارجية:  م�ضتعر�ضً

لدى رعايته الغبقة الرم�ضانية وتكرمي املتقاعدين واملتميزين... الرميحي: 

وزي����ر  ا�ض����تقبل  وزارة اخلارجي����ة:  املنام����ة - 
اخلارجية ال�ض����يخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، 
يف مكتب����ه بالديوان العام لل����وزارة، اأم�س، وفًدا من 
 Darrell اأع�ض����اء الكونغر�����س الأمريك����ي برئا�ض����ة
Issa، �ض����م الوف����د كالً م����ن Stephen Lynch و
Matthew Gaetz، اأع�ضاء الكونغر�س الأمريكي، 
وذل����ك يف اإط����ار الزيارة الر�ض����مية الت����ي يقوم بها 

الوفد ململكة البحرين.
 Darrell �وخالل اللقاء، رحب وزير اخلارجية ب
Issa، م�ض����يًدا بالعالقات التاريخية وال�ضرتاتيجية 

التي ترب����ط بني مملكة البحرين والوليات املتحدة 
الأمريكية ال�ض����ديقة وما ت�ض����هده من تطور م�ضتمر 
على كافة الأ�ضعدة يعك�س ما متثله هذه العالقات 
م����ن اأولوية وما حتظى به م����ن اهتمام كبري من قبل 
البلدين، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على امل�ضي 
قدًم����ا بهذه العالقات نحو اآفاق اأو�ض����ع من التعاون 
امل�ضرتك على امل�ض����تويات كافة مبا يعزز م�ضالح 

البلدين ال�ضديقني ويلبي طموحات �ضعبيهما.
م����ن جانبه����م، اأعرب اأع�ض����اء وف����د الكونغر�س 
الأمريكي عن خال�س �ض����كرهم حلفاوة ال�ض����تقبال 

و�ضعادتهم بلقاء وزير اخلارجية، م�ضيدين بعالقات 
ال�ض����داقة القائمة بني مملكة البحري����ن والوليات 
املتح����دة الأمريكية والتي ت�ض����تند اإلى اأ�ض�����س من 
التعاون والحرتام املتبادل والتن�ض����يق امل�ض����رتك 
اإزاء خمتلف الق�ضايا، متمنني ململكة البحرين دوام 

التقدم والرخاء.
وخ����الل اللق����اء مت تب����ادل وجه����ات النظر حول 
اأهم الق�ض����ايا الإقليمي����ة والدولية حم����ل الهتمام 
امل�ض����رتك و�ض����بل تعزيز الأمن وال�ضلم يف املنطقة 

والعامل.

املنام���ة - بن���ا: اأكد وزي���ر �ض���وؤون الإعالم علي 
الرميح���ي اأن مملك���ة البحرين غني���ة برثوتها الب�رشية 
ومواهبه���ا ال�ض���بابية املبدعة، مثمًن���ا دور الكفاءات 
الإعالمي���ة والفني���ة الوطنية يف النهو�س بالر�ض���الة 
التنموي���ة  الإجن���ازات  م�ض���رية  واإب���راز  الإعالمي���ة، 
واحل�ض���ارية املتوا�ض���لة خالل العه���د الزاهر لعاهل 
البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة. 

واأ�ض���ار الرميح���ي، لدى رعايت���ه الغبقة الرم�ض���انية 
ال�ضنوية ملوظفي وزارة �ضوؤون الإعالم وحفل تكرمي 
املوظفني املتقاعدين واأ�ض���حاب الأعمال الإعالمية 
املتميزة يف خيمة فن���دق اخلليج، اإلى حر�س الوزارة 
على دعم وحتفيز الكوادر الإعالمية الوطنية وتنمية 
قدراتها املهنية والتناف�ضية والحرتافية، باعتبارها 

حجر الزاوية يف عملية التطور الإعالمي.

وهناأ الوزير املوظفني مبنا�ض���بة �ضهر رم�ضان 
وتك���رمي  املتقاعدي���ن،  بتك���رمي  وق���ام  املب���ارك، 
القائمني على الأعمال والربامج املتميزة يف الوزارة، 
متمنيًّا للجميع التوفيق، و�ضاكًرا لهم اأداء واجباتهم 
الوطنية بكفاءة واإخال����س يف تطوير الإعالم الوطني 
ودوره التوع���وي والتثقيفي والتنم���وي، مبا يواكب 

اأحدث امل�ضتجدات املهنية والتقنية. 

• وزير اخلارجية م�ضتقبال وفًدا من اأع�ضاء الكونغر�س الأمريكي	

• وزير �ضوؤون الإعالم  لدى رعايته الغبقة الرم�ضانية ال�ضنوية	

�شيد �شياء 
�ملو�شوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح

العشاء األخير 
 

ل اأمتلك خلطة عطار، ول�ضت كاهنا لأتظاهر باملثالية، ول ميكن ونحن نرفع القبعة 
لإجنازات بع�س الوزراء اإل نقدم ل� “اخلطايا الع�رش” لأخطاء البع�س الآخر ولو يف “الع�ضاء 

الأخري” حلفل يوم الرحيل امل�ضلوب على عمد الوزارة. 
والوزي���ر املبدع هو من يراهن عليه اجلميع اأي وزير كان، اأكرث جهة ت�ض���يع الوزارة 
ه���ي العالقات العامة ولي�س جميعها بالطبع، فمنها من تو�ض���ل احلقيقة بحرفية، وترد 
مبنط���ق علم���ي، وهناك من مت�ض���ح اجل���وخ للوزير، وتقدم ل���ه “اجلوكلت” ال�ض���وي�رشي 
املغ�ض���و�س، والذي يزيده كل�ضرتول ونرج�ضية، وهي نف�ضها من ت�ضتغل على �رشاء اأغلى 

ماركات املكياج )Dior( لرتميم حميا الوزارة املتخم هو الآخر بعمليات التجميل. 
بع����س امللمعني يف زفة الأعرا�س ال�ض���حافية اليومية ي�ض���تحقون حزاما ا�ض���ود يف 
الك���ذب، وه���م يحاولون �رشب الوح���دة الوطنية، والعتيا�س على جث���ة الطائفية، هوؤلء 
م�ض���ابون بالكذب املر�ضي، وهو ا�ضطراب عقلي خ�ضو�ض���ا وهم يحاولون اأن يظهروا 
ب�ض���ورة احلالج يف عفة البكائيات املم�رشحة على الوطن اأو ب�ضورة ابن عربي، ويهملون 
ق�ضايا وطنية كربى ت�ضتحق الدعم يف حني هم من�ضغلون بالتوافه، ينطبق عليهم قول 
جورج برنارد �ض���و “ال�ض���حف على ما يبدو، غري قادرة على التميي���ز بني حادث دراجة، 

وانهيار ح�ضارة”.
بعد كتاباتي الأخرية )ب�ض���ت الوزير( تكد�ض���ت ات�ض���الت بكائية، و�ض���كاوى على 
هياأة مناديل ملواطنني حمبطني ب�ض���بب مواقف بع�س الوزارات... تكد�ضوا على �ضماعة 

الهاتف كتكد�س يتامى حم�ضورة يف زاوية ميتم مك�ضيكي مهجور ينتظرون اإغاثة. 
ي�ض���تكي بع�ضهم من حتول الر�ض���اوى اإلى فل�ضفة و�ضطارة، وبع�س من املت�ضلني 
مت�ض���ائم كفيل�ض���وف الت�ضاوؤم �ض���وبنهاور من الواقع، ومبزاج �ض���وداوي حاد، والبع�س 
ي�رشخ ب�ضبب بريوقراطية الإدارات والتنغي�س على املراجعني املنت�رشة كانت�ضار طاعون 
القرن الع�رشين يف اأوربا. اإل اأن بع�ض���هم قفز لزاوية اأخرى يحمله الف�ض���ول، معلقا على 
حبال الأ�ض���ئلة حماول معرفة من هي الوزارات املق�ضومة كتفاحة يف املقالت ال�ضابقة 
املعني���ة بكتاباتي، وهل هناك فعال وزراء م�ض���ابون بالثال���وث اخلطري الذي يتاألف من 

الرنج�ضية، وال�ضوزفرينيا واملكيافيلية؟ 
لالأ�ضف بع�س ملمعي ال�ضورة يف بع�س الوزارات يتعمدون ت�ضميم ال�ضحافة باأرقام 
غ���ري دقيقة عن اإجنازات ال���وزارة. هوؤلء اأعطوا �ض���مريهم املهني اإجازة �ض���يفية وهم 
يوزعون علب الت�ضميم املح�ضوة باأرقام مفربكة، اأو موزعة ك�ضندوي�س “فا�ضت فودي” 
�رشيع اله�ض���م �ض���حافيا لكنه ي�ضبب كل�ض���رتول وطنيا للقراء! وهناك من هاتفني يريد 

اأن يقدم مدحا خا�ضا لوزير هنا ووزارة هناك على مواقف وطنية �ضاأذكرها م�ضتقبال.
مل اأجب على �ض���يء، كل الذي قلته لهم را�ضلوين على “الإمييل” واجعلوه �ضندوقا 
تذرفون فيه دموعكم، و�ض���كاواكم، واأوجاعكم، وتر�ض���لون من خالله اأي باقة ورد ل�ضكر 

م�ضوؤول اأو وزارة على موقف وطني �ضجاع اأو اأي نقد.
اأر�ضلوا ما عندكم، وكلما كانت الأوجاع اأو الأفراح موثقة كانت جديرة بالن�رش والدعم. 
�ض���حيح اأن ال�ضلطة الرابعة )ال�ض���حافة( ل متتلك خامت �ضليمان، ول م�ضباح عالء الدين 
لك���ن باإمكانها اأن تدق جر�س الإنذار يف العم���ارة، ومتنع بع�س الوزراء من النوم؛ ليقوم 

باإ�ضالح ما ميكن اإ�ضالحه واإل اأ�ضتبدل باآخر اأكرث كفاءة.
هذه هي فل�ض���فة الإ�ض���الح، والتي تقوم على �ض���ناعة برملان �رش�س يف ال�ض���حافة 
مبقالت فيها اأنياب وخمالب واأظافر واأي�ضاً باقات ورد عملية من�ضفة، وكي جند تقرير 
الرقابة املايل املقبل اأقل وجعا واأكرث فرحا للوطن، لبد من العمل على اإطفاء احلرائق 

بالقلم.

فتح �أبو�ب متجددة للعامل الكت�شاف �ملقومات �حل�شارية
د�ضنت جناح “خطبة اجلمعة” يف الأر�ضينايل اآرجتلريي... مي بنت حممد:

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآثار: ت�ض���ارك مملك���ة البحرين، وللمرة 
اخلام�ض���ة، يف معر����س العم���ارة ال���دويل 
ال�ض���اد�س ع�رش مبدينة البندقية باإيطاليا، 
ع���رب جناح تنظمه هيئ���ة البحرين للثقافة 

والآثار ويحمل عنوان “خطبة اجلمعة”.
البحري���ن  هيئ���ة  رئي����س  ود�ض���نت 
للثقافة والآثار ال�ضيخة مي بنت حممد اآل 
خليفة اجلناح م�ضاء اجلمعة يف الأر�ضينايل 
اآرجتلريي. ويع���د جناح البحرين يف بينايل 
البندقي���ة درا�ض���ة معمق���ة عن ال�ض���عائر 
الدينية التي اعتم���دت على فن اخلطابة، 
كخطبة اجلمع���ة اأو اخلطبة عموما، ودورها 
تاريخًي���ا يف ت�ض���كيل احلي���اة الجتماعي���ة 
والراأي الع���ام وتاأثريها على امل�ض���احات 
العمراني���ة امل�ض���رتكة ما ب���ني النا�س يف 

املجتمعات امل�ضلمة. 
وبهذه املنا�ض���بة، قالت ال�ضيخة مي 
بن���ت حممد “ن�ض���ارك يف بيانايل البندقية 
للعم���ارة، ونفت���ح اأبواًبا متج���ددة للعامل 
ليكت�ض���ف ما لدينا من مقومات ح�ضارية 
العريق���ة  مدنن���ا  يعط���ي  اإن�ض���اين  واإرث 

هويتها وملمحها اجلميل”.
واأردفت “اخرتنا هذا العام اأن يكون 
مو�ض���وع م�ض���اركة البحري���ن ع���ن )خطبة 
اجلمع���ة( التي تع���د اأحد املالم���ح املهمة 
للمجتمعات يف دولنا العربية والإٍ�ضالمية”، 
موؤك���دة اأن اختيار هذا املو�ض���وع يعك�س 
عم���ل الهيئ���ة للرتويج للقي���م التنويرية 
لالإ�ضالم عرب �ضنة املحرق عا�ضمة للثقافة 

الإ�ضالمية 2018. 
يذكر اإن بينايل فيني�ضيا ت�ضارك فيه 
اأك���رث من 60 دولًة، تقدم ا�ض���تغالتها يف 

ذات احلقل املو�ضوعي. 

• رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار اأثناء تد�ضني اجلناح يف الأر�ضينايل اآرجتلريي	
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اإطالق برنامج ال�سياحة الزراعية والريفية يف �سبتمرب
حتقيقا لر�ؤية الأمرية �سبيكة... خليفة بن عي�سى لـ “$”: 

اأعلن �كيل الزراعـــة �الرث�ة البحرية 
ال�ســـيخ خليفـــة بـــن عي�ســـى اآل خليفـــة 
عن اإطـــاق “برنامـــج ال�ســـياحة الزراعية 
مليـــون  ي�ســـتهدف  الـــذي  �الريفيـــة”، 
200 مزرعـــة  خـــال  مـــن  �ســـنويا،  زائـــر 
جانـــب  اإلـــى  زراعيـــة منوذجيـــة  �قريـــة 
�ســـوق املزارعـــن الدائـــم بهـــورة عايل، 
م�ســـريا اإلـــى اأن هذا النمط ال�ســـياحي لن 
يقت�ـــر على ال�ســـائح الأجنبـــي فقط، بل 
�ســـيتم العمل على اإدخال ثقافة �ســـياحة 
املزارع للمجتمع البحريني �الأ�ســـقاء من 
د�ل جمل�ـــس التعـــا�ن اخلليجي �جذبهم 
للمزارع لق�ساء الإجازات الق�سرية بنهاية 
الأ�ســـبوع، موؤكـــدا اأن الربنامج �ســـينطلق 
فعليا مع بداية املو�ســـم الزراعي املقبل 

يف �سهر �سبتمرب املقبل. 

تحقيقا لرؤية األميرة 
�اأكـــد ال�ســـيخ خليفـــة بن عي�ســـى اأن 
هذا الربنامـــج، ياأتي حتقيقا لر�ؤية قرينة 
عاهل الباد رئي�ســـة املجل�س ال�ست�ساري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
�ســـاحبة ال�ســـمو امللكي الأمرية �ســـبيكة 
ا�ســـتدامة  خليفـــة يف  اآل  اإبراهيـــم  بنـــت 
يف  الزراعـــي  القطـــاع  �تنميـــة  �تطويـــر 
البحرين؛ بهدف حتقيق عوائد اقت�سادية 
�اجتماعية للمزارع الوطني، �اأعلنت �كالة 
الزراعة �الرث�ة البحرية عن اإطاق برنامج 
بالقريـــة  �الريفيـــة  الزراعيـــة  ال�ســـياحة 
الزراعيـــة النموذجيـــة اإلـــى جانـــب مزارع 
اخـــري بعدة مناطق خمتلفـــة باململكة، اإذ 
بلغ عـــدد املزارع املن�ســـمة اإلـــى برنامج 

ال�سياحة الزراعية �الريفية 9 مزارع.
 

السياحة الزراعية
�اأ�سار �كيل الزراعة �الرث�ة البحرية 
اإلـــى اأن الهـــدف مـــن م�ـــر�ع ال�ســـياحة 
الزراعيـــة هو امل�ســـاهمة يف تطوير برامج 
�منتجـــات �اأن�ســـطة �ســـياحية يف املزارع 
البحرينية، �اإيجاد عنا�ر للرتفيه �املتعة 
�التعليم لل�سائح اأ� الزائر مما ي�ساهم يف 
تنمية احلركـــة ال�ســـياحية الزراعية، �هو 
الأمـــر الذي ينعك�س بالإيجـــاب علي دخل 
املـــزارع البحرينـــي �زيـــادة مـــوارده من 
خـــال زيادة الإنتاج لأكرث من 900 مزرعة 
بالباد بعد جناح �كالة الزراعة للنهو�س 
بالقطـــاع الزراعـــي يف اململكـــة من خال 
زيادة اإ�ســـهام الزراعة يف تنويع م�ســـادر 
الدخل �تو�سيع القاعدة الإنتاجية لـ 270 
مزرعـــة ا�ســـتطاعت رفـــع اإنتاجيتهـــا اإلى 
مـــا يزيد عن 23 األف طـــن من اخل�ر�ات 

مبختلف اأنواعها خال املو�سم املن�رم. 
 

المردود االقتصادي 
�عن املرد�د القت�سادي للمزارعن 
املن�سمن اإلى برنامج ال�سياحة الزراعية 
�الريفية، اأ��سح ال�سيخ خليفة بن عي�سى 
اأن تن�سيط احلركة ال�رائية �زيادة القيمة 
ال�ســـوقية يتعرب اأحد اأهم مكا�سب برنامج 

ال�ســـياحة الزراعيـــة، ف�ســـا عـــن �توفري 
دخل اإ�ســـايف م�ســـتمر للمـــزارع البحريني 
نتيجـــة ارتفـــاع احلركة ال�رائية؛ بف�ســـل 
فتح قنوات ت�ســـويق جديدة للم�ستهلك، 
�حتويل املزرعة من جمـــرد اأر�س لزراعة 
اخل�ر�ات �الفاكهة اإلى م�ر�ع �ســـياحي 
يـــدر الكثري مـــن املـــال؛ نتيجـــة تقدمي 
اأن�ســـطة �برامـــج داخل املزرعة، اإ�ســـافة 
اإلى خلق �اجهة اجتماعية �ثقافية تراثية 

تربط الأجيال مبورثات الأجداد. 

منتج بحريني 
�عـــن �ســـبل جنـــاح م�ـــر�ع ال�ســـياحة 
الزراعيـــة يف البحريـــن، قـــال الوكيـــل اإن 
ال�ســـياحة الزراعيـــة هـــي اأحـــد املجـــالت 

الت�ســـويقية التي اعتمـــدت عليها �كالة 
الزراعة يف دعم املزارع �املنتج البحريني 
مـــن خـــال �ســـوق املزارعن الـــذى يقام 
�سنويا باحلديقة النباتية بالبديع، �الذي 
ا�ستقطب زائرين من خمتلف اجلن�سيات، 
اإلى جانب ال�سقاء من د�ل جمل�س التعا�ن 
اخلليجي، مبينا اأن هناك مراحل يجب على 
املزرعـــة اأن متر بها قبـــل البدء يف م�ر�ع 
الزراعيـــة ملواكبـــة تكنولوجيا  ال�ســـياحة 
عامل الزراعة مبفاهيمها املختلفة، �لذلك 
�ست�سهد الأيام املقبلة تن�سيقا مع خمتلف 
الربنامـــج  لدعـــم  ال�ســـلة  اجلهـــات ذات 
�تطويـــره مبـــا يحقـــق تطلعـــات �اآمـــال 
املـــزارع البحريني �يدفعه نحو م�ســـاعفة 
الإنتاجيـــة الزراعية مبـــا يعود بالنفع على 

الأمن الغذائي ململكة البحرين. 

انتشار الزراعة 
انت�ســــار  اأن  الزراعــــة  �كيــــل  �اأ��ســــح 
ال�سياحة الزراعية باململكة �سوف ينعك�س 
اإيجابا على كثري من اخلدمات امل�ســــاحبة، 
اإ�سافة اإلى التن�سيق �التعا�ن مع اجلهات 
ذات العاقــــة ممــــا ي�ســــاعد علــــى التكامل 
�النجــــاح، ف�ســــااً عــــن تفاعــــل املجتمع مع 
مفهوم املحافظة على البيئة �ال�ســــتدامة 
فيمــــا يخ�ــــس ال�ســــياحة الزراعيــــة، داعيــــا 
جميــــع العاملن بالقطــــاع الزراعي ل�ر�رة 
تطويــــر مزارعهــــم مبا يتواكب مــــع التطور 
التكنولوجي الذي ت�ســــهده البيئة الزراعية 

يف اململكة.
�اأ�ســــاف اأن برنامج ال�ســــياحة الزراعية 
الــــذي اأطلقتــــه �كالــــة الزراعــــة �الــــرث�ة 
البحرية يعد اأحد املنتجــــات اجلديدة التي 
ت�ساف لاقت�ســــاد الوطني، اإذ تربز اأهمية 
تنمية احلركة ال�ســــياحية للمناطق الزراعية 
ال�ســــياحية  التجربــــة  لإثــــراء  اململكــــة؛  يف 
املحليــــة، �اإيجــــاد عنا�ر للرتفيــــه لزائري 
املزارع اإ�ســــافة اإلــــى توفري دخل اإ�ســــايف 
للمزارعــــن، �كذلــــك متكــــن املزارعــــن 

مــــن تطويــــر برامــــج �منتجــــات �خدمــــات 
�اأن�ســــطة �ســــياحية يف مزارعهم، منوها باأن 
املــــزارع ت�ســــكل �جهــــات �ســــياحية حملية 
خ�سو�ســــا يف نهاية الأ�ســــبوع، كمــــا اأن من 
�ســــاأن هــــذا النمط مــــن ال�ســــياحة اأن يحول 
املزارع اإلى اأكرث مــــن جمرد اأماكن للزراعة 
اإلى م�ســــاريع �ســــياحية توفر دخا اإ�سافيا 
للمزارع ي�ســــاهم يف تنمية قدراته �حت�سن 
امل�ستوى املعي�سي لبع�س الأ�ر املعتمدة 
على الزراعة، مو�سحا اأن هناك تزايدا على 
حجــــم الطلب على هذا النمط من ال�ســــياحة 
من قبل املواطنــــن �املقيمن؛ لرغبتهم 
فى العودة لا�ســــتمتاع باحليــــاة الطبيعية 
�جتربــــة منط احليــــاة الزراعيــــة، موؤكدا اأن 
ال�سياحة الزراعية �سترتك اآثارا اقت�سادية 
اإيجابيــــة،  �بيئيــــة  �ثقافيــــة  �اجتماعيــــة 
اإذ �ســــتوفر �جهــــات �ســــياحية للمواطنن 
لق�ســــاء اأ�قــــات فراغهــــم يف اإجــــازة نهاية 
الأ�ســــبوع اأ� الإجازات الق�سرية يف املناطق 
الزراعية القريبة، اإ�سافة اإلى كونها م�سدر 
لتح�ســــن دخــــل املــــزارع �حتقيــــق عائــــد 
اقت�سادي من ال�ســــياحة اأف�سل من مرد�د 
الزراعــــة فقط مبا ي�ســــهم يف توفري فر�س 
عمــــل جديــــدة، منوها باأن القريــــة الزراعية 
بهورة عايل تتمتع باملقومات التي ت�ساهم 
بالفعــــل يف جنــــاح تقــــدمي منط ال�ســــياحة 
الزراعيــــة اأ� الريفية بها، حيث تنت�ر فيها 
الرقعــــة الزراعية ف�ســــا عــــن جمموعة من 
املزارع النموذجية التي ا�ســــتخدمت اأحدث 
الأ�ساليب الزراعية لتطوير نف�سها �تنمية 
مزر�عاتها مبا يتنا�ســــب مــــع التطور الذي 
ت�ســــهده قطاعــــات اململكــــة يف املجــــالت 

كافة.

• ال�سيخ خليفة بن عي�سى	

بدور املالكي 

حتقيق اأهداف املبادرة الوطنية 
�اأكد ال�سيخ خليفة بن عي�سى اأن برنامج ال�سياحة الزراعية ياأتي يف اإطار تنفيذ 
�حتقيق الأهداف املن�سودة لإ�سرتاتيجية املبادرة الوطنية للتنمية الزراعية التي 
ترعاها قرينة عاهل الباد �ســــاحبة ال�ســــمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل 
خليفة، �د�ر �سموها الرائد يف دعم ركائز الإنتاج �تعزيز اآلياته يف القطاع الزراعي 
�حر�س �ســــموها على تو�ســــيع الأن�ســــطة الزراعية غري التقليدية يف زيادة الإنتاج 

�دعم م�ساهمة القطاع الزراعي يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل.
�قــــال اإن �كالــــة الزراعة �الرث�ة البحريــــة عازمة على اإجناح برنامج ال�ســــياحة 
الزراعية الذي يعد املحور الرئي�س لر�ســــالة مبادرة الأمرية �سبيكة لتنمية القطاع 
الزراعــــي من خال العمل على توحيــــد اجلهود بن خمتلف اجلهات املعنية بقطاع 
الزراعة لتحقيق اأهداف اإمنائية اجتماعية بيئية �اقت�ســــادية �تاأ�سي�س بيئة فاعلة 
تتما�سى مع اأهداف امل�ر�ع الإ�ساحي جلالة امللك �الر�ؤية القت�سادية للمملكة 

.2030

الربنــــامــــــــج ي�ستهــــــدف مليــــــــون زائــــــــر �سـنويـــــــــا 
200 مــــــزرعــــــــــــــــة �قـــريـــــــــــــــــــة منـــوذجيـــــــــــــــــــة

زيــــــــــــادة الإنتــــــــــــاج لأكثـــــــر مــــن 900 مــزرعـــــــــــــة
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رجال دين اأمريكيون: البحرين اأمنوذج يف الت�سامح

“الراي” اأف�سل برنامج تلفزيوين بقناة البحرين

اليوم تكرمي 120 متفوقا يف “الأهلية” 

جامعة العلوم التطبيقية تعتمد خطتها املقبلة

توظيف 234 من ال�سم يف القطاع اخلا�ص

�سمو ال�سيخة نيلة حتث الطالبات على الجتهاد

برعاية وزير الرتبية

جمل�س الأمناء ي�صيد بح�صولها على “الآيزو الدولية”

ا... “العمل”: تقدمي خم�ص�س الإعاقة لـ 1796 معوًقا �صمعيًّ

�صمو قرينة امللك اأنابتها حلفل تخرج مدر�صة ال�صيخة ح�صة للبنات

املنامـــة - اجلامعـــة الأهليـــة: حتت رعايـــة وزير 
الرتبيـــة والتعليـــم ورئي�س جمل�ـــس التعليـــم العايل 
ماجد النعيمي، حتتفي عمادة �صوؤون الطلبة باجلامعة 
الأهليـــة م�صـــاء اليـــوم الأحـــد بــــ 120 مـــن طلبتهـــا 
املتفوقني واملتميزين يف العام الدرا�صـــي 2017 - 

2018، يف قاعة املحرق بفندق الدبلومات.
واأو�صـــحت القائم باأعمـــال عميد �صـــوؤون الطلبة 
رائـــدة العلـــوي اأن اجلامعـــة تقيـــم التكـــرمي �صـــنويا 
بح�صور لفيف من النخب العلمية والأكادميية واأع�صاء 
الهيئتني الأكادميية والإداريـــة، منوهة اإلى اأن وجود 
120 طالًبا متميًزا ا�صـــتحق التكـــرمي لهذا العام، من 
طلبة برامج البكالوريو�س وكذلك املاج�صتري. وذكرت 
القائـــم باأعمال عميد �صـــوؤون الطلبـــة اأن راعي احلفل 
يكـــرم الطلبة املتفوقني هذا امل�صـــاء مبعية الرئي�س 
املوؤ�صـــ�س للجامعـــة ورئي�ـــس جمل�س اأمنائهـــا عبداهلل 

احلواج ورئي�س اجلامعة من�صـــور العـــايل، فيما يتخلل 
احلفـــل جمموعـــة مـــن الفقـــرات الفنية والرم�صـــانية 
الهادفة اإلى ن�رش البهجة بني املكرمني وامل�صـــاركني 
يف الحتفال. يذكر اأن عمادة �صئون الطلبة ت�صم خم�س 

اإدارات تخدم وت�صـــاعد الطلبة يف م�صريتهم الدرا�صية 
وهذه الإدارات هي القبول والت�صـــجيل، واإدارة �صوؤون 
اخلريجـــني، والإر�صـــاد والتوجيه، والأن�صـــطة الطالبية 

والعالقات املهنية. 

�صـــرتة - جامعة العلـــوم التطبيقيـــة: اأكد رئي�س 
جمل�ـــس اأمناء جامعة العلـــوم التطبيقية وهيب اخلاجة 
اأن اجلامعـــة تعمـــل جاهـــدة لتحقيـــق الأهـــداف التي 
ر�صـــمتها منذ تاأ�صي�صها؛ ليعك�س ذلك اإرادتها القوية 
يف حتقيق اأهداف الروؤية القت�صادية 2030 يف تقدمي 
تعليم نوعي يرتقي مبهارات البحريني ويعود بالنفع 
على تقـــدم وتطـــور البالد يف جمـــالت احليـــاة كافة، 
موؤكًدا حر�س اجلامعة على الو�صـــول اإلى م�صـــتويات 
متقدمـــة يف جمال التعليم العايل والذي �صي�صـــاهم يف 
تلبية متطلبات وحاجات �صـــوق العمـــل. وذكر اخلاجة 
اأن اجلامعـــة مت�صـــي بخطًى ثابتة نحـــو تطبيق معايري 
جـــودة التعليـــم لتعزيـــز م�صـــريتها وتقدمي اأف�صـــل 
اخلدمـــات للطلبة، منوًها اإلى اأنها ت�صـــعى باإ�رشار اإلى 
حتقيق املتطلبـــات واملعايري الدولية حيث تدرك اأن 
اجلودة مطلب ا�صرتاتيجي وبناًء على ذلك فاإنها تعمل 

با�صتمرار لتحقيق متطلبات ومعايري اجلودة.
جاء ذلك لدى اجتماع جمل�ـــس الأمناء الرابع للعام 
الأكادميي 2017 - 2018، الذي اأقيم بح�صور اخلاجة، 

ورئي�س اجلامعة غ�صان عواد، واأع�صاء املجل�س.
وا�صـــتعر�س املجل�ـــس جـــدول الأعمـــال املنجزة 

وتطـــور اجلامعـــة وفًقـــا للخطـــط الرامية اإلـــى نقلها 
مل�صـــاف اجلامعـــات املرموقـــة حملًيا وعربًيـــا، حيث 
اطلع املجل�ـــس على تقرير اإجنـــازات اجلامعة يف العام 
املا�صـــي وما مت اإجنـــازه يف اخلطة الت�صـــغيلية للعام 
العـــام  خطـــة  واعتمـــاد   ،2018  -  2017 اجلامعـــي 
اجلامعـــي 2018 - 2019، والتقـــدم املحـــرز بلوحـــة 
موؤ�ـــرشات الأداء، كمـــا تدار�ـــس ا�صـــتعدادات اجلامعة 
ملتطلبـــات العتمـــاد املوؤ�ص�صـــي والزيـــارة اخلا�صـــة 
بلجنـــة العتمادية للجامعـــة، وخطة الأبحـــاث العلمية 

الدولية واأوجه ال�رشف على البحث العلمي، اإ�صافة اإلى 
تدار�س �صجل املخاطر واخلطط ال�صرتاتيجية لكليات 
واإدارات واأق�صـــام اجلامعـــة. وتابـــع اأع�صـــاء املجل�س 
امل�صتجدات املتعلقة مب�رشوع اإن�صاء ال�صالة الريا�صية 
ومواقف ال�صـــيارات املزمع اإن�صائها يف الفرتة القريبة 
املقبلـــة، كمـــا مت بحث اإمكان اإن�صـــاء مركـــز للتدريب 
الأكادميـــي بالتعـــاون مـــع اأكادميية التعليـــم العايل 
الربيطانية )HEA( بحيث يكون مركًزا لأع�صاء هيئة 
التدري�ـــس مـــن داخل وخـــارج اجلامعة. وهنـــاأ املجل�س 
منت�صـــبي اجلامعة؛ مبنا�صـــبة احل�صـــول على �صـــهادة 
الآيـــزو الدولية يف جمال العمل الإداري )تقدمي الدعم 
 ISO الإداري للطـــالب يف جامعـــة العلـــوم التطبيقية
9001:2015(، بعـــد اإمتـــام اجلهة املانحة لل�صـــهادة 
زيارته���ا للجامع���ة والتاأك���د م���ن ا�س���تيفاء ال����روط 
املطلوبة ملنح ال�صهادة، منوهني اإلى اأن الإجناز يوؤكد 
اأن اجلامعة ت�صري يف الجتاه ال�صحيح يف تقدمي تعليم 
عال ذي جودة عالية من خالل اإعتماد املعايري الوطنية 
والدولية جلودة التعليم وتطوير اخلطط واملناهج مبا 
يتنا�صـــب مع متطلبات جمل�س التعليم العايل ويتالئم 

مع التطورات العاملية

مدينة عي�صى - وزارة العمل والتنمية الجتماعية: 
اأقامت جمعية ال�صـــم البحرينية حفـــل ختام فعاليات 
اأ�صـــبوع الأ�صـــم العربي )43( حتت رعاية وزير العمل 
والتنمية الجتماعية، جميل حميدان، وبح�صور الوكيل 
امل�صاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي ال�صيخة عائ�صة 
بنت علي اآل خليفة، حتت �صـــعار “توظيف الأ�صخا�س 

ال�صـــم واحلـــد مـــن بطالتهـــم”، يف نادي �رشكـــة نفط 
البحرين )بابكو( يف عوايل. واأ�صارت الوكيل امل�صاعد 
للرعايـــة والتاأهيـــل الجتماعي اإلـــى اأن مركز خدمات 
املعاقني )ل�صت وحدك( التابع للوزارة، قد متكن من 
توظيف العديد من ذوي الإعاقة ال�صـــمعية يف القطاع 
اخلا�س، اإذ بلغ عدد من مت توظيفهم 162 من الذكور، 

و72 من الإناث، ف�صـــاًل عن ان�صمام جمموعة من فئة 
ال�صم اإلى م�رشوعات الأ�رش املنتجة، كما اأن وزارة العمل 
والتنمية الجتماعية تقدم خم�صـــ�س الإعاقة لـ 1796 
ا، بالإ�صـــافة  معاًقا �صـــمعيًّا، بواقع 100دينار �صـــهريًّ
اإلى خدمة �رشف الأجهزة التعوي�صية ال�صمعية، وخدمة 

التدريب املجاين لل�صياقة.

الرفـــاع - املجل�س الأعلى للمـــراأة: اأنابت قرينة 
عاهل البالد رئي�صـــة املجل�س الأعلى للمراأة �صـــاحبة 
ال�صـــمو امللكـــي الأمـــرية �صـــبيكة بنـــت اإبراهيم اآل 
خليفة، حرم �صـــمو ال�صـــيخ خليفة بن حمد اآل خليفة، 
نائب رئي�صـــة جمل�ـــس اأمناء املربة اخلليفية رئي�صـــة 
البحريـــة  وال�صـــالمة  لالإنقـــاذ  امللكيـــة  املوؤ�ص�صـــة 
�صـــمو ال�صـــيخة نيلة بنت حمد بـــن اإبراهيم اآل خليفة 
حلفـــل تخريـــج الفـــوج احلـــادي العا�رش مـــن طالبات 
مدر�صـــة ال�صـــيخة ح�صـــة للبنات من حملة ال�صـــهادة 
الثانويـــة دفعة 2018، وعددهن 35 طالبة بح�صـــور 
اأ�صـــحاب ال�صـــمو واأولياء الأمور والهيئتني الإدارية 
والتعليمية باملدر�صـــة. واألقت �صـــمو ال�صـــيخة نيلة 
بنـــت حمـــد بـــن اإبراهيـــم اآل خليفة كلمـــة يف احلفل 
خاطبـــت خاللهـــا اخلريجـــات وحثتهم علـــى املبادرة 
واملثابرة وامل�صوؤولية الجتماعية، م�صددة على دور 
الأهل والأقارب يف م�صـــاندة تطلعات الأبناء واآمالهم 
وتوجيهها التوجيه الأمثل، ومتمنية جلميع اخلريجات 

دوام التوفيق والنجاح. 
واأ�صـــادت �صـــمو ال�صـــيخة نيلة بجهـــود الهيئة 
للبنـــات،  ح�صـــة  ال�صـــيخة  مدر�صـــة  يف  التعليميـــة 
واهتمامهـــم بتنميـــة مهـــارات القيـــادة والتفكـــري 
والتعلـــم مدى احليـــاة لدى جميع الطالبـــات يف بيئة 
مدر�صـــية اآمنة و�صـــحية، انطالقاً من برامـــج تربوية 
عامليـــة ذات جـــودة عاليـــة بهـــدف تفعيـــل طاقات 
ا�صـــتمرار م�صـــرية  الطالبـــات، متمنيـــة للخريجـــات 
جناحهن يف م�صـــريتهن التعليمية، داعيـــة اإلى مزيد 

من اجلد والجتهاد يف املراحل الدرا�صية املقبلة. 
وبهـــذه املنا�صـــبة، قـــدم رئي�س جمل�ـــس اإدارة 
مدر�صـــة ال�صيخة ح�صة للبنات ال�صيخ حممد بن اأحمد 

اآل خليفـــة جزيـــل ال�صـــكر والمتنان لراعيـــة احلفل، 
مثمناً يف الوقت ذاته ت�رشيف ال�صـــيخة نيلة بنت حمد 
بن اإبراهيم اآل خليفة، وم�صيداً مبا توليه �صموها من 
اهتمام بالطالبات والتعليم كمدخل ا�صا�صي للتنمية 
يف مملكـــة البحريـــن، م�صـــريا الى ما حققته مدر�صـــة 
ال�صـــيخة ح�صـــة من اجنازات اكادميية وتربوية على 

امل�صتوى املحلي والعاملي.
وتف�صلت �صمو ال�صيخة نيلة بتوزيع ال�صهادات 
علـــى الطالبـــات اخلريجـــات، كما كرم جمل�ـــس اإدارة 
املدر�صـــة نائب راعية احلفل �صمو ال�صيخة نيلة بنت 
حمـــد بن اإبراهيم اآل خليفة وتخلل احلفل العديد من 

الكلمات للخريجات.

وا�صـــنطن - بنـــا: اأقـــام �صـــفري مملكـــة 
البحريـــن لـــدى الوليات املتحـــدة الأمريكية 
ال�صـــيخ عبـــداهلل بن را�صـــد اآل خليفـــة ماأدبة 
اإفطار مبنا�صـــبة حلول �صـــهر رم�صان الكرمي 
ح�رشها كبار امل�صوؤولني يف الإدارة الأمريكية 
من البيـــت الأبي�ـــس ووزارة اخلارجية ووزارة 
الدفـــاع ووزارة الأمن الداخلـــي، والكونغر�س 
الفكريـــة  املراكـــز  وخمتلـــف  الأمريكـــي، 
غـــري  واملنظمـــات  وال�ـــرشكات  واجلامعـــات 
احلكومية. واألقى ال�صـــفري كلمة حتدث فيها 
عن قيم الت�صـــامح يف املجتمـــع البحريني، اإذ 
اإن خمتلـــف اجلماعـــات والطوائـــف الديني ل 
تعي�ـــس جنًبا بجنب فح�صـــب، ولكنها ت�صـــهد 
تعاي�ًصا حقيقًيا يف حياتها اليومية بني الأهل 

والأ�صـــدقاء. وحتدث يف الفعاليـــة 3 من اأبرز 
رجال الدين يف الوليـــات املتحدة الأمريكية 
ومن خمتلف الأديان ال�صـــماوية عن التعاي�س 
والت�صـــامح الديني، واأ�صـــادوا خالل كلماتهم 
مبملكـــة البحريـــن وما ت�صـــهده مـــن تعاي�س 
وت�صـــامح ديني يعـــد اأمنوذًجا يحتـــذى به يف 
وا  املنطقة وعلى م�صـــتوى العامل اأجمع، وعربرّ
من خاللها عن �صـــكرهم لعاهل البالد �صاحب 
اجلاللـــة امللك حمـــد بـــن عي�صـــى اآل خليفة، 
م�صـــيدين يف ذات الوقـــت بروؤيـــة جاللته باأن 
“اجلهل عدو ال�صـــالم”، وما �صـــمله جاللته من 
رعايـــة كرميـــة واهتمـــام ب�ـــرشورة املحافظة 
على النموذج البحريني للتعاي�س والت�صـــامح 
وتعزيزه ليكون �صعلة تنري املنطقة والعامل.

ح�صـــد برنامـــج »الـــراي« الذي تعر�صـــه 
قناة البحرين الف�صـــائية على اأف�صـــل برنامج 
تلفزيوين من بني الربامـــج التلفزيونية التي 
بثتهـــا القنـــاة، �صـــمن تكـــرمي وزارة �صـــوؤون 
الإعالم لالأعمـــال الإعالمية املتميزة، يف الغبقة 
الرم�صـــانية ال�صـــنوية التـــي اأقيمـــت برعايـــة 
الوزير علي الرميحي. وناق�س برنامج »الراي« 
خالل مو�صـــمه الثاين منذ نوفمرب 2017 وحتى 
مايـــو اجلـــاري، نحو 600 مو�صـــوع مـــن نب�س 
ال�صـــارع، وطرح الق�صـــايا املحليـــة املوجودة 

على ال�صـــاحة، ف�صـــاًل عن مناق�صـــة الإجنازات 
البحرينيـــة �صـــواء احلكوميـــة اأو الأهليـــة، على 
مدى 135 حلقة مت عر�صها يف املو�صم الثاين.

الربنامج من تقدمي فواز العبداهلل، ورقية 
حم�صن، ويراأ�س فريق التحرير حذيفة اإبراهيم، 
ومن اإعداد هيفـــاء عدوان، �صـــكينة الطوا�س، 
مـــروة خمي�س، نورة املن�صـــوري، اإيهاب اأحمد، 
�صـــبيكة الدو�رشي، ويف املونتاج ح�صام اخل�رش، 
وحامد املجيبـــل، والإخراج نزار بوهزاع، وليلى 

الفتياين.

• • رائدة العلوي	 عبداهلل احلواج	 • ماجد النعيمي	

• وهيب اخلاجة	

• جانب من حفل تخريج مدر�صة ال�صيخة ح�صة للبنات	

إسراف تعديل الدستور
  

اأ�رشف الربملان يف توقيع اقرتاحات تعديل الد�صـــتور. تقدمي 6 اقرتاحات خالل 4 �صنوات 
مـــن عمر الربملان ي�صـــري لعتالل. ويجـــب احلفاظ على هيبـــة اأبو القوانني، وجتنب ا�صـــتغالل 

مرونته.
لعـــل التعديـــل الأهم الذي اأجنـــزه الربملان باإرادة ملكية. واأعني مد اخت�صـــا�س الق�صـــاء 

الع�صكري، ملحاكمة جنايات الرهابيني؛ ل�رشعة ف�صل الق�صايا.
اأما القرتاحات النيابية اخلم�صة فهي:

- ا�صـــرتداد ال�صوريني حق ال�صوؤال، وعرابه النائب عي�صى تركي، وقدمه يف مار�س 2016، 
وُطِم�َس، ومل يعر�س بجل�صة عامة ملناق�صته والبت فيه، بالرغم اأنه الأول من نوعه.

- تو�صيع دائرة م�صاءلة النواب لت�صمل جميع اأع�صاء جمل�س الوزراء، وا�صرتداد ال�صوريني 
حق ال�صوؤال دون مناق�صته بجل�صة عامة. وم�صى التعديل ب�رشعة الربق، واأحيل للحكومة.

- تثبيت حق جمانية اخلدمات ال�صـــحية للمواطنني. ومت جتاهله. ومل يعر�س بجل�صة عامة 
ملناق�صته والبت فيه.

- تعديل طريقة انتخاب نائبي رئي�س جمل�س النواب؛ ليكون اقرتاعهما �صـــنويا، مع بداية 
كل دور انعقاد، اأ�صوة مبجل�س ال�صورى.

- حت�صـــني المتيـــازات التقاعديـــة للمواطنـــني. ومت جتاهلـــه. ومل يعر�س بجل�صـــة عامة 
ملناق�صته والبت فيه.

اأما اقرتاح ال�صـــوريني، فهو الثاين من نوعه، ل�صـــرتداد حقهم بال�صـــوؤال، ولكن ب�صوابط 
ناعمة، وما زالت اأوراق التعديل بعهدة اجلهة املخت�صة باملجل�س. ومل ولن يعر�س بجل�صة عامة.

  
تيار

»ل اأحد يخطط للف�صل، واإمنا هو يف�صل يف التخطيط«.
اأني�ص من�سور

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

موؤ�س�سة اجل�رس تنظم حفل �سحور رم�ساين

اأقامـــت املوؤ�ص�صـــة العامـــة جل�ـــرش امللك 
فهد حفل �صـــحور ملنت�صـــبيها، وقدم املدير 
العام للموؤ�ص�صـــة فهـــد الـــداود التهنئة اإلى 
كل من�صـــوبي املوؤ�ص�صة مبنا�صبة حلول �صهر 
رم�صـــان املبارك متمنياً لهم �صيامه وقيامه 
و�صـــالح الأعمـــال.  مـــن جهته، اأو�صـــح مدير 

اإدارة العالقـــات العامة باجل�رش جمال الياقوت 
اأن مبـــادرة اإقامـــة حفل ال�صـــحور للموظفني 
تاأتـــي بحر�س واهتمام املديـــر العام لتعزيز 
روح الألفـــة واملحبـــة فيما بـــني املوظفني. 
وابتهـــل احل�صـــور اإلى اهلل عز وجـــل اأن يعيد 
هذه املنا�صبة على اجلميع باخلري والربكات.
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تطوير اآليات م�رشوع تنمية املدن والقرى خلدمة ذوي الدخل املحدود
2.4 مليون ميزانية �سنوية والأولويات حتددها املجال�س البلدية... اأبو الفتح: 

املنام���ة - وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين: توا�سل وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين، ممثلة يف اإدارة التنمية 
احل�رضي���ة، جهودها يف اإجناز املنازل املدرجة �س���من 
م�رضوع تنمية املدن والقرى مبا ميكن من ا�س���تيعاب 
اأكرب ق���در ممكن من املنازل ح�س���ب الأولويات التي 

حتددها املجال�س البلدية.
ويعترب هذا امل�رضوع اأحد امل�ساريع ال�سرتاتيجية 
الهادف���ة لالهتم���ام بالأ����رض ذات الدخ���ل املح���دود 
مبا يوؤم���ن احلياة الكرمي���ة لها وهو اأح���د املبادرات 
احلكومي���ة املهم���ة الت���ي تهت���م ب�س���حة ورفاهي���ة 

املواطنني.
ويف ه���ذا ال�س���ياق، وقعت ال���وزارة اأخ���را عقد 
�س���يانة وترميم 135 منزل �س���من امل����رضوع، اإذ بداأ 
العم���ل يف عدد كب���ر منها، و�س���يتجاوز عدد املنازل 
املنجزة خالل الن�س���ف الثاين م���ن العام اجلاري 135 

منزل يف جميع املحافظات.
واأ�س���ار وكيل �س���وؤون البلديات نبيل اأبو الفتح 
اإل���ى اأن ال���وزارة ب�س���دد تطوي���ر اآلي���ات العم���ل يف 
امل�رضوع مبا يقلل من مدة النتظار ويح�سن من جودة 
الإجناز. وك�سف عن اأن الوزارة انتهت من 2690 بيتا 
من���ذ اإطالق امل�رضوع، اإذ من املتوق���ع اأن يتجاوز عدد 

البيوت املنجزة 2900 بيت بنهاية العام اجلاري.
واأو�س���ح اأن م����رضوع تنمي���ة امل���دن والقرى من 
امل�ساريع املهمة لدى الوزارة، اإذ اإنه “م�رضوع اأطلقته 
وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
الع���ام 2006 بهدف حت�س���ني م�س���تويات املعي�س���ة 
لالأ�رض من ذوي الدخل املح���دود، وتعمل الوزارة على 
حتقيق هذا الهدف من خالل تقدمي خدمات لالأ�رض من 

ذوي الدخل املحدود من امليزانية”.
وقال اأبو الفتح اإن امليزانية املر�سودة للم�رضوع 
تبل���غ 2.4 ملي���ون دين���ار لل�س���نة املالي���ة 2018 - 

.”2019
واأ�س���اف “وفقا للمادة 9 البند )و( من د�س���تور 
مملك���ة البحري���ن بالع���ام 2002 والت���ي تن�س على 
)تعم���ل الدول���ة عل���ى توفر ال�س���كن ل���ذوي الدخل 
املح���دود من املواطن���ني(، فقد مت حتدي���د اأهداف 
امل����رضوع يف اأعمال بناء العقار واأعمال �س���يانة العقار 
وب���دل اليجار”، م�س���را اإلى اأن اله���دف الرئي�س هو 
تقدمي خدمات بهدف حت�س���ني م�ستوى ال�سكن لالأ�رض 

ذات الدخل املحدود امل�ستفيدة من امل�رضوع”.
وتاب���ع الوكي���ل “ا�س���تطاعت ال���وزارة حتقي���ق 

منجزات مهمة يف هذا امل����رضوع، فاحلديث عن ترميم 
2900 بي���ت لالرتقاء بامل�س���توى املعي�س���ي لبع�س 
العوائل اأمر مهم بالذات يف جمتمع متالحم كاملجتمع 

البحريني”. 
وي�س���تفيد من م�رضوع تنمية املدن والقرى جميع 
من ينطبق عليهم �ل�رشوط، �إذ �إن هناك معايري لقبول 
الطلبات منها “اأن يكون مواطنا بحرينيا يبلغ 18 عاما 
فما فوق، واأن يكون مالكا للعقار ملدة 10 �س���نوات 
فاأكرث، واأن يكون مالكا لأر�س م�س���احتها ل تقل عن 
150 م���رتا مربعا ول ت���در دخال، واأن تك���ون البطاقة 
الذكية وعن���وان مقدم الطلب متطابقة اإ�س���افة اإلى 
موافق���ة جمي���ع مالكي العق���ار يف حال كون���ه مملوكا 
لأكرث من �س���خ�س واحد واأن يك���ون مقدم الطلب قد 

اأقام يف العقار ملدة ل تقل عن 10�سنوات”.
كذلك يجب األ يتجاوز اإجمايل دخل مقدم الطلب 
600 دينار بحريني، واأل يكون مقدم الطلب ا�ستفاد 
م���ن امل����رضوع م�س���بقا اأو م���ن م����رضوع البي���وت الآيلة 

لل�سقوط”.
واأك���دت مدي���رة اإدارة التنمي���ة احل�رضي���ة راوية 
املناعي اأن متو�س���ط الكلف���ة التقديرية للبيت يجب 
األ يتجاوز 10000 دينار، اإذ اإن الأعمال التي يغطيها 
امل�رضوع هي خدمات ال�س���يانة وخدمات الإن�ساء وبدل 

الإيجار واحلالت الطارئة واحلالت ال�ستثنائية.
واأو�س���حت “بالن�س���بة خلدم���ات ال�س���يانة التي 
تقدمه���ا اإدارة التنمية احل�رضية لالأ�رض من ذوي الدخل 
املح���دود فه���ي اأعم���ال �س���يانة الغ���رف واحلمامات 

واملطابخ، �سيانة كراج ال�سيارة يف حال اأن التلفيات 
اأو الت�س���دعات ق���د توؤثر عل���ى بناء املنزل، �س���يانة 
ع���وازل الأمطار، �س���يانة واجهة املبن���ى، اأعمال طالء 
اجل���دران، اأعم���ال الليا�س���ة والتبيي����س وا�س���تبدال 
الأبواب والنوافذ التي تكون حالتها �سيئة، متديدات 
اأ�س���الك الكهرباء اجلديدة، حتدي���ث مغذي الكهرباء، 
الطالء الداخلي للغرف واجلدران، واإ�سالح الت�سققات 

الكبرة”.
وتابعت “اأما خدمات الإن�س���اء فتقت�رض على بناء 
غ���رف نوم، �س���الة، مطب���خ، حمام���ات، درج مع غرفة 
الدرج وبناء اأ�س���وار �س���من العادي���ة املقبولة وهدم 

�لأجز�ء �لآيلة لل�س���قوط من �لعق���ار و�إعادة بنائها يف 
حال ك���ون ال�رضر قد جعل الغرفة غر قابلة لل�س���كن 

فيها، وتركيب عوازل الأمطار”. 
واأو�سحت املناعي اأن اأعمال الإن�ساء تتم بح�سب 
قوة ومتانة اأ�س���ا�س العقار، كما اأن���ه يجب األ تتجاوز 
م�س���احة البن���اء املطل���وب 60 م���رتا مربعا، وي�س���مح 
بزيادة م�س���احة البن���اء املراد اإن�س���ائه مبقدار 10 % 
وهي 6 اأمتار مربعة، وذلك اإذا تطلب الإن�ساء حماكاة 

الو�سع الإن�سائي للدور ال�سفلي.
لالأ����رض  القت�س���ادية  للحال���ة  “نظ���را  وقال���ت 
امل�س���تفيدة من هذا امل�رضوع مت مراع���اة توفر بدل 

اإيجار لالأ�رضة امل�س���تفيدة ف���رتة العمل، اإذ مينح بدل 
اإيجار وقدره 150 دينارا يف ال�سهر ملقدمي الطلبات 
الذي���ن يرتت���ب عليه���م اإخ���الء عقارهم اأثن���اء فكرتة 
القي���ام باأعم���ال الإن�س���اء اأو ال�س���يانة؛ لكونه���ا غر 

�ساحلة لل�سكن”.
وبالن�سبة للحالت الطارئة، اأو�سح اأبو الفتح اأن 
“هن���اك القليل من الطلبات التي تعترب من احلالت 
ال�س���تثنائية )...( ومت ت�س���كيل جلنة وحتديد ما اإذا 
كان���ت احل���الت تعترب ا�س���تثنائية”، م�س���را اإلى اأن 
م�س���وؤولية املوافق���ة النهائية تقع يف ه���ذه احلالت 
عل���ى الوكي���ل امل�س���اعد، فعلى �س���بيل املث���ال، اإذا 
كانت ميزانية تقدمي اخلدم���ة ملقدم الطلب تتجاوز 
10000 دين���ار ول تف���ي مبتطلب���ات برنام���ج تنمية 
امل���دن والقرى، ير�س���ل الطل���ب اإلى جلن���ة احلالت 

ال�ستثنائية لإجراء التقييم”.
وقال “ارتاأت وزارة الأ�س���غال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين اأن يت���م تنفيذ جمي���ع طلبات 
امل����رضوع من خالل مقاولني ذوي خ���ربة فنية وكفاءة 
مالي���ة مالئم���ة، وعلي���ه مت توقيع عق���ود زمنية مع 3 
مقاول���ني موؤهل���ني ل���دى وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون 

البلديات والتخطيط العمراين لرتميم املنازل”. 
واأردف اأن “م����رضوع التنمي���ة احل�رضي���ة يع���د من 
امل�س���اريع الرائدة يف جمال حت�س���ني م�ستوى ال�سكن 
للمواطن���ني، وه���و يوؤك���د اهتم���ام احلكوم���ة بتلبية 
الحتياج���ات امللح���ة الت���ي تنعك����س على م�س���توى 

املعي�سة والبيئة احل�رضية”.

• زيارة لأحد البيوت	

• اأعمال الرتميم	

املئات يحيون �شالة الرتاويح بجامع ال�شيخة موزة بالرفاع
نخبة من الأئمة وامل�سايخ ي�ساركون يف الربامج الدينية

اأحيا مئات امل�س���لني بجام���ع املغفور لها 
ال�سيخة موزة بنت حمد اآل خليفة بالرفاع �سالة 
الرتاويح بقلوب مطمئنة ونفو�س ملوؤها الرحمة 
خل���ف ع���دد م���ن امل�س���ايخ واملقرئ���ني الذين 

متيزوا بعذوبة التالوة.
واأك���دت اإدارة جامع املغفور لها ال�س���يخة 
موزة بن���ت حم���د اآل خليفة ا�س���تعدادها مبكًرا 
اأع���داد كب���رة م���ن امل�س���لني يف  ل�س���تقبال 
�س���التي الرتاويح والقيام، وعن حر�س���ها على 
اإقامة الربامج الدينية والتوعوية التي تعزز من 

ا. فائدة امل�سلني دينيًّا ودنيويًّ

حمرر ال�شوؤون املحلية



�إطالق “زين �إك�سرب�س” 
للتو�سيل �ملنزيل

�ملنام����ة - زين: توّفر �رشك����ة زين �لبحرين، 
خدم����ة �لتو�س����يل �ملن����زيل �لتي متّك����ن عمالء 
زين من �إمتام خدمات ع����دة مبا�رشة �أمام �أبو�ب 
منازلهم. ويتمكن عم����الء زين �لبحرين �لآن من 
جتديد باقات �لدفع �لآجل، و�لت�سجيل لباقات 
جدي����دة، وت�س����جيل خط����وط زي����ن الهاتفي����ة، 
واحل�س����ول عل����ى بطاق����ات SIM و�لأجهزة مع 
التو�س����يل مبا�رشة اإلى اأبواب منازلهم من خالل 

خدمة زين �إك�سربي�س. 

ل لتفاق مع “زد تي �إي” ال�سينية تر�مب: �لتو�سّ
وا�س���نطن - ا ف ب: اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب التو�س���ل اإلى اتفاق لت�سوية 
اخلالف حول جمموعة “زد تي �إي” ال�س���ينية لالت�سالت، ما اأثار غ�سب اأع�ساء يف الكونغر�س 
م���ن دميوقراطيني وحتى جمهوريني. وكتب ترامب على تويرت “اأغلقتها )املجموعة(، والآن 
لندعها تفتح من جديد مع �سمانات اأمنية م�سددة وتغيري يف الإدارة وجمل�س الإدارة، وفر�س 

�رشاء مكونات اأمريكية وغرامة بقيمة 1.3 مليار دولر”.
ون���ّدد ترامب كذلك ب�سيا�س���ة اأ�س���الفه القت�س���ادية واتهمه���م باأنهم “�س���محوا ل�رشكة 
الت�سالت زد تي اإي بالزدهار بدون اأي �سوابط اأمنية”. وانتقد الدميوقراطيني اآخًذا عليهم 

“اتفاقاتهم التجارية املزعومة التي حتولت اإلى م�سحكة للعامل”.
وكان���ت الوليات املتحدة فر�س���ت يف مار�س 2017 غرامة قدره���ا 1.2 مليار دولر على 
املجموعة ال�س���ينية لنتهاكها احلظر املفرو�س على بيون���غ يانغ وطهران، واأرفقت الغرامة 

باملطالبة بتغيريات داخل جمل�س اإدارتها. 
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اقتصاد
رئي�س “فيفا”: حتديث البنية التحتية وتو�شعة �شبكة “ميناتيلكوم”

م�ستعدون للجيل اخلام�س ونتوقع اإتاحة الرتددات بداية 2019

علي الفردان من �شاحية ال�شيف  

ك�س����ف الرئي�����س التنفي����ذي ل�رشك����ة “فيف����ا” 
البحري����ن، علي����ان الوتيد، اأن ال�رشكة ب����داأت مب�رشوع 
حتديث �سامل للبنية التحتية ل�سبكة “ميناتيكلوم” 

بعد اأن قامت بال�ستحواذ عليها موؤخًرا.
هام�����س  عل����ى  ال�س����حافيني  الوتي����د  واأبل����غ 
غبق����ة رم�س����انية اأقامته����ا ال�رشك����ة احتفاًء ب�س����هر 
رم�س����ان املبارك، اأن ال�رشكة �س����تحافظ على هوية 
“ميناتيلكوم” قائالً “�أعتقد �إن �لعمالء �ملوجودين 
فيه����ا �ست�س����تمر خدمتهم من قب����ل ال�رشكة، لكن ما 
نعمل عليه ب�س����كل يومي هو ال�س����تثمار الفعال يف 
البني����ة التحتي����ة وتقدمي خدم����ات اأف�س����ل، وقريًبا 
واخلدم����ات  لل�س����بكات  تو�س����يع  هن����اك  �س����يكون 

�ملقدمة”.
وتاب����ع “عمالوؤن����ا يف ميناتيكل����وم �سي�س����عرون 
بنقل����ة كب����رية يف جترب����ة العم����الء، بداأن����ا م�س����اريع 
يف البني����ة التحتي����ة وبع�س����ها اأجنز وبع�س����ها الآخر 
على و�س����ك النتهاء، �س����يكون هن����اك متيز كبري يف 

ال�رشعات والتنوع يف اخلدمات”.
و��س����تحوذت �رشك����ة “فيفا”�لبحري����ن، �لتابعة 
ل�رشكة الت�س����الت ال�س����عودية، يف دي�س����مرب العام 
املا�س����ي على كامل �رشك����ة “ميناتيكلوم” من بيت 
التموي����ل الكويت����ي، يف حني ب����داأت ال�رشك����ة عملية 

ا�س����تحواذ على �رشك����ة “نيوتل” اإل اأن ال�س����فقة مل 
تنجز بعد.

وبخ�س����و�س مدى التقدم املح����رز نحو تقدمي 
خدم����ات اجلي����ل اخلام�����س يف البحرين اأف����اد الوتيد 
“اجليل اخلام�س من التقنيات الأ�سا�سية للم�سغلني، 
نح����ن بداأن����ا الختب����ارات عل����ى اجلي����ل اخلام�س من 
فرتة، وباإذن �هلل �س����تكون �لبحرين �س����باقة”، مبيًنا 
“ال����رتددات موجودة )...( والأخوان يف هيئة تنظيم 
الت�سالت لديهم خطة لو�سع الرتددات املنا�سبة، 
كجزء من اخلطة الوطنية لالت�س����الت، اأعتقد اإنه يف 
2018 �أو بد�ية 2019 �س����تكون �ل����رتدد�ت كافية 

ومنا�سبة خلدمات اجليل اخلام�س بالبحرين”.
واأو�س����ح اأن ال�رشك����ة اأجرت الختب����ارات خلدمة 
اجليل اخلام�س وبداأت بال�ستعداد، موؤكًدا “بالن�سبة 
لل�رشك����ة، اأعمالن����ا ب����داأت بها منذ ف����رتة، كان هناك 
خط����وات تقنية متوا�س����لة لتجهيز البني����ة التحتية 

لتكون جاهزة للجيل اخلام�س”.
وبخ�س���و�س طرح خدم���ة اجلي���ل اخلام�س يف 
ال�س���وق، قال الوتي���د “العملية تت���م على مراحل 
متعددة، م���ن جهتنا بداأنا م���ن نهاية 2017 على 
و�س���ع التقنيات املنا�س���بة لكي نكون رائدين يف 
تق���دمي خدمات اجليل اخلام�س، فالبحرين عودتنا 
اأن تكون �س���باقة واإن �س���اء اهلل ت�س���تمر على هذا 
املن���وال، كذل���ك ال�رشكة ع���ودة الزبائ���ن على اأن 

تكون �سباقة”.
واأ�س����اف الرئي�س لتنفيذي اأن “فيفا” متتلك 
�تفاقي����ات م����ع 70 دول����ة للح�س����ول عل����ى خدمات 
التج����وال يف خمتلف دول العامل باأ�س����عار منا�س����بة، 
م�س����رًيا اإل����ى اأن خدمات “فيفا” هي الأف�س����ل على 
م�س����توى اخللي����ج يف خدم����ات التج����وال م����ن ناحية 

احل�سول على بيانات مفتوحة باأ�سعار تناف�سية.
وبخ�س����و�س عملية ا�س����تحواذ �رشك����ة نيوتل”، 
قال “عمليات ال�س����تحواذ يتم التعامل معها ح�سب 
قوانني خا�س����ة، ونح����ن نتبع الأنظم����ة املوجودة يف 
هيئة الت�س����الت”. واأحج����م الوتيد اإعط����اء اإجابات 
حم����ددة فيم����ا اإذا كان����ت “فيف����ا” ق����د تخل����ت عن 

ال�سفقة اأو اأنها �ستم�سى قدًما فيها.
وتقدمت “فيفا” ر�سميًّا العام املا�سي، بطلب 
لال�س����تحواذ على �رشكة “نيوتل” لالت�سالت والتي 
تق����دم خدم����ات البيانات والت�س����الت عرب �س����بكة 
“األياف ب�رشي����ة” اإلى منطقة جزر اأمواج، اإذ تزامنت 
اخلطوة مع خطط اململكة لتنظيم وفتح ال�س����بكات 
الأر�س����ية للمناف�سة يف ال�سوق والتي تكللت بالبدء 
بف�سل عمليات �رشكة “بتلكو” املهيمنة حاليًّا على 
الت�س����الت الأر�س����ية يف البحرين. وعم����ا اإذا كانت 
“فيفا” البحرين تفكر يف اإدراج اأ�سهمها يف اأ�سواق 
الأ�سهم، اأ�سار الوتيد اإلى اأنه لي�ست هناك اأي خطط 

اأو نية لالإدراج على املدى املنظور.
وتط����رق الوتيد اإلى التطورات التي �س����هدتها 
“فيفا” خالل الفرتة املا�س����ية قائ����ال “التطوير يف 
فيفا م�س����تمر يف جميع النواحي �سواء البنية التحتية 
اأو اخلدم����ات ويف جمي����ع املج����الت للعم����الء الأفراد 
وال�رشكات واجلهات احلكومية، هذا نحن م�س����تمرون 
فيه منذ اأعوام، واإن �س����اء هلل �س����يكون يف هذا العام 

الكثري الذي �سنقدمهما �سيميز فيفا البحرين”.
يذك����ر اأن “فيف����ا” البحرين اأطلق����ت عملياتها 
يف البحري����ن يف الع����ام 2010، لتك����ون ثال����ث �رشكة 
خدمات للهاتف النقال، لتدخل ال�س����وق البحرينية، 
وبعد عامني من ذلك اأطلقت ال�رشكة خدمات اجليل 

الرابع يف 2014.

• الوتيد متحدًثا لل�سحافيني على هام�س اأم�سية رم�سانية	

اأمل احلامد من ال�شناب�س

قال القائ���م باأعمال الرئي�س التنفيذي لغرفة 
جتارة و�سناعة البحرين، عارف هجر�س، اإن الغرفة 
ب�س���دد تعيني �رشكة لتويل عملية اإجراء املقابالت 
م���ع املتقدم���ني لختي���ار رئي����س تنفي���ذي جديد 
للغرفة الأ�س���بوع املقبل، عل���ى اأن يتم اختياره من 
قبل جمل�س الإدارة. واأو�س���ح هجر�س لل�سحافيني 
على هام����س جمل�س الغرفة الرم�س���اين اأن الغرفة 
قدمت لأكرب ال�رشكات وا�س���تلمت بع�س العرو�س 
و�ست�ستلم بقيتها يف الأ�سبوع املقبل، ليتم تقييم 

العرو�س واختيار ال�رشكة.
واأ�س���ار هجر�س اإلى اأن الغرفة �س���تعلن قريًبا 
“عن م�س���اريع ا�س���تثمارية للغرف���ة )...( املجل�س 
وجمي���ع  اقت�س���ادي،  عر����س  مبثاب���ة  الرم�س���اين 
ال�س���فراء واأغلب رجال الأعمال ح�رشوا مما يعزز من 
ثقة ال�س���ارع التجاري للغرفة، )...( احل�سور متميز 

من جمي���ع القطاع���ات، الوجه���اء، الأعي���ان ورجال 
الإعالم، وهو اأمر يفرحن���ا كمجل�س اإدارة، موؤكًدا اأن 
اأبوابهم وقلوبهم مفتوحة، وقد �س���معوا باملجل�س 
الرم�ساين اقرتاحات جميلة، والتوا�سل والتنا�سق 
ا اإن �س���اء  ا، )...( املجل�س �س���يكون �س���هريًّ مهم جدًّ

�هلل من �أجل �للتقاء بالنا�س و�ل�ستماع لهم”.
وكان���ت الغرفة نظمت جمل�س���ها الرم�س���اين 
اجلمعة برعاية رئي�سها �سمري نا�س، وبح�سور كبار 
امل�س���وؤولني والوجهاء والأعيان والدبلوما�س���يني، 
وذلك اأ�سوة مبجال�س الغرفة الرم�سانية يف الأعوام 
ال�س���ابقة.  وذكر هجر�س اأن جمل�س الإدارة اجلديد 
تول���ى زمام الأمور منذ �س���هرين، وقد ورثنا تركة، 
)...( اأ�س���ياء كثرية يف النتظار، و�سيتم الإعالن عن 
اأخبار جيدة، فالعمل مكثف، والنتائج بحاجة لوقت.

و�أك���د �أن �لعم���ل ج���اد بالغرف���ة م���ن جمي���ع 
املوظفني، وهن���اك خطوات لتطوي���ر املوظفني، 
اإذ ر�س���دت ميزاني���ة كب���رية للتدري���ب، لفًتا اإلى 

“اأننا قريبون من جميع املوظفني، ونعقد اجتماًعا 
اأ�سبوعيًّا مع جميع الإدارات”.

واأ�س���اف “تعليماتنا جلميع املدراء باجللو�س 
مع جميع املوظفني، موؤكًدا اأهمية اأن تكون الروؤية 

وا�س���حة للجمي���ع، حيث كان���ت يف ال�س���ابق هناك 
م�سكلة توا�سل بني الغرفة والأع�ساء وبني الغرفة 
يف البحرين والغرف الأخ���رى )...( نعمل حاليا على 
اإعادة التوا�س���ل لتاأخذ الغرفة مكانها امل�س���تحق، 

خ�سو�سا اأننا نريد نتائج”.
واأ�س���ار اإل���ى اأن املجل�س اجلدي���د لديه خطط 
كث���رية لتطوي���ر بي���ت التج���ار، حيث �س���يتم عمل 
كويف �سوب لأع�ساء الغرفة وغريهم، لأننا نريد اأن 
جنذب النا����س للغرفة، كنت اأ�س���عر األ روح فيها، 
كل التجار يجب اأن ي�س���عروا اأن هذا مكانهم، هناك 

خطط، هناك اأخبار كثرية ت�سمعون عنها قريًبا.
وذكر اأن جلنة ال�س���تثمار بالغرفة لديها راأ�س 
م���ال وهن���اك م�س���اريع ا�س���تثمارية كب���رية، “وقد 
�أ�س�س���نا �للجنة و�لأ�س���بوع �لقادم �س���يعقد �جتماع 
و�س���يتم الإعالن عن امل�س���اريع التي نعمل عليها، 
من بينها مبنى الغرفة القدمي، وم�ساريع �ست�سيف 
قيمة لل�س���ارع التجاري والتجار والغرفة”، مف�سال 

عدم الك�سف عنها.
وبخ�س���و�س خطة املئة يوم، ب���ني هجر�س اأن 
اللجان تعمل بكل جدية، لالإجناز يف الوقت املحدد، 

اأو قبله.
وذك���ر اأنه مت متديد فرتة التقدمي لع�س���وية 
اللجان ملدة اأ�س���بوع لزيادة الطلبات، )...( اللجان 
�ستكون متميزة من حيث الكفاءة واجلودة، موؤكًدا 
حاج���ة اللج���ان لتك���ون خليط م���ن كل املنا�س���ب 
واخلربات، “اإن �ساء اهلل تكون فعالة، هناك معايري 

وقيا�س اأداء، كل �سي حمكوم بقوانني ومعايري”.
وفيم���ا يتعل���ق بالعم���ل م���ع وزارة ال�س���ناعة 
الغرف���ة  اأن  اأك���د هجر����س  وال�س���ياحة،  والتج���ارة 
والوزارة يكمالن عمل بع�س���هما بع�ًس���ا، واإن �س���اء 
ا،  اهلل هناك م�رشوع م�سرتك بيننا، والعالقة طيبة جدًَّ
)...( ناأم���ل اأن نعمل معهم يف م�س���اريع ثانية، الأخ 
زايد متفهم ويقدم الدعم لنا، م�سرًيا اإلى اأن العمل 

جاٍر لتغيري قانون الغرفة باملر�سوم رقم 48.

الأ�شبوع املقبل تعيني �رشكة لختيار رئي�س تنفيذي لـ “الغرفة” 
يف اأول اجتماع للجنة ال�ستثمار ... هجر�س:

ج ملبادرة “خري بل�س” “األواين” تروِّ
“�ِشناد” حت�شل على رخ�شة “فيزا” العاملية

للتو�سع كمزود خلدمات الدفع 

املنامة - �ِسناد: متكنت “�ِسناد”، ال�رشكة 
الرائدة يف جمال خدمات البطاقات امل�رشفية 
واإدارة اأجه���زة ال����رشاف الآيل، م���ن احل�س���ول 
على رخ�س���ة فيزا العاملية، ال�رشكة الرائدة يف 
تكنولوجيا املدفوعات الرقمية، وذلك بهدف 
دع���م روؤيته���ا يف التو�س���ع كم���زود خلدم���ات 
الدف���ع وموا�س���لة دع���م البن���وك يف ال�س���وق 
املحلي واخلارجي من خالل من�ستها اجلديدة 

واملتكاملة يف البحرين.
وقالت املدير العام لل�رشكة، رنا املعيلي 
“ي�سكل ح�سولنا على رخ�س���ة فيزا العاملية 
ا بالن�سبة لنا، اإذ يندرج �سمن اإطار  اإجناًزا مهمًّ
خطة التو�سع ال�سرتاتيجية التي نتبعها. وُتَعد 
بطاقات فيزا من املنتجات الرئي�سية لل�رشكة، 
ونح���ن دائًما حري�س���ون على تنوي���ع خدماتنا 
من خالل تبنين���ا لربامج البطاق���ات الدولية. 

كما اأننا على يقني باأن هذه الرخ�س���ة �ستتيح 
ل�رشكة ’�ِسناد‘ توفري طيف وا�سع من اخليارات 
واخلدمات الأف�س���ل للبنوك امل�س���اِركة معنا. 

ونتطلع لال�ستفادة من هذه الرخ�سة وامل�سي 
قدًما يف خمططاتنا التو�س���عية خلدمة خمتلف 

املوؤ�س�سات امل�رشفية”.  
البحري����ن  لفي����زا  الع����ام  املدي����ر  وق����ال 
والكويت و�س����لطنة عمان، �سا�س����انك �س����ينغ  
“تعد ال�����رشكات املزودة حلل����ول الدفع جزًءا 
����ا م����ن نظ����ام املدفوعات امل����ايل، حيث  مهمًّ
اإنها ت�ساعد امل�س����ارف واملوؤ�س�سات املالية 
عل����ى تق����دمي جمموعة وا�س����عة م����ن خدمات 
معاجل����ة احلركات املالية والت����ي متكنها من 
زيادة ال�رشعة واملرونة يف قدراتها الكفائية. 
وت�س����عد فيزا ب�رشاكتها مع ال�رشكات املزودة 
حلل����ول الدفع ك�رشك����ة “�ِس����ناد” يف البحرين 
والتي ت�س����ارك التزامن����ا باملوثوقية والأمن 
وال�رشع����ة وبخدم����ة بنوكنا وعمالئن����ا وحاملي 

بطاقاتنا”. 

�أل���و�ين:   - �ملنام���ة 
األ���واين  جمعي���ة  اأعلن���ت 
دخوله���ا  ع���ن  �لبحري���ن 
ا�س���رتاتيجية  �رشاك���ة  يف 
م���ع مبادرة “خ���ري بل�س” 
به���دف الرتوي���ج له���ذه 
اأو�س���اط  يف  املب���ادرة 
اإذ  اجلمعيات الن�س���ائية، 
موقعا  املب���ادرة  تق���دم 
احرتافي���ا  اإلكرتوني���ا 

وحل���ول وتطبيقات الدفع والتربع لكل موؤ�س�س���ات العمل الأهلي، اخلريي والتطوعي، 
جمان���ا، يف البحري���ن. وقال رئي�س اجلمعية اخلبري القت�س���ادي عم���ار عواجي اإن حزمة 
الدع���م التقني ال���ذي تقدمه املب���ادرة �س���تكون متاحة اأي�س���ا اأمام رائ���دات الأعمال 
و�ساحبات الأعمال الجتماعية اللواتي تن�سوي م�رشوعاتهن على جوانب من امل�سوؤولية 

الجتماعية وخدمة املجتمع البحريني وتنميته.
واأك���د عواجي اأهمية ذلك يف ت�س���جيع الن�س���اء القائمات على موؤ�س�س���ات املجتمع 
امل���دين وكذلك �س���احبات امل�س���اريع يف التحول نحو اقت�س���اد املعرف���ة وتطبيقاته، 
وت�سخري التقنيات احلديثة يف العمل اخلريي والنفع العام، وزيادة العوائد املن�سودة.

• رنا املعيلي 	

• عارف هجر�س	

ت��ه��ي��ئ��ة ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل����س���ت���ق���ب���ال اجل����ي����ل اخل���ام�������س م���ن���ذ ن���ه���اي���ة ال����ع����ام امل���ا����س���ي

“ميناتيلكوم” �ستحافظ على هويتها بعد ا�ستحواذ “فيفا” 



ن�سائح قبل �ل�سفر �إلى تركيا
طر�بزون ... �أهم �ملناطق �ل�سياحية يف تركيا

على �ساحل البحر الأ�سود

طراب���زون مدين���ة تركي���ة تق���ع يف �س���مال ����رق 
اجلمهورية على �س���احل البحر الأ�س���ود، ت�س���كل مركز 
حمافظة طرابزون، وتقع على طريق احلرير التاريخي، 
يبلغ تعداد �س���كانها حوايل 214.949 األف ن�سمة، تبلغ 
م�ساحة مقاطعة طرابزون حوايل 4.685 األف كيلو مرت 
مربع وحتدها مقاطعات ريزي وجري�سون وجومو�سان، 
ت�س���كل اله�ساب ن�س���بة 22.4 % وت�سكل التالل ن�سبة 
77.6 % من امل�ساحة الكلية، حتتوي طرابزون على 4 
بحريات: اأوزنغول، ت�ساكريجول، �سريا، هالديزين، كما 
اأن هناك العديد من املجاري املائية يف طرابزون لكن 

ل توجد بها اأنهار.
ل���دى طراب���زون ع���دد م���ن الأماكن الت���ي جتذب 
ال�س���ياحة، يع���ود تاري���خ بع�س���ها اإل���ى الوق���ت التي 
كانت تتواجد في���ه الإمرباطوريات القدمية يوًما ما يف 

املنطقة.
- هاجّيا �س���وفيا هي كني�سة بيزنطية مذهلة، من 
املحتمل اأنها اأكرث الأماكن جذًبا لل�سياحة يف املدينة. 

- والأماكن اجلذابة الرئي�سية يف حمافظة طرابزون 
هي: دير �س���وميال )اأي دير باجنايا �س���وميال(، وبحرية 
اأوزنغول، ُبنيت الدير على جانب �سديد النحدار للجبل 
وال���ذي يطل على الغاب���ات اخل����راء يف الأدنى ويبعد 
ح���وايل 50 كيلوم���رًتا جنوب املدينة، وت�س���تهر بحرية 

اأوزنغول بجمالها الطبيعي ومناظرها املده�سة. 
- منتزه بوزتيب: هو منتزه �سغري وحديقة لل�ساي 
عل���ى التالل فوق طرابزون والتي حتتوي على م�س���هد 

بانورامي للمدينة كلها تقريًبا. 
- متحف طرابزون: يقع يف و�س���ط املدينة ويقدم 
معار����ض �س���يقة ع���ن تاري���خ املنطق���ة، مب���ا يف ذلك 

املجموعات املثرية لالإعجاب لالآثار البيزنطية.

- منطق���ة ب���ازار طراب���زون: تتيح فر�ض ت�س���وق 
ممتعة يف ال�سوارع القدمية ال�سيقة، امتداًدا من �سارع 

كوندورا�سيالر من ميدان املدينة. 

الطعام
���ا  يعتم���د الطع���ام املحل���ي يف طراب���زون تقليديًّ
���ا �سمك هام�س���ي، اإذ ت�ستهلك  على ال�س���مك، خ�سو�سً
طرابزون 20 % من اإنتاج تركيا لالأ�س���ماك، وتت�س���من 
بع����ض الأطباق املحلية: الأككابات كوفت )كرات حلم 
�س���اأن ذو نكهة حارة، من منطقة اأككابات(، كارادينيز 
بيدي�س���ي )خبز بيتا على �سكل قارب، مُيالأ عادة بلحمة 
مفرومة وجبن���ة وبي�ض(، كومياك )خمفوق جنب تركي 
ي�س���نع بن�س���ا الذرة وزبدة طازجة وجبنة(، زبدة تونيا، 
كارا لهان���ا كوربا�س���ي )فا�س���وليا وح�س���اء ملفوف(. 
ت�ستهر طرابزون اأي�ًسا بالبندق. ومنطقة البحر الأ�سود 

يف تركي���ا هي اأكرب م�س���ّدر للكرز والبن���دق يف العامل، 
بالإ�س���افة اإلى م�س���احة كبرية لإنتاج ال�س���اي، كل هذا 

ا يف الطعام املحلي. لِعب دوًرا مهمًّ

المناخ
مناخ طراب���زون هو مناخ البحر الأ�س���ود مع هطول 
كث���ري لالأمط���ار، �س���به ا�س���توائي رط���ب، يف ال�س���يف 
داف���ئ ورطب، واحل���د الأعلى ملتو�س���ط درجة احلرارة 
يف �س���هر اأغ�س���ط�ض هو 26.7 درجة مئوية، ويف ال�ستاء 
بارد ورطب، واحلد الأدنى ملتو�س���ط اأقل درجة حرارة 
يف �س���هر يناي���ر ح���وايل 5 درج���ات مئوي���ة، ال�س���يف 
يف طراب���زون اأك���رث دفًئا م���ن املناخ املحيط���ي، لكن 
التقلب���ات الطفيف���ة يف درجة احلرارة تنق���ل تاأثريات 
كبرية من البحر كما هو احلال للمدن الرئي�سية الأخرى 

على �سواطئ البحر الأ�سود الرتكية.

يتطلب الدخول اإلى تركيا احل�سول على تاأ�سرية باإقامة ت�سل 
مدتها اإلى 3 اأ�س���هر فقط، وهي جمانية للبحرينيني وبع�ض الدول 
اخلليجي���ة، ولب���د اأن تتاأكد من اأن جواز �س���فرك لديه �س���الحية 6 
اأ�سهر من تاريخ الدخول اإلى البالد حتى ل تواجه م�سكلة يف املطار.

 النقل من المطار
علي���ك برتتيب عملية نقلك من املط���ار اإلى وجهتك مع وكيل 
ال�س���فر اخلا����ض بك قب���ل ال�س���فر اإلى تركي���ا، خا�س���ة اأن تعريفة 
�س���يارات الأجرة املوج���ودة اأمام املطارات مرتفع���ة للغاية، وعليه 
فالب���د اأن تتع���رف عل���ى و�س���ائل النقل الع���ام يف امل���دن الرتكية 
املختلف���ة، وكي���ف تنتق���ل خالله���ا حتى ل تقع فري�س���ة ل�س���ائقي 

التاك�سي وحتايلهم للح�سول على مزيد من الأموال.

 المفاصلة
املفا�س���لة بال�س���عر اأمر لبد منه يف كثري م���ن الأماكن برتكيا، 
والقاعدة العامة، هي اإذا كان البائع يقبل باملقاي�س���ة على منتجه 
فقم بذلك ومت�س���ك بال�س���عر الذي جتده منا�س���ًبا، حتى اإذا و�س���ل 
الأمر بالتظاهر بال�سري بعيًدا ورف�ض املنتج، خا�سة اأن تلك احليلة 
جتع���ل البائع يعطيك ما تريد بال�س���عر الذي حددته �س���لًفا، اأما اإذا 

رف�ض فعليك اإما بالتخلي عن املنتج، اأو دفع ال�سعر املطلوب.

 تحويل العملة
بالتحدي���د يعترب حتوي���ل الدولر واليورو اإل���ى اللرية الرتكية 
م���ن الأمور ال�س���هلة يف تركيا، حيث تقدم مكاتب ال�رافة اأف�س���ل 
���ا التي  الأ�س���عار، ولكن ل تعتمد على مكتب �رافة واحد وخ�سو�سً
تكون بال�س���ارع العام فهي تقدم اأ�س���عار اأقل من املتواجدة داخل 

ال�سوق والأزقة.

 وسائل االتصال
النرتنت ل بد منه يف وقتنا احلا�ر، وم�س���اركة الأهل ملجريات 
اليوم عند ال�س���فر لذا ميكنك ا�س���تئجار جهاز انرتنت متنقل ب�سعة 

غري حمدودة ب�سعر ي�سل اإلى 25 ديناًرا تقريًبا ملدة 10 اأيام.

 الطقس
اإذا كن���ت ت���زور تركي���ا يف ف�س���ل ال�س���يف خا�س���ة يف يوليو 
واأغ�س���ط�ض، ق���د حتتاج اإل���ى قبعة ال�س���م�ض والك���رمي اخلا�ض بك 
للحماية من حروق الأ�س���عة ال�س���ارة، واإذا كانت زيارتك يف ف�س���ل 
ال�ستاء خا�سة يف نوفمرب، دي�س���مرب، يناير، فرباير، مار�ض، ف�سوف 

حتتاج مالب�ض ثقيلة وبع�ض املظالت.

 السالمة
تركي���ا هي واح���دة من اأكرث الدول اأمًن���ا يف العامل، ولكن هناك 
بع�ض احلالت النادرة من ال�رقة واجلرمية وال�سطو التي حتدث يف 
املدن الكبرية، فاإذا كنت ترغب يف ال�سري بجميع اأنحاء املدينة ليالً، 
فاترك الأ�س���ياء القيمة اخلا�س���ة بك، كاملال وجواز ال�سفر يف خزنة 

الفندق جتنًبا لأي حوادث �رقة.

هبوط العملة الرتكية فر�سة لق�ساء الإجازات با�سطنبول
100 دينار تعادل 1300 لرية

ا  تراجع���ت الل���رية الرتكية تراجًع���ا حادًّ
مقابل الدولر متا�سًيا مع اأ�سعارها الدولية، 
اإذ اعترب البع����ض اأن هذا النخفا�ض للعملة 
فر�س���ة ل�رائه���ا والحتفاظ بها ا�س���تعداًدا 
للراغب���ني للذهاب اإلى ا�س���طنبول لق�س���اء 

اإجازتهم ال�سيفية وعيد الفطر هناك.
وقال رئي����ض ال�ركة البحرينية الهندية 
العاملي���ة لل�راف���ة، خلي���ل قم���رب، اإن 100 
دينار تعادل 1300 لرية يف الوقت احلايل، 
واإن انخفا����ض قيمة الل���رية الرتكية يعتمد 
على ح�سب العجز والديون يف الدولة اإذ اإنها 
ل متلك دعًما وم�س���اعدة من الدول الأخرى، 
ومن اأهم الأ�س���باب اأي�ًسا نق�ض الحتياطي 
الأجنبي والعج���ز الداخلي وارتفاع الواردات 

مقابل ال�سادرات.
واأ�س���اف اأن انخفا�ض ال�سياح يف الفرتة 
الأخرية كان �سبًبا اأي�ًس���ا لنخفا�ض العملة، 
متوقًعا اأن ال�سعر �سي�ستقر على ما هو عليه 

اأو اأنه �سيعود اإلى القيمة ال�سابقة.
بدوره، ق���ال مدير �ركة الزجن لل�رافة، 
علي اب���ل، اإن الطلب املرتف���ع على الدولر 
ق���د اأدى لنخفا����ض العمل���ة الرتكية وعدة 
عمالت اأخ���رى، مبيًنا اأن ذلك مرتبًطا اأي�ًس���ا 

بارتفاع اأ�سعار البرتول.
واأو�س���ح اأن الطلب يف ال�س���وق املحلي 
اأقل من ال�سهر املا�سي، متوقًعا اأن ي�ستمر 
حت���ى اأواخر �س���هر رم�س���ان حيث  �س���تبداأ 
العوائل خالله ال�س���تعداد لق�ساء اإجازاتهم 

خارج البحرين.
يذكر اأن عدد ال�سياح البحرينيني الذين 
زاروا تركي���ا خ���الل الع���ام 2017 بلغ 59.4 
األف �س���ائح بزيادة مقداره���ا 43 % مقارنة 
ب�41.5 األف �سائح يف العام 2016، فيما بلغ 
عددهم خالل �س���هري يناير وفرباير 2018 

حوايل 15 األف �سائح.
ا  وتراجع���ت اللرية الرتكي���ة تراجًعا حادًّ
مقابل الدولر اأم�ض الأول )الأربعاء( مع قيام 
امل�س���تثمرين بدفع العملة اإلى م�س���تويات 
منخف�سة جديدة و�س���ط قلق متنامي ب�ساأن 
قب�س���ة الرئي�ض رجب طي���ب اردوغان على 

ال�سيا�سة النقدية.
وكان���ت العمل���ة الرتكي���ة و�س���لت عند 
4.7500 لرية للدولر فجر الأربعاء مقل�سة 
خ�س���ائرها بعد اأن لم�ست م�ستوى منخف�ًسا 
قيا�س���يًّا عند 4.8450 خالل لي���ل الثالثاء، 
وفقدت العملة 21 % من قيمتها منذ بداية 
العام 2018 لت�س���بح اإحدى اأ�س���واأ العمالت 
اأداء يف الأ�سواق النا�سئة، وعززت التوقعات 
باأن البنك املركزي قد ي�س���طر لتخاذ اإجراء 
طارئ ويرفع اأ�س���عار الفائ���دة قبل اجتماعه 
القادم بخ�سو�ض ال�سيا�سة النقدية املقرر 

عقده يف ال�سابع من يونيو املقبل.
وكانت وكالة فيت�ض اأحدث جهة ت�سدر 
حتذي���ًرا ب�س���اأن م�س���عى اردوغ���ان لتعزي���ز 

ال�س���يطرة على البن���ك املرك���زي، قائلة اإن 
خط���اب الرئي����ض ق���د يفر����ض مزي���ًدا من 
ال�س���غوط على ت�س���نيف الدين ال�س���يادي 

الرتكي.
وانت���اب القل���ق امل�س���تثمرين ب�س���بب 
ت�ريح���ات اأدل���ى به���ا اإردوغ���ان الأ�س���بوع 
املا�س���ي خ���الل زي���ارة اإل���ى لن���دن، ق���ال 
فيها اإن���ه يريد فر����ض �س���يطرة اأكرب على 
ال�سيا�سة النقدية بعد النتخابات الرئا�سية 
والربملاني���ة املقرر اأن جُت���رى يف 24 يونيو 

املقبل.
وقال���ت فيت����ض: “ال�سيا�س���ة النقدي���ة 
يف تركي���ا تخ�س���ع منذ وقت طوي���ل لقيود 
�سيا�س���ية، لك���ن التهدي���د الوا�س���ح بكبح 
ا�س���تقاللية البنك املركزي يزي���د املخاطر 
الت���ي حت���دق مبن���اخ �س���ناعة ال�سيا�س���ات 

وفعاليتها”.
واأ�سافت: “تزايد التاآكل يف ا�ستقاللية 
ال�سيا�س���ة النقدي���ة �س���يفر�ض مزي���دا من 
ال�سغوط على الت�سنيف االئتماين ال�سيادي 

لرتكيا”.
وت�س���نف فيت�ض، كغريها م���ن وكالت 
الدي���ن  الك���ربى،  الئتم���اين  الت�س���نيف 
ال�سيادي لرتكيا عند “عايل املخاطر” وهي 

درجة غري ا�ستثمارية.
ورفع البنك املركزي الأ�س���بوع املا�سي 
توقعات���ه للت�س���خم ال�س���نوي اإل���ى 11.07 
% نهاي���ة العام اجلاري م���ن 10.07 % يف 

توقعاته ال�سابقة.
وا�س���تقبلت تركيا اأكرث م���ن 32 مليون 
�س���ائح م���ن جميع اأنح���اء العامل خ���الل العام 
املا�س���ي 2017، وبلغت اإيرادات ال�سياحة 
ح���وايل 26.3 مليون دولر بزيادة ن�س���بتها 

18.9 % مقارنة باإيرادات العام نف�سه.
ويبلغ عدد الفنادق يف اإ�سطنبول 2100 
فندق فيما يبلغ عدد املطاعم 459 مطعًما، 
حيث �س���اهمت اإيرادات قطاع ال�س���ياحة يف 
تركي���ا بن�س���بة 3.1 % يف الن���اجت الوطن���ي 

الإجمايل خالل العام 2017.

• �راء اللرية الرتكية يف الوقت احلايل فر�سة للراغبني للذهاب اإلى ا�سطنبول	

• اأ�سعار الفنادق تختلف ح�سب املو�سم واملوقع واإطاللة الغرفة	

متوسط األسعار في اسطنبول بالدينار البحريني

6-6.5 التاكسي من مطار أتاتورك إلى 
تقسيم أو السلطان أحمد 230-300 تذاكر الطيران من البحرين 

إلى مطار أتاتورك

10-12 التاكسي من مطار صبيحة إلى 
تقسيم أو السلطان أحمد 230-295 تذاكر الطيران من البحرين 

إلى مطار صبيحة
1.500 للشخص 

الواحد
باص من مطار صبيحة إلى 

تقسيم 1.200 للشخص الواحد باص من مطار أتاتورك إلى 
تقسيم

2 رحلة البسفور الجماعية لمدة 
ساعة واحدة 3 - 2.500 وجبة طعام/ مطعم متواضع

2 - 1.500 كلفة استخدام المترو والترام 4.500 – 4 وجبة طعام/ مطعم متوسط
30 الليلة في فندق فئة 3 نجوم  20 الليلة في فندق فئة نجمتين

100 الليلة في فندق فئة 5 نجوم 50 الليلة في فندق فئة 4 نجوم
المصدر: عبداهلل العطاس

زينب �لعكري
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53 % من امل�ضتهلكني تعر�ضوا للغ�ش التجاري الإلكرتوين 
يف در��صة �أجريت بالبحرين �صملت 882 �صخ�صا

حتقيق : دنيا �ضمري 

�أ�ص���بحت �لتج���ارة �لإلكرتوني���ة �لي���وم عام���ا 
مهم���ا يف �لقت�ص���اد ع���ر توفريها �لوق���ت و�جلهد 
للب�رشي���ة، ولكن ��ص���تغلها �لبع�ض ��ص���تغال ب�ص���عا 
م���ن خال �لن�ص���ب و�لحتيال و�لغ����ض �لتجاري على 
ع���ر موق���ع  �أجري���ت  ��ص���تبانة  �مل�ص���تهلكني. ويف 
�لتو��ص���ل �لجتماع���ي “توي���رت” �ص���ارك في���ه 882 
�صخ�ص���ا، حيث �أجابو� على �ل�ص���وؤ�ل: “هل تعر�ص���ت 
لأي ن���وع من �أن���و�ع �لغ����ض �لتج���اري �لإلكرتوين؟”، 
تب���ني �أن 53 % من �مل�ص���تهلكني تعر�ص���و� للغ�ض 
�لتج���اري �لإلك���رتوين، بينم���ا 47 % مل يتعر�ص���و� 
لأي ن���وع م���ن �لغ����ض. �إلى ذل���ك، قال رئي�ض ق�ص���م 
�لقان���ون �خلا����ض يف كلية �حلق���وق بجامعة �لبحرين 
حمم���د �لعنزي “معظ���م �لتجارة �لآن ت�ص���ل بن�ص���بة 
90 % عر �لإنرتنت وو�ص���ائل �لتو��صل �لجتماعي 
)�لن�ص���تغر�م(، فاليوم �أ�صبحت �لتجارة �لإلكرتونية 
ظاهرة �ص���ائعة، وبالتايل �أ�ص���بح �مل�صتهلكون �أكرث 

عر�صة للوقوع يف �لغ�ض و�لتحايل”.
وتعد ظاهرة �لغ����ض �لإلكرتوين �ليوم من �أخطر 
�جلر�ئم �لتي تهدد م�ص���تقبل �لتج���ارة �لإلكرتونية، 
حيث ع���رت طالب���ة �إعام ريان���ة �لنهام ع���ن ر�أيها 
بالقول “�لغ�ض �لتجاري ظاهرة جًد� �ص���ائعة، وهناك 
�لكث���ري من �لأ�ص���خا�ض �لذين �أعرفهم �صخ�ص���ًيا قد 
تعر�صو� مل�ص���كلة �لغ�ض �لتجاري، مثل �رش�ء ماب�ض، 
�أجهزة �إلكرتونية �أو �أطعمة عر تطبيق �لن�ص���تغر�م، 
فحني ت�صل �ل�ص���لعة �أو �خلدمة �إليهم يكون �صكلها 
خمتلفا عما مت ن�رشه يف موقع �لتو��صل �لإلكرتوين”.

و�أك���دت �لنه���ام “�أن���ا م���ن �لأ�ص���خا�ض �لذي���ن 
تعر�ص���و� للغ�ض يف �لطعام، طلبُت �ص���نفا معينا من 
�حللويات وحني و�ص���لني �لطلب كان �صيئا للغاية، 
ولي����ض كما يف �ل�ص���ورة �إمنا ب�ص���كل خمتل���ف متاًما، 
وهن���اك مو�قف �أخرى �أي�ًص���ا طلبت قمي�ص���ا من �أحد 
�حل�صابات يف �لن�صتغر�م، لكن كان لونه خمتلفا عما 

و�صلني، ول �أعلم ما �ل�صبب!”.
و�تفقت طالبة �إد�رة �لأعمال �ص���يما جال ر��صد 
م���ع �لنهام بقوله���ا “�أرى باأن ه���ذه �لظاهرة منت�رشة 
يف جمي���ع �ملجتمع���ات، فيك���ون �مل�ص���تهلك �أك���رث 

عر�ص���ة للغ�ض �لتجاري يف �ملعامات �ملتعلقة ب�رش�ء 
�ملاب�ض، �مل�ص���تح�رش�ت �لتجميلية، �ملو�د �لغذ�ئية 
وغريه���ا من �ملو�د �مل�ص���نعة، وقد م���ررت بتجارب 
متكررة عر تطبيق �لن�صتغر�م تعر�صت فيه للغ�ض 
يف �ملاب�ض، فقد كانت �خلامة خمتلفة عن �ملذكورة 
و�لقيا�صات �لتي و�صلتني خاطئة، �إ�صافة �إلى ذلك 
�لأل���و�ن خمتلفة عن �لتي �خرتته���ا، ومن جهة �أخرى 
تعر�ص���ت للتحايل يف �لأجه���زة �لإلكرتونية، فكانت 
مو��ص���فات �ملعرو�ض يف �ملوقع �لإلك���رتوين �أجود 
بكث���ري من �لتي و�ص���لتني، وبع�ض �لأجهزة مل يعمل 
حتى!”. و�أ�ص���اف مو�ص���ى �أحمد �لذي تعر�ض للغ�ض 
يف �لأجهزة �لإلكرتونية �أي�ص���ا “كنت بحاجة �إلى قطع 
�إلكرتونية للحا�صوب وطلبتها من �ملتجر �لإلكرتوين، 
ولكن يف �حلقيقة �لذي و�ص���لني مل يكن مثل و�صف 
�لقطع ومل تكن من �لن�ص���خة �لأ�ص���لية، �إ�صافة �أنهم 

��صتغرقو� وقتا طويا جللب �لقطع” .

 شكاوى واقتراحات لحماية المستهلك
فيما ذك���رت طالبة �إد�رة �لأعم���ال فاطمة ز�يد، 
�لتي كانت من �ص���حايا �لغ����ض “قمت ب�رش�ء حذ�ء من 
موق���ع، كان �لل���ون و�ل�ص���كل خمتلفا عما و�ص���لني، 
وكان خمتل���ف للغاية، لكني تقدمت ب�ص���كوى �ص���د 
�ملوقع و�تخذت �ص���كو�ي يف �لعتب���ار، فقد مت �لرد 
على م�ص���كلتي و��ص���تبد�ل �حلذ�ء بخي���ار ثان، وكان 

�لتو�صيل جمانيا”.
و�أ�ص���افت “لب���د م���ن و�ص���ع رقابة عل���ى هذه 
�ملو�قع؛ لتجنب �أي نوع من �أنو�ع �لغ�ض، ومن �ملمكن 
تنظي���م �لعديد م���ن �لن���دو�ت و�حلم���ات �لإعامية 
لتوعية �مل�صتهلك مبقايي�ض جودة �ملنتج �أو �خلدمة 
ونوعية �ملنتج ومو��ص���فاته قبل �تخاذ قر�ر ب�رش�ئه؛ 
للق�ص���اء على ظاهرة �لغ�ض �لتجاري و�رشورة �لإ�رش�ع 
يف �إب���اغ جمعية حماية �مل�ص���تهلك يف حال �لتعر�ض 

حلادثة”.
بدورها، قالت طالبة �لإعام �أبر�ر �صيف “كنت 
م���ن �ص���حايا �لغ�ض �لإلك���رتوين، حي���ث قمت بطلب 
�ملاب�ض من موقع �لإلكرتوين، ولكن �لذي و�ص���لني 
�ملقا����ض خمتل���ف متام���ا عم���ا طلبت���ه، ولق���د قمت 
بتقدمي �صكوى �صد �ملوقع، ولكن لاأ�صف مل �أجد �أي 

رد فعل حول �ملو�صوع”.
و�أكدت �ل�صتاذة �مل�ص���اعدة يف جامعة �لبحرين 
بق�ص���م �حلق���وق حن���ان �ملول���ى �أن “هن���اك قان���ون 
�ملعام���ات �لإلكرتونية، وهو يعط���ي �حلماية عموما 
لهذه �لإ�صكالت مبا يف ذلك �ملعامات �لإلكرتونية، 
و�أن �لقو�ن���ني �خلا�ص���ة �لت���ي تتن���اول �لإ�ص���كالت 
�مل�صتجدة م�صاألة حممودة د�ئما وقرينة على �لتطور 

�لت�رشيعي يف �لبلد”.
و�أ�صافت “لبد من �ل�صتعانة بحماية �مل�صتهلك 
يف مثل هذه �حلالت، فاإن قانون حماية �مل�ص���تهلك 
يوف���ر غطاء عام حلماية �مل�ص���تهلك، وبالتايل ميكن 

تطبيق �أحكامه على �لتجارة �لإلكرتونية”. 
م���ن جانبه���ا، قال���ت �لأكادميية و�ملتخ�ص�ص���ة 
مبج���ال �لقان���وين �جلنائي ن���ورة �ل�ص���مان “يف ظل 
عدم وجود قانون متخ�ص����ض بالتجارة �للكرتونية، 
فاإنه يطبق عل���ى حالت �لغ�ض �لتج���اري �لإلكرتوين 
يف �ململك���ة �لأح���كام �لعامة �ملوج���ودة بقانون رقم 
62 ل�ص���نة 2014 ب�ص���اأن مكافح���ة �لغ����ض �لتجاري 
و�لإج���ر�ء�ت �ل���و�ردة بقانون رقم 60 ل�ص���نة 2014 
ب�ص���اأن جر�ئم تقنية �ملعلومات، حيث ن�ص���ت �ملادة 
11 �لفقرة ب منه �أنه ت�رشي �أحكام �لإجر�ء�ت �لو�ردة 
بقان���ون تقني���ة �ملعلومات يف حال �رتكب���ت �أي هذ� 
�لقان���ون �أي جرمي���ة من�ص���و�ض عليها بقان���ون �آخر 
�رتكبت با�ص���تخد�م نظام تقنية �ملعلومات. كذلك، 
فاإن���ه يحكم يف �لغ����ض �لتجاري بالقانون 35 ل�ص���نة 
2012 ب�صاأن حماية �مل�صتهلك ولئحته �لتنفيذية”.

و�أو�صحت �ل�صمان “ب�ص���كل عام، فاإن �لقانون 
ولئحت���ه �لتنفيذي���ة يقوم���ان بحماي���ة �مل�ص���تهلك 
ع���ن طري���ق �إد�رة حماية �مل�ص���تهلك، فهي ت�ص���تلم 
�ل�صكاوى وتتولى فح�صها يف مدة ل تتجاوز 60 يوما 
من تاري���خ تقدميه���ا، وتقوم مببا�رشته���ا ولها متى 
م���ار�أت �أن هنالك مرر� لإحالة �لأم���ر للنيابة �لعامة، 
ه���ذ� �لأمر �إذ� كان �مل�ص���تهلك يتعامل �إلكرتونيا مع 
�أحد �لتجار �حلا�ص���لني على �ص���جل جتاري من جانب 
وز�رة �ل�ص���ناعة و�لتج���ارة و�ل�ص���ياحة. �أم���ا �إذ� كان 
�لتاج���ر غري مرخ�ض، فعلى �مل�ص���تهلك �إب���اغ �إد�رة 
مكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية بوز�رة �لد�خلية �أو رفع 

دعوى مدنية”. 
م���ن جهته، فق���د �أبدى ن���و�ف �لهاج���ري، �لذي 
تعر�ض للغ�ض يف �لعطور �لتي ير�ها مل حتقق �جلودة 
�ملطلوب���ة و�ملتوقع���ة، ر�أي���ه ح���ول �إع���ادة �لتجربة 
م�صتقبا يف �لتجارة �لإلكرتونية، وقال “نعم �صاأعيد 

�لتجرب���ة؛ لأن �لتجارة 
�لإلكرتونية �أ�ص���هل يف �ل�ص���تخد�م، وتتيح يل 
�لفر�صة �لأكر؛ للتعرف على �ملنتجات، �إ�صافة 
�إلى �ص���هولة عملية �ل�رش�ء بتن���وع طرق �لدفع، ولكن 
لب���د م���ن �لتحقق من �ص���معة �ملكان �لذي ن�ص���رتي 

منه”.
و�تفقت معه طالبة �إد�رة �لأعمال نور نبيل، �لتي 
تعر�صت لعيوب يف قطعة �ملاب�ض �مل�صرت�ة،وقالت 
“نعم، لن �أتوقف عن ممار�ص���ة �لتجارة �لإلكرتونية؛ 
لأن �لغ����ض موج���ود على جمي���ع �لأحو�ل �ص���و�ء كان 
�إلكرتوني���اً �أو غ���ريه، ولك���ن �ص���اأتعامل م���ع متج���ر 
�إلك���رتوين مع���روف لتقليل ن�ص���بة �إم���كان �لغ�ض يف 

�ل�صلعة”.
م���ن ناحي���ة �أخ���رى، عار�ص���ت فج���ر عبد�لرحمن 
جناحي، �لهاجري ونور، قائلة “لقد تعر�ص���ُت للغ�ض 
يف �لتجارة �لإلكرتونية عدة مر�ت، ولي�ض مرة و�حدة، 
فهذ� يعد �ص���ببا كافيا لعدم �إعادة �لتجربة، و�أي�ص���ا 
�صبب �آخر لعدم وجود رقابة كافية على هذه �ملو�قع 

�لتي ت�صتغل �مل�صتهلك”.

�أجهزة �إلكرتونية تختلف عن مو��صفاتها وبع�صها ل يعمل �أ�صا�ًصا
غ�ض حلادثة  �لتعر�ض  حال  يف  �مل�صتهلك”  “حماية  �إب��اغ  ���رشورة 



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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد / بتول السيد علي سعيد علي املالك لـ 
فرونت الين ألنظمة العوازل وأعمال اخلرسانة )مؤسسة فردية( 
املؤسسة  ، يطلب حتويل   89556 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب 
املذكورة إلى شركة الشخ الواحد، برأسمال وقدره 1٫500 دينار. 

لتصبح مملوكة من السيد.

القيد: 89556  -  التاريخ: 13/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد
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لبنان: القانون 10 قد يعيق عودة الالجئني ال�شوريني
بيروت – رويترز:

عرب لبنان عن قلقه ل�شوريا، اأم�س ال�شبت، من تداعيات قانون جديد يهدف اإلى اإعادة بناء املناطق 
املدم���رة ب�شب���ب احلرب الدائ���رة منذ اأكرث من 7 �شنوات وق���ال اإن القانون قد يعي���ق عودة الكثري من 
الالجئ���ني ال�شوريني لبالدهم. وكتب وزير اخلارجية اللبناين ج���ربان با�شيل يف خطاب لنظريه ال�شوري 
وليد املعلم قائال اإن �رشوط القانون 10 قد جتعل من ال�شعب على الالجئني اإثبات ملكيتهم للعقارات 
وبالت���ايل تثب���ط البع�س عن العودة ل�شوري���ا. ودخل القانون حي���ز التنفيذ ال�شه���ر املا�شي فيما كان 
اجلي����س عل���ى و�شك �شحق اآخ���ر جيوب املعار�شة امل�شلح���ة قرب دم�شق مبا عزز قب�ش���ة رئي�س النظام 
ال�شوري ب�شار االأ�شد على كل غرب �شوريا تقريبا. وي�شمح القانون باإثبات ملكية العقارات يف املناطق 
املختارة الإعادة البناء واملطالبة بتعوي�شات. لكن جماعات اإغاثة تقول اإن الفو�شى التي ت�شببت فيها 
احلرب تعني اأن قلة فقط �شيتمكنون من فعل ذلك يف الفرتة الزمنية املتاحة. ومل يطبق القانون بعد.

السنة العاشرة - العدد 3512 
األحـــد

27 مايو 2018 
11 رمضان 1439
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دبي - العربية.نت:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

بغداد – وكاالت:

رام اهلل – وكاالت:

الق�صيم  ك�صفت �رشط���ة منطق���ة 
بال�شعودي���ة تفا�شي���ل جرمي���ة مقتل 
اإبراهي���م الغ�ش���ن، رئي����س املجل����س 

البلدي بربيدة.
و  �رشح املتح���دث الإعالمي ل�رشطة 
منطقة الق�شيم ب���اأن اجلهات االأمنية 
تلقت بالغاً �صب���اح الثالثاء املا�صي، 
مف���اده العث���ور عل���ى جثم���ان مواطن 
يف العق���د ال�شاب���ع م���ن العم���ر داخل 
م�شت���ودع قي���د االإن�شاء �شم���ال مدينة 
بريدة، وق���د تعر�س الإ�شابات عدة يف 

الراأ�س واجلانب الأي�رش، اأدت لوفاته.
واأ�شف���رت املتابع���ة االأمني���ة عن 
التو�ش���ل ملرتكَب���ْي ه���ذه اجلرمي���ة، 
زوج���ة  وهم���ا:  هويَتْيهم���ا،  وحتدي���د 
املجن���ي علي���ه )�شعودي���ة اجلن�شية/ 
االأ�ش���ل واملن�ش���اأ(، وواف���د  �شوري���ة 
يف  وهم���ا  ال�شوري���ة،  اجلن�شي���ة  م���ن 
العقد الرابع من العم���ر. وقد اأقرا مبا 
ُن�شب اإليهم���ا، وقيامهم���ا بالتخطيط 
واالعت���داء  وتنفيذه���ا،  جلرميتهم���ا، 
بغتة على املجني علي���ه داخل منزله، 
ثم نقله والتخل�س من���ه، وحماولتهما 
اإخف���اء مع���امل فعلتهما، والف���رار اإلى 

خارج البالد.

و�شل���ت، اأم����س ال�شب���ت، اأول طائرة 
اإغاث���ة اإماراتي���ة حممل���ة ب���� 40 طن���ا م���ن 
امل�شاعدات االإن�شانية والغذائية، مل�شاعدة 
املت�رشري���ن يف جزي���رة �صقط���رى اليمنية 

املنكوبة من جراء اإع�شار “مكونو”.
وبا����رشت ف���رق موؤ�ص�ص���ة خليف���ة بن 
زايد اآل نهي���ان لالأعمال االإن�شانية، وهيئة 
الهالل االأحمر االإماراتي توزيع امل�شاعدات 
عل���ى املت�رشري���ن يف اجلزي���رة، وحتدي���دا 
منطقة قلن�شي���ا التي �شنفت باأنها االأكرث 
تاأثرا م���ن تلك احلالة املداري���ة، ح�شب ما 

اأوردت وكالة االأنباء االإماراتية “وام”.
وعل���ى �شعي���د دع���م وتاأهي���ل البنى 
التحتي���ة، جنحت ف���رق االإغاث���ة االإماراتية 
يف اإع���ادة فتح عدد من الطرق الرئي�شة يف 
اجلزيرة الت���ي ت�شبب االإع�شار يف اإغالقها، 

وذلك من اأجل ت�شهيل حياة ال�شكان.

اأفاد م�شدر اأمني يف العراق، اأم�س 
ال�صبي���ت، مبقتل مدير �رشطة العلم يف 
حمافظ���ة �صالح الدي���ن العميد حممد 

حما�س اجلبوري.
حما����س  حمم���د  العمي���د  ولق���ي 
اجلبوري م�رشعه خالل عمليات تفتي�س  
يف منطقة مطيبيجة �رشق �صالح الدين، 

وفقا مل�شادر عراقية.
يذكر اأن عملي���ة ع�شكرية وا�شعة 
من عدة حماور انطلقت اأم�س، لتطهري 
املناط���ق الواقع���ة ب���ني حمافظت���ي 
ديال���ى و�ص���الح الدي���ن م���ن م�صلحي 

داع�س.
و�شهدت العملي���ة م�شاركة قوات 
�رشطة حمافظة ديالى وقيادة عمليات 
�شامراء، باالإ�شافة اإلى طريان اجلي�س 

العراقي.

اأعلن���ت م�صادر طبي���ة اإ�رشائيلية، 
اأم����س ال�شب���ت، ع���ن وف���اة اجلن���دي 
اخلا�ص���ة  الق���وات  م���ن  الإ�رشائيل���ي 
“امل�شتعرب���ني” واملعرف���ة اإ�رشائيليا 
با�ش���م “دوفدوفان” متاأث���را بجروحه 
التي اأ�شيب بها قبل يومني يف خميم 

االأمعري �شمال رام اهلل.
ونقلت وكال���ة “معا” عن م�شادر 
اإ�رشائيلية اأن اجلندي رونني لوبر�صكي 
)20 عاما( م���ن رحوفوت تويف، متاأثرا 
باجلروح اخلطرية التي اأ�صيب بها اإثر 
اإلقاء فل�شطيني حجر رخام على راأ�شه 
خالل مهمة العتق���ال فل�شطينيني يف 

املخيم.
وكان وزي���ر الدف���اع الإ�رشائيل���ي 
اأفيغدور ليربمان قد توعد بالو�شول 
اإل���ى م���ن األق���ى احلجر عل���ى اجلندي، 
“وو�ش���ع الي���د علي���ه حي���ا اأم ميتا”، 

ح�شب قوله.

ك�شف تفا�شيل جرمية 
قتل رئي�س بلدي بريدة

االإمارات تر�شل طائرة 
اإغاثة اإلى �شقطرى

مقتل �شابط كبري يف 
ال�رشطة العراقية

وفاة جندي اإ�رشائيلي 
“م�شتعرب” متاأثرا بجروحه

�إحباط عملية �إرهابية بطائرة بدون طيار باجتاه �أبها
طريان التحالف ا�شتهدف امل�شوؤولني عن الهجوم يف �شعدة

وبح�ش���ب ما ج���اء على وكالة االأنب���اء ال�شعودية 
“وا����س”، ����رشح املتح���دث الر�صمي با�ص���م قوات 
التحال���ف العقي���د الرك���ن تركي املالك���ي اأنه “ويف 
متام ال�شاعة 13:45 ر�شدت منظومة الدفاع اجلوي 
املعنية بحماية مطار اأبها ج�شما غري معروف باجتاه 
مطار اأبها الدويل ومت التعامل معه وتدمريه بح�شب 

قواعد اال�شتباك”.
وب���ني العقيد املالكي اأن���ه “ومن خالل فح�س 
حطام اجل�شم من قب���ل املخت�شني بقوات التحالف 
امل�شرتك���ة تب���ني اأنه���ا طائرة ب���دون طي���ار تابعة 
مللي�شي���ا احلوث���ي بخ�شائ�س وموا�شف���ات اإيرانية 
من نوع )قا�شف/اأبابي���ل( كانت حتاول ا�شتهداف 
املط���ار امل���دين املحمي مبوج���ب القان���ون الدويل 

االإن�شاين”.
واأ�شار العقيد املالكي اإلى اأنه “نتج عن تدمري 

الطائرة بدون طيار اأ�رشار طفيفة دون اإ�صابات”.
الق���وات  “قام���ت قي���ادة  واأ�ش���اف املالك���ي 
امل�شرتك���ة للتحال���ف ومن خالل املتابع���ة الدقيقة 
الإرهابي���ة  العنا����رش  با�صته���داف  وامل�صتم���رة 
وامل�شوؤول���ة عن جتمي���ع وتفخيخ الطائ���رات بدون 
طي���ار باإح���دى ور����س الت�شني���ع اأثن���اء متابعته���م 
ومراقبته���م الدقيق���ة بع���د خروجه���م ومت الق�شاء 

عليهم يف مدينة �شعدة مبحافظة �شعدة”.
و�شدد العقيد املالكي على اأن “قيادة القوات 
امل�صرتكة للتحال���ف �صت�رشب بيٍد من حديد كل من 
يتورط باأعمال اإرهابية تهدد �صالمة اأمن املواطنني 
االقت�شادي���ة  اململك���ة  ومق���درات  واملقيم���ني 
واحليوي���ة، واأن ه���ذه االأعمال العدائي���ة ال ميكن اأن 
مت���ر دون حما�شبة مرتكبيه���ا واملتورطني فيها يف 

حينه”.

• مطار اأبها )اأر�شيفية(	

دبي – قناة العربية:

�إرهابي بطائرة  �إحباطه حماولة هجوم  �أم�س �ل�سبت،  �أعلن حتالف دعم �ل�سرعية يف �ليمن، 

بدون طيار كانت متجهة �إىل مدينة �أبها، جنوب �ل�سعودية.

و�أو�سح �لتحالف �أنه ر�سد ودّمر �لطائرة بدون طيار �لتي حاولت �القرت�ب من مطار �أبها.

وبعدها، ��ستهدف �لتحالف �الإرهابيني �مل�سوؤولني عن �إطالق �لطائرة بدون طيار من مدينة 

�سعدة �لتي ي�سيطر عليها �حلوثيون يف �ليمن. و�سدد �لتحالف على �أن مطار �أبها يعمل بحركته 

�ملعتادة.

عواصم – وكاالت: 

قال وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو 
اإن النظام الإي���راين ي�صكل تهديداً خطرياً على 
ا�صتق���رار ال�رشق الأو�ص���ط، وبالتايل على الأمن 
القومي الأمريكي، م�ص���دداً على عزم وا�صنطن 
مواجه���ة العبث االإي���راين يف املنطقة مب�شاركة 

حلفائها يف املنطقة.
واأك���د بومبي���و، خ���الل مقابل���ة م���ع �شبكة 
“�ش���وت اأمريكا VOA” اجلمع���ة، اأن اختياره 
اإي���ران كمح���ور اأول خط���اب رئي����س ل���ه ب�شاأن 
ال�شيا�ش���ة اخلارجي���ة ه���و ب�شب���ب “التهدي���د 
الذي ي�شكله نظام طه���ران”، كما اأن “ال�شعب 
االإيراين يعت���رب اأّن الواليات املتحدة قادرة اأن 
ت�صاع���د على اإح���داث تغيري يف ه���ذه احلالة”، 

بح�شب تعبريه.
اإن  االأمريك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  وق���ال 
اأبرمته���ا االإدارة ال�شابق���ة  “االتفاقي���ة الت���ي 
مل تخ���دم اأياً م���ن م�صالح ال�صع���ب الإيراين اأو 
ال�صتق���رار يف ال�رشق الأو�صط اأو حتى امل�صالح 

الأمريكية ب�رشاحة”.
وداف���ع بومبيو عن اإلغاء وا�شنطن لالتفاق 
الن���ووي الأّن “النظام الإيراين كان ينفق اأطناناً 
م���ن املال على برناجمه الن���ووي وتطلق اإيران 
ال�شواريخ نح���و دول اإ�شالمية.. وت�شلب حقوق 

االإن�شان من �شعبها”.
واأ�ش���اف اأن “الرئي����س ترام���ب يهتم اإلى 
ح���د بعيد بهذه االأمور كله���ا، لذا تتمثل روؤيته 

بالع���ودة اإلى البداية وحتديد ما نعتربه اأفكارا 
اأ�شا�شية”.

و�صدد على اأن ال�رشوط ال�12 التي حددتها 
وا�شنطن “ب�صيطة جداً” م�صيفاً: “ل�شنا نطلب 
الكثري م���ن القيادة االإيراني���ة، بل نطلب منها 
اأن تت�رشف مع �صعبها كقيادة عادية: ل تنهبوا 
�شعبكم وال ته���دروا اأموال �شعبك���م على هذه 
املغام���رات يف �شوريا واليم���ن ولبنان والعراق 
والقائم���ة تطول. قوموا بقي���ادة �شعبكم وبناء 
اأمة عظيم���ة وا�شتخدموا امل���وارد التي لديكم 
لتحقي���ق هذا الغر�س. هذا كل م���ا ن�شعى اإليه 

بكل ب�شاطة”.
اأن  االأمريك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأك���د 
وا�شنط���ن طلبت من االإيراني���ني “اأن يتوقفوا 
ع���ن ن�رش الإرهاب يف خمتلف اأنح���اء العامل وبناء 
امليلي�شي���ات يف العراق وع���دم اإر�شال االأموال 
الذي���ن  االإيراني���ني  واملواطن���ني  االإيراني���ة 

يفقدون حياتهم يف �شوريا”.
ورداً عل���ى �ص���وؤال حول عملي���ات تفتي�س 
للمواق���ع الع�شكري���ة، ق���ال بومبيو اإن���ه “فيما 
يتعل���ق با�شتخدام امل���واد النووي���ة يف اإيران، 
ومتاماً كما عملنا مع اململكة العربية ال�صعودية 
واالإم���ارات العربية املتح���دة، ال نعتقد اأنه من 
املنا�ش���ب اأن متتلك اإيران الق���درة على اإنتاج 
املواد االن�شطارية اأو تخ�شي���ب اليورانيوم اأو 

اأن متتلك من�شاأة بلوتونيوم”.
ون���وه الى اأن���ه “يت���م توزيع ه���ذه الرثوة 
على قا�ش���م �شليماين ولي����س على املواطنني 
العادي���ني يف جنوب �رشق اإيران اأو يف طهران اأو 
يف اأي مكان قد يكون���ون فيه. يتم تبديد هذه 
ال���رثوة بحيث ير�ش���ل املواطن���ون االإيرانيون 
العادي���ون �شبابهم ليقاتلوا وميوتوا ويعي�شوا 
حياة غري اآمنة وال مرتفة بقدر ما كان �شيح�شل 

اإذا غريت اإيران �شلوكها بكل ب�شاطة”.
ورداً عل���ى �صوؤال يخ�س جهود الكونغر�س 
الرامي���ة اإل���ى ك�ش���ف ال���رثوة اخلفي���ة للقادة 
الفا�صدين يف اإيران، ب���دءاً من اآية اهلل خامنئي 
و�ص���ولً اإل���ى الرئي����س، ق���ال وزي���ر اخلارجية 
ي�شتح���ق  االإي���راين  “ال�شع���ب  اإن  االأمريك���ي 
االط���الع على احلقيقة حي���ث اإن ثمة قادة كبار 
ي�صتفي���دون من امل���ال وي�صتخدم���ون �رشكات 

وهمية وي�رشقون بكل �رشاحة”.
واأ�شاف: “نري���د اإثبات ذلك وعر�شه حتى 
يتمكن ال�شعب االإيراين من اأن يحكم بنف�شه اإذا 

كان يرغب يف اأن يقود هوؤالء االأفراد بالده”.

أكد أن نظام طهران يشكل تهديدًا خطيرًا على استقرار الشرق األوسط

بومبيو: واشنطن عازمة على مواجهة العبث اإليراني بالمنطقة

مقتل الع�رشات من ميلي�صيات احلوثي الإيرانية يف حر�س
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

قتل الع�رشات من عنا�رش ميلي�صيات 
بجبه���ة  مع���ارك  االإيراني���ة يف  احلوث���ي 
حر�س، اأم�س ال�شبت، وا�شتعادت قوات 
ال�رشعي���ة ال�صيط���رة على مواق���ع جديدة 
����رشق املدين���ة يف حمافظة حج���ة، و�صط 

انهيار دفاعات احلوثيني.
وا�صتعادت قوات ال�رشعية ال�صيطرة 
اال�شرتاتيج���ي،  االإ�ش���ارة  جب���ل  عل���ى 
والطري���ق الرابط بني �شع���دة واملزرق 

يف حجة.
وذكرت م�ش���ادر ع�شكرية اأن قوات 

ال�رشعي���ة متكنت من تاأمني جبل الإ�صارة 
واجلبال املطلة على الطريق االإ�شفلتي 
الراب���ط ب���ني خط �شع���دة وامل���زرق يف 
حج���ة، كما متت ال�شيطرة على “املدب” 
واأ�صب���ح  حر����س،  �رشق���ي  و”الغ���رزة” 
مع�شكر املزرق حتت مرمى نريان قوات 

ال�رشعية.
تكبي���د  ع���ن  املع���ارك  واأ�شف���رت 
ملي�صيات احلوث���ي خ�صائر ب�رشية كبرية، 
ع���الوة عل���ى تدم���ري ع���دد م���ن االآليات 
القتالي���ة التابعة له���ا، واال�شتيالء على 

كميات كبرية من االأ�شلحة املتنوعة.

• وزير اخلارجية االأمريكي 	

“الربيطانية املحتجزة” 
تواجه تهما جديدة 

يف اإيران
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

الثوري���ة يف  املحكم���ة  رئي����س  ق���ال 
طهران، مو�شى غ�شنفر اآبادي، اإن موظفة 
االإغاث���ة الربيطاني���ة االإيراني���ة التي حكم 
عليها بال�شجن 5 �شنوات يف اإيران �شتواجه 

حماكمة ثانية بتهم جديدة.
واألقي القب�س عل���ى نازانني زاغاري 
راتكلي���ف مدي���رة م����رشوع ل���دى موؤ�ص�صة 
“توم�ش���ون رويرتز”، يف اأبريل عام 2016 
مبط���ار طه���ران، حي���ث كان���ت يف طري���ق 
الع���ودة اإلى بريطانيا م���ع طفلتها البالغة 

من العمر عامني بعد زيارة عائلية.
ووجه���ت لها تهم���ة التاآم���ر لالإطاحة 
باملوؤ�ش�شة الدينية وه���و ما نفته عائلتها 
واملوؤ�ش�ش���ة الت���ي تعمل به���ا، بح�شب ما 

نقلت رويرتز.
وناق����س وزي���ر اخلارجي���ة الربيطاين 
بوري�س جون�شون، ق�شية زاغاري راتكليف 
م���ع م�شوؤولني اإيراني���ني يف زيارة قام بها 
لطه���ران يف دي�شم���رب، يف حماول���ة لطلب 

اإطالق �رشاحها.
“ت�شني���م” االإيرانية  ونقل���ت وكال���ة 
اأن “غ�شنف���ر اآبادي ق���ال اإن االتهام بحق 
زاغ���اري يف ق�شي���ة جديدة تتعل���ق باالأمن 
لكن���ه مل يق���ل اإن كانت جت�ش�ش���ا اأم تهمة 

اأخرى”.
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ال �ص����ك اأن املدار�����س اخلا�ص����ة يف البحرين 
قام����ت وتق����وم بجه����ود ا�صتثنائّي����ة وملحوّظ����ة 
لالرتق����اء بج����ودة التعلي����م وحت�ص����ن خمرجاته، 
وال ميك����ن اإن����كار م�صاهمته����ا يف رف����ع م�صت����وى 
التعلي����م ب�صكل كب����ر بف�صل م����ا يتوافر لديها 
م����ن اإمكاني����ات وخ�صو�صا من حي����ث ميزانياتها 
الت�صغيلي����ة والراأ�صمالي����ة، االأمر ال����ذي اأتاح لها 
ا�صتقط����اب اأف�ص����ل الكوادر التعليمي����ة املتاّحة 
النظ����م  باأح����دث  اال�صتعان����ة  اإل����ى  باالإ�صاف����ة 

واملقررات الدرا�صّية.
وال يخف����ى عل����ى اجلمي����ع اأن االلتحاق بتلك 
املوؤ�ص�ص����ات التعليمي����ة اخلا�ص����ة كان �صعبا يف 
البدايات ب�صبب ر�صومها التي تتجاوز اإمكانيات 
الكث����ر من االأ�����ر، اإال اأن����ه بعد �صن����وات، عمدت 
الكث����ر م����ن املوؤ�ص�ص����ات وال�����ركات والبن����وك 
وغرها من موؤ�ص�صات القط����اع اخلا�س اإلى منح 
موظفيها امتيازات جدي����دة منها حتّمل تكاليف 
تعليم االأبناء يف هذه املدار�س وهو �صيء اإيجابي 

جداً ومبادرة ت�صتحق ال�صكر والثناء.
يف ه����ذه االأيام ت�صتع����د املدار�س اخلا�صة، 
كداأبه����ا كل ع����ام، لتنظي����م احتف����االت تخري����ج 
اأفواجها من الطلبة واالحتفاء باخلريجن، واأعترب 
اأّي احتف����ال منا�صب����ة ممتازة للطلب����ة وعائالتهم 
للم�صاركة يف هذا الي����وم ال�صعيد املفعم بفرحة 

الإجناز، والتقاط �صور تبقى ذكرى جميلة.
لك����ن وكما يعلم اجلمي����ع، حتتدم املناف�صة 
بن ه����ذه املدار�����س اخلا�ص����ة، فنج����د التباهي 
والت�صاب����ق ح����ول فخام����ة م����كان احلف����ل ورّقي 
الديك����ورات، ويتم �رف اأم����وال �صخمة للظهور 
ب�صور تليق مبكانة كل مدر�صة، وهذا ال نعرت�س 
علي����ه، لكن ومن وجه����ة نظري ال�صخ�صي����ة، واأنا 
اأنق����ل هذا التحف����ظ نيابة عن العدي����د من اأهايل 
الطلبة، فهم ي����رون اأن اإدارات املدار�س تفر�س 
عليهم ر�صوماً عالية جداً مقابل ت�صجيل وح�صور 
اأبنائهم هذه االحتفاالت، علم����اً اأن هذه الر�صوم 
رغ����م اختالفه����ا من مدر�ص����ة اإلى اأخ����رى، اإال اأنها 

بالفعل عالية جداً حتى على املي�صورين.
ت�ص����وروا معي اأن اإح����دى العائالت رف�صت 
دف����ع الر�صوم فُح����رم االأبن����اء م����ن معاي�صة هذه 
اللحظات، واأنا ال األقي اللوم على هذه االأ�ر فتلك 
الر�صوم ت�صكل بالفعل كاه����الً ثقيالً على اأولياء 
االأم����ور، خ�صو�صا اأنها تاأتي يف وقت ي�صتعد فيه 
االآب����اء لتحّمل ر�صوم جدي����دة وثقيلة، هي ر�صوم 

الت�صجيل باجلامعات ال�صتكمال الدرا�صة.
ال�ص����وؤال ال����ذي يط����رح نف�ص����ه هن����ا مل����اذا 
تل����ك الر�صوم العالية ج����داً، فاإذا كان����ت اإدارات 
املدار�����س تري����د اأن تتباه����ى بفخام����ة احل����دث 
ورقّيه فتلك م�صكلتها وال يجب اخللط بن هذه 
امل�صائ����ل، فاأولي����اء االأمور الذي����ن التزموا بدفع 
الر�صوم الدرا�صية حتى تخرج االأبناء ال يرون االآن 
اأّي مربر لدفع ر�صوم اإ�صافية لتنظيم احتفاالت 
فيها الكثر من املبالغ����ات، اإذ بو�صع املدار�س 
ا�صتغ����الل مبانيه����ا اجلميلة وقاعاته����ا الوا�صعة 
لعمل حفل التخرج، مع اإ�صاّفة بع�س الديكورات 

واالأمور اللوج�صتّية. 
وال�ص����وؤال االآخر هو اأي����ن دور وزارة الرتبية 
والتعلي����م يف ه����ذا املو�ص����وع، فينبغ����ي عليه����ا 
التدخ����ل يف مثل ه����ذه االأم����ور ويج����ب اأن تكون 
له����ا كلمة ف�صل، وكلي اأم����ل يف اأن تنظر اإدارات 
املدار�����س اإل����ى هذه املالحظ����ات التي ت�صب يف 

م�صلحة املدار�س اأوالً واالأهايل  ثانياً.
اأتذك����ر جي����داً عندما ذهب����ت اإل����ى اململكة 
املتحدة حل�ص����ور حفل تخرجي بع����د اأن ح�صلت 
عل����ى �صه����ادة املاج�صت����ر، كان ذل����ك يف ع����ام 
2002م واأتذك����ر جي����داً كل حلظ����ة م����ن حلظات 
احلف����ل الذي �صهد تخريج اأكرث م����ن األفي خريج 
م����ن جميع اأنحاء العامل، تل����ك اللحظة التي جتعل 
الطال����ب ين�ص����ى كل ال�صع����اب لني����ل ال�صهادة، 
واأذك����ر يف الوق����ت نف�ص����ه اأن اجلامع����ة مل تطلب 
مّنا مبال����غ كتلك الت����ي تطلبها الي����وم مدار�صنا 

اخلا�صة! واهلل من وراء الق�صد.

رسوم غير مقنعة

حتقق االأمن واال�صتقرار يف الوطن وهذه نعمة 
ن�صكر عليها، و�صهد برميل النفط قفزة يف االأ�صعار 
غر م�صبوقة منذ انهيار اأ�صعاره موؤخراً اإذ بداأ �صعر 
الربميل يتجاوز 77 دوالرا ويقرتب من 80 دوالرا 
وهذا ي�ص���ب يف جمال حتقيق ا�صتق���رار ن�صبي يف 
القط���اع املايل ميكن توظيفه يف ا�صتعادة اأنفا�س 
ميزاني���ات دول املنطق���ة ولو لتغطية م���ا اأنفقته 
خ���الل مواجهة التحديات االأخرة حملي���اً وخارجياً، 
فالبحري���ن على �صبيل التدليل اأنفقت الكثر منذ 
2011 حتى اليوم لفر����س االأمن واال�صتقرار، اإذا 
الو�صع مطمئ���ن وي�صر ل�صال���ح اال�صتقرار وهذا 

اأمر ي�ر ال�صديق ويغي�س العداء.
لك���ن املنطق���ة مازالت ت�صهد توت���راً وميكن 
القول اإنها على كف عفريت بوجود جيوب للتوتر 
يف اليم���ن و�صوري���ا ومماح���كات مت�صاع���دة ب���ن 
اأمركا واإي���ران وت�صعيد اإعالمي وح�صود ع�صكرية 
مل تعد خافية، مل تبل���غ م�صتوى االإيحاء مبواجهات 
�صاخن���ة لكنه���ا بالوقت ذات���ه موؤ�ر عل���ى التوتر 
املت�صاعد، ه���ذا الو�صع ال ي�صغل ب���ال العامة وال 

اخلا�ص���ة اإال اأولئك الذين يدرك���ون اأن وجود اأزمة 
م���ع قطر م�صكل���ة، وتهديد اإيران ل���دول املنطقة 
م�صكل���ة، وا�صتم���رار حرب اليمن م�صكل���ة و�صوريا 
م�صكل���ة والقد����س م�صكلة وغرها م���ن امل�صاكل 
التي توؤ�ر اإلى اأن حتقيق اال�صتقرار يف املنطقة مل 
يعد وارداً يف ظل ه���ذه امل�صاكل، اإذا ما املطلوب 

يف هذا الوقت؟
اأمر اأ�صا�صي وع�ص���ب اال�صتقرار حتى بوجود 
هذه امل�صاكل واالأزم���ات، هو الرهان على �صعوب 
املنطقة قب���ل كل �صيء، فال �صالح مهما عال �صاأنه 
وال دعم وحماية دولية ن�صدق اأنها �صتاأتي ل�صواد 
عيوننا ودون مقاب���ل وم�صالح، وال اأموال نكنزها، 
ال ق���وة �صامن���ة اأك���رث م���ن ق���وة ال�صع���وب فهي 
وحده���ا من متل���ك ق���وة ال���ردع االأويل يف مواجهة 
االأخط���ار والتحديات، وبالت���ايل للذين مل ينتبهوا 
لهذه الق���وة وملن اأغم�س الع���ن عنها وجتاهلها 
وم�ص���ى يف الرهان على القوة اخلارجية اأو الت�صلح 
غر امل�صبوق اأو امل���ال، كل هذه موارد ت�صاعد يف 
حتقي���ق اال�صتق���رار لكنه���ا ال ت�ص���اوي �صيئاً على 

االإطالق اإذا م���ا ال�صعوب نف�ص���ت يدها وابتعدت 
اأو تفرج���ت، اإذا ال تخذلوا �صعوبكم وال تنظروا لها 
نظرة �صامنة يف وقت هي بحاجة للعناية، فمازلت 
اأذكر من���ذ �صنوات مبجل����س �صمو رئي����س الوزراء 
املوق���ر خليفة بن �صلمان حفظ���ه اهلل وكنا حينها 
مبجل�صه بدار احلكومة وكان البع�س وقتها مازال 
قلق���اً على الو�صع الداخلي قول���ه املاأثور “رهاننا 
دائم���اً على �صعبنا الذي اأثب���ت والءه ووطنيته وال 
نخ�ص���ى حتدياً ومعنا قوة �صعبنا”، منذ ذلك احلن 
اأدرك���ت اأن اأي���ة قي���ادة يف املنطقة لديه���ا روؤية 

�صديدة كروؤية �صموه عليها اأال تخ�صى �صيئاً.
الأن  الوق���ت؟  ه���ذا  يف  ال���كالم  ه���ذا  مل���اذا 
التحديات كرثت وهناك من ال ُيدرك ذلك لالأ�صف، 
اأعيد واأذكر والذك���رى تنفع، ال �صمانة وال بقاء اإال 

بقوة ال�صعوب.

تنويرة:
 ال يعميك مديح االآخر فعادة ما يظللك.

سمر األبيوكي

طرحت مو�صوًع���ا يف هذه الزاوية 
قبل ع���دة اأ�صهر عنوان���ه: “الت�صامن 
اخلليجي كما يراه خليفة بن �صلمان”، 
اإمي���ان  املحوري���ة  النقط���ة  وكان���ت 
�صاح���ب ال�صمو امللك���ي االأمر خليفة 
ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة، حفظ���ه اهلل 
ورع���اه، )بالعم���ل اخلليج���ي العرب���ي 
االإ�صالم���ي امل�صرتك، ب���ل يوؤكد اأكرث 
على تو�صعة العالقات لت�صمل خمتلف 
ال���دول ال�صديقة يف الع���امل، واأثبتت 
مواقف �صموه يف وقائ���ع عديدة مرت 
بها املنطقة، كيف تعامل معها بحنكة 
وحكم���ة من اأج���ل اإبق���اء اجل�صور قوية 
بن االأ�صقاء، و�صم���وه يرى العالقات 
اخلليجي���ة كراب���ط ا�صرتاتيجي وحمور 
ال����رق  العالق���ات  م�ص���ار  رئي����س يف 

اأو�صطية(.
االإمي���ان  ه���ذا  يتوق���ف  ال  اإذا، 
بالت�صام���ن والتكات���ف عن���د مرحل���ة 
ما.. فاليوم ن�صه���د حكمة القادة اأمام 
املخاط���ر واملتغ���رات املحيط���ة بنا، 
فياأت���ي لقاء �صاح���ب ال�صم���و ال�صيخ 
�صب���اح االأحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح اأمر 
دول���ة الكوي���ت ال�صقيق���ة و�صاح���ب 
ال�صم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن 
�صلم���ان كما و�ص���ف �صم���وه.. مرتكًزا 
على العالقة الرا�صخة بن البلدين من 
جهة، واملواقف ذات العمق التاريخي 
ال�صعب���ي  والتق���ارب  واحل�ص���اري 
وامل�ص���ري م���ن جه���ة اأخ���رى، الأعيد 
الق���ول اإن �صم���و رئي�س ال���وزراء كان 
وال يزال يحر����س، ويف حمافل كثرة، 
عل���ى اأن يكون لق�صاي���ا االأمة العربية 
واالإ�صالمي���ة مو�صع الري���ادة، زد على 
ذل���ك اأن يك���ون لدول اخللي���ج دورها 
الري���ادي احل�ص���اري، وال ينح�ر ذلك 
يف متت���ن العالق���ات �صم���ن منظومة 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
بل ميت���د لي�ص���ل اإلى جامع���ة الدول 
العربي���ة ومنظمة التع���اون االإ�صالمي 
والهيئ���ات العربي���ة واالإ�صالمية ذات 
االأهداف املوحدة و�صوال اإلى املواقف 
العربي���ة واالإ�صالمي���ة جت���اه الق�صايا 

املهمة يف االأمم املتحدة.
مه���م اأن ن�صع عل���ى امل�صتويات 
اخلليجي���ة  وال�صعبي���ة  الر�صمي���ة 
والعربي���ة واالإ�صالمي���ة، احلاجة امللحة 
واال�صرتاتيجي���ة لق���راءة مو�صعنا من 
االأح���داث اجلاري���ة، وم���دى تاأثر هذه 
االأم���ة م���ن خ���الل التالق���ي والتباحث 
ب���ن الق���ادة، والعمل عل���ى اإزالة كل 
املعوقات واحلواجز اأو اخلالفات التي 
ت�صتغله���ا كل االأط���راف الت���ي تنوي 
باالأمة ����ًرا، لي�صاهم اجلميع يف تقوية 
م�صرة البن���اء اخلليجي واحلفاظ على 
بي���ت اخلليج باأهل���ه الك���رام بتاريخه 

وحا�ره وم�صتقبله.
الع���امل املت�ص���ارع بتطورات���ه  اإن 
وم�صتجدات���ه يفر����س بالفع���ل تاأثًرا 
يعك�س العدي���د من االأبعاد ال�صيا�صية 
واالقت�صادي���ة واالأمني���ة، لذلك تاأتي 
مباحث���ات �صب���اح االأحم���د وخليفة بن 
�صلم���ان يف توقي���ت رم�ص���اين مبارك 
كون���ه لق���اء ت�صاوري���ا اأخوي���ا، وياأتي 
كذل���ك من ب���اب اآخر لتقوي���ة وتعزيز 
املواقف حلماية ه���ذه املنطقة فتلك 
م�صوؤولية ك���ربى تتطلب و�صع الروؤى 
والت�ص���ورات عل���ى االأ�صع���دة االأمنية 
واال�صتق���رار االإقليم���ي، وال ي�صعنا اإال 
اأن نب���ارك هذا التح���رك الذي يف�صي 
اإل���ى تقوي���ة اأركان جمل����س التع���اون 
كقوة قادرة عل���ى مواجهة التحديات 
وتر�صي���خ ال�صب���ل الرامية اإل���ى تعزيز 

ا�صتقرار املنطقة.

مباحثات صباح األحمد وخليفة بن 
سلمان... الحكمة أمام المخاطر

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأكرث ما يحرين اأن بع�س النواب الذين ظلوا 
يراوغون ويناورون ويخدع���ون املواطن بالوعود 
الزائف���ة واالآم���ال الكاذب���ة دون اأن ي�ص���روا ولو 
خط���وة واحدة يف �صبيل حتقيق اأماين من انتخبهم 
�صيعي���دون تر�صيح اأنف�صهم لالنتخابات القادمة، 
وكاأن �صيئ���ا مل يح�ص���ل واالأخ ي�ص���ر يف الطريق 
ال�صحيح، ويت�صور نف�صه اأنه مثل ال�صعب اأ�صدق 
متثي���ل وهو بحد ذاته اإجن���از هائل ومك�صب كبري 
لل�صعب! حت���رك من العنوان )األ���ف( اإلى العنوان 
)ب���اء( ويعتقد اأن���ه �صيكون ل���ه دون �صك ح�صور 
طاغ يف املنطقة والكلمة االأخرة واحلا�صمة، ونحن 

نوؤك���د له���وؤالء اأن اآمالهم �صتخي���ب يف امل�صتقبل 
ل�صب���ب واحد ه���و اأن االأكرثية ال�صاحق���ة من اأبناء 
ال�صع���ب اكت�صفوا احلقيقة وال ميكن اأن يتجاهلوا 
تاأث���ر اأولئ���ك الن���واب ال�صلب���ي عل���ى ممار�ص���ة 
ال�صخ�صي���ة  امل�صال���ح  وتغلي���ب  الدميقراطي���ة 
والنفعية على امل�صالح العليا للوطن واملواطن، 
فه���م طبقوا قاعدة ما هو مفيد يل �صخ�صيا ح�صن 
وجيد، وما يهدد م�صاحلي اخلا�صة �صيء ورديء.

م���رت اأرب���ع �صن���وات عرفنا فيها م���ن يعمل 
ل�صال���ح النا�س ومن ي�ص���ع العوائق والعقبات يف 
طريقه���م، حفظن���ا كل الوجوه الت���ي عملت قدر 

امل�صتط���اع لتحقي���ق املطامح واالأه���داف وثبتت 
على مواقفه���ا للم�صلحة العامة ومل ت�صلك طريق 
ال�صعارات الغام�صة، وحفظنا كذلك الوجوه التي 
اأثبت���ت ف�صلها الذري���ع و�صلكت طريق���ا م�صوها 
ال عالق���ة ل���ه بالدميقراطية وال خدم���ة النا�س من 
قري���ب اأو بعي���د، وتعاظمت اله���وة بينهم وبن 
ال�صعب وج���اءت اخليبات املتك���ررة لتزيد الهوة 
عمق���ا والثق���ة انعدام���ا، ومثلم���ا جن���د يف ر�صائل 
الفيل�صوف الفرن�صي فولت���ر الكثرة خر دليل 
لفه���م ع�ره واأدبه وفكره، اأي�صا �صنجد يف “لوحة 
اأعمال” بع�س الن���واب خر دليل واأ�صواء كا�صفة 

عل���ى اأعمالهم وما قدموا ط���وال اأربع �صنوات وما 
بذلوا من جهد. 

املواط���ن الي���وم اأ�صب���ح لدي���ه الكث���ر من 
الوعي ال�صيا�صي ويع���رف م�صتلزمات االنتخابات 
والدميقراطية والتثقيف الدائ���م، فهو يتناولها 
كامل���اء واله���واء يف البي���ت والعم���ل واملجتم���ع، 
و�صدق���وين ل���ن ينجح ه���ذه املرة م���ن يبحث عن 
امل�صالح ال�صيقة واملنافع اخلا�صة، الأن املواطن 
قادر بوعيه على ت�صخي�س حالته وجمابهة البع�س 

واإزالته من ال�صاحة.

لن ينجح من يبحث عن المصالح 
الضيقة والمنافع الخاصة

�صعدت كث���را واأنا اأ�صاه���د الفيديو املنت�ر 
ل�صم���و ال�صي���خ نا����ر بن حم���د وق���د زار االأخوين 
الفالمرزي حامال لهم حتية خا�صة من جاللة امللك 
املفدى، وفاحت���ا لهم اأبوابا م���ن اخلر، وكغري 
كنت قد تابعت عددا من مقاطع الفيديو املنت�رة 
لذلك ال�صاب الذي يكد من رزقه يوميا ويعمل يف 
�صيد وبي���ع االأ�صماك، م�صطرا مثاال رائعا يف جودة 
العمل ال�صادق دون االلتفات اإلى مثبطي العزمية 
املحبط���ن لغرهم، وتكل���ل اجل���د واالجتهاد يف 

العمل با�صتحقاق، فمن زرع ح�صد ومن جد وجد.

االأنظ���ار االآن موجه���ة اإلى كثري���ن يحملون 
�صه���ادات جامعي���ة ويف انتظ���ار وظيف���ة “�صوب���ر 
لوك�س” على هواه���م حتى يقبلوا بها، بحجة اأنهم 
ط���الب جامعيون واأ�صحاب �صه���ادات ولن يقبلوا 
اإال برات���ب وق���دره ي�صتح���ق جهد ال�صن���وات التي 

ق�صوها للح�صول على هذه ال�صهادة.
نعم هناك من يرف�ض النخراط يف العمل، لأن 
تقديره لذاته العليا )اأكرث مما ت�صتحق(، ومل�صت 
ه���ذا يف فئة الطالب اجلامعين بك���رثة، فاأغلبهم 
يعتق���دون اأن فر�ص���ة عظيمة تنتظره���م وهم يف 

فرا�صهم اإلى منت�صف النهار، فقط الأنهم يحملون 
�صه���ادة البكالوريو�س، دون عن���اء البحث واجلهد 

واملثابرة.
ن�صيح����ة لكل الواهمن، تاأك����د اأن الناجحن 
ك����دوا وتعب����وا وملمَ ي�صل����وا اإلى ما ه����م عليه االآن 
واالإخفاق����ات  املراهن����ات  م����ن  الكث����ر  بع����د  اإال 
والتحدي����ات، وبعي����دا ع����ن النجاح ال����ذي تنتظره 
من وراء درا�صت����ك االأكادميية، انظر للب�صطاء من 
حول����ك ممن حول����وا اأحالمه����م اإلى واق����ع، هذا هو 

النجاح احلقيقي، ولكم يف الفالمرزي مثال.

مبروك للفالمرزي

عادل عيسى 
المرزوق

تذكروا الشعوب في 
هذا الوقت بالذات

نقطة أول السطر

 من جديد 

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

زهير 
توفيقي

ztawfeeqi
@gmail.com

روح القانون
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جددت إدارة نادي النرص الكويتي تعاقدها مع العبنا الدويل سيد ضياء سعيد؛ للبقاء ومتثيل صفوفه 
يف منافسات املوسم الريايض املقبل.

وكان سعيد قد انتقل إىل صفوف النادي الكويتي ضمن االنتقاالت الشتوية عىل سبيل اإلعارة من 
جانب نادي الرفاع. وأشارت مواقع إعالمية كويتية عدة يف اليومني األخريين إىل أن النرص ارتأى تجديد 

لالعب البحريني عطفا عىل املستويات العالية التي ظهر خالل الفرتة التي قضاها باملوسم املايض، 
والتي نالت وحازت إعجاب املسؤولني بالنادي. وخالل الفرتة التي تواجد فيها مع فريقه الكويتي، 

متكن سعيد من الوصول للدور قبل النهايئ ملسابقة كأس ويل العهد، وخرس أمام الكويت، وخرس يف 
الدور نفسه، والفريق نفسه يف مسابقة كأس األمري، وأنهى مسابقة الدوري يف املركز السادس بفارق 

23 نقطة عن البطل فريق الكويت.

النصر الكويتي يجدد تعاقده مع سيد ضياء
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برعاي��ة كرمية من رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عي��ى ب��ن عيل ب��ن خليف��ة آل 
خليفة، تختتم مساء اليوم )األحد( 
الدولية  البحرين  بطولة  منافسات 
الودية األوىل لكرة الس��لة، بإقامة 
مبارات��ني، إذ تجم��ع املباراة األوىل 
منتخب العراق وش��قيقه منتخب 
مرص، يف الس��اعة التاس��عة مساًء، 
منتخبنا  مب��اراة  مب��ارشة  وتليه��ا 
الوطني وش��قيه منتخب لبنان، يف 
الساعة الحادية عرشة مساًء، وتقام 
املباراتان عىل صال��ة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.
وكان��ت البطولة ق��د افتتحت يوم 
الخمي��س املايض بإقام��ة لقاءين، 
إذ اس��تطاع منتخبن��ا الوطن��ي أن 
يكس��ب ش��قيقه العراقي بنتيجة 
)71/65(، في��ا حق��ق منتخ��ب 
مرص فوزًا صعًبا عىل حساب لبنان 

بنتيجة )71/60(.
واستكملت منافس��ات البطولة يف 

اليوم التايل بإقامة مباراتني لحساب 
الجولة الثانية، ونجح منتخب مرص 
من تحقيق فوزه الثاين عىل التوايل 
ع��ىل حس��اب منتخبن��ا الوطن��ي 
بنتيجة )80/54(، وهذا الفوز قّربه 
كثريًا للتويج بلق��ب البطولة، فيا 
حقق لبنان فوزه األول عىل حساب 

العراق بنتيجة )80/57(.
املرصي  املنتخب  يتص��در  وبذلك، 
ج��دول الرتتي��ب الع��ام للبطولة 
م��ن  حققه��ا  نق��اط   4 برصي��د 
انتصاري��ن، فيا يأيت منتخبنا الذي 

يحل يف املركز الثاين برصيد 3 نقاط 
وهو الرصيد نفس��ه ال��ذي ميتلكه 
املنتخب اللبن��اين يف املركز الثالث، 
ويحت��ل املنتخب العراق��ي املركز 

الرابع بنقطتني.
وميتل��ك املنتخب املرصي األفضلية 
األوىل  النس��خة  لق��ب  إلح��راز 
للبطولة، إذ إنه بات يف حاجة للفوز 
اليوم عىل حس��اب العراق، لضان 
امليداليات  وني��ل  بالكأس  التتويج 
الذهبية، في��ا يتعني عىل منتخبنا 
الوطن��ي تحقيق الفوز بفارق كبري 

عىل لبنان وخس��ارة مرص، إن أراد 
املنافسة عىل تحقيق اللقب.

االستعداد لآلسيوية
وت��أيت إقامة ه��ذه البطولة ضمن 
إعداد املنتخب الوطني للمشاركات 
القادمة وعىل رأس��ها خوض معرتك 
مرحلة اإلياب من تصفيات نهائيات 
كأس آس��يا املؤهلة ملونديال كأس 
العامل التي ستقام يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة أواخر ش��هر يونيو 

املقبل.
“األحم��ر”  البطول��ة  وس��تمنح 
نظ��رًا  عدي��دة،  فنّي��ة  مكاس��ب 
يف  قوي��ة  منتخب��ات  ملواجهت��ه 
منتخبنا  تس��اعد العبي  املس��توى 
عىل االرتقاء مبستوياتهم من خالل 
اللعب مع منتخبات لها باع طويل 
العريب واآلس��يوي  الصعي��د  ع��ىل 
واالفريق��ي، إذ إن منتخبنا بحاجة 
لزيادة جرعة املباريات التنافس��ية 
القوي��ة وتكثيف املش��اركات عىل 

كافة األصعدة.

األحمر يواجه لبنان... ومصر أمام أسود الرافدين
سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى ختام بطولة البحرين الدولية للسلة

محمد الدرازي

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني للتنس 
اجتاعه األس��بوعي يف التاسعة مساء يوم 
األربعاء املايض املوافق 23 من مايو الجاري 
برئاس��ة الش��يخ عبد العزيز بن مبارك آل 
خليفة نائب الرئيس مبقر االتحاد، حيث تم 
استعراض ومناقش��ة عدد من املوضوعات 
املهمة، وت��م اعتاد مش��اركة البحرين يف 
بطول��ة التضام��ن الدولية الثاني��ة للتنس 
التي ستقام يف العاصمة باكو بأذربيجان يف 
الفرتة من تاري��خ 23 – 28 يوليو 2018 يف 
مسابقتي فردي وزوجي الرجال والسيدات 
تح��ت مظلة االتح��اد الري��ايض للتضامن 
اإلس��المي واللجن��ة االذربيجاني��ة، ويبلغ 
مجم��وع جوائزها 20 أل��ف دوالر، وعهد 
املجلس للمعنيني يف اللجنة الفنية لرتش��يح 
العبني، وإىل لجنة النش��اط النسايئ لرتشيح 
العبتني له��ذه البطول��ة، وس��ريافق الوفد 

مدرب ورئيس وفد.
 وم��ن املقرر أن يس��بق البطولة معس��كر 
إع��داد لالعب��ني والالعبات مل��دة 16 يوما 
س��يتم تحديده الحقا، عىل أن يتوىل جهاز 
التدري��ب باالتحاد إع��داد برنامج تدريب 

مكثف للمشاركني بعد إجازة العيد ولحني 
السفر إىل املعس��كر مع بداية شهر يوليو، 
ويتم تحديد الوجه املناس��بة لهذا املعسكر 
التدريب��ي، واس��تعرض املجلس الرس��ائل 
الواردة م��ن اللجنة األوملبية بش��أن تنقل 
الالعبات املنتسبات للمنتخبات األهلية بني 
منتخب��ات مملكة البحرين واس��تحقاقات 
املش��اركات الخارجية، وأعطيت التوجهات 

للمختص��ني لاللت��زام الت��ام والعمل بهذه 
بالتوجيه��ات، وأوىص املجل��س أمني الرس 
الع��ام برسع��ة ال��رد ع��ىل رس��الة اللجنة 
األوملبية بشأن عدد املسابقات وأنواعها يف 
البطوالت الرس��مية، وترشيح فؤاد الرويعي 
أم��ني ال��رس الع��ام ونادية حس��ني مرادي 
عض��وة مجل��س اإلدارة لحض��ور اجتاع 
الجمعية العمومية العادي للجنة األوملبية 

البحريني��ة الثالثاء 29 مايو 2018، وحضور 
املؤمتر السنوي لالتحاد الدويل للتنس خالل 
ش��هر أغسطس 2018، واطلع املجلس عىل 
س��ري فعالي��ات بطول��ة الزوج��ي املختلط 
الرمضانية، والتي حظيت مبش��اركة واسعة 
من البحرينيني واملقيم��ني، واطلع املجلس 
عىل التسوية النهائية ملصاريف الباب األول 
والثاين والخام��س مليزانية االتح��اد للفرتة 
املنتهية 31 ديسمرب 2017، ويف الشأن املايل 
أكد املجلس رضورة رسعة س��داد االشرتاك 
للتن��س، وأي  ال��دويل  الس��نوي لالتح��اد 
مستحقات أخرى لالتحاد، وأوىص املجلس 
بالبدء يف اإلعداد والتحضري الستضافة بطولة 
االتح��اد الدويل للتنس للناش��ئني تحت 18 
سنة خالل ش��هر نوفمرب، وكذلك استضافة 
املؤمتر الس��نوي لالتحاد األس��يوي للتنس، 
وعهد ألمني الرس اإلعالن عن إقامة الدورة 
التدريبية الثانية للمدربني بإرشاف املحارض 
إيانيك م��ن أكادميي��ة يب يت آر للتنس بعد 
نجاح ال��دورة األوىل التنس، والتي حظيت 
مبش��اركة واس��عة من املدربني البحرينيني 

واملقيمني من دول مجلس التعاون.

اتحاد التنس يناقش مشاركة المنتخبات الخارجية
اتحاد التنس

جانب من االجتماع

منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال

سمو الشيخ عيسى بن علي 

“التسهيالت” و”المتحدة” في 
نهائي بطولة التأمين اليوم
يسدل الستار مساء اليوم األحد عىل منافسات بطولة رشكات التأمني 

الرمضانية العارشة لكرة القدم، التي تنظمها جمعية التأمني البحرينية برعاية 
ترست ري ومستشفى الهالل وأوت أوف ذا بوكس وإنرتغلف بروكر، حيث 
سيلتقي يف النهايئ فريقا التسهيالت للتأمني مع املتحدة للتأمني يف الساعة 

10:00 مساء عىل صالة نادي الشباب.
ومن املتوقع أن يكون النهايئ قويًّا ومثريًا، إذ سيجمع بني أفضل فريقني يف 

البطولة، حيث حقق كل منها الفوز يف جميع مبارياته التي خاضها يف 
تأمني 10، وظهرا مبستوى متميز يف جميع مبارياتها مؤكدين استحقاقها 

بالوصول إىل املشهد الختامي. ويسعى فريق التسهيالت للتأمني إىل 
االحتفاظ بلقبه للعام الثاين عىل التوايل، وللمرة الخامسة يف تاريخ مشاركاته 

يف البطولة حيث يعد الفريق األكرث فوزًا باللقب.  وجاء تأهل التسهيالت 
إثر فوزه عىل فريق سوليدريت بهدفني مقابل هدف واحد يف نصف النهايئ، 
وسجل هديف السهيالت الالعب وائل الشهايب، فيا سجل هدف سوليدريت 
الوحيد الالعب وائل محمد. ومن جانبه، يسعى فريق املتحدة للتأمني إىل 

العودة ملنصات التتويج واستعادة اللقب الذي أحرزه يف النسخة األوىل 
للبطولة، ويحظى الفريق بدعم إداري وجاهريي كبريين، حيث ساهم ذلك 

يف تطور أداء الفريق يف هذه النسخة، وكان له أثر كبري يف بلوغ الفريق 
للمباراة النهائية. وتأهل فريق املتحدة إىل املباراة النهايئ بعد فوزه الصعب 
واملستحق عىل فريق ترست ري بهدفني دون مقابل يف املباراة التي جمعت 
الفريقني يف الدور نصف النهايئ. وسجل هديف املتحدة يف هذا اللقاء الالعبان 

يوسف سعد وراشد تلفت.

لقطة لالعب سيد ضياء سعيد

أك��د مدي��ر ع��ام هيئ��ة املعرفة 
والتنمي��ة البرشية ب��ديب، أمني عام 
مجلس ديب الريايض سابًقا والباحث 
واألكادميي الدكتور أحمد الرشيف 
اإلم��ارات  بدول��ة  ديب  إم��ارة  أن 
العربي��ة املتح��دة أعدت دراس��ة 
متكاملة الس��تضافة دورة األلعاب 

األوملبية خالل السنوات املاضية.
وأض��اف الرشيف خ��الل تواجده 
يف  العلم��ي  البح��ث  مبنت��دى 
اقتص��ادات الرياض��ة ال��ذي أقيم 
عىل هامش جائ��زة نارص بن حمد 

للبح��ث العلمي يف املجال الريايض 
التقرير األويل الستكال  مؤخرًا أن 
البن��ى التحتي��ة أش��ار إىل رصد ما 
يقارب م��ن 60 ملي��ار دوالر ليتم 
فيا بع��د إعادة الطلب الرس��مي 
باالس��تضافة إىل املزيد من الدراسة 
فيا الزالت اللجنة موجودة وتضم 
نخبة م��ن الكوادر والش��خصيات 
الت��ي متث��ل مختلف املؤسس��ات 

والدوائر يف حكومة ديب.
وأض��اف الرشي��ف أن مدينة ديب 
استضافت نخبة من أبرز األحداث 

مثل كأس ديب العاملي وبطولة العامل 
للغط��س وماراث��ون ديب وبطول��ة 
سوق ديب الحرق للتنس وسباعيات 
يف  س��اهمت  والت��ي  الرجب��ي 
استقطاب أعداد كبرية من السياح 
فض��ال ع��ن املش��اركني أنفس��هم، 
موضًحا أن إجايل اإلنفاق السنوي 
فيا يتعلق بالرياض��ة يف ديب أكرث 
من 1.7 مليار دوالر، وإجايل األثر 
االقتصادي يبلغ 670 مليون دوالر، 
موضًحا أن فوائد العائد االقتصادي 
للفعالي��ات الرياضي��ة ي��ؤدي إىل 

بالدول��ة ع��ىل  الص��ورة  تحس��ني 
فعاليات  العاملي، وجذب  املستوى 
مستقبلية وتحس��ني البني التحتية 
املقيمني  اش��رتاك  وزيادة  واملرافق 

واملواطنني يف الرياضة.
االقتصادية  املس��اهمة  أن  وأوضح 
الرياضية  الفعالي��ات  أجن��دة  من 
الس��نوية يف ديب تش��كل أك��رث من 
400 فعالي��ة تس��تقطب م��ا يزيد 
عىل مليون متابع س��نويا، وتسهم 
7 فعالي��ات بنس��بة تتخطى 90% 
م��ن التاث��ري االقتص��ادي املب��ارش 

عىل اقتص��اد ديب وس��اعدت تلك 
الفعاليات التي تتوزع بني سباقات 
الخيل والجولف واملاراثون والتنس 
والرجب��ي والدراجات الهوائية عىل 
ترس��يخ مكان��ة ديب كمرك��ز بارز 

للفعاليات الرياضية يف املنطقة.
ولفت الرشي��ف إىل أن 2.4 مليون 
دره��م مكاس��ب ديب يوميًّ��ا م��ن 
الس��ياحة الرياضية بعدما أصبحت 
مرك��زًا أله��م األح��داث الرياضية 
يف الع��امل الحرتافيته��ا يف تنظي��م 

األحداث العاملية الكربى.

الشريف: 60 مليار دوالر كلفة مشاريع دبي الستضافة األولمبياد
اعتبرها نموذًجا في استقطاب األحداث الرياضية

حسن علي

أحمد الشريف

األحد 27 مايو 2018 
11 رمضان 1439

العدد 3512

17 النخبة ك���أس  ن��ه��ائ��ي  ف���ي  ال��ج��م��ه��ور  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  إع����الن 
اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي 

أجرى االتحاد البحريني لكرة 
القدم السحب الخاص بجوائز 
الجاهري يف نهايئ كأس النخبة 

2018-2017 الذي أقيم مساء يوم 
الخميس املايض 24 مايو الجاري 

بني فريقي الحد واملالكية، وانتهى 
بفوز الحد بهدفني مقابل واحد 

عىل االستاد الوطني.
وكان رئيس االتحاد البحريني لكرة 

القدم الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة وجه لتخصيص 
جوائز للجمهور يف النهايئ الذي 

يعد مسك ختام املوسم الريايض 
الكروي 2018-2017، إذ خصص 

االتحاد 100 جائزة للجمهور.
واألرقام الفائزة هي: 27992,462

27,26929,46475,27892,27848
,0822,0736,27993,0724,4643

3,46402,46155,0541,0904,05
58,27832,27831,27882,0549,
46429,27899,26967,1180,26
968,27229,27152,27153,054
5,46151,46548,46040,0729,2
7244,0734,27890,27863,2931
8,27254,46141,0569,0760,04
18,0417,0808,26962,46558,4
6153,0464,46001,0456,0795

,46494,1159,26932,0668,278
26,46515,46419,27983,0350,
46538,0412,27122,0411,0803
,0852,0640,0575,0684,28459
,28450,28494,46572,27353,0
917,0963,46600,46074,0602
,27117,27316,0611,26813,27
820,0506,0961,46016,0572,0
589,46461,27359,27238,460

67,1199,0559,0303,27159,05
.42,27154

ويدعو االتحاد البحريني لكرة 
القدم أصحاب األرقام الفائزة إىل 
استالم الجوائز الخاصة بهم خالل 

الفرتة من األحد 27 مايو 2018 
وحتى الخميس 31 مايو 2018، 

وذلك يف مقر االتحاد بالرفاع خالل 
الفرتة 10 صباًحا حتى 2 ظهرًا.

زار رئيس اإلتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
الش��يخ س��لان بن ابراهيم آل خليفة 
مدينة جدة السعودية مساء يوم أمس 
)الجمعة(، التقى خاللها رئيس اإلتحاد 
الس��عودي لك��رة القدم ع��ادل عزت 
وبحث معه س��بل تفعيل التعاون بني 
اإلتحادين اآلس��يوي والس��عودي، كا 
تم اس��تعراض مبادرات تنمي��ة الكرة 
اآلس��يوية وجملة م��ن املواضيع ذات 

االهتام املشرتك.
وتركز البحث خالل اللقاء عىل موضوع 
تشكيل اتحاد جنوب غرب آسيا والذي 
يضم مجموعة من اإلتحادات الوطنية 
يف منطقت��ي جن��وب وغ��رب آس��يا، 
باإلضاف��ة إىل الصيغة الجديدة لبطولة 
كأس الع��امل لألندي��ة واملقرتح��ة م��ن 
رئيس اإلتحاد الدويل لكرة القدم جياين 
إنفانتين��و، ك��ا اطلع رئي��س اإلتحاد 

اآلس��يوي ع��ىل تحض��ريات املنتخ��ب 
الس��عودي لكرة القدم للمش��اركة يف 

نهائيات كأس العامل املقررة يف روسيا.
وأعرب الشيخ س��لان بن ابراهيم آل 
خليف��ة عن ارتياحه لنتائ��ج زيارته إىل 
اململك��ة العربية الس��عودية، مبيًنا أن 
الزيارة تأيت يف إطار التواصل املس��تمر 
م��ع أرسة الكرة اآلس��يوية وأنها كانت 
فرص��ة مواتي��ة لتب��ادل اآلراء بش��أن 
امللفات التي تهم مسرية الكرة اآلسيوية 
والتأكيد عىل أهمية التنسيق املتواصل 
من أجل تحقيق األهداف والطموحات 

املشرتكة. 
وقال الش��يخ س��لان ب��ن ابراهيم آل 
خليفة: “ناقش��نا بكل رصاحة وشفافية 
موضوع تش��كيل اتح��اد جنوب غرب 
آس��يا، وق��د أوضحت لرئي��س اإلتحاد 
الس��عودي أن اإلتحاد اآلس��يوي لكرة 

القدم يدعم أي مبادرة خالّقة تصب يف 
مصلحة الكرة اآلس��يوية، وأن ال يوجد 
أي مانع من تشكيل اتحاد جنوب غرب 
آسيا طاملا بقي كياًنا كرويًّا خارج دائرة 
املناط��ق الخمس املعتمدة من اإلتحاد 
اآلسيوي، وأن اإلتحاد الجديد ميكن أن 
يلعب أدوارًا مهمة يف تطوير اللعبة عىل 
غ��رار كل من اإلتح��اد العريب واإلتحاد 
الخليج��ي واللذين ال يعتربان أعضاء يف 
اإلتحاد اآلس��يوي لكنها يلعبان أدوارًا 
إيجابية يف خدم��ة اإلتحادات الوطنية 

عربيًّا وخليجيًّا.
وأَض��اف رئيس اإلتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم “أن��ا س��عيد للغاي��ة لتجاوب 
رئي��س اإلتحاد الس��عودي م��ع رؤية 
اإلتح��اد القاري بهذا الش��أن، باإلضافة 
إىل تأكي��ده ع��ىل االلتزام بع��دم تأثري 
اتحاد جتوب غرب آسيا عىل التشكيلة 

الحالية للمناطق املعتمدة لدى اإلتحاد 
اآلس��يوي )الغ��رب، ال��رشق، الجنوب، 
الوس��ط، اآلس��يان(، مؤكدين أن ذلك 
األمر يعك��س حرص األرسة اآلس��يوية 
عىل االلتزام باألنطمة واللوائح املتبعة.

وبخصوص املقرتح الجديد لكأس العامل 
لألندية قال الش��يخ سلان بن ابراهيم 
آل خليف��ة: إن اإلتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم يدعم أي فكرة جديدة من شأنها 
تطوير مسرية اللعبة، طاملا تم تنفيذها 

بطريق��ة صحيح��ة تتميز بالش��فافية 

وتخض��ع لح��وار معمق م��ع مختلف 

الجهات املعنية يف كرة القدم العاملية.

وأعرب س��لان بن ابراهي��م عن ثقته 

بقدرة املنتخب السعودي عىل تحقيق 

ظهور طي��ب يف نهائي��ات كأس العامل 

املقبل��ة قائ��اًل: اس��تمعت م��ن رئيس 

اإلتحاد السعودي لرشح عن تحضربات 

املنتخب الس��عودي للمشاركة يف كأس 

الع��امل، وباعتق��ادي أن اإلعداد املتميز 

ال��ذي يخضع له املنتخب س��يكون له 

دور فعال يف رفع جاهزيته للمش��اركة 

يف الح��دث العامل��ي املقب��ل، من أجل 

ترشي��ف الك��رة اآلس��يوية م��ع بقية 

يف  املش��اركة  اآلس��يوية  املنتخب��ات 

البطولة.

إبراهيم يبحث مع عزت مبادرات تنمية الكرة اآلسيوية سلمان بن 
المونديال في  للمشاركة  “األخضر”  تحضيرات  على  اطلع 

جدة  مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تعاقد نادي القرين الكويتي 
م��ع امل��درب الجزائ��ري 
لقي��ادة  رش��يد رشي��ح 
لك��رة  األول  الفري��ق 
املقبل  املوس��م  يف  اليد 
2018/2019، ما يعني 
رحيل��ه عن قي��ادة كرة 
وعدم  األهالوي��ة  الي��د 
الرغبة يف تجديد التعاقد 
مع��ه بعدم��ا قاد 
يف  النس��ور 
س��م  ملو ا

املنرصم.
بحسب  و
صحيفة 
األنباء 

الكويتي��ة ف��إن التعاقد مع 
رشي��ح يه��دف إىل تطوي��ر 
اللعبة يف النادي بصورة عامة 
وتغذية  املدرس��ة  وتوحي��د 
لخل��ق  الس��نية  املراح��ل 
العبني قادرين عىل املنافسة 
مستقبال يف البطوالت املحلية 

والخارجية.
وال يعترب رشي��خ غريًبا عىل 
كرة اليد الكويتية، إذ س��بق 
النرص  ن��ادي  تدري��ب  ل��ه 
وقدم  الكويت��ي  والس��املية 
معها نتائج جي��دة بيد أن 
كانت يف  األخ��رية  محطت��ه 
البحري��ن بعدما أرشف عىل 
قيادة النادي األهيل لكنه مل 
يفلح يف تحقيق لقب بطولة 
الدوري التي ف��از بها نادي 
باربار وبطول��ة الكأس التي 

ظفر بها نادي النجمة.
وس��بق للم��درب الجزائري 
العمل يف البحرين مع نادي 
بطولة  معه  باربار، وحق��ق 
الدوري يف موس��مه الثاين يف 
كرة الي��د البحرينية، وكانت 
حينه��ا تجربت��ه التدريبي��ة 
الجزائ��ر  خ��ارج  األوىل 
ليش��ق بع��د ذل��ك طريقه 
األندية  التدري��ب يف  نح��و 

الخليجية.
ومن املؤمل أن يبحث جهاز 
كرة اليد بقيادة عضو مجلس 
اإلدارة عبدالله آل رحمة عن 
مدرب جدي��د لقيادة فريق 
كرة اليد الطامح إىل العودة 

ملنصات التتويج.

“بتلكو  فريق  منتس��بو  أش��اد 
جرنز يونايت��د” بالدعم املقدم 
م��ن قب��ل “مق��اوالت ال��دور 
الفريق  للحفريات والبناء” إىل 
املشارك يف دورة نارص بن حمد 
الرمضاني��ة الرابع��ة لأللع��اب 

الرياضية “نارص 11”.
باس��مهم ونيابة عن  ونوه��وا 
واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن 
للفريق بالرعاي��ة املقدمة من 
قبل مقاوالت الدور للحفريات 
والبناء، مؤكدين أنها تسهم يف 
توفري أس��باب النج��اح لتهيئة 
الفري��ق وظه��وره باملس��توى 
اإليج��ايب يف بطولة “نارص 11” 

لكرة القدم.
وأثنوا عىل الدع��م املقدم من 
مدي��ر ع��ام رشك��ة مق��اوالت 
والبن��اء،  للحفري��ات  ال��دور 
إبراهيم أحمد صالح، مشيدين 

للرشكة  املتعددة  باإلس��هامات 

البحريني��ة  للرياض��ة  خدم��ة 

بشكل عام، وللفريق ومشواره 

بوج��ه   ”11 “ن��ارص  دورة  يف 

خاص.

وأش��اروا إىل أن ه��ذه الرعاية 

تعكس الح��رص الكبري للرشكة 

عىل دعم الرياضيني البحرينيني، 

وتواص��ال لنهجها وحرصها عىل 

دعم مشوار الفريق.

ونوهوا باملكتس��بات املتعددة 

تعكس طيب  والت��ي  للرعاية، 

العالقة ب��ني الطرفني من خالل 
توفري الدعم املناس��ب للفريق 
يليق مبس��تواه  وظه��وره مب��ا 
م��ن  تع��د  املعه��ود يف دورة 
أقوى ال��دورات فنيًّا وتنظيميًّا 
مختل��ف  ع��ىل  وتنافس��يًّا 
األصعدة، خصوًصا بعدما أحرز 
يف النسخة املاضية لقب املركز 

األول.
وأوضحوا أن الرعاية لها العديد 
من االنعكاسات اإليجابية عىل 
فري��ق بتلك��و ج��رنز يونايتد، 
مش��ريين إىل أنها تعكس جانًبا 
املحلي��ة يف  لل��رشكات  مه��اًّ 
دعم الشباب البحريني وتوفري 
أس��باب نجاح��ه يف مختل��ف 
الت��ي  والرياض��ات  األنش��طة 
ميارس��ها، مبا يسهم بشكل عام 
البحرينية  بالرياضة  يف االرتقاء 

عموما وكرة القدم خصوصا.

ا شريح يغادر األهلي ويقود القرين الكويتي رسمّيً

“مقاوالت الدور” تدعم “بتلكو جنرز يونايتد” في “ناصر 11”

حسن علي

البالد سبورت

رشيد شريح

فريق بتلكو جرنز يونايتد

عادل عزتالشيخ سلمان بن إبراهيم

بقيادة بحرينية.. “إف 3” بطل 
“ند الشباب” للطائرة

توج فريق “إف 3” بقيادة املدرب البحريني عيى يوسف ووجود 
الالعبني الدوليني نارص عنان ومحمد يعقوب من التتويج بلقب دورة 

ند الشباب الرياضية للكرة الطائرة، والتي اختتمت منافساتها قبل 
يومني.

وجاء فوز فريق “إف 3” يف املباراة النهائية عىل نظريه “إف 3 أ”، 
والذي يلعب يف صفوفه العبنا الدويل اآلخر محمد عنان بنتيجة 

)2/3(، ليدون “إف 3” اسمه يف سجالت األبطال عرب املرتبة السادسة 
لهذه البطولة التي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب رئيس مجلس ديب الريايض.
وحصل فريق “إف 3” عىل جائزة املركز األول البالغة 600 ألف درهم، 

وحصل صاحب املركز الثاين 500 ألف درهم وجاء فريق املفاجأة 
الذي يحمل لقب النسخة املاضية يف املرتبة الثالثة وبجائزة مالية 400 

ألف درهم. وتحصل العبنا محمد يعقوب ممثل فريق )إف 3( عىل 
جائزة أفضل مرسل يف البطولة، ومبلغ 10 آالف درهم.

فريق إف 3 متوجًا بكأس دورة ند الشبا

علي مجيد

نعمانكو واأليام يلتقيان 
بنهائي متقاعدي الهملة

يسدل الستار مساء يوم األحد عىل بطولة فئة املتقاعدين بدورة 
مركز شباب الهملة لكرة القدم بلقاء يجمع فريق نعانكو بقيادة 

عبدالواحد محمد بطل النسختني املاضيتني وفريق األيام بقيادة 
حسن مهدي وصيف النسخة السابقة، يف مباراة يتوقع لها أن 
تتميز بحضور جاهريي كبري من أبناء القرية وأعضاء املركز، 

باإلضافة إىل جميع إداريني والعبي املركز ونادي الهملة السابقني 
سواء املشاركني واملتابعني لهذه الدورة خاصة أنها تضم بعض 

الكبار والعبي نادي الهملة السابقني، كا أنها تضم مجموعة من 
الالعبني املنقطعني عن مارسة اللعب والرياضة. 

وقد رصح رئيس املركز أن اللجنة املنظمة أكملت استعداداتها 
لهذا العرس الكروي الجميل الذي أضحى مناسبة جميلة يجتمع 

فيها إداريو والعبو املركز السابقون مع يشء من اإلثارة.

البالد سبورت



نق��ل رئي��س اللجن��ة املنظم��ة 
العليا لبطولة س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة الرمضانية 
الحادية عرشة لكرة القدم “نارص 
نق��ل  الصالح��ي،  توفي��ق   ”11
تحيات س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة ألعضاء اللجنة 
بالجهود  وإشادة سموه  املنظمة 
امللموس��ة الت��ي يبذلها رؤس��اء 
وأعضاء اللجان يف س��بيل إنجاح 
الحدث، جاء ذلك خالل االجتامع 
الرابع للجنة الذي ُعقد يوم أمس 
األول )الجمع��ة( يف مقر االتحاد 

البحريني لكرة القدم.
ومن جانبه، أثن��ى رئيس اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا للبطولة توفيق 
الصالح��ي عىل تكات��ف اللجان 
العامل��ة يف أداء مهامها يف الدور 
التمهيدي للبطولة، مام ساهم يف 
سري املنافسات بكل سالسة ودون 
وج��ود مش��اكل مؤث��رة، مطالًبا 
بأهمي��ة اس��تمرار العمل بذات 
النس��ق التصاع��دي حتى موعد 
املباراة النهائية إلنهاء املهمة عىل 

أكمل وجه.
املنظم��ة  اللجن��ة  وناقش��ت 
ج��دول أعامله��ا وال��ذي جاءت 
مناقش��ة ظروف  بن��وده  أح��د 
نتيج��ة مب��اراة فريقا ف��ور ايفر 
والقلع��ة ضمن املجموعة الثالثة 
ولحس��اب الجول��ة الثالث��ة من 
انتهت  التمهي��دي، والتي  الدور 
نتيجتها لصالح فري��ق فور ايفر 
ب11 هدًف��ا مقابل هدف واحد 
للقلع��ة، وكلف��ت اللجنة ممثل 
االتح��اد البحريني لك��رة القدم 
عبدالرضا حقيقي  اللجنة  وعضو 
بدراسة حيثيات ما جرى يف هذا 
اللقاء مع اللجنة الفنية للبطولة، 
وتقديم ال��رأي النهايئ حول هذا 
األمر برفعه للجن��ة املنظمة من 
املناس��بة  القرارات  اتخ��اذ  أجل 
س��معتها  للبطولة  تحفظ  والتي 
الروح  تنافسية تسودها  كبطولة 

الرياضية واملنافسة الرشيفة.
املنظم��ة  اللجن��ة  واطأمن��ت 
التنظيمية  االس��تعدادات  ع��ىل 
واإلعالمية للمباراة النهائية، حيث 
أكدت عضو اللجنة ورئيسة قناة 
الرياضية مريم بوكامل  البحرين 
عىل استعداد القناة للنقل املثايل 
املب��ارش للح��دث الختامي الذي 
سيقام يوم الخميس القادم، كام 
اللجنة  املنظمة  اللجن��ة  وجهت 
اإلعالمية للبطول��ة بزيادة وترية 
التحفي��ز الجامه��ريي من خالل 
الوس��ائل اإلعالمية املختلفة من 
الجامهري  استقطاب  أجل ضامن 
ال س��يام يف ظل تخصيص جوائز 
كث��رية للجامهري التي س��تحرص 

عىل حضور النهايئ.
وتطرقت اللجنة املنظمة ملناقشة 
النهائي��ة  اس��تعدادات املب��اراة 
والتي تم تحديد موعدها رسميًّا 
يف الس��اعة التاس��عة والنص��ف 
مس��اًء من يوم الخميس القادم، 
حيث تقرر طباعة تذاكر الدخول 
للجامهري وعدده��ا عرشة آالف 
تذك��رة، باإلضافة إىل العمل عىل 
االنتهاء من كافة األمور املتعلقة 
مب��رح التتويج وبرنام��ج اليوم 
وجوائ��ز  وتحدي��د  الختام��ي، 
األلقاب الفردية والتي س��تكون 
من نصي��ب أفضل العب، أفضل 
ح��ارس مرم��ى، أفض��ل مدرب، 
أفضل مدير فريق، أفضل إداري، 

هداف البطولة والفريق املثايل.
اجتامعه��ا  اللجن��ة  واختتم��ت 
املخصص��ة  الجوائ��ز  مبناقش��ة 

للجامهري يف املباراة النهائية والتي 
تم اإلعالن عن أولها واملتمثلة يف 
5 س��يارات مقدمة من الفخامة 
للس��يارات، حيث سيتم اإلعالن 
عن املزيد من الجوائز تباعاً قبل 

املباراة النهائية.

آل سنان: الفخامة للسيارات 
حريصة على إنجاح نهائي 
“ناصر 11”

أعرب املدير العام لرشكة الفخامة 
للسيارات إبراهيم آل سنان عن 
افتخ��ار لكونها أح��د رعاة دورة 
نارص بن حمد لأللعاب الرياضية 
“ن��ارص11” والت��ي تعترب إحدى 
املبادرات املتميزة عىل مس��توى 
املنطقة وبلغت مستويات عالية 
بفض��ل االهتامم املبارش من قبل 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة وأف��كاره التطويرية التي 
ساهمت يف جعل الدورة مرشوعا 
وطنيا متكام��ل لالرتقاء بالحركة 

الرياضية والشبابية البحرينية.
وق��ال آل س��نان ال��ذي قدمت 
رشكت��ه خمس س��يارات كجوائز 
للجامهري يف املباراة النهائية “إننا 
يف رشكة الفخامة للسيارات نؤمن 
بالدور الكبري الذي يقوم به سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
واهتامم سموه الواضح بالشباب 
البحرين��ي وم��ا ج��اءت رعايتنا 
لدورة سموه يف نسختها الحادية 
عرشة إال لرتس��خ دعمها الواضح 
الرياضي��ة بصورة جيدة  للدورة 
ومتمي��زة ولتدخ��ل م��ع اللجنة 
املنظم��ة يف رشاكة اس��رتاتيجية 
النجاح الدورة الرياضية األفضل، 
فقد شاركنا لس��نوات عديدة يف 
تقديم املس��اندة والدعم للدورة 
الجوائز  م��ن  العدي��د  وقدمن��ا 
يراهم  الذين  بالجامهري  الخاصة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة من أهم عن��ارص النجاح 
للدورة عىل مر الس��نوات العرش 

املاضية”.
وأضاف آل سنان “نحن فخورون 
باملش��اركة بدع��م ورعاية دورة 
نارص بن حمد لاللعاب الرياضية 
الالعب��ن  قل��وب  أرست  الت��ي 
والجمه��ور  واله��واة  الش��باب 
والصحاف��ة الرياضية واش��علت 
مواق��ع التواصل االجتامعي بكل 
صنوفه��ا ل��ذا فق��د حرصنا عىل 

النهائية  للمب��اراة  دعمنا  تقديم 
س��يارات  خم��س  وتخصي��ص 
للجامه��ري تقدي��رًا واحرتاًما لهم 
الس��نوات  ط��وال  ولجهوده��م 
املاضي��ة يف الوق��وف إىل جانب 

فرقهم يف مشوارهم بالدورة”.
وأكد آل سنان “إن دخول الرشكة 
ضم��ن قامئ��ة الرعاة الرس��مين 
للدورة وتخصيصها لجوائز املباراة 
النهائي��ة ما هو إال واجب وطني 
تقدم��ه تجاه املجتم��ع الريايض 
البحريني والشبايب وحرصها عىل 
املس��اهمة الواضح��ة يف عملية 
البحرينية، كام  الرياض��ة  تطوير 
أن الرشكة وج��دت يف مبادرات 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة ودورة س��موه لأللعاب 
الرياضية امل��كان األفضل لتأكيد 
الحرك��ة  اس��رتاتيجتها يف دع��م 
الرياضي��ة والش��اببية البحرينية 

وتوجهات الرشكة نحو 

الصقر األبيض يتوعد 
الفخار... وفور ايفر يصطدم 
بـ ”طموح”

تكتم��ل الي��وم أض��الع املرب��ع 
الذهب��ي والدور نص��ف النهايئ 
لبطول��ة “ن��ارص 11” مبواجهتن 
لحساب الدور ربع النهايئ يلتقي 
يف األوىل فريق��ا الصق��ر األبيض 
والفخار عند الساعة 9.00 مساء، 
فريق��ا طموح  مواجه��ة  تليه��ا 
وفور ايفر عند الس��اعة 11.00، 
ويحتض��ن ملعب اس��تاد مدينة 
وكان  املباراتن،  الرياضية  خليفة 
فريق��ا النواي��ف وبتلك��و غرنز 
يونايتد قد أعلنا تأهلهام مس��اء 

يوم أمس األول الجمعة.
ه��ذه  ملواجهت��ي  التوقع��ات 
الليل��ة تؤكد صعوبتها ال س��يام 
يف املواجه��ة األوىل التي يدخلها 
الصق��ر األبيض برغب��ة حقيقية 
لكر عقدة ه��ذا الدور تحديًدا 
أنه خرج وودع منافسات البطولة 
يف الع��ام املايض م��ن هذا الدور 
وعىل يدي فريق الفخار نفس��ه، 
وعليه فإنه يسعى لتخطي عقبة 
الفخار وبالتايل تسجيل انجاز له 
بالوص��ول للدور نص��ف النهايئ 

ألول مرة.

مقومات وتكافؤ

الصق��ر األبي��ض مقومات  ميلك 

مقارعة  ع��ىل  الق��ادر  الفري��ق 
الفرق األخرى نظرا للمس��تويات 
الفني��ة الجيدة الت��ي قدمها يف 
الدور األول، ويعتمد مدربه إياد 
الحمري عىل مجموعة منسجمة 
وي��ربز منه��م ح��ارس املرم��ى 
مجدي النج��ار الذي حافظ عىل 
نظافة شباكه يف الدور األول يف 3 
مباريات، كام يربز يف خط دفاعه 
عيل فتي��ل وعبدالعزيز ش��الل، 
ويف خط وس��طه أحمد اليعقويب 
محم��د  الس��عودي  واملح��رتف 
عطي��ة، باإلضاف��ة إىل املح��رتف 
النيجريي عمران سعيد ومواطنه 

فورتشن وحسن عيىس.
عىل الجانب اآلخر من املواجهة، 
فإن فري��ق الفخار ال��ذي ميلك 
تاري��خ طوي��ل م��ن مش��اركاته 
يف ه��ذه البطولة ظه��ر بصورة 
متفاوت��ة يف ظ��ل م��ا ميلكه من 
الدور  له��ذا  إمكان��ات، وعبوره 
كث��اين للمجموع��ة يلقي بظالله 
عىل حظوظه يف املنافسة، إال أنه 
قادر عىل العودة القوية ال سيام 
مع امتالكه للكث��ري من الالعبن 
البارزي��ن يعتم��د عليهم مدربه 
أمثال حس��ن  فيصل عبداملجيد 
محفوظ وس��عيد حسن ومحمد 
ريض “مويش” وعبدالله حميدان 
وحس��ن القص��اب وغريهم من 

الالعبن.
وكان فري��ق الصق��ر األبيض يف 
تقدي��م نفس��ه بش��كل جيد يف 
الدور األول عندما ارتقى لصدارة 
الثالثة ب��كل جدارة  املجموع��ة 
واس��تحقاق وبعالم��ة كاملة “9 
نق��اط” من خ��الل ف��وزه يف 3 
مباري��ات متتالية، في��ام يدخل 
احتل  بعدم��ا  املب��اراة  الفخ��ار 
وصاف��ة املجموع��ة الرابع��ة يف 
ال��دور األول برصي��د 6 نق��اط 

بانتصارين وخسارة واحدة.

الحمري: لقاء محفوف 
بالمخاطر

اع��رتف م��درب فري��ق الصق��ر 
األبيض إياد الحم��ري أن مالقاة 
فري��ق الفخ��ار يف رب��ع النهايئ 
الي��وم محفوفة بالصع��اب نظرًا 
لخربة منافس��ه يف البطولة بفوزه 
مرتن باللقب ووصوله إىل النهايئ 
خم��س م��رات وهو ما يش��كل 
نقطة متيز وق��وة للفخار مقابل 

اجته��اد الصق��ر األبي��ض، وقال 
أقدم  الفخ��ار  “فريق  الحم��ري 
منا يف البطول��ة ويعرف أرسارها 
وطرقه��ا، والخ��ربة تلع��ب دورًا 
كبريًا يف تحديد وس��نلعب بخطة 
تتناسب مع منافس��نا بالطريقة 
التي تؤدي إىل فرض أس��لوبنا”، 
س��عادته  الحم��ري  وأب��دى 
باملحافظ��ة عىل ش��باك الفريق 
التمهي��دي  ال��دور  يف  نظيف��ة 
مرجًع��ا األمر إىل جه��ود جميع 
الالعب��ن ومنهم الح��ارس وقائد 
النج��ار، وأوضح  الفريق مجدي 
الحمري أنه يف حال تأهل فريقه 
إىل الدور نصف النهايئ فإن ذلك 
م��ن املفاجآت مع إميانه أن ذلك 
ممكًنا بع��د أن خط��ط للتأهل 
بالعالم��ة الكاملة ثم حافظ عىل 
نظافة ش��باكة بجدارة، وأكد أن 
طموح��ات فريقه ال ح��دود لها 
رغم أن��ه يتوقع مردوًدا فنيًّا أكرب 
م��ن محرتفيه ملس��اعدة الفريق 

عىل الذهاب بعيًدا.

القصاب: الفخار ال يلعب 
أدواًرا ثانوية

أبدى العب فريق الفخار حسن 
القص��اب تفاؤله مبب��اراة فريقه 
مع الصق��ر األبيض يف الدور ربع 
النه��ايئ الي��وم نافًيا أي ش��عور 
بالقلق ملواجهة فريق حافظ عىل 
شباكه نظيفة يف ثالث مباريات، 
وب��ننّ القص��اب أن فريقه يضم 
أس��امء بارعة يف جميع الخطوط 
وُيعتمد عليها عندما تصل األمور 
إىل هذه املرحل��ة، خصوًصا وأن 
فريق الفخار اعتاد عىل أن يكون 
م��ن بن الكبار وال يكتفي بلعب 
“اس��تعد  ثانوي��ة، وق��ال  أدوار 
فريقنا بالش��كل الذي يتناس��ب 
وأهمي��ة املرحلة الحالية بعد أن 
تعرنّف مدربنا ع��ىل نقاط القوة 
يف الفريق املناف��س، وبقي عىل 
الالعبن تطبيق تعليامت الجهاز 
الفني للخروج بأفضل نتيجة، وال 
يقلقنا ق��وة دفاع الصقر األبيض، 
فق��د وصلن��ا إىل مرحل��ة مهمة 
من البطولة وال مجال للتعويض 
عند الخسارة، وليس أمامنا سوى 
الفوز يف الطريق للمنافس��ة عىل 

اللقب.
املب��اراة  أن  القص��اب  واعت��رب 
متكافئ��ة قب��ل انطالقه��ا، وعىل 

من يس��عى إىل مواصلة املشوار 
تحوي��ل التوقع��ات واألمني��ات 
والرتش��يحات م��ن مج��رد كالم 
ع��ىل ال��ورق إىل واق��ع، ونحن 
انتصار  لتس��جيل  العزمية  منتلك 
يليق باس��منا كأح��د أبرز الفرق 
املش��اركة من��ذ النس��خة األوىل 

للبطولة وحتى يومنا هذا.

طموح وعناد

أما املواجه��ة الثانية بن فريقي 
طموح وفور ايفر فإنها س��تكون 
االمتح��ان بينه��ام خصوًص��ا مع 
الطموح املش��رتك الذي يحمالنه 
يف املنافسة عىل اللقب والتتويج 
ب��ه للم��رة األوىل باإلضاف��ة إىل 
كونهام الفريقن األقوى هجوميًّا 
يف البطول��ة، وم��ن جانب��ه فأن 
فريق طموح وعىل رغم مشاركته 
األوىل إال أنه قدم نفس��ه كواحد 
م��ن أفضل الفرق املش��اركة من 
جانب املس��تويات الفنية يف ظل 
مرحل��ة اإلع��داد الطويل��ة التي 
قضاها وتتجاوز يف مجملها العام 

أي فريق آخر.
 ويتمي��ز العب��و فري��ق طموح 
بالقوة البدنية واملخزون اللياقي 
الجي��د، ويعتمد مدرب��ه أحمد 
عيىس ع��ىل الكثري م��ن الالعبن 
الذين يربز منهم الهداف إميانويل 
صاحب التسعة األهداف، وأيضا 
عبدالفتاح بش��ري فالتة، واملغريب 
أمن وراش��د خلف وغريهم من 

الالعبن.
أما فري��ق فور ايف��ر فإنه نجح 
يف اس��تعادة ش��يًئا من مستواه 
وعوض ما فش��ل فيه يف النسخة 
املاضية عندما خ��رج من الدور 
األول، وي��درك مدرب��ه محم��د 
ج��واد صعوب��ة مواجه��ة اليوم 
ورمبا يدخلها بتغيريات فنية عىل 
أسلوب اللعب لوقف نقاط قوة 
خصمه، ويربز يف صفوفه عبدالله 
الس��كران  ويوس��ف  الج��زاف 
عبدالس��تار  خال��د  والح��ارس 
ومحمد سليم وإسامعيل محمد 
وفادي عيل وغريهم من الالعبن.
وكان فريق طم��وح قد حقق 3 
انتصارات “9 نق��اط” هو اآلخر 
وارتقى صدارة املجموعة الرابعة 
يف مقابل فإن خصمه فريق فور 
ايف��ر احت��ل وصاف��ة املجموعة 

الثالثة برصيد 6 نقاط.
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النهائية المباراة  إلنجاح  توّجه   ”11 لـ”ناصر  المنظمة  اللجنة 
الكبيرة للقلعة وجهت “الفنية” لدراسة حيثيات الخسارة 

االجتماع الرابع للجنة المنظمة العليا لبطولة “ناصر 11”فريق النوايف تمكن من تجاوز فيكتوريوس

فريق الفخارفريق فور ايفرإبراهيم آل سنان

اللجنة اإلعالمية
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العام  مواليد  من  عبداملجيد  عيل 
1989، وحاصل عىل شهادة التدريب 
إىل  باإلضافة   ،A للمستوى  اآلسيوية 
الوطني  للربنامج  الرابع  املستوى 
الوطني  املدرب  يعد  فيام  للمدربني، 
ال���دوري  يف  ي��ح��رف  ال���ذي  األول 
السعودي للمحرفني، علام أنه خاض 
دوري  يف  سابقا  االح���راف  تجربة 

الدرجة األوىل السعودي.
وجده  ما  يخف  مل  الشاب  امل��درب 
ومؤازرة  وتشجيع  واسع  التفاف  من 
قبل  نحو  أهله  جانب  من  كبريتني 
إضافة  الثانية،  االحرافية  التجربة 
نظرائه  مع  املستمر  التواصل  إىل 
الوطنيني، شاكرا جميع من ساهم يف 

ذلك وكان عىل تواصل معه.
“ال���ب���اد س���ب���ورت” ال��ت��ق��ى عيل 

عبداملجيد، وكان معه الحوار اآليت:

حدثنا في البداية عن بداية 
المفاوضات السعودية معك 

لالنضمام إلى نادي االتفاق.

واقعا املدرب السعودي سعد الشهري 
الفنية  اإلدارة  مهام  تسلمه  وبعد 
الفني  الجهاز  إقالة  بعد  للفريق 
جديد  تشكيل  إىل  عمد  سبق  الذي 
مع  شخصيا  خاطبني  وقد  للجهاز، 
الخليج  كأس  دورة  منافسات  انتهاء 
أقيمت  التي   ”23 “خليجي  العريب 
إمكان  عن  استفرس  إذ  الكويت،  يف 
بتواجدي  خدمايت  من  االستفادة 
فيام  االتفاق  نادي  مع  فنيا  محلا 

تبقى من املوسم 2017-2018.
ب����دوري، ع��رض��ت امل��وض��وع عىل 
لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  نائب 
خالد  الشيخ  الفنية  للشؤون  القدم 
أبدى  والذي  خليفة،  آل  سلامن  بن 
جانبه  من  وتشجيعا  لألمر  موافقة 
مع  ارتباطي  رغ��م  مامنعة  وع��دم 
خصوصا  املتبقية،  الفرة  يف  االتحاد 
للمنتخبات  ارتباط  وجود  عدم  مع 
يف  قادمة  مشاركات  بأي  الوطنية 
الفرة التي انتقلت خالها إىل النادي 

السعودي.

 وهل استشرت أحدا قبل قبول 
العرض السعودي؟

إىل  األم���ور  بعض  يف  أل��ج��أ  ع���ادة 
السعودي  العرض  لكن  االستشارة، 
وهو  االتفاق  جانب  ومن  جديا  كان 
ناد كبري، عاوة عىل حامستي لخوض 
ومبهمة  جديدة  احرافية  تجربة 
صعبة رفقة جهاز فني جديد جميعها 

أمور ساهمت يف قبول العرض.

ما الدور األساس الذي قمت به 
مع الجهاز الفني؟

املدرب  تدريبه  عىل  أرشف  الفريق 
منتخب  ق��اد  وه��و  الشهري،  سعد 
 19 تحت  آسيا  بطولة  يف  السعودية 

العام  البحرين  استضافتها  التي  عاما 
العامل  كأس  إىل  معه  وتأهل   ،2016
تدريبه  عىل  وأرشف   ،2017 للشباب 
يل  وأسند  أيضا،  البطولة  تلك  يف 
شخصيا مهمة تحليل الفريق والفرق 
األخرى، وهي ذات املهمة التي كانت 
الوطنية،  املنتخبات  مع  يل  مسندة 
األوىل  االحرافية  تجربتي  إىل  إضافة 

مع نادي النهضة السعودي.
يف  طويا  وقتا  أقيض  كنت  واقعا، 
ذلك خال املهمة مع نادي االتفاق، 
فالتحليل الفني جزء رئييس من عمل 
به  ويستعني  املوسم،  طوال  املدرب 
وخطته  رؤيته  حسب  وقت  أي  يف 
املعدة لكل فرة من فرات التدريب 

والتحضري واإلعداد للمباريات.

وهل تعتقد أن تجربتك كانت 
ناجحة؟

ممتازة،  تجربة  كانت  بالتأكيد 
عىل  الكثري  تضيف  أنها  خصوصا 
كنت  األحيان  بعض  الفني.  املستوى 
 8 ب�  التدريبية  الحصص  قبل  أحرض 
متطلبات  وإعداد  للتحضري  ساعات 

الجهاز الفني املتعلقة بعميل.

وهل التوجه كبير نحو التحليل 
الفني في األندية السعودية 

بدوري المحترفين؟

أغلب  والف��ت،  كبري  وبشكل  نعم، 
فنيون،  فيها محللون  يتواجد  األندية 
مدرب  من  أك��ر  يخصص  وبعضها 

لهذه املهمة.
العمل  رئيسا من  بات جزءا  التحليل 
الفريق  ساعد  وقد  لألندية،  الفني 
يف  ساهمت  بأنني  وأفتخر  كثريا، 
األشهر  ف��رة  خ��ال  املقدم  العمل 

مع  قضيتها  التي  والنصف  الثاثة 
نادي االتفاق، والتي متكنا من خالها 
الصعود من املركز 13 إىل 4 مع نهاية 
وليست  كبرية،  خطوة  وهي  املوسم، 

سهلة.

ما الذي يميز الدوري 
السعودي للمحترفين 

باعتقادك؟

داخ��ل  س���واء  الحامسية  األج���واء 
 7 تواجد  املدرجات.  يف  أو  املاعب 
)6 داخل  الفرق  محرفني يف صفوف 
امللعب(، وباعبني ذات قيمة  أرضية 
من  تزيد  أمور  جميعها  عالية  فنية 

قوة الدوري.
عىل  يؤثر  املحرفني  عدد  أن  صحيح 
بآخر،  أو  بشكل  السعودي  الاعب 
لكن يبقى املوضوع يف النهاية متعلقا 
لتواجد  الفاصل  وه��و  ب��االح��راف، 

الاعب وإثبات إمكاناته وقدراته.
محرفني،   6 ب�  تستعني  الفرق  بعض 
لكنها ال ترشك إال 3 فقط عىل سبيل 

املثال؛ نظرا لعدم التوفيق يف االختيار، 
وهي أمور متباينة بني الفرق.

هل أضافت هذه التجربة لك 
شخصيا؟

ساعات   6 أقيض  كنت  شخصيا  نعم. 
مهام عميل، ويف  األقل يف  يوميا عىل 
 10 إىل  املعدل  يصل  األي��ام  بعض 
ساعات، وهو عائد إىل كونك محرفا 
متفرغا للعمل وتتعامل مع جهاز فني 

محرف وكذلك العبون محرفون.
للمدرب  يضيف  االحتكاك  ه��ذا 
شخصيا الكثري عىل مستوى الخربات، 
وال ميكنك أن تنىس اإلدارة االحرافية 
أج��واء  وس��ط  معها  تتعامل  التي 
واملسابقات  النادي  يف  تامة  احرافية 

التي يشارك بها النادي.
والحامسية  الرائعة  املباريات  أجواء 
يف  وأستذكر  ب��اش��ك،  إض��اف��ة  ه��ي 
الهال  مع  فريقنا  لقاء  امل��ورد  هذا 
حضورا  شهدا  واللذين  االتحاد،  ومع 
ج��امه��ريي��ا ام��ت��ألت ب��ه م��درج��ات 

امللعب.
بشكل  تسهم  األم��ور  ه��ذه  جميع 
كبري يف زرع ثقافة احرافية مشجعة 
وفق  للتطور  ومساعدة  العمل  عىل 
التي  املختلفة  واملعطيات  الظروف 
ولطول  األحيان  بعض  ففي  بها،  متر 
عىل  ال��ف��ري��ق  يضطر  امل��س��اف��ات 
السعودي  ال��دوري  يف  املثال  سبيل 
لخوض  برا  ساعات   6 مسافة  قطع 
من  الكثري  بها  مباراة، وهي جميعها 
املكتسبات التي تتحقق سواء لاعبني 
يف  واإلداري  الفني  الجهازين  أو 
قساوة  مع  والتعود  االنسجام  كيفية 
الظروف والتكيف معها بشكل يهيئ 
املعهود  مبستواه  للظهور  الفريق 

داخل امللعب، وتقديم كل ما لدينا.

اآلن وبعد إنهاء تجربتك 
الثانية... ما طموحك للفترة 

المقبلة؟

يف  الكبرية  نيتي  عليك،  أخفي  ال 
الجهاز  ضمن  امللعب  إىل  العودة 
قبل  عملت  وأنني  خصوصا  الفني، 
ذلك مع العديد من املدربني، كام أن 
عميل يف التحليل الفني يساعدين عىل 

ذلك.
التدريبية  املنصة  يف  التواجد  طموح 
جزءا  التحليل  سيكون  وفيها  باشك، 

من عميل أيضا.

وما الذي يحفزك لذلك؟

من  ع��دد  م��ع  ذل��ك  قبل  عملت 
كاملدرب  سابقا،  ذكرت  كام  املدربني 
فرات  إىل  إضافة  ال��زي��اين،  خليفة 
مبا  الوطنية  املنتخبات  مع  تواجدي 
كأس  نهائيات  يف  األول  منتخبنا  فيها 
آسيا 2015 وخليجي 23، وأعتقد أنها 

دون  جميعها  منها  استفدت  مراحل 
استثناء، وهديف اآلن مواصلة تحقيق 
طموحايت عرب التواجد ضمن األجهزة 

الفنية التدريبية.

وهل تملك عروضا للموسم 
المقبل؟

العروض  من  ع��ددا  تلقيت  نعم، 
مستوى  عىل  والخارجية  املحلية 
يف  سواء  السعودية  العربية  اململكة 
الدرجة  دوري  أو  املحرفني  دوري 
دراستها  قيد  يف  اآلن  أن��ا  األوىل.. 
واختيار الوجهة األفضل بعد الدراسة 
مع  يتامىش  ملا  كبري  وتفكري  بتأن 
التي  األه��داف  ويحقق  طموحايت 

يضعها أي مدرب له شخصيا.

كونك عايشت الدوري 
السعودي بدرجتيه المحترفين 

واألولى.. ما الذي يميز 
المنافسات السعودية؟

تواجد مدربني عىل مستوى فني وفكر 
عال، إضافة إىل محرفني بقيمة كبرية 
األفكار  هذه  وتحليل  مميز،  وأداء 
والرؤى واملستويات من أسبوع آلخر 

هو أمر ممتع باشك.
السعودي  الدوري  متيز  األمور  هذه 

عن غريه، وتؤكد أنه األفضل عربيا.
االعتامد  ال��دوري  يف  أرى  شخصيا، 
واملهارات  الرسعة  عىل  كبري  بشكل 

الفردية.

وهل الالعب البحريني قادر 
على االحتراف هناك؟

املختلفة  املواهب  لدينا  بالتأكيد، 
رسالة  وه��ذه  املميزة،  واإلمكانات 
ووكائها  السعودية  لألندية  أوجهها 
الاعب  إىل  االل��ت��ف��ات  رضورة  يف 
غريه،  عن  يقل  ال  كونه  البحريني؛ 
املحرفني  ب��دوري  محرفون  فهناك 
من  بكثري  أقل  مستواهم  السعودي 

الاعب البحريني.
أمتنى أن تكون األنظار موجهة لاعب 
البحريني خال الفرة املقبلة، وأعتقد 
فرصة  سيكون   2018 آسيا  كأس  أن 

مناسبة لذلك.
اهتامم  رضورة  يف  النفس  أمني  كام 
التي  باملباريات  البحريني  الاعب 
مبا  ال��دويل  املستوى  عىل  يخوضها 
صورة  بأفضل  املنتخب  ظهور  يكفل 
التصنيف  مستوى  عىل  وص��ع��وده 
الدويل؛ ملا له من دور كبري يف عملية 
بعد  للموسم  فالتوجه  االح���راف، 
استقطاب  نحو  السعودية  يف  القادم 
التصنيف  حتى  الدول  من  املحرفني 

100 عىل املستوى الدويل.

عبدالمجيد مع أعضاء الجهاز الفني لنادي االتفاق السعودي عبدالمجيد مع المدرب سعد الشهري والجهاز الفني

االت��ف��اق  م��ع  ناجحة  ف��ت��رة 
السعودي وأمتلك عروًضا 
المقبل للموسم  تدريبية 

بعد إنهاء تجربته االحترافية الثانية... علي عبدالمجيد:

 أحمد مهدي

الثانية بنجاح كبري مع نادي االتفاق السعودي يف  أنهى املدرب الوطني عيل عبداملجيد تجربته االحرافية 
فنيا  محلا  بصفته   2017-2018 املايض  املوسم  منتصف  انضاممه  بعد  وذلك  السعودي،  املحرفني  دوري 

للفريق الذي يقوده املدرب السعودي سعد الشهري.
3 أشهر ونصف الشهر قضاها عيل عبداملجيد رفقة النادي السعودي، ومتكن خالها الفريق تحقيق قفزة 

نوعية وكبرية بإنهائه املوسم محتا املركز الرابع يف سلم ترتيب الدوري بعدما كان الفريق يحتل املركز 
13 قبل مجيء الجهاز الفني الجديد.

السعودي المحترفين  دوري  في  العمل  من  كبير  جزء  الفني  التحليل 

هذا ما يميز االحتراف والعمل يصل لـ 10 ساعات يومًيا

الالعب البحريني قادر على االحتراف بأقوى دوري عربي

السعودي الــدوري  في  يحترف  بحريني  مــدرب  أول 

 علي عبدالمجيد



أع��رب اإلداري مريزا فضل عن أس��مى 
آي��ات الش��كر والتقدي��ر ملمثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة الذي 
أمر بعالجه وإجراء عملية جراحية له يف 
املستشفى العسكري من اإلصابة التي 
كان يع��اين منها، عىل يد الربوفيس��ور 
األمل��اين hangody وب��إرشاف فهد آل 
خليفة؛ انطالًقا من حرص س��موه عىل 

توفري أفضل الرعاية الصحية له.
ومثن فضل دعم واهتامم س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة بعالجه، األمر 
الذي يعكس حرص سموه عىل مساندة 
جميع الرياضي��ن يف اململكة، وأضاف 
“إن مبادرة سموه ليست بغريبة، فهو 
قريب من كل الرياضين وحريص عىل 
رفع معاناتهم جميًعا، ومبادرته الرائعة 
هي امتداد ملسلسل مبادراته املتعددة 
يف خدم��ة الرياض��ة وتبن��ي األع��امل 
اإلنسانية والخريية، وتوجيهاته الكرمية 

بعالج��ي ه��ي مح��ل تقدي��ر واعتزاز 
بالنس��بة يل وأك��رر ش��كري وتقديري 
الجزيل له ع��ىل اهتاممه ومؤازرته يل، 

وتذليل جميع الصعوبات..”.
وأض��اف أن توجيهات س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة بعالجه تعد 
تأكيًدا للدور اإلنساين البارز الذي يقوم 
به س��موه تجاه أبناء البل��د وخصوًصا 
الرياضين منهم، إذ إن س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د صاح��ب العديد من 
املش��اريع واملب��ادرات الخريي��ة، وم��ا 
مبادرت��ه الكرمي��ة إال امت��داد لعط��اء 
س��موه والذي مد أياديه البيضاء جزاه 
الله خريًا لكل من طلبه وناش��ده؛ كونه 

ميثل سنًدا لشباب وأبناء الوطن.
وأض��اف أن الكلامت تعجز عن ش��كر 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ش��يخ الش��باب، وهو الذي نذر نفسه 
لخدمة شباب وأبناء الوطن، مؤكًدا أن 
مبادرته الكرمي��ة كان لها أثر إيجايب يف 
نفس��ه، كام مثن دع��م ومتابعة اللجنة 
األوملبية تنفيًذا لتوجيهات سمو الشيخ 

ن��ارص بن حمد آل خليف��ة طوال فرتة 
املتابع��ة م��ع املرك��ز الوطن��ي للطب 
الريايض، مشريًا إىل أنه قد أجرى عملية 
جراحية يف املستشفى العسكري بعدما 
ت��م تحويله من املرك��ز الوطني للطب 
الري��ايض وأن��ه الزال يف ط��ور العالج، 
ومتنى بأن تؤدي تلك العملية إىل انتهاء 
معانات��ه يف املس��تقبل؛ ليتخل��ص من 

اإلصاب��ة التي الزمته لس��نوات طويلة 
وأثرت ع��ىل قدرته يف العم��ل وإعالة 

أرست��ه، مش��يًدا يف الوق��ت ذاته عىل 
ال��دور البارز ملركز الط��ب الريايض يف 

إمتام إجراءات العملية مع املستش��فى 
العسكري.

يذك��ر أن اإلداري م��ريزا فض��ل يتمتع 
اإلداري  العم��ل  يف  حاف��ل  مبش��وار 
إذ  الري��ايض،  املج��ال  يف  والتطوع��ي 
س��بق له أن عمل مديرًا لفريق الريدز 
يف “ن��ارص 3” وعم��ل إداريًّ��ا لك��رة 
الس��لة بالن��ادي األهىل خ��الل الفرتة 
م��ن 2001 - 2006، ومدي��رًا لفري��ق 
الش��باب لك��رة الق��دم 2006 2007-، 
وعض��ًوا يف مجلس إدارة مركز ش��باب 
كرانه، ومديرًا للفريق األول والش��باب 
لك��رة الق��دم بنادي الش��باب 2009 - 
2015، كام عم��ل يف اللجنة التنظيمية 
للمهرجان��ن الخليجي الرابع والخامس 
للصغار، وشارك يف إدارة بطولة هواوي 
للمنتخبات الخليجية تحت 25 س��نة، 
والبطول��ة الثانية للمنتخبات الخليجية 
لكرة القدم للص��االت ومنظاًم يف عدد 

من البطوالت املحلية.

ميرزا فضل يجري عملية جراحية بالتعاون مع الطب الرياضي
شكر ناصر بن حمد على عالجه

فضل أثناء عالجه في الطب الرياضي

ضاحية السيف                    اللجنة األولمبية

أعلن فريق نظارات عامر نفس��ه 
أول املتأهل��ن لل��دور الث��اين يف 
الرمضاني��ة  الش��اخورة  بطول��ة 
الرابع��ة عرشة لك��رة القدم، بعد 
فوزه عىل فريق برش��لونة بنتيجة 
4 أه��داف دون مقاب��ل، س��جل 
الالعبن مه��دي كازروين  للفائ��ز 
ومحمد عبدالعال وحس��ن وأمين 
عقي��ل، وحص��ل العب��وه محمد 
ومحمد حسن وحسن  عبدالعال 
فوزي عىل اإلن��ذار األصفر، بينام 
حصل من فريق برشلونة كل من 
القفاص  العريبي ومجيد  حس��ن 

عىل إنذار أصفر. 
وكانت املباراة متكافئة يف شوطها 
األول، ولك��ن فريق نظارات عامر 

س��يطر ع��ىل املباراة يف الش��وط 
ه��ذه  نتيج��ة  وحق��ق  الث��اين، 
السيطرة هذا الفوز الكبري ليضمن 
ص��دارة املجموع��ة، ل��ه 6 نقاط 
من مباراتن ليكون أول املتأهلن 

لل��دور الث��اين. ويف املب��اراة التي 
س��بقت هذه املب��اراة، بدأ فريق 
قدام��ى الش��اخورة مباريات��ه يف 
البطول��ة بالفوز عىل فريق حملة 
الش��اخوري بنتيج��ة 3 أه��داف 

للفائ��ز  أح��رز  ه��دف،  مقاب��ل 
الالعب��ون عب��اس جعف��ر وجواد 
عدنان ورياض محمد، بينام سجل 
الالعب  الخ��ارس  الفريق  ه��دف 
الحضور  واس��تمتع  خليل حسن، 
بوج��ود العب��ي جيل الش��اخورة 
الذهبي الذي قدم ملحات وجمال 
فنية غاية يف الروعة وتألق معظم 
العبي��ه، ومل يتأث��ر بعضه��م بكرب 
الس��ن، وقدم أداء ش��بابيا جميال 
أمت��ع الحض��ور. وحظيت جميع 
املباري��ات مبتابعة من إدارة مركز 
رأسها  الش��اخورة، وعىل  ش��باب 
رئيس املركز عيل س��بت، ورئيس 
اللجن��ة الرياضية إبراهيم البوري 

وبقية أعضاء مجلس اإلدارة.

ترتق��ب جامهري بطولة ن��ادي طريان 
الخليج الرمضاني��ة الثالثة لكرة القدم 
الي��وم األح��د إقام��ة مباري��ات دور 
النه��ايئ”، وذلك عىل  الثامنية “رب��ع 
مالعب النادي، إذ سُتقام عند العارشة 
مس��اًء مبارات��ن بن فريق��ي الحجر 

والتانغ��و، وأيًض��ا بن نظ��ارات عامر 
والبلوغران��ا، ثم يف الس��اعة الحادية 
عرشة س��يلعب فريق املس��تقبل مع 
مدين��ة العظامء، وكذل��ك الحرم ضم 
مفروش��ات أحمد رشيف “ب”، بينام 
سيقام الدور صف النهايئ يوم بعد غٍد 

الثالثاء عند العارشة، واملباراة النهائية 
س��تقام يوم الخميس 31 مايو الحايل 

عند العارشة والنصف.
متص��درًا  تأه��ل  ق��د  الحج��ر  وكان 
للمجموع��ة األوىل والبلوغران��ا ثانًيا، 
بين��ام تص��در املجموع��ة الثاني��ة يف 

الدور التمهي��دي فريق نظارات عامر 
وتأهل معه التانغ��و، وتأهل أوالً عن 
املجموع��ة الثالث��ة فريق املس��تقبل 
وثانًيا مفروشات أحمد رشيف “ب”، 
وكذلك الحرم تأهل متصدرًا للمجموع 

الرابعة ومدينة العظامء ثانًيا. 

“نظارات عمار” أول المتأهلين للدور الثاني في بطولة الشاخورة

مواجهات مرتقبة اليوم في ربع نهائي طيران الخليج

البالد سبورت

فريق قدامى الشاخورة

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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األولمبية تشيد بمشاركة الحلبة 
في “اليوم الرياضي”

أشاد عضو 
مجلس إدارة 

اللجنة األوملبية 
البحرينية راشد 
بن عبداللطيف 
الزياين مبشاركة 
حلبة البحرين 
الدولية يف يوم 

البحرين الريايض 
الذي نظمته اللجنة 
األوملبية البحرينية 

خالل شهر فرباير املايض ومساهمتها الفاعلة يف إنجاح الحدث انطالًقا 
من حسها الوطني وتجسيًدا للرشاكة اإليجابية مع اللجنة األوملبية 

البحرينية.
جاء ذلك، لدى لقائه الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ 

سلامن بن عيىس آل خليفة لتقديم درع اليوم الوطني الريايض ململكة 
البحرين تقديرًا للدور البارز الذي قامت به حلبة البحرين الدولية يف 

نجاح هذه التظاهرة الرياضية الوطنية، مشيًدا مبا قامت به الحلبة 
من جهد ومشاركة أسهمت يف إبراز الحدث بالصورة الالئقة وهو ما 

اعتادت عليه الحلبة باعتبارها أحد أهم الرصوح الرياضية البارزة 
يف اململكة، منوًها باهتامم الشيخ سلامن بن عيىس آل خليفة الذي 
كان يف مقدمة الداعمن لهذه التظاهرة السنوية األمر الذي كان له 

بالغ األثر يف تحقيق النجاح املنشود للفعالية متمنيًّا استمرار التعاون 
املشرتك مبا يخدم الحركة الرياضية يف اململكة.

يذكر أن حلبة البحرين الدولية استضافت فاعلية سباق )الكارتنج( 
باملجان وبلغ عدد املشاركن فيه 246 متسابًقا ومتسابقة بزيادة 82 

متسابًقا عن النسخة األوىل التي أقيمت يف العام 2017.

أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة تس��عى دامئا لتحقيق التميز 
اإلداري واملايل ع��رب تقدميها املبادرات 
املتمي��زة التي توص��ل إىل تحقيق تلك 
األهداف التي تتوافق مع رؤية عاهل 
البالد جالل��ة امللك حمد بن عيىس آل 
خليفة وبرنامج عمل الحكومة برئاسة 
رئيس ال��وزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري خليف��ة بن س��لامن آل خليفة، 
واهتامم��ات ويل العهد نائ��ب القائد 
األع��ىل النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء صاحب الس��مو املليك األمري 
س��لامن بن حم��د آل خليفة، مش��ريا 
إىل أن املبادرات الت��ي تقدمها الوزارة 
لتحفي��ز إداراتها عىل العم��ل والتميز 
اإلداري واملايل متثل مرحلة جديدة من 

العمل املتميز الذي تتطلع له الوزارة يف 
عملها، وتسعى لتنفيذ توجيهات ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يف رس��م نهج استباقي؛ لبناء 
وخدمة  والرياضة”  “الشباب  مستقبل 

منتسبيها بصورة علمية صحيحة.
جاء ذلك مبناسبة إطالق هشام الجودر 
جائزة “الدانة” لتحقيق التميز اإلداري 
واملايل بن إدارات وزارة شؤون الشباب 
والرياض��ة، والتي يرشف عىل تنظيمها 
قسم التخطيط بالوزارة، وذلك بحضور 
الوكالء املس��اعدين ومديري اإلدارات 

ورؤساء األقسام.
وبن هش��ام الجودر أن وزارة ش��ؤون 

الش��باب والرياضة تس��عى ألن يكون 
التميز اإلداري والعمل االحرتايف ثقافة 
وقوة متوافرة يف جميع إدارات الوزارة؛ 
األم��ر ال��ذي يش��كل حاف��زا ومحركة 
للتطور وعامال أساس��يا لبناء منظومة 
م��ن العم��ل اإلداري املتفق مع أفضل 
املعايري العاملية واملامرس��ات الحديثة، 
إضاف��ة إىل أفض��ل امل��ؤرشات لقياس 
نس��بة النجاح يف تنفيذ العمل وقياس 
رض��ا املوظف��ن والعم��الء، مؤكدا أن 
تحقي��ق التميز املس��تمر ه��و تحدي 
وضعته الوزارة نصب عينيها، وستعمل 
جاهدة من أجل توفريه ليكون أسلوب 

عمل متواصل يف جميع إداراتها.
وحث هش��ام الج��ودر إدارات وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة للبدء يف 
العمل عىل تنفيذ أهداف ورسالة وقيم 

جائزة “الدانة”؛ من أجل ضامن تطوير 

العمل اإلداري واملايل يف الوزارة.

املؤس��ي  التطوي��ر  مستش��ار  وكان 

عبدالرض��ا املوس��وي قد ق��دم عرضا 

مفصال عن مب��ادرة “الدان��ة”، والتي 

تعترب مبثاب��ة املحف��ر إلدارات الوزارة 

لتنفيذ إسرتاتيجية الوزارة وفق معايري 

ومامرسات محددة، كام عرض أهداف 

الجائزة والرامية إىل بث روح املنافسة 

الرشيفة بن اإلدارات للوصول للتميز، 

والتطوير املستمر للمنهجيات املطبقة 

عن��د اإلدارات، تأصي��ل ثقافة القياس 

واملراقب��ة ل��دى اإلدارات للعملي��ات 

والنتائ��ج الخاص��ة بها، واملش��اركة يف 

قص��ص النج��اح، ونقل التج��ارب بن 

اإلدارات.

ك��ام عرض املوس��وي معاي��ري الجائزة 

واملتمثلة يف نس��بة تحقي��ق األهداف 

استخدام  بالوزارة،  الخاصة  واملبادرات 

التح��ول  ونس��بة  الحديث��ة  التقني��ة 

اإللكرتوين يف تنفيذ املعامالت، نس��بة 

تحقيق اإلنج��ازات للوزارة يف مختلف 

املجاالت، األداء املايل واالداري، نس��بة 

ونسبة  واملس��تفيدين،  املتعاملن  رضا 

الرضا الوظيفي للموظفن.

من تدشين الجائزة

عمل أس���ل���وب  اإلداري  واالح�����ت�����راف  ال��ت��م��ي��ز  ي���ك���ون  ألن  ن��س��ع��ى  ال����ج����ودر: 
ضاحية السيف                         وزارة شؤون الشباب والرياضة

دشن جائزة “الدانة” لتحقيق التميز بين إدارات الوزارة

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية:

راشد الزياني يهدي سلمان بن عيسى درع اليوم الرياضي
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 “يوسف بن أحمد كانو” تقيم غبقتها السنوية للموظفين
اأقام���ت جمموعة يو�ش���ف بن اأحم���د كانو 
غبقة املوظفني ال�شنوية يف قاعة اأوال بفندق 

اخلليج.
وتق���دم احل�شور عدد م���ن اأع�شاء جمل�س 
اإدارة املجموع���ة والقائ���م باأعم���ال الرئي����س 
التنفيذي ف���وزي اأحمد كانو الذي بني حر�س 
املجموع���ة على تنظيم فعالي���ات للموظفني 

تتما�شى مع مبادرة )اأ����رة كانو واحدة( التي 
اأطلق���ت حديًثا موؤكًدا الت���زام املجموعة على 

ا.   اإقامة هذا التجمع الرم�شاين �شنويًّ
�شارك اأكرث م���ن 250 موظًفا وموظفة يف 
م�شابق���ات ترفيهي���ة متنوعة ته���دف لتعزيز 
وتقوية رواب���ط االإخوة والزمال���ة بني اجلميع 

تخللها العديد من ال�شحوبات واجلوائز. 

“إكزوتك” تعلن الفائز بجائزة “تسديد جزء من قرضه”

عائلة خالد جناحي تحتفل بتخرج ابنتها شهد من “المعارف”

اأعلن���ت �رك���ة “اكزوت���ك لل�شي���ارات” عن 
ا�ش���م اأول فائز بجائ���زة ت�شديد جزء من قر�شه، 
وذل���ك �شمن �شل�شلة اجلوائ���ز القيمة وال�شخية 
الت���ي اأعلنت عنه���ا “اكزوت���ك” مبنا�شبة �شهر 
رم�ش���ان املب���ارك، والت���ى ت�شم���ل والأول م���رة 
ال�شح���ب على �شيارتني، وهداي���ا وجوائز ثمينة 
م���ن �شحوبات فوري���ة ت�شمل اأجه���زة كمبيوتر، 
واأجه���زة تليفزي���ون، واأجه���زة كهربائي���ة، اإلى 
جان���ب جوائ���ز نقدية ت�ش���ل اإل���ى 1000 دوالر 
و�شداد جزء من قر����س ال�شيارة، باالإ�شافة اإلى 
رحل���ة ل�شخ�شني اإلى تركيا ومل���دة خم�شة اأّيام 
�شاملة التذاكر وال�شك���ن، وذلك مع كل معاملة 

�راء من “اكزوتك”.
وق���دم رئي����س �رك���ة اكزوتك نبي���ل اأمني 
التهنئة للفائز بجائزة ت�شديد جزء قر�س �شيارة 
ا�شرتاه���ا من ال�رك���ة وهو وهي���ب نبيل حممد، 

وق���ال اإن هناك العديد من اجلوائز التي تنتظر 
من �شيحالفهم احلظ بالفوز يف ال�شحوبات التي 
�شتج���رى يف االأي���ام املقبلة وطيلة ه���ذا ال�شهر 

الف�شي���ل، م�ش���ًرا اإلى اأن “اكزوت���ك” حر�شت 
عل���ى تو�شيع قاعدة الفائزي���ن من عمالئها اإلى 
درج���ة ن�شتطيع اأن نقول بكل ثقة اإن كل عميل 
فائز لك���رثة وتن���وع اجلوائز الت���ي مت ر�شدها 
لهذه احلمل���ة الرتويجية مبنا�شبة �شهر رم�شان 

املبارك وذلك كعادة “اكزوتك” كل عام.
ون���ّوه اإل���ى اأن حمل���ة هذا الع���ام تختلف يف 
حجمه���ا من حي���ث اجلوائ���ز، التن���وع، والقيمة، 
والعدد، وعدد امل�شتفيدين منها، وذلك عرفاًنا 
لعم���الء ال�ركة وحر�شنا على اإبداء تقديرنا لهم 

ولتوا�شلهم معنا.
واأ�ش���ار اإلى اأنه �شيتم خ���الل االأيام املقبلة 
اإجراء املزيد من ال�شحوبات ومن ثم االإعالن عن 
املزيد م���ن الفائزين من عمالء ال�ركة باجلوائز 
القيم���ة وال�شخي���ة الت���ي ر�شدته���ا “اكزوتك” 

خالل �شهر رم�شان املبارك.

احتفل خالد جناحي واأمرة اأ�شماعيل بتخرج ابنتهما �شهد من مدار�س املعارف احلديثة.
ووجه���ت اخلريج���ة ال�شكر الى بروي���ن كازروين وحممد �شالح، كما قدم���ت ال�شكر اإلى عائلتها على الدع���م الدائم الذي 

ح�شلت عليه طوال فرتة درا�شتها. وهناأت رمي ونور جناحي اختهما �شهد على ح�شولها على االأمركان دبلوما بتفوق.

“كريدي مكس” تنظم غبقتها 
السنوية لعمالئها واإلعالميين

اأقامت �ركة كريدي مك�س ال�ركة الرائدة يف البطاقات االئتمانية غبقتها ال�شنوية يف فندق 
الريت���ز كارلتون بح�شور عدد كبر من كب���ار العمالء وال�شخ�شيات البارزة يف املجتمع البحريني 
واالإعالمي���ني. تخلل احلفل عدد من الفق���رات الرتفيهية ال�شيقة باالإ�شافة اإلى ال�شحوبات على 
جوائ���ز قيمة، وحتدث الرئي�س التنفيذي يو�شف مرزا مرحًب���ا باحل�شور جميًعا، موؤكًدا موا�شلة 

ال�ركة لتقدمي املزيد من اخلدمات املتميزة لعمالئها. 

•  نبيل اأمني	

• يو�شف مرزا	



أكسنت
حقق���ت هيون���داي اأك�س���نت 2018 لق���ب �س���يارة العام 
يف ال�س���عودية، وه���و �س���من جوائز اختي���ار و�س���ائل الإعالم 
ال�سعودي التي ت�سم جلنة مكونة من جمموعة من الإعالميني 

املتخ�س�سني ب�سحافة ال�سيارات.
وق���ال رئي����س عملي���ات �رك���ة هيون���داي ال����رق الو�س���ط 
واإفريقي���ا ماي���ك �س���ونغ يف معر�س تعليق���ه على ه���ذا الإجناز “نحن 
فخورون و�س���عداء بالف���وز بهذه اجلائزة”، وتابع “اإّن جائزة اختيار الإعالم بال�س���عودية ُتثبت باأّن 
طراز اأك�س���نت ميتلك القدرات الت�سميمية املالئمة والأداء املتميز، اإ�سافًة اإلى ذلك، فان اطالق 

هذا الطراز بال�سوق ال�سعودي �ساعدنا ب�سكل كبري اإلى ال�سيطرة على هذه الفئة بن�سبة كبرية”.
يذكر اأن اأك�س���نت 2018 تتوفر مبحرك 4 �س���لندرات، �سعة 1.4 لرت بقوة 100 ح�سان، وفئة 

اأخرى مبحرك 4 �سلندرات �سعة 1.6 لرت بقوة 123 ح�سانا.

فوكس 2019
ك�سفت فورد عن فوك�س 2019 بجيل جديد كليا وبتغيريات 
جذرية. من اخلارج ح�سلت فوك�س على تغيري جذري يف الت�سميم 
�س���ملت م�س���ابيح LED اأمامية وخلفية بت�سميم ع�ري، و�سدام 

اأمامي وخلفي بت�ساميم خمتلفة بناء على فئة ال�سيارة، اإ�سافة اإلى 
فتحة �س���قف بانورامية، وجمموعة من ت�س���اميم اجلنوط ح�سب الفئة 

اأي�س���ا. وتاأتي فوك�س 2019 مب�س���احة اأكرب ب� 53 ملم، ووزن اأخف مبقدار 
88 كجم، ومعامل �س���حب و�س���ل الى 0.250، والذي يجعلها الأف�سل بفئتها يف ان�سيابية الهواء 

مما يرفع من كفاءتها يف ا�ستهالك الوقود.
متي���زت داخلية فوك�س اجلديدة على نظ���ام ترفيهي قيا�س 8 “اإن�س” يعمل بنظام Sync 3، والذي 

يدعم كال من اندرويد اوتو و اأبل كار بالي.
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 Peter ك�س���ف رئي����س ق�س���م الت�س���اميم ل���دى كي���ا
Te l اأن جمل�س اإدارة كيا وافق على حتويل Schreyer
luride الختباري���ة اإلى خط الإنتاج، وهي ال�س���يارة التي 
مت الك�س���ف عنها خالل نف�س املعر�س يف ن�سخته يف العام 

.2016

 SUV الختباري���ة بذل���ك اأك���رب Telluride ت�س���بح
يف اأ�س���طول كيا، فهي اأكرب حجما من �س���ورينتو، وبح�سب 
 Gregory رئي�س ق�س���م الت�س���اميم ل���دى كيا يف اأوروب���ا
Guillaume اأكد اأن ال�سيارة �ست�سل لالأ�سواق الأمريكية 

والأوروبية والأ�سواق العاملية الأخرى.

مسافات

ك�س���فت مر�س���يد�س AMG ر�سميا عن 
GT S رود�س���رت اجلديدة لتن�س���م اإلى فئات 
GT الأخرى التي توفرها مر�س���يد�س لإر�ساء 
اجلميع. بدايًة لنو�سح ما هي فئات مر�سيد�س 
AMG GT، حيث ت�سبب ال�سيارة الريا�سية 
املمي���زة الكثري م���ن الأخطاء؛ نظرا للت�س���ابه 
بني فئاتها، ولكنها تنق�س���م فقط اإلى كوبيه 

ورود�سرت املك�س���وفة، وكل واحدة منها تاأتي 
 GT ث���م GT S ث���م GT بالفئ���ة الأ�سا�س���ية
 GT ثم الفئة الأق���وى واملجهزة للحلبات C
R. فئ���ة GT S تاأت���ي يف املنت�س���ف تقريبا 
مبمي���زات اأعلى م���ن الفئة الأ�سا�س���ية وبقوة 
اأكرب قليال والآن ميكن احل�س���ول عليها بفئة 

رود�سرت املك�سوفة.

حتمل مر�سيد�س AMG GT S رود�سرت 
حم���رك ال�ركة ال�س���هري، V8 ثنائ���ي التريبو 
ب�س���عة 4.0 لرت، ينتج قوة تبلغ 515 ح�س���انا 
و670 نيوتن.مرت من العزم، هذه القوة تطلق 
GT S رود�س���رت من 0 اإل���ى 100 كم/�س يف 
3.7 ثوان قبل اأن ت�سل اإلى �رعتها الق�سوى 

البالغة 309 كم/�س.

كاديالك XTS 2018.. الفخامة األميركية

�س���احبة  يف  اخلارجي���ة  الت�س���ميمية  املزاي���ا 
الفخام���ة الأمريكي���ة كاديالك XTS للع���ام 2018 
امُلع���اد ت�س���ميمها منف���ردة متاما وذات ت�س���ميم 
ممي���ز وخا����س ج���دا، واأّدت اإلى حتدي���ث الواجهات 
الأمامية واخللفية. بينما ت�س���ّكل اخليارات املحّدثة 
لالألوان والك�س���وات الداخلية، وتت�سّمن التغيريات 
عل���ى ال�س���كل اخلارجي مل�س���ات جدي���دة للرفارف، 
والواجه���ات الأمامي���ة واخللفية وال�س���بك الأمامي، 
عالوة على اإ�س���افة اأ�س���واء اأمامي���ة وخلفية من نوع 
LED للتناغ���م مع باقة التجهي���زات الع�رية. كما 
اأ�س���بح الطول الإجمايل لل�س���يارة 5.103 ملم، كما 

الت�س���ميم اخلارج���ي، وتعتمد مق�س���ورة XTS على 
مواد اأ�س���لية مقّطع���ة وحماكة ب�س���كل راٍق، مع دمج 

خ�سائ�س التكنولوجيا ب�سكل فني.
ويتوفر اأي�س���ا XTS مبق�س���ورة داخلية مغّلفة 
باجللد، مع غطاء لل�س���قف من الألياف الدقيقة جللد 
ال�س���ويد الفاخر، اإ�سافة اإلى مل�سات اخل�سب الراقي 
عل���ى عجل���ة القيادة والكون�س���ول و�سا�س���ة العر�س 

الو�سطية ولوحة العّدادات واألواح الأبواب.
وجت�س���د XTS 2018 معاي���ري عالي���ة من الثقة 
والرفاهية من خالل مق�س���ورة ف�سيحة وعملية، واأداء 
ديناميكي، لتقّدم للعمالء جتربة قيادة ا�س���تثنائية 
ومميزة، اإلى جانب تزويدها بنظام جتربة م�س���تخدم 
 XTS كادي���الك املتطّور من اجليل الق���ادم. وتوفر
الآن من�ّس���ة ديناميكي���ة ميك���ن تعديله���ا، مع مرور 

الزمن؛ لتلبية متطّلبات الت�سال املتغرّية للعميل.
وتتوّف���ر XTS مبح���رك V6 �س���عة 3.6 لرتات 
ب�س���كل قيا�س���ي، ويوّل���د ق���وة 305 اأح�س���نة )227 
كيل���و واط( و355 نيوتن.مرت )264 رطل يف القدم( 

من ع���زم ال���دوران. وت�س���اعد املزايا خفيف���ة الوزن 
عل���ى تخفيف الوزن الإجمايل للح�س���ول على فعالية 
اأك���ر واملزيد من توزيع الوزن ب���ن الأمام واخللف. 
وتقرتن املح���ركات بناق���ل حرك���ة اأوتوماتيكي من 

�ست �رعات، مع اأدوات حتكم بنقل ال�رعة.
وتت�س���من املزاي���ا القيا�س���ية والختياري���ة يف 
جمموع���ة ط���رازات XTS 2018 كال م���ن �سا�س���يه 
معّدل مع م�س���تويات قيادة حم�ّس���نة وفرامل اأمامية 
من طراز Brembo ب�س���كل قيا�سي ونظام قيا�سي 
متطّور للدف���ع بجميع العجالت، مع تر�س تفا�س���لي 
حم���دود الن���زلق وحتّك���م اإلك���رتوين وعج���الت 19 
“اإن�س” قيا�سية، مع ت�سميم جديد ونظام معلوماتي 
ترفيهي مطّور من اجليل القادم من جتربة م�ستخدم 
كادي���الك، مع اأ����رع وقت ا�س���تجابة عل���ى الإطالق، 
ور�س���ومات متط���ّورة، وواجه���ات عر�س خم�ّس�س���ة 
ومالحة م�س���ابهة للهاتف الذكي )املالحة متوفرة يف 
فئة Luxury(، ف�س���ال عن اإمكان ت�س���غيل متكّيف 
ع���ن ُبع���د، وتزويده���ا باأربع���ة مناف���ذ USB ونظام 

�سوت قيا�سي نوع Bose مع 8 مكرّبات لل�سوت.

وفيما يتعلق مب�ساحة ال�سندوق اخللفي، تعترب 
XTS منفردة بحد ذاتها، مع م�س���احة تبلغ 18 قدما 
مربع���ة )509 ل���رتات( تتف���وق بها عل���ى الطرازات 
املناف�س���ة متو�س���طة وكبرية احلجم، ومتنح م�س���احة 
الأمتعة الإ�س���افية رحاب���ة متميزة ت�س���توعب خم�س 

حقائب اأو اأكرث.
وح�سل ال�سا�سيه املح�ّسن على ت�ساميم معّدلة 
لالإط���ارات ذات قيا����س 19 “اإن�س”، مم���ا يعّزز راحة 
القيادة، بينم���ا يخّف�س ال�س���جيج اخلارجي، للتمّتع 
مبق�س���ورة اأكرث هدوءا وراحة. كما �سيجد ال�سائقون 
اأن فخامة املقاعد الأمامية قد اأ�س���بحت تتيح التمّتع 
مبزي���د من الراحة الآن، بف�س���ل التغيري يف هند�س���ة 
رغوة املقاعد وبنية اأ�س���الك الهيكل واإعادة ت�سميم 

ح�سوات احلرارة.
ويوؤّدي ال�ستخدام الزائد لعوازل ال�سوت التي 
متت هند�س���تها ب�سكل متخ�ّس�س )لتقليل ال�سجيج 
اخلارجي( اإلى تخفي�س م�س���تويات ال�س���جيج داخل 
املق�سورة الداخلية؛ لإيجاد بيئة اأكرث راحة وهدوءا.

اإنفينيت���ي  اأعلن���ت 
ع���ن  الأو�س���ط  ال����رق 
و�س���ول الطراز املحدود 
�س���يارتها اجلديدة  م���ن 
 INFINITI( كلي���ا 
 )QX70 Limited
اإلى �س���الت العر�س يف 
الأو�س���ط.  ال�رق  منطقة 
ذات  الن�س���خة  وتتمي���ز 
اخلا�س���ة  التجهي���زات 
 QX70 م���ن اإنفينيت���ي
واملنتمية لفئة الكرو�س 
الت�س���ميم  بعنا�ر  اأوفر 
م���ن  والت���ي  الفري���دة، 

املتوق���ع اأن تتوف���ر يف ط���رازات اإنفينيتي الأخرى يف الف���رتة املقبلة. 
واأك���دت �رك���ة اإنفينيتي اأن ال�رق الأو�س���ط هو ال�س���وق الوحيدة على 
امل�س���توى العامل���ي ال���ذي يتوفر في���ه ط���راز QX70 اجلدي���د؛ نظًرا 

ل�س���عبيته ب���ني العم���الء يف املنطق���ة. وق���ال املدير التنفي���ذي ل�ركة 
 QX70 اإنفينيت���ي ال�رق الأو�س���ط ماركو�س ليث: “تعت���رب اإنفينيتي
واحدة من اأكرث الطرازات �سعبيًة يف ال�رق الأو�سط ، وي�سعدنا اأن نرحب 

بان�سمام هذه املركبة اجلديدة اإلى جمموعة �سياراتنا”.

QX70 في أسواق الشرق األوسط

مرسيدس AMG تكشف عن GT S رودستر “تويوتا كوروال” تحصد لقب “أفضل سيارة سيدان صغيرة”
باإ�س���افة لقب جديد اإلى �س���جلها احلافل بالإجنازات، 
ح�س���دت مركبة تويوتا كورول 2018 جائزة “اأف�سل مركبة 
�س���يدان �س���غرية” موؤخرا، وذلك �س���من الن�س���خة اخلام�سة 
من حف���ل توزيع جوائز “�س���يارة العام يف ال�رق الأو�س���ط” 
)MECOTY( للع���ام 2018، اأح���د اأك���رب برنام���ج جلوائز 
قطاع ال�س���يارات من الطرازات اجلدي���دة واأرفعها مكانة يف 

املنطقة .
ومت اختيار مركبة تويوتا كورول، التي تعتر من اأجنح 
الطرازات، واأكرثها �سعبية على الإطالق، لتنال اجلائزة من 
جانب جلنة حتكيم موؤلفة من 16 �سحافيا م�ستقال من ذوي 
اخلربات الوا�س���عة يف العمل مع اأبرز املجالت واملن�س���ورات 
املتخ�س�س���ة يف جمال ال�س���يارات يف منطقة ال�رق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا.
وق���د جاء تتويج اجليل ال� 12 من مركبة تويوتا كورول 
بهذه اجلائ���زة املرموقة بعد اأن نال اإعج���اب جلنة التحكيم 
من خ���الل 10 معايري مت و�س���عها بعناية لختي���ار املركبة 

الفائزة �سمن جوائز “�سيارة العام يف ال�رق الأو�سط”.
وت�س���مل ه���ذه املعاي���ري كال م���ن الت�س���ميم واجلودة 

والتحك���م  الداخلي���ة(،  واملق�س���ورة  اخلارج���ي  )ال�س���كل 
وان�س���يابية القي���ادة، وال�س���المة وق���درة التحم���ل، والأداء 
والق���درات، والبت���كار التكنولوج���ي، والنطب���اع العاطفي 
ور�سا ال�س���ائق، والقيمة مقابل املال )قيمة مركبة جديدة 
وقيم���ة اإع���ادة بيعه���ا(، والراح���ة والأداء العمل���ي، والأداء 

ال�سديق للبيئة، ودرجة ال�سعبية يف املنطقة.
وبه���ذه املنا�س���بة، ق���ال  املمث���ل الرئي�س���ي للمكتب 
التمثيلي ل�ركة تويوتا يف منطقة ال�رق الأو�س���ط و�س���مال 
اإفريقيا يوغو مياموتو: نحن فخورون للغاية بال�ستمرار يف 
ح�س���د املزيد من اجلوائز �س���من اأكرب برنامج جلوائز قطاع 

ال�سيارات واأرفعها مكانة يف املنطقة.
ويعد هذا اللقب �سهادة حقيقية للمكانة ال�ستثنائية 
الت���ي تتمتع بها مركب���ة تويوتا كورول، واجل���ودة والقيمة 

الفريدة التي ت�ستمر يف تقدميها.
وجنح���ت هذه املركب���ة الأكرث �س���عبية عل���ى الإطالق، 
والت���ي تتمتع مبوثوقية عالية وتكلفة مالئمة، اإ�س���افة الى 
القت�س���اد يف ا�س���تهالك الوقود يف اكت�س���اب �سمعة قوية 

خالل العقود اخلم�سة املا�سية.

DB11 V8
ع���ززت Aston Martin �س���جل اإجنازاته���ا املتمّي���ز مع فوز 

�س���يارتها DB11 ذات املح���رك V8 بجائ���زة “اأف�س���ل �س���يارة 
للع���ام” التي تنظمها جملة ’ويل���ز‘. وبرزت DB11 اجلديدة كليا 
م���ع حمركها م���ن فئة V8 كمناف�س ا�س���تثنائي من���ذ البداية بني 
.”GT قائمة �سّمت 60 �سيارة متميزة �سمن فئة “اأف�سل �سيارة

وبع���د ا�س���تالمه للجائزة، قال رئي�س ق�س���م الرتاث وامل�س���اريع 
 Aston Martin اخلا�سة يف منطقة ال�رق الأو�سط و�سمال اإفريقيا لدى

اإيان جور�سات�س: “نحن م�رورون جدا بالفوز الذي حققناه �سمن فئة ’اأف�سل �سيارة 
GT‘، والذي يج�ّس���د املفهوم احلقيقي ل�س���يارتنا DB11 املتميزة باأدائه���ا الهائل واملقرتن بالراحة 
والفخامة. وحققت ال�سيارة DB11 اإجنازات مذهلة مع حمركها من الفئة V12، ومع الطرح الأحدث اليوم 

للمحرك V8، يبدو الطابع املتميز وال�ستثنائي للخط وا�سحا ب�سكل كامل”.
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الرحلة 710

اأحداث امل�سل�سل  تدور 
حول جمموعة اأ�سخا�س، 
اأن  الأق��������دار  ����س���اءت 
رحلة  منت  على  يلتقوا 
الرقم  حتمل  بالطائرة 
من  م��ت��ج��ه��ة   )710(
القاهرة،  اإل��ى  ب��ريوت 
لي�سوا  الرحلة  ورك��اب 
ط��ب��ي��ع��ي��ني، ب����ل ه��م 
م��ر���س��ى  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
نف�سيون، لكن بدرجات 
اإن  ح��ي��ث  م��ت��ف��اوت��ة، 
ك����ل ���س��خ�����س م��ن��ه��م 
ويكتم  مر�سه  يخفي 
�����ره، ول��ك��ن ت��ت��الق��ى 
وحكاياتهم  خطوطهم 
بولي�سية  حبكة  �سمن 

م�سوقة.
بطولة: اأمرية العايدي، 
ب��ا���س��ل خ��ي��اط، ري��ه��ام 
ع���ب���دال���غ���ف���ور، ح��ن��ان 

مطاوع.

الوصية
اأحداث امل�سل�سل  تدور 
م��ت�����س��ل  اإط����������ار  يف 
يتناول  بحيث  منف�سل 
م���و����س���وع ك����ل ح��ل��ق��ة 

ب�سكل كوميدي.
ح�سني،  اأك���رم  بطولة: 
اأم���������ني، رمي  اأح�����م�����د 
م�سطفى، ي�را اللوزي، 
�سارة  ع��ب��ا���س،  ه�سام 

�سالمة.

حقيقة ارتباط 
صالح الراشد وشيالء سبت

نفت  النجمة البحرينية “�سيالء �سبت” 
كل ما ي���رتدد ح���ول ارتباطه���ا بالإعالمي 
الكويت���ي “�س���الح الرا�س���د” وتخطيطها 

للزواج منه خالل الفرتة املقبلة.
“�س���يالء” خ���الل لقائه���ا يف  واأك���دت 
برنام���ج “تفاعلك���م” امل���ذاع عل���ى قن���اة 
العربية اأن ما يجمعها ب� “�س���الح الرا�سد” 
منذ 12 عاًما عالقة �سداقة قوية وعائلية، 

م�سريًة اإلى اأنه ل اأمل يف ارتباطهما.
اأن  البحريني���ة  الفنان���ة  واأ�س���افت 
ظهورهما مًعا دائًما على مواقع التوا�س���ل 
الجتماع���ي هو ما ت�س���بب يف انت�س���ار تلك 

ال�سائعة.

ويف �س���ياٍق مت�س���ل، ����رح الإعالم���ي 
�س���الح الرا�س���د باأن �سيالء �س���بت مبثابة 
�س���قيقته، موؤك���ًدا اأنه يف ح���ال ارتباطهما 
نظ���ًرا  الث���اين؛  الي���وم  يف  �سينف�س���الن 

لختالفهما يف التفكري.
واأو�سح “الرا�سد” اأن املجتمع اخلليجي 
والعربي دائًما يت�س���ور اأن اأي ثنائي �سواء 
كان من الو�س���ط الإعالمي اأو الفني، يجب 
اأن تربطهما عالقة عاطفي���ة، رغم اأنها قد 

تكون عالقة �سداقة اأخوية.
واأ�سار الإعالمي الكويتي اإلى اأن هناك 
بع�س العر�س���ان يتقدمون خلطبة �س���يالء 

�سبت منه؛ نظًرا لقوة �سداقتهما.

تي في

نصائح للصائمين

يعان���ى الكث���ريون م���ن ا�س���طراب النوم يف 
رم�سان، ولكن ما هى الأ�سباب خلف ذلك؟ 

اإن ا�س���طرابات النوم حتدث ب�س���بب تغيري 
ال�س���اعة البيولوجي���ة للج�س���م؛ لأن الن���وم يكون 
متاأخ���را ول ي�س���تطيع ال�س���خ�س اأن يذهب لعمله 
�سباحا، وذلك بالإ�سافة لتغيري “�سيفت” العمل 

لدى الكثريين.
 وهذه بع�س الن�س���ائح املهمة لتجنب هذه 
امل�س���كالت خالل الن���وم التى ت�س���مل على الأرق 

وعدم انتظام النوم:
•  النوم 3 �ساعات خالل النهار الطويل فى 	

�سهر رم�سان؛ لكى يتمكن من النوم فرتة الليل.
•  ع���دم تن���اول اأى اأدوي���ة لكى تن���ام، فال 	

ين�س���ح به���ا؛ لأنها تكيف اجل�س���م اأك���ر ويعانى 
ال�س���خ�س الع���ودة مرة اأخرى بعد ال�س���هر الكرمي 
لو�س���عه الطبيع���ى، ويعتمد ب�س���كل كبري عليها 

لفرتة طويلة.
•  يج���ب تنظي���م النظام الغذائ���ى، حيث ل 	

ت�س���تغنى ع���ن ال�س���لطة والفواكه؛ لأنه���ا مرطبة 
للج�س���م وجتعل الذه���ن اأكرث تركيزا والع�س���بية 
تقل، فيبع���د الأرق ويتمكن ال�س���خ�س من النوم 

براحة اأف�سل.
•  التقلي���ل م���ن ال�س���كريات الكث���رية جدا 	

وتن���اول م���اء بك���رثة؛ لأنه���ا جتع���ل اجل�س���م فى 
حال ا�س���رخاء، فتح�سن من ن�س���اط املخ وت�سمح 

باخللود للنوم ب�سكل �سحى.

النوم

انته���ى ع���ادل اإم���ام واأبط���ال 
م���ن  خفي���ة”  “ع���وامل  م�سل�س���ل 
ت�سوير جميع امل�س���اهد الأخرية يف 
اأحداث العمل با�س���توديو النحا�س، 
وامل�سل�س���ل يعر����س على �سا�س���ة 
CBC طوال �س���هر رم�س���ان، وقد 
حقق جناحا كبريا و�سدى لدى اجلماهري، واأ�ساد 

به النقاد منذ عر�س احللقات الأولى منه.

ي�سهد م�سل�سل “خذيت من عمري 
وعطيت” ع���ودة الفنانة ملي���اء طارق 
اإل���ى الدرام���ا اخلليجي���ة بع���د نح���و 3 
�س���نوات من الغي���اب، وتقدم ملياء يف 
امل�سل�سل �سخ�سية فرح خالل فرتتني 
زمنيتني. وقالت اإن “خذيت من عمري 
وعطيت” هو عمل قريب من القلب، وي�س���ّور 

مع عائشة بهلولعالقة ال�سداقة.

مطبخ

مقادير العجينة الرخوة:
1 كوب دقيق باخلمرية 130 جم

2 ملعقة طعام دقيق الذرة 20 جم
1 كوب ماء دافئ 200 مل

المقادير:
½ دجاجة خالية من العظم 600 جم

1 ملعقة �ساي ملح 6 جم
½ ملعقة �ساي م�سحوق الفلفل الأبي�س 2 جم

1 ملعقة طعام دقيق الذرة 15 مل
½ بي�سة

زيت عميق للتحمري 
2 ملعقة طعام زيت الذرة 30 مل
4 فلفل اأحمر جاف �سيني 4 جم

2 ف�س ثوم 10 جم
1 ب�سلة خ�راء مقطعة 80 جم

1 ب�سلة متو�سطة مقطعة �رائح 100 جم 
1 ملعقة �ساي زجنبيل مفروم 6 جم

4 مالعق طعام �سل�سلة ال�سويا  60 جم
3 مالعق طعام خل 45 جم

1 كوب ماء  200 مل
ذرة �سكر

3 مالعق طعام حملول دقيق الذرة 45 مل
 ½ كوب كازو  60 جم

الطريقة
l 1 تخلط جميع مقادير العجينة وتو�سع جانبا.

2 - يقطع الدجاج مكعبات، وي�س���اف اإليه ن�س���ف كمية امللح والفلفل، دقيق الذرة 
والبي�س وتغم�س كل قطعة يف العجينة الرخوة، ثم حتمر يف زيت عميق وت�سفى.

l 3 يحم���ر الفلف���ل الأحمر، الثوم، اللب�س���ل بنوعيه، الزجنبي���ل يف مقالة عميقة على 
النار، ثم ت�س���اف �سل�س���ة ال�س���ويا، اخل���ل، املاء، ال�س���كر، املتبقي من املل���ح والفلفل، 

حملول دقيق الذرة ثم الدجاج فالكازو، ويحرك قليال حتى يتجان�س ثم يقدم.

الدجاج 
بالكازو 

والفلفل 
األحمر
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األخيرة

الأمن الغذائي مرتبط بالنوع الثاين من ال�سكري

الإعالمي عبدالعزيز اخلاجة يف ذمة اهلل

ت�سري درا�سة حديثة اإلى اأن الكنديني الذين ل ميكنهم حتمل كلفة الأكل بانتظام اأو تناول الأطعمة 
ال�سحية تزيد لديهم احتمالت الإ�سابة بالنوع الثاين من ال�سكري مبا يزيد عن مثلي املتو�سط العام.

ويح���ث فري���ق الدرا�سة الت���ي ن�رشت يف موق���ع “بل�س وان” الإلك���روين �سانع���ي ال�سيا�سات على 
التفك���ري يف التدخ���ل يف هذا املجال مبكرا من خ���ال تقليل انعدام الأمن الغذائ���ي لتقليل عبء مر�س 
ال�سك���ري على الأفراد ونظ���ام ال�سحة الوطني. وانعدام الأمن الغذائ���ي تعريفه عدم وجود القدرة على 
الو�س���ول اإلى طع���ام كاف؛ ب�سبب حمدودية املوارد املالية. وكتب الباحث���ون يف الدرا�سة اأن امليزانية 
املح���دودة قد توؤدي اإلى العتماد على اأطعمة اأرخ�س ثمن���ا واأعلى يف �سعراتها احلرارية مما قد ي�ساهم 
يف زي���ادة الوزن ويزيد م���ن احتمالت الإ�سابة باأمرا����س مزمنة. وقال كري�ستوف���ر تيت كبري الباحثني 
يف الدرا�س���ة لرويرز هيلث عرب الربيد الإلكروين ”غياب الأم���ن الغذائي اأ�سبح ب�سكل متزايد م�سكلة 
خط���رية اجتماعية و�سحي���ة يف كندا لكن لي�س هناك الكث���ري من الأدلة التي تربط بين���ه وبني الإ�سابة 

باأمرا�س مزمنة فيما بعد مثل النوع الثاين من ال�سكري“.

ودع الإع���ام البحريني، اأم����س، عبدالعزيز 
اخلاج���ة اأحد رواده الذين عمل���وا بجد واجتهاد 
خلدم���ة م�س���رية الإع���ام الوطن���ي وال�سحافة 
املحلية، الراحل امتدت م�سريته ملا يزيد على 
الأربع���ني عاما من خ���ال العمل بوكال���ة اأنباء 
البحري���ن ومنتدب���ا كمن�سق اإعام���ي بالديوان 
الأم���ريي يف عهد املغفور ل���ه باذن اهلل تعالى 
�ساحب العظمة ال�سي���خ عي�سى بن �سلمان اآل 
خليفة وديوان رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة. و”الباد” تعرب عن اأ�سدق تعازيها لأ�رشة 
الفقي���د والأ�رشة ال�سحافي���ة والإعامية باململك���ة، داعية املول���ى اأن يتغمد الفقيد 

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان. �سيدة تن�سق الأزهار يف مهرجان ت�سيل�سي ال�سنوي يف لندن )ب اأ(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ح�سن  الطق�س 
غائم  اإلى  ويتحول 
ج���زئ���ي���ا اأح���ي���ان���ا. 

اإلى   8 من  عام  بوجه  �سمالية  الرياح 
13 عقدة ولكنها متقلبة الإجتاه من 3 

اإلى 8 عقد خال الليل.

 ارتف���اع امل���وج من قدم اإل���ى 3 اأقدام. درج���ة احلرارة 
العظمى 38 وال�سغرى 26 درج���ة مئوية. الرطوبة الن�سبية 

العظمى 75 % وال�سغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

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

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

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش

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

الفجــر: 3:18
الظهـر: 11:35

العصــر: 3:02
المغرب: 6:24
العشاء: 7:54

مواقيت 
الصالة

عمان يف  �سخ�سني  ويقتل  ا�ستوائية  عا�سفة  اإلى  “ميكونو” يتحول 
انخف�س���ت ح���دة الإع�س���ار “ميكون���و” اأم����س 
ال�سب���ت؛ ليتحول اإل���ى عا�سفة ا�ستوائي���ة بعد اأن 
����رشب جنوب �سلطن���ة عمان بق���وة مت�سبب���ا بوفاة 
اأعلن���ت  م���ا  وباأ����رشار كب���رية، ح�س���ب  �سخ�س���ني 

ال�سلطات.
واجت���اح الإع�س���ار ال�ستوائ���ي الأول ملو�س���م 
2018 يف �سم���ال املحيط الهندي، اخلمي�س جزيرة 
�سقطرى اليمنية، حيث لقي 7 اأ�سخا�س على الأقل 
حتفه���م ه���م 5 ميني���ني وهندي���ان، بح�س���ب وزير 
الرثوة ال�سمكي���ة يف احلكومة اليمنية املعرف بها 

دوليا فهد كفاين.
واأعلنت احلكومة اليمني���ة املعرف بها دوليا 

اأرخبيل �سقطرى “حمافظة منكوبة”.
وبع���د اأن اأ�سبح م���ن الدرجة الثاني���ة اجلمعة، 
�رشب الإع�سار �سواحل حمافظتي ظفار والو�سطى 
يف جن���وب �سلطنة عم���ان، م�سحوبا بري���اح �سديدة 

ال�رشعة واأحوال جوية �سيئة.
واأف���ادت ال�رشط���ة ع���ن مقتل رج���ل كان يقود 
�سيارت���ه الت���ي غمرته���ا مي���اه الفي�سان���ات قرب 

مدينة �سالة، وفتاة تبلغ 12 عاماً متاأثرة بجروحها 
جراء ا�سطدامه���ا بجدار منزل؛ ب�سب���ب قوة الرياح 

امل�ساحبة لاإع�سار.

واأكدت اأجهزة الدفاع امل���دين اأن 3 اآ�سيويني 
يعت���ربون يف ع���داد املفقودي���ن، م���ن دون ك�سف 
هوياتهم. كما اأعلنت انقاذ مئات الأ�سخا�س بينهم 

260 من البحارة الأجانب حو�رشوا يف البحر.
واأك���دت اأن الإع�س���ار تراجعت قوت���ه لي�سبح 
عا�سف���ة ا�ستوائية مع �رشعة رياح بلغت 90 كلم يف 

ال�ساعة.
اإن  العماني���ة  اجلوي���ة  الأر�س���اد  وقال���ت 
“التوقعات الأخرية وال�سور التي التقطتها الأقمار 
ال�سطناعي���ة )...( تظه���ر اأن الإع�س���ار ال�ستوائي 

تراجع لي�سبح عا�سفة ا�ستوائية”.
وهب���وب  غزي���رة  اأمط���ار  ت�ساق���ط  وتوقع���ت 
ري���اح ت�سل �رشعته���ا اإل���ى 60 كل���م يف ال�ساعة يف 

املحافظتني اللتني �رشبهما الإع�سار.
واأعيد فتح مطار �سالة فيما �ستبقى املدار�س 

يف املنطقة املنكوبة مغلقة حتى الإثنني.

هندي��ة  يقت��ل  ثعب��ان 
وطفلتها بلدغة واحدة

حجب “يوتيوب” 
�سهرا يف م�سر

ُقتل���ت اأم وابنته���ا التي تبل���غ 3 اأعوام يف 
الهن���د بعد اأن ل���دغ ثعبان الأم الت���ي اأر�سعت 
�سغريته���ا قبل اأن تدرك ذل���ك، وتويف الثنان 

قبل و�سولهما امل�ست�سفى.
وج���اءت الأنب���اء يف الي���وم ال���ذي اأعلن���ت 
فيه منظم���ة ال�سحة العاملي���ة اأن عاج لدغات 

الثعابني من “الأولويات ال�سحية”.
ويقت���ل كل ع���ام م���ا ب���ني 81 و138 األف 
�سخ����س �سنوي���ا؛ ب�سب���ب لدغ���ات الثعاب���ني. 
ويقت���ل يف الهن���د ن�سف ع���دد �سحايا ذلك يف 

العامل �سنويا.
ووفق���ا للمنظمة العاملية، ف���اإن الثعابني 
تل���دغ نح���و 5 ماي���ني �سخ�س كل ع���ام، ولكن 
ال�سم ل ي�سل اإلى جمرى الدم اإل يف ن�سف عدد 

احلالت فقط.
وتت�سب���ب لدغ���ات الثعاب���ني يف اإعاق���ات 
م�ستدمية للم�سابني بها تراوح ما بني فقدان 
الب����رش وبر الأط���راف. وتقول منظم���ة ال�سحة 
العاملية اإن لدغات الثعابني من اأكرث الأمرا�س 

ال�ستوائية التي تعاين الإهمال يف العامل.

ق���ال حم���ام اإن املحكم���ة الإداري���ة العليا 
يف م����رش ق�س���ت، اأم����س ال�سبت، بحج���ب موقع 
يوتيوب ملدة �سهر لن����رشه فيلما م�سيئا للنبي 

حممد.
وقال املحامي حممد حامد �سامل يف ات�سال 
هاتفي مع رويرز اإن احلكم ت�سمن اأي�سا حجب 
خمتل���ف الرواب���ط التي تب���ث الفيل���م يف م�رش 
نهائيا. وكان �سامل ق���د اأقام الدعوى املطالبة 
بحجب يوتي���وب اأمام حمكمة الق�س���اء الإداري 
بالقاه���رة يف �سبتمرب 2012 ويف فرباير 2013 
ق�ست املحكمة بحجب موقع ال�رشائط امل�سورة 
لكنها اأوقف���ت تنفيذ احلكم بعد اأ�سبوعني من 
�س���دوره حلني الف�س���ل النهائ���ي يف مو�سوع 
الدع���وى اأمام املحكم���ة الإداري���ة العليا، اأعلى 

حماكم الق�ساء الإداري امل�رشية.
واحلك���م ال���ذي �س���در اأم����س غ���ري قاب���ل 

لا�ستئناف وملزم للحكومة.
وق���ال �س���امل اإن اجلهاز القوم���ي لتنظيم 
الت�س���الت اأق���ام ال�ست�سكال ال���ذي كان من 
�ساأن���ه وق���ف تنفيذ احلكم ال�س���ادر يف 2013. 
ويف ذلك الوق���ت قالت ال�سلط���ات اإن من غري 
املمكن تنفيذ احلك���م؛ لأن ذلك يتطلب حجب 

موقع البحث “غوغل” اأي�سا.

احلم���م الربكاني���ة تلتهم كل �سيء يف م�ساره���ا. ويظهر يف ي�سار ال�سورة احراق اأحد املنازل بينما تق���رب احلمم من منزل اآخر على اليمني. 
ويعد ثوران بركان كيلوا امل�ستمر يف هاواي الأكرب منذ عقود، حيث دمر اأكرث من 40 منزلً حتى الآن و�رشد اآلف ال�سكان )اإي بي اآيه(

نحو بناء الدولة الحديثة
بني تزاح���م الأخبار املحلية والدولية على �سفحات ال�سح���ف املحلية، وتزاحم املهنئني 
عل���ى قاع���ات املجال�س الرم�سانية، مل يلق اثنان من الق���رارات املهمة التي حفلت بها جل�سة 

جمل�س الوزراء مطلع ال�سهر اجلاري احليز املنا�سب من الهتمام الإعامي.
تل���ك اجلل�سة العتيادية، التي تراأ�سها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليف���ة، كانت غري اعتيادية من حيث طبيعة الق���رارات التي �سدرت عنها، اإذ وجه �سموه اإلى 
و�س���ع معايري جديدة جلائزة خليفة بن �سلم���ان لل�سحافة بحيث يتم تو�سيع نطاقها اإقليميا، 
باإع���ادة ت�سني���ف الفئات التي يحق له���ا التقدم للجائ���زة؛ لت�سمل اأي�ًس���ا ال�سحف اخلليجية 

والعربية التي ت�سدر باللغة العربية والإجنليزية.
توجي���ه �سمو رئي����س الوزراء يف ه���ذا ال�ساأن ينم اأول ع���ن تقدير عميق لقيم���ة ال�سحافة 
ودوره���ا التنويري يف املجتمع، وثانيا حر�س كبري عل���ى تطويرها والرتقاء ب�سقفها عرب فتح 
ب���اب املناف�س���ة املهنية ال�رشيفة على م�رشاعيه، ثالثا وعي كام���ل باأهمية اللغة الإجنليزية من 

حيث النت�سار والتاأثري على امل�ستوى العاملي. 
اإ�ساف���ة راف���د اللغة الإجنليزية اإلى من�س���ة التتويج بجائزة خليفة ب���ن �سلمان لل�سحافة 
يعط���ي زخما جديدا وحافزا قويا لاأقام الإجنليزي���ة، ويدفعها نحو الإبداع والتاألق، مما يخدم 
يف النهاي���ة ق�سايا الأمتني الإ�سامية والعربية، وينقل �س���وت الدول اخلليجية والعربية اإلى 

العامل، ويعك�س للعامل وجها م�رشقا للبحرين كالبدر عند متامه.  
يف اجلل�س���ة ذاتها بحث جمل����س الوزراء اإ�سافة مادة جديدة اإل���ى قانون العمل يف القطاع 
الأهل���ي حتظر التمييز بني العم���ال اخلا�سعني لأحكامه؛ ب�سبب اجلن����س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو 

الدين اأو العقيدة.
م����رشوع قانون اإن دخل حيز التنفيذ �سي�سع اململكة يف املكانة التي ت�ستحقها بني الأمم 
املتح����رشة، فعاوة على كونه مين���ح العاملني يف القطاع اخلا�س كامل حقوقهم ويحميهم من 
ممار�سات التميي���ز، ويوفر فر�سا اأف�سل لا�ستثمار، �سيوؤكد للعامل اأن البحرين بلد التعاي�س 

والت�سامح والعدل وامل�ساواة.
ق���رار جمل�س الوزراء ال�سادر يف تلك اجلل�سة بتكلي���ف اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 
بدرا�س���ة م����رشوع القانون ميه���د الطريق لعتم���اده وتطبيقه عل���ى اأر�س الواق���ع، و�ستهيئ 

مناق�سته يف الربملان اأ�سحاب الأعمال ملجاراة التطور الت�رشيعي احلا�سل يف اململكة.
ب���ني التوجيه الأول والقرار الثاين قاعدة م�سركة �سريتفع منها مب�سيئة اهلل بناء الدولة 
احلديث���ة يف البحرين عاليا وم�ستقرا على ركائز را�سخة م���ن ال�ستدامة والعدالة والتناف�سية، 
فم���ا تعليه اململكة من قيم ومبادئ نبيلة، وما تقدمه لاإن�سانية من اإ�سهامات جليلة يجب اأن 
تواكبه طفرة اإعامية كبرية تكون فيها ال�سحافة القلب الناب�س وال�رشيان احليوي الذي ينقل 

اإلى العامل ال�سورة احلقيقة لتح�رش البحرين ورقيها.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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