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

�أكرث من مليوين حاج ي�صلون ملكة
مبختلف لغات العامل... رجال الأمن يرحبون ب�ضيوف الرحمن

مك���ة �ملكرم���ة - وكاالت: و�س���ل �أكرث 
من مليوين حاج من �س���تى بق���اع �لعامل �إلى 
مك���ة �ملكرمة وهم يرت���دون مالب�س �الإحر�م 
�لبي�س���اء ��س���تعد�ًد� الأد�ء فري�س���ة �حل���ج، 
�لتي تبد�أ �س���عائرها �ليوم )�الأحد( �ملو�فق 

�لثامن ذي �حلجة. 
و�أعلن �ملتحدث با�س���م وز�رة �لد�خلية 
�ل�س���عودية، من�س���ور �لرتك���ي، يف موؤمت���ر 
�سحايف من م�سعر منى �أم�س، �أن عدد �حلجاج 
جتاوز �ملليون���ن، ومهمتنا يف �لرحلة �لتي 
تبد�أ �الأحد تقت�س���ي متك���ن هذ� �لعدد من 
�لتحرك من مك���ة �إلى منى وعرفات. ون�رصت 
وز�رة �لد�خلي���ة �ل�س���عودية مقط���ع فيديو 

لرج���ال �الأمن يرحب���ون بحجاج بيت 
�هلل �حلر�م مبختلف لغات �لعامل.

• و�سول �أول طائرة لطري�ن �خلليج من طر�ز �أيربا�س A320neo �إلى مطار �لبحرين �لدويل	

التنفيذي: الرئي�س   ...2018 يف  ماليني   6 اإلى  امل�ضافرين  عدد  اخلليج” ترفع  “طريان 

�إيربا�ص A320neo تعزز موقعنا �لريادي
�ملحرق - طري�ن �خلليج: ��ستقبلت 
طري�ن �خلليج �أم����س �أولى طائر�تها من 
طر�ز �إيربا����س A320neo �لتي حطت 
يف مط���ار �لبحري���ن �ل���دويل �أم����س، بعد 
ت�س���ليمها من م�س���نع �إيربا�س يف تولوز 
بفرن�س���ا، و�س���تقوم �لطائرة بخدمة عدد 

من �لوجهات �الإقليمية. 
وكان �لرئي����س �لتنفي���ذي لطري�ن 
�خللي���ج كري�س���مري كوت�س���كو وعدد من 
ممثلي �رصك���ة �إيربا�س قد و�س���لو� على 
منت �لطائ���رة. وقال �لرئي�س �لتنفيذي: 
“لدينا �س���بكة وجهات قوية يف �ملنطقة 
م���ع رحالت يومية متع���ددة �إلى 10 مدن 
�إل���ى   A320neo و�إ�س���افة  �إقليمي���ة، 

�أ�س���طولنا �س���تعزز موقعن���ا �لريادي يف 
�ل�سوق”. وقال نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
وليد �لعلوي �إن و�سول �لطائرة �جلديدة 

�س���ريفع ع���دد �مل�س���افرين عل���ى م���نت 
طائر�تنا �إلى 6 مالين م�س���افر 

11يف �لعام �جلاري.

• و�سول �أكرث من مليوين حاج �إلى مكة �ملكرمة الأد�ء �ملنا�سك	 14

�لعاهل يوجه مل�صاعدة �ملت�صررين بفيا�صات كريال
�ملنامة - �ملوؤ�س�س���ة �خلريية �مللكية: بتوجيه 
من عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�آل خليفة و�س���عًيا لالإ�رص�ع بتوفري �لدعم و�مل�ساندة 
�إل���ى جمهوري���ة �لهند �ل�س���ديقة، مل�س���اعدتهم يف 
حمنته���م و�لتخفي���ف م���ن �مل�س���اب �الألي���م �لذي 
ميرون ب���ه جر�ء �الأمط���ار و�لفي�س���انات �لغزيرة يف 
والية كريال، �أمر جاللته ممث���ل جاللة �مللك لالأعمال 
�الإن�س���انية و�س���وؤون �ل�س���باب رئي�س جمل����س �أمناء 
�ملوؤ�س�س���ة �خلريية �مللكية �س���مو �ل�س���يخ نا�رص بن 
حمد �آل خليفة باأن تكون �ملوؤ�س�سة �جلهة �مل�سوؤولة 
عن حت�سري و�إر�سال �ملو�د �الإغاثية وتقدمي �لعون 

2و�مل�ساعدة لل�سعب �لهندي.

ع���و�يل - �ملحافظة �جلنوبية: 
برعاية كرمية من حمافظ �جلنوبية 
�س���مو �ل�س���يخ خليفة ب���ن علي بن 
خليف���ة �آل خليفة، تقيم �ملحافظة 
�س���بتمرب    27 ي���وم  �جلنوبي���ة يف 
�لي���وم  م���ع  وبالتز�م���ن  �ملقب���ل 
�لعاملي لل�سياحة، منتدى �سياحيا 
فريد� من نوعه؛ الإب���ر�ز �ملحافظة 
كمق�س���د تنموي ��س���تثماري ر�ئد 

ووجهة �سياحية عاملية.
�لتنمي���ة  رئي����س  وق���ال 
�ال�س���تثمارية باملحافظ���ة رئي����س 

جلنة �ل�سياحة و�ال�ستثمار وتطوير 
�لبني���ة �لتحتي���ة حمم���د �لرميح���ي 
“�إن توجيهات �سموه د�ئما �لرقي 
بامل�س���توى �لتنم���وي و�ل�س���ياحي 
و�خلدمي ومتكن ��س���م �ملحافظة 
�جلنوبية حملي���اً و�إقليمياً ودولياً، 
و�إب���ر�ز وتطوير وتوثي���ق معاملها 

�لتاريخية و�لرت�ثية و�لطبيعية”.
�أن  و�أعنت �ملحافظة �جلنوبية 
�ملنتدى �سي�س���هد �إعالنات جديدة 

لتطوي���ر بع����س �الأماك���ن 
�ل�سياحية و�لرت�ثية .

برعاية �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي

�صبتمرب يف  عامليا  �صياحيا  منتدى  “�جلنوبية” تنظم 

3

�ضياء توفيقي... 40 عاما من 
الهند�ضة واملو�ضيقى وال�ضعر

لقاء األحد

21

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي	

• جاللة �مللك	

عطلة عيد �الأ�صحى    
من �الإثنني حتى �الأحد

�ملنام���ة - بنا: �س���در عن رئي�س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة تعميم 
ب�س���اأن عطلة عيد �الأ�سحى �ملبارك لعام 1439 ه�، جاء 
فيه: مبنا�س���بة عيد �الأ�س���حى �ملبارك لع���ام 1439ه�، 
تعطل وز�ر�ت �ململكة وهيئاتها وموؤ�س�س���اتها �لعامة 
ي���وم �لوقوف بعرف���ة ويوم �لعي���د و�ليومن �لتالين 
له، �لتي ت�س���ادف �أي���ام �الإثن���ن و�لثالث���اء و�الأربعاء 
و�خلمي�س 9 و10 و11 و12 ذو �حلجة 1439ه� �ملو�فق 

20 و21 و22 و23 �أغ�سط�س �جلاري.
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العاهل يوجه “اخلريية امللكية” مل�ضاعدة املت�رضرين بفي�ضانات كريال
يف ظل اأ�شواأ كارثة ت�شهدها البالد منذ 80 عاًما

امللكي���ة:  اخلريي���ة  املوؤ�ش�ش���ة   - املنام���ة 
بتوجي���ه م���ن عاهل الب���الد �ش���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة و�ش���عًيا لالإ�رساع بتوفري 
الدعم وامل�ش���اندة اإلى جمهورية الهند ال�شديقة، 
مل�ش���اعدتهم يف حمنتهم والتخفيف من امل�ش���اب 
االأليم الذي ميرون به جراء االأمطار والفي�ش���انات 
الغزيرة التي خلفت دماًرا كبرًيا يف البنية التحتية 
والكثري من امل�ش���اكن يف والية )ك���ريال الهندية(، 
اأمر جاللته ممث���ل جاللة امللك لالأعمال االإن�ش���انية 
و�ش���وؤون ال�ش���باب رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�ش���ة 
اخلريي���ة امللكية �ش���مو ال�ش���يخ نا�رس ب���ن حمد اآل 
خليف���ة ب���اأن تك���ون املوؤ�ش�ش���ة اجلهة امل�ش���وؤولة 
ع���ن حت�ش���ري واإر�ش���ال امل���واد االإغاثي���ة وتقدمي 
الع���ون وامل�ش���اعدة لل�ش���عب الهندي.وبن���اًء على 
التوجيه���ات امللكية، اأ�ش���در �ش���مو ال�ش���يخ نا�رس 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة توجيهاته اإلى االأم���ن العام 
للموؤ�ش�شة اخلريية امللكية م�شطفى ال�شيد التخاذ 
كل االإجراءات الالزم���ة بالتعاون مع جميع اجلهات 

امل�ش���وؤولة لتق���دمي كل الدعم لل�ش���عب الهندي، 
���ا التن�ش���يق م���ع وزارة اخلارجي���ة ووزارة  خ�شو�شً
الدف���اع ووزارة ال�ش���حة ووزارة العمل وال�ش���وؤون 
االجتماعية والتن�ش���يق امل�ش���تمر مع �شفارة الهند 

يف مملكة البحرين واجلالية الهندية من كرييال.
وقال ال�شيد: يف ظل الكارثة االإن�شانية االأليمة 
الت���ي مت���ر به���ا جمهورية الهن���د ال�ش���ديقة جراء 
االأمطار الغزيرة والفي�ش���انات امل�شتمرة وارتفاع 
ع���دد ال�ش���حايا واجلرح���ى وامل�رسدي���ن يف اأ�ش���واأ 
في�ش���انات ي�ش���هده ه���ذا البلد منذ اأك���ر من 80 
عاًما، وعلى �ش���وء توجيهات �شمو ال�شيخ نا�رس بن 
حمد اآل خليفة بالبدء حاالً بعملية امل�ش���اعدة، فقد 
مت القيام بالعديد من االت�ش���االت امل�ش���تمرة مع 
اجلهات امل�شوؤولة من اأجل تنفيذ هذه التوجيهات 
ال�شامية وذلك انطالًقا من الروابط االإن�شانية التي 
جتم���ع مملكة البحري���ن مع خمتلف �ش���عوب العامل 
وتاأكيًدا على العالقات الطيبة بن مملكة البحرين 

مع جمهورية الهند.

واأكد اأن هناك تن�شيًقا م�شرتًكا بن املوؤ�ش�شة 
اخلريية امللكية و�شفارة جمهورية الهند يف مملكة 
البحري���ن ووزارة اخلارجي���ة به���ذا ال�ش���اأن الإيج���اد 

االآلي���ات املنا�ش���بة واأن���واع امل�ش���اعدات الطارئة 
املطلوبة ب�شكل عاجل يف هذه الفرتة احلرجة.

ب���دوره، ثّم���ن �ش���فري جمهوري���ة الهن���د هذه 

املبادرة االإن�شانية من مملكة البحرين موجًها �شكره 
وتقدي���ره اإلى جالل���ة امللك على دعم���ه ومبادرته 
النبيلة و�شكره وتقديره للحكومة الر�شيدة بقيادة 
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ش���احب ال�شمو امللكي االأمري �ش���لمان بن حمد اآل 
خليفة، م�ش���يًدا بدور �شمو ال�شيخ نا�رس بن حمد اآل 
خليفة رئي�س جمل�س االأمناء ودوره االإن�شاين الكبري 
يف كل املحاف���ل والدول، م�ش���رًيا اإلى اأن هذا االأمر 
لي�س م�ش���تغرًبا عل���ى مملكة البحرين ال�ش���باقة يف 
م���د يد العون للمت�رسرين، واأنه���ا من اأوائل الدول 
التي تقدم م�شاعدتها للدول وال�شعوب املنكوبة. 
و�رسح م�شطفى باأن املوؤ�ش�شة �شتقوم وبالتعاون 
م���ع اجلالي���ة الهندي���ة وكل اجله���ات الداعم���ة يف 
البحرين لتقدمي امل�ش���اعدات املنا�شبة يف ظروف 

ا حرجة. لوج�شتية جدًّ

• �شمو ال�شيخ نا�رس بن حمد	 • جاللة امللك	

البحرين تعزي الرئي�س الهندي يف �ضحايا ال�ضيول
املنام����ة - بن����ا: بعث ملك البالد �ش����احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة برقية 
تعزي����ة وموا�ش����اة اإلى رئي�����س جمهورية الهند 
ال�ش����ديقة رام ناث كوفن، ع����ّ� فيها جاللته 
عن خال�س تعازيه و�ش����ادق موا�شاته ب�شحايا 
ال�ش����يول التي ت�ش����هدها والية ك����ريال وما نتج 
عنه����ا م����ن وفي����ات ونازح����ن، �ش����ائالً جاللته 
املول����ى ع����ّز وجّل اأن يتغمد �ش����حايا ال�ش����يول 
بوا�ش����ع رحمته واأن مين على امل�شابن ب�رسعة 

ال�شفاء والعافية.
كم����ا بعث رئي�س الوزراء �ش����احب ال�ش����مو 
امللك����ي االأم����ري خليفة ب����ن �ش����لمان اآل خليفة 
برقي����ة تعزية وموا�ش����اة اإلى رئي�����س جمهورية 
الهند ال�ش����ديقة، ع� فيها �شموه عن خال�س 
تعازيه و�ش����ادق موا�ش����اته ب�ش����حايا ال�شيول 
التي ت�ش����هدها والية كريال وم����ا نتج عنها من 
وفيات ونازحن، �ش����ائال �شموه الباري عز وجل 
اأن يتغمد �ش����حايا ال�ش����يول بوا�شع رحمته واأن 

مين على امل�شابن ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
كما بعث �ش����احب ال�ش����مو امللكي رئي�س 
ال����وزراء برقي����ة تعزية وموا�ش����اة مماثل����ة اإلى 
رئي�س وزراء جمهوري����ة الهند ناريندرا مودي، 
اأعرب �شموه فيها عن �شادق تعازيه وموا�شاته 
ب�ش����حايا ال�شيول، �ش����ائال اهلل عز وجل اأن مين 

على امل�شابن ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
كما بعث ويل العهد نائ����ب القائد االعلى 
النائ����ب االول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش����احب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي����ة تعزية وموا�ش����اة اإلى رئي�����س جمهورية 
الهند ال�ش����ديقة، ع� فيها �شموه عن خال�س 
تعازيه و�ش����ادق موا�ش����اته ب�ش����حايا ال�شيول 
التي ت�ش����هدها والية كريال وم����ا نتج عنها من 
وفيات ونازحن، �ش����ائال �شموه الباري عز وجل 
اأن يتغمد �ش����حايا ال�ش����يول بوا�شع رحمته واأن 

مين على امل�شابن ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
كم����ا بع����ث �ش����احب ال�ش����مو امللكي ويل 

العه����د نائ����ب القائ����د االعل����ى النائ����ب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء برقيتي تعزية وموا�شاة 
مماثلت����ن الى نائ����ب رئي�����س جمهورية الهند 
فنكي����ا ني����دو واإل����ى رئي�����س وزراء جمهوري����ة 
الهند ناريندرا مودي، اأعرب فيهما �ش����موه عن 
�ش����ادق تعازيه وموا�ش����اته ب�ش����حايا ال�شيول، 
�شائال �شموه املولى عز وجل اأن يتغمد �شحايا 
ال�شيول بوا�شع رحمته واأن مين على امل�شابن 

ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
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مجلس الرئيس... قمة المسلمين

بقلم:       د. عبداهلل الحواج

رمبا لن اأ�س����يف جديدا اإن قلت باأن رعاية حجاج بيت اهلل احلرام م�س����ئولية 
دينية، ومنا�س����بة وطنية، واأن من ي�س����تطيع الوفاء بها هو م����ن يوؤمن باأن وحدة 
�س����ف امل�س����لمني، من م�سلحة امل�سلمني، واأن �س����عائر احلج مبفهومها الوا�سع 
تعني اأكرب موؤمتر اإ�س����امي يف الكون، قمة اإ�س����امية مهيبة جتتمع يف رحاب اهلل 
عز وجل ويف ح�رضة الأماكن املقد�س����ة، اأكرث من مليوين حاج يجتمعون �سنويا يف 

نفحة ربانية مباركة.
هذا الهدير الب�رضي بكلمته الواحدة ي�ستطيع اأن يهز اأرجاء املعمورة، ويزلزل 
ثوابته����ا الطاغية، ويحف����ظ حقوقها، ويعزز اآمال �س����عوبها وتطلع����ات الأجيال 

القادمة.
هو جتمع اإ�سامي مهيب، برعاية �س����عودية معهودة، ومتابعة ملكية جليلة، 
خادم احلرم����ني ال�رضيفني وويل عهده يتابعان ال�س����تعدادات اأولً باأول، يحثان 
الأمة على اللتزام باملنا�س����ك القومية التي تع�س����د ال�س����ف ول ت�سقه، وتثبت 

الإميان ول تزعزعه، وتقوي النف�س ول تهددها.
لذلك نرى رئي�س الوزراء �س����احب ال�س����مو امللكي الأمري خليفة بن �س����لمان 
حفظ����ه اهلل ورعاه يف كل �س����نة وهو ي�س����دد على حلمة الأمة، عل����ى وحدة الإرادة 
والدعاء، بل وعلى اأن يخرج هذا املوؤمتر ال�سماوي املهيب بدرو�س للعامل اأجمع، 
واإ�س����ارات للدنيا باأ�رضها “باأننا خري اأمة اأخرجت للنا�����س”، كلمتها واحدة، مثلما 
دينها واحد، واأننا �سعوب جتتمع لل�سام، فهو عقيدتنا التي ن�ستمدها من ديننا 
احلنيف االإ�س����ام، واأننا كتلة اإميانية ال تفرط يف مقد�ساتها، وال تقبل التعري�ض 

بها، اأو تقوي�س اأ�سولها.
خليفة بن �سلمان يف جمال�سه العامرة العديدة ويف جل�سة جمل�س الوزراء يوم 
الإثنني املا�سي اأ�ساد باجلهود العظيمة التي يقوم بها العاهل ال�سعودي وويل 
عه����ده اأيدهما اهلل يف خدمة حجي����ج بيت اهلل احلرام، ويف توفري اأي�رض الأ�س����اليب 
لإمتام ال�س����عائر على اأكمل وجه، و�س����مان عودة كل حاج، اإل����ى اأهله ودياره اآمنا 

�ساملا غامنا باإذن اهلل.
�س����مو رئي�س الوزراء يتحدث يف هذه اللحظات التاريخية اجلليلة عن ت�سخري 
ال�س����قيقة الكربى لأق�س����ى طاقاتها؛ م����ن اأجل توفري املناخ املثايل ل�س����يوف 
الرحم����ن، كم����ا يع����رج حفظه اهلل اإلى �����رضورة مل ال�س����مل، وتوحي����د كلمة العرب 
وامل�س����لمني خدمة لق�سايانا امل�س����ريية العالقة ، وذودا عن حدودنا التاريخية 

املهددة، ودفاعاً عن بادنا املرتا�سة املتحابة ال�سامدة.
نح����ن نعرف اأن الأ�����رضار ل يكفون عن الكيد لنا، واأن يف ه����ذا العامل القريب 
البعيد ما يكره ال�س����تقرار والزدهار لأوطاننا، لكننا يف املقابل نعرف اأن ثقب 
الإب����رة الوحي����د يف ثوبن����ا الأبي�س ه����و تاأليب اأبن����اء الأمة الواحدة على بع�س����ها 
البع�س، تارة با�س����م طائفة اأو مذهب، واأخرى تذرعا مب�سلحة اأو �سائعة اأو وهما 
عل����ى �س����بكات التوا�س����ل الجتماعي، واأخريا من خال �رضب ال�س����ف و�س����قه يف 
ال�س����ميم عن طريق دخ����اء على الأمة ، وغرباء على القرية واملدينة والع�س����رية 

الواحدة.
اإن مو�س����م احلجي����ج ياأتي كل عام ليذكرنا باأننا اأقوى مم����ا نظن، واأننا اأتقى 
مما يحاوله املرتب�س����ون فينا، لذلك فاإننا نتعلم من كل �س����عرية جديدا، ونوؤمن 
م����ع كل دع����اء بنعم����ة حب ل تف����رق، وبكل قطرة م����اء زمزمية ل نبخ����ل بها على 
بع�س����نا البع�س، وغ�س����ة اأمل على اأحبائنا الذين يعانون عل����ى امتداد املعمورة، 

ول ن�ستطيع اأن نقدم لهم �سوى قليل من الدعم وكثري من الأمنيات الطيبة.

وكل عام واأمتنا باألف خري.

من الأعمال الإن�شائية مبدينة خليفة اإجناز 95 % 

“اجلنوبية” تنظم منتدى �شياحيا عامليا يف �شبتمرب

النتهاء من 80 % بالبنية التحتية... “الإ�سكان”:

برعاية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي ولإبراز املحافظة كمق�سد تنموي ا�ستثماري

املنامة - وزارة الإ�س���كان: ك�س���ف الوكيل 
امل�ساعد مل�ساريع الإ�س���كان �سامي بوهزاع عن 
متو�سط ن�سب الإجناز مبدينة خليفة التي بلغت 
ح���وايل 95 % بالأعمال الإن�س���ائية مقابل اإجناز 
80 % باأعم���ال البنية التحتية لأكرث من 1100 
وحدة �س���كنية ُتنفذ يف الوق���ت الراهن، متوقًعا 

النتهاء من امل�رضوع مع نهاية العام اجلاري.
واأف���اد اأن املرحلة احلالي���ة من امل�رضوع يتم 
تنفيذها على جزءي���ن يف املنطقة املمتدة بني 
قريت���ي ريا�س ع�س���كر وب���ر الدور، م�س���رًيا اإلى 
اأن ن�س���ب الإجناز يف خمتلف اأحي���اء هذا امل�رضوع 
ت�س���هد تقدًما كبرًيا وت�سارًعا ملحوًظا التي اآلت 
موؤخًرا اإلى ت�س���ليم مفاتيح وحداتها اجلاهزة يف 
حي النعميات للمواطنني امل�س���تفيدين موؤخًرا، 
ذل���ك بع���د اكتمال ن�س���ب الإجناز ب���كا الأعمال 
الإن�سائية والبنية التحتية ب� 421 وحدة �سكنية.
وتابع الوكيل امل�ساعد مل�س���اريع الإ�سكان 
اأن ال���وزارة تعكف يف الوقت الراهن على تنفيذ 
الت�ساميم التف�سيلية اخلا�سة باملراحل الأخرى 
م���ن املدين���ة بع���د اأن مت موؤخًرا طرح مناق�س���ة 
ت�س���ميم املراحل امل�س���تقبلية، م�س���رًيا اإلى اأن 
املدينة �سوف ت�س���توعب بعد اكتمالها 54 األف 
ن�سمة بتوفريها ما يقارب 6000 وحدة �سكنية.

واأكد اأن الوزارة تبذل جهوًدا م�س���اعفة من 
اأجل ت�رضيع ن�س���ب الإجناز يف الأعمال الإن�س���ائية 
واأعمال البنية التحتية، والإ�رضاع يف تلبية طلبات 
املواطنني املدرجة طلباتهم على هذا امل�رضوع، 
وه���و التوجه الذي ترنو ال���وزارة اإلى تطبيقه يف 
م�س���اريع مدن البحري���ن اجلدي���دة ومنها مدينة 

�سلمان ومدينة �رضق احلد و�ساحية الرملي.
التخطيطية والت�س���ميمية  النواح���ي  وع���ن 
باملدينة، اأكد الوكيل امل�ساعد اأنَّ م�رضوع مدينة 
خليف���ة ميث���ل منوذًجا فري���ًدا لتوج���ه احلكومة 
نح���و الهتمام بجودة ال�س���كن، وذل���ك من حيث 
اأ�س���اليب التخطي���ط والت�س���اميم اجلدي���دة يف 

تنفيذ املدينة اجلديدة.
واأو�س���ح بوهزاع “اأن ت�سميم مدينة خليفة 
ج���رى ِوف���ق اأح���دث املوا�س���فات احلديثة، من 
حي���ث ات�س���اع ال�س���وارع الرئي�س���ية والفرعي���ة، 
وتوف���ري م�س���ارات خا�س���ة للم�س���اة والدراجات 
الهوائي���ة، وتوف���ري ال�س���احات الداخلي���ة ب���ني 
اخلدم���ات  ع���ن  ف�س���ًا  ال�س���كنية،  الوح���دات 

واملرافق الرئي�س���ية التي تخدم �سكان املدينة 
وتوف���ر كاف���ة احتياجاته���م، واأعمال الت�س���جري 
وامل�سطحات اخل�رضاء التي ت�سفي طابًعا جماليًّا 
ا يف خمتل���ف اأرجاء املدين���ة، حيث مت  وح�س���اريًّ
اعتم���اد تل���ك املفاهي���م اجلديدة الت���ي تبنتها 
وزارة الإ�س���كان لت�س���بح موا�س���فات ومعاي���ري 
قيا�س���ية يف تخطيط وت�سميم الطرق الرئي�سية 

والفرعية امل�ستقبلية.
واأردف اأن املوا�سفات احلديثة ت�سمل اأي�ًسا 
ا�س���تخدام اأحدث ت�س���اميم البناء، م���ع القتداء 
بالطراز البحريني يف فن العمارة، حيث حر�ست 
الوزارة على تاأكيد العاق���ة يف تنفيذ الوحدات 
ال�سكنية بهذا امل�رضوع مع م�ساريع مدن البحرين 

اجلديدة وطبيعة املناطق التي تقام عليها تلك 
امل���دن، لتكون امت���داًدا لها، وحتاك���ي الرتاث 
البحريني، وحتافظ على الن�سيج العمراين لهذه 

املنطقة.
كما نّوه الوكيل امل�ساعد مل�ساريع الإ�سكان 
�س���امي عبداهلل بوهزاع بالهتم���ام الكبري الذي 
تولي���ه احلكومة له���ذه املدين���ة باعتبارها اأحد 
الرواف���د الأ�سا�س���ية لتنفي���ذ برنام���ج ال���وزارة 
لتحقي���ق اللتزام الإ�س���كاين ال���وارد يف برنامج 
عم���ل احلكومة، ويف مقدمته بن���اء 25 األف وحدة 
�س���كنية املدرج���ة يف برنام���ج عم���ل احلكوم���ة، 
واملنبثق عن التوجيه امللكي ال�س���امي ببناء 40 

األف وحدة �سكنية.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: برعاي���ة 
كرمي���ة م���ن حماف���ظ اجلنوبية �س���مو ال�س���يخ 
خليف���ة بن علي بن خليف���ة اآل خليفة، تقيم يف 
يوم 27 �س���بتمرب املقب���ل وبالتزامن مع اليوم 
العاملي لل�س���ياحة، منتدى �س���ياحيا فريدا من 
نوعه؛ حر�س���ا من املحافظة اجلنوبية لإبرازها 
كمق�س���د تنم���وي ا�س���تثماري رائ���د ووجه���ة 

�سياحية عاملية.
ال�س���تثمارية  التنمي���ة  رئي����س  واأك���د 
باملحافظ���ة اجلنوبي���ة رئي����س جلنة ال�س���ياحة 
وال�س���تثمار وتطوي���ر البني���ة التحتي���ة حممد 
الرميح���ي اأن املنت���دى يعق���د بدع���م ورعاي���ة 
حمافظ املحافظة اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة 

بن علي اآل خليفة.
 وق���ال الرميح���ي “اإن توجيه���ات �س���موه 
دائما الرقي بامل�س���توى التنموي وال�س���ياحي 
واخلدم���ي ومتكني ا�س���م املحافظ���ة اجلنوبية 

حملياً واإقليمياً ودولياً، واإبراز وتطوير وتوثيق 
معاملها التاريخية والرتاثية والطبيعية”.

كما اأكد الرميحي اأن املحافظة �سهدت يف 
الآون���ة الأخرية، اإقبالً كب���ريا للبحث عن فر�س 

ال�ستثمار وازدياداً ملحوظاً يف افتتاح املحات 
التجارية وامل�ساريع ال�ستثمارية الرائدة.

واأكد اأن “اأنظار امل�ستثمرين وزوار اململكة 
اليوم مب�رضة للمحافظة اجلنوبية، ملا فيها من 
مقومات فريدة وامتياز كامل�س���احة ال�سا�سعة 
والبيئة الآمنة وتاريخ وح�س���ارة وطبيعة لفتة 
وعزمية وطموح حمافظ اجلنوبية كلها تهدفنا 

باحل�سول على اعلى امل�ستويات واملراتب”.
واأعلن���ت املحافظة اجلنوبي���ة اأن املنتدى 
�سي�س���هد اإعان���ات جدي���دة لتطوي���ر بع����س 
الأماكن ال�سياحية والرتاثية باملحافظة وخطط 
ترويجية رائدة لدعم ا�س���م املحافظة اجلنوبية 
دولي���اً، كما �سي�س���هد املنتدى فق���رة لتكرمي 
بيئ���ة  يف  وال�س���تثمارية  التجاري���ة  الأماك���ن 
تناف�سية لت�س���جيع ودعم الن�ساط اال�ستثماري 
وال�س���ياحي والتج���اري، حي���ث �س���يتم اإع���ان 

تفا�سيل امل�سابقة لحقاً.

• مدينة خليفة	 • �سامي بوهزاع 	

تنمية التعاون البيئي بني البحرين وبريطانيا

الرئي����س  اأ�س���اد  بن���ا:   – منام���ة 
التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة حممد 
مبارك بن دين���ه بالعاقات الطيبة التي 
تربط ب���ني مملك���ة البحري���ن واململكة 
م���ن  املتمي���ز  وبامل�س���توى  املتح���دة، 
التن�س���يق والتع���اون خا�س���ة يف املجال 
البيئي، كما مت بحث تعزيز التعاون بني 
اجلانبني من خال ال�ستفادة من تبادل 

الزيارات واخلربات يف اجلانب البيئي.
جاء ذل���ك لدى ا�س���تقباله يف مكتبه 
�س���باح اأم�س، �س���فري اململك���ة املتحدة 

لدى مملكة البحرين �ساميون مارتن.
من جانبه، اأكد ال�سفري مارتن حر�س 
ب���اده عل���ى تنمي���ة وتطوي���ر العاقات 
الثنائي���ة مع مملكة البحرين، خ�سو�س���ا 

يف املجال البيئي.

املدينة منوذج فريد لتوجه احلكومة نحو الهتمام بجودة ال�س���كن

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة	

خط���ط ترويجي���ة رائ���دة لدع���م ا�س���م املحافظ���ة اجلنوبي���ة دوليا
باملحافظ���ة والرتاثي���ة  ال�س���ياحية  الأماك���ن  بع����س  تطوي���ر 
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مي بنت حممد: الفنان حممد ح�ضن جمع بني املا�ضي واحلا�رض

لإحالة كل من حاز م�ؤهال مزورا للق�ضاء
مقرتًحا ا�صتحداث �صجل لأ�صحاب امل�ؤهالت العليا... داود:

طال���ب النائب جم���ال داود �ص���لمان وزارة 
الرتبية والتعليم با�ص���تحداث �ص���جل لأ�صحاب 
امل�ؤهالت العليا مث���ل الدكت�راه وغريها، على 
خلفي���ة ما اأث���ري م�ؤخًرا من تالعب يف احل�ص����ل 
عل���ى مثل هذه امل�ؤهالت الت���ي تنعك�س اآثارها 
على املجتمع و�ص���معت ال�طن ككل.كما طالب 
باإحال���ة كل م���ن يثب���ت ح�ص����له عل���ى م�ؤه���ل 
بالتزوي���ر اأو اأي اإ�ص���كال التالعب اإلى الق�ص���اء 
ملحا�ص���بته على جرمية التزوير التي ق�ص���دها 
وكذل���ك التحايل على القان�ن مبا يتعار�س مع 
قان�ن العق�ب���ات والقان�ن اخلا����س بالتعليم 
العايل وكذلك دي�ان اخلدم���ة املدنية وقان�ن 

العمل على وجه اخل�ص��س
وق���ال اإن احلك�م���ة مطالبة الي����م مبراقبة 

مثل هذه الف��ص���ى وعدم متريرها اأو ال�صك�ت 
عليه���ا نظًرا مل���ا يرتتب عليها م���ن اآثار علمية 
�ص���لبية واجتماعي���ة ت�ص���يء اإل���ى اأبن���اء ال�طن 

املخل�ص���ن الذي���ن �ص���ح�ا �ص���ن�ات وحتملت 
اأ�رسه���م واجلهات املهتمة تكاليف درا�ص���اتهم 
العليا ثم ت�صدمهم واأ�رسهم �صل�كيات اإجرامية.
وزارة  ل���دى  �ص���جل  ا�ص���تحداث  اأن  واأك���د 
الرتبي���ة والتعليم وكذل���ك التعليم العايل على 
وجه اخل�ص�����س �ص���يثبت على وجه اخل�ص��س 
املكانة املميزة التي يتمتع بها حملة امل�ؤهالت 

العليا على م�صت�ى ال�طن.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن ال����زارة ا�ص���تطاعت خالل 
الف���رتة القليل���ة املا�ص���ية من تثبي���ت ق�ائم 
اجلامع���ات املع���رتف به���ا والتعام���ل بحزم مع 
اإع���داد كبرية م���ن حملة �ص���هادات جامعية غري 
معرتف بها وكان لها دور مهم يف اإنقاذ املجتمع 
ككل من خماط���ر انتبهت لها ال�زارة يف ال�قت 
املنا�صب خا�ص���ة اأن مثل هذه امل�ؤهالت معنية 

بحياة الإن�صان و�صمان اأمنه و�صالمته.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
نعت هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار الفنان 
البحريني حممد ح�صن، و�رسحت رئي�صة الهيئة 
ال�ص���يخة مّي بنت حممد اآل خليفة باأن الفنان 
البحريني حممد ح�صن قدم جتربته اخلا�صة يف 
الف���ن البحريني، واختار الفن اإلى جانب عمله 

يف جمالت العل�م.
 واأ�ص���افت اأنه “اأكد بذل���ك اأن الفن جزء 
م���ن حياة الإن�ص���ان، ين�رسه من ح�له م�ص���اركًة 
يف �ص���نع اجلمال والفرح يف املجتمع، واإميانا 
بقدرت���ه عل���ى الرتق���اء بالقي���م الإن�ص���انية 
والفنّية، والتي تبقى لالأجيال القادمة �صاهدا 

لعراقة ومكانة جمتمعتنا”. 
وبين���ت اأن اأعمال الفن���ان مت غناوؤها يف 
ع���دد م���ن الفعاليات الت���ي تقيمه���ا الهيئة 
ومن اآخرها م�صاركته يف مهرجان تاء ال�صباب، 
حيث جمع ال�ص���باب ب���ن املا�ص���ي واحلا�رس 
واأقام����ا حفال ح�رسه و�ص���اهم الراحل يف اإغناء 
فقراته الفنية، وذلك دليل على مالم�صة تلك 

الأغنيات لالأجيال ال�صابة على حد �ص�اء.

يذك���ر اأن الفن���ان حممد ح�ص���ن قد حلن 
وقدم ع���ددا من الأغنيات منه���ا: ل يا البنية، 
ويالل�م���ي  ال�ص���بح،  ب���ان  وراي���ح،  م����رسف 
يالل�مي. وه� حا�ص���ل عل���ى درجة الدكت�راه 
يف علم الب�رسيات والعد�صات من اأمريكا. وه� 
كذلك حا�ص���ل عل���ى اأول ترخي����س من وزارة 
ال�صحة ملزاولة مهنة الب�رسيات وال�صمعيات.

150 كلمة

حمرر ال�ض�ؤون املحلية
عقوبة الشهادة المزورة الحبس ٣ سنوات

ق�س���ية ال�ساعة بالبحرين ال�سهادات املزورة، وت�رط م�ظفني وم�س�ؤولني بالقطاع 
احلك�مي واخلا�س وبرملانين �صابقن.

اأعرف �رسامة نظام تدقيق ال�ص���هادات ب�زارة الرتبية والتعليم، اإذ ل ي�صمح بت�صلل 
اأي اعرتاف ب�صهادة مهلهلة.

وينت����رس من ي�ص���ع�ن حرف “الدال” قبل ال�ص���م، وال����زارة مل تعرتف ب���ه، وه� ما 
يثري ت�ص���اوؤل عن قان�نية مالحقة حامل م�ؤهل غري معرتف به، اأو مل يقدمه لل�زارة لنيل 
العرتاف، ولكنه يعلق ال�ص���هادة باملكتب اأو �ص���الة بيته؟ عق�بة التزوير احلب�س مدة ل 
تزيد عن ٣ �صن�ات، والإبعاد لالأجنبي، ولكن هل ُيجرب �صاحب ال�صهادة املزيفة على رد 
�ص���عفي ما تقا�ص���اه من راتب، اإذا ت�ظف، مثلما ين�س القان�ن الك�يتي؟ ما ن�رسه مغرد 
جمه�ل اله�ية، و�ص���حيفة اأخبار اخلليج، من معل�مات، ي�ج���ب فح�س املزاعم، واإعالن 

النتيجة للراأي العام.
يتع���ن على دي����ان اخلدمة املدني���ة، والإدارة العامة ملكافحة الف�ص���اد، واجلهات 
احلك�مية، األ يرتك�ا وزارة الرتبية وحدها، ب�ص���احة التهام؛ لأنهم �رسكاء بامل�ص����ؤولية، 

وبخا�صة من يحمل �صهادة وهمية، وت�ّظف اأو ترّقى ب� “الربا�ص�ت”.

تيار
 “الدبل�ما�ص���ي ه���ذه الأي���ام لي�س اأكرث م���ن رئي�س نادلن، ُي�ص���مح ل���ه اأحيانا 

باجلل��س”.
بيرت اأو�ضتين�ف

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

• الفقيد الفنان حممد ح�صن	

ت�ضليم مبنى الفرز الربيدي نهاية �ضبتمرب
بكلفة اإجمالية قدرها 2.5 ملي�ن دينار... “الأ�صغال”:

امل�ا�ص���الت  وزي���ر  م���ن  ق���ام 
اأحم���د ووكي���ل  والت�ص���الت كم���ال 
�ص���ئ�ن الأ�ص���غال ب����زارة الأ�ص���غال 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ص����ؤون 
مل�ق���ع  تفقدي���ة  بج�ل���ة  العم���راين 
م�رسوع مبنى الفرز الربيدي باملنطقة 
ال�ص���ناعية يف احلد لالط���الع على اآخر 
امل�ص���تجدات يف �ص���ري اأعم���ال تنفيذ 

امل�رسوع.
 ويف الزيارة، اأطل���ع اخلياط وزير 
امل�ا�ص���الت على تط�رات العمل يف 
املبنى الذي �ص���ارف على النتهاء، اإذ 
يتم حاليا عمل الت�ص���طيبات النهائية 
ومن املت�قع ت�ص���ليم امل�رسوع ل�زارة 
امل�ا�ص���الت والت�صالت نهاية �صهر 

املقبل.

ال�زي���ر  ����رسح  ال�ص���دد،  وبه���ذا 
ب���اأن “م�رسوع جمم���ع الف���رز الربيدي 
يعترب م���ن امل�ص���اريع املهم���ة التي 
امل�ا�ص���الت  وزارة  عليه���ا  تعم���ل 
والت�ص���الت، حي���ث يعت���رب املجمع 
مبثاب���ة املرك���ز الرئي����س للعمليات 
الربيدي���ة يف مملك���ة البحرين، والذي 
يتم فيه فرز جمي���ع البعائث ال�اردة 
وال�ص���ادرة م���ن اململك���ة، لذلك مت 
جتهي���ز املبنى مب�ا�ص���فات ومعايري 
الحتاد الربيدي العامل���ي اإلى جانب 
متطلب���ات الإدارة العام���ة للجم���ارك 
ووفق اأحدث التقنيات مما �صي�ص���هم 
يف تعزيز اخلدمات الربيدية يف مملكة 

البحرين”.
وت�رسف وزارة الأ�ص���غال و�ص����ؤون 

البلدي���ات ت����رسف على تنفي���ذ مبنى 
باملنطق���ة  الربي���دي  الف���رز  مرك���ز 
ال�ص���ناعية مبيناء خليفة بن �ص���لمان 
امل�ا�ص���الت  وزارة  ل�ص���الح  باحل���د 
اإل���ى  يه���دف  وال���ذي  والت�ص���الت، 
تقدمي اخلدمات املتعلقة با�صتقبال 
الربيدي���ة  والط���رود  الربي���د  وف���رز 
واإج���راءات اجلم���ارك املتعلق���ة بها، 
حيث متت تر�ص���يته من جانب جمل�س 
املناق�صات واملزايدات على اأ�صريي 
للمق���اولت بتكلف���ة اإجمالي���ة قدرها 
ملي�ن���ن و568 األف���ا و800 دين���ار، 
وح�ص�صت احلك�مة قطعة اأر�س تبلغ 
م�ص���احتها 10،907 مرت مربع لإن�صاء 
مبنى مركز الفرز الربيدي، ومت البناء 

على م�صاحة 4،190 مرتا مربعا.

• وزير امل�ا�صالت ووكيل الأ�صغال يتفقدان م�رسوع مبنى الفرز الربيدي يف احلد	

يج���ب مراقبة ف��ص���ى ال�ص���هادات وعدم ال�ص���ك�ت ع���ن التزوير

العف� ر�ضالـة جميلـة مـن قلـب جميـل
البحرين تنعم مبكرمات امللك الإن�صانية... احلايكي:

�رسح����ت ع�ص����� جلن����ة اخلدم����ات مبجل�س 
الن�اب النائب روؤى احلايكي ومبنا�صبة الي�م 
العاملي للعمل الإن�ص����اين ال����ذي حددته الأمم 
املتحدة وي�ص����ادف الي�م الأحد 19 اأغ�صط�س 
من كل عام، باأن البحرين تنعم ط�ال �صن�ات 
ت�يل عاهل البالد �ص����احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة مقاليد العر�س مببادراته 
ومكرماته الإن�ص����انية التي تت�ا�ص����ل ويفرح 
له����ا القل����ب وتغبطن����ا عليه����ا �ص����ع�ب دول 
كثرية تنادي ب�ص����عارات الإن�ص����انية واملحب، 
ا اأعظم  ولكنها تر�ص����د لدين����ا واقًعا اإن�ص����انيًّ
مما يتحقق على اأر�ص����ها من خالل ت�جيهات 
ومبادرات ومكرمات جاللته ط�ال ال�صن�ات. 

اأم�����س، كل مب����ادرات  وثمن����ت يف بي����ان 
جالل����ة املل����ك وت�جيهات����ه الإن�ص����انية الت����ي 
تعك�����س قربه وحمبت����ه الفائقة لأبناء �ص����عبه 
ط�ال �ص����ن�ات ت�لية مقاليد احلكم، وقالت 

“وكان اآخرها اإ�ص����دار حاللته ملر�ص�م العف� 
اخلا�����س عن 40 نزيالً من �ص����غار ال�ص����ن ي�م 
اأم�����س الأول، وياأتي حر�س جاللته عن الإفراج 
ا على ع�دتهم اإلى  عنهم مراعاة لل�صن وحر�صً
الطريق الر�ص����يد وهذا يعك�س قمة الإن�صانية 
واملراع����اة واإن اأخط����اأ من اأخطاأ يف حق نف�ص����ه 

ووطنه”. 
وتابعت باأن �ص����عب البحرين متيقن على 
الدوام باأن �ص����احب اجلالل����ة “حكيم الدهر” 
الإن�ص����ان”،  “املل����ك  النف������س  يف  وعن�ان����ه 
وقال����ت “نتف����ق جميًعا عل����ى اأن عف����� جاللة 
املل����ك ل يعن����ي الته����اون يف اإر�ص����اء دعائم 
ولكن����ه  الأر�����س  له����ذه  وال�ص����تقرار  الأم����ن 
يعن����ي فقط “العف����� عند املق����درة”، و”قمة 
الإن�ص����انية القادرة” ر�ص����الة جميلة من قلب 
جميل، ويعني اأي�ًصا “العف� اجلميل من �صيم 
الكرام” يا كرمي اخل�صال يا �صاحب اجلاللة”. 
ونّ�ه����ت احلايك����ي ب����اأن فرح����ة النا�����س 
مبب����ادرات جاللة املل����ك الإن�ص����انية كبرية ل 
ميكن اأن ت�صفها �صط�ر مت�ا�صعة اأو كلمات 
يف �ص����حف اأو جم����الت، مردف����ة “يا �ص����احب 
اجلاللة، لقد حار �صعبكم كيف ي�صف حكمكم 
وحكمتك����م ط�ال �ص����نن حكمك����م، فاجلميع 
ي�صت�ص����عر رعايتك����م الأب�ي����ة وت�جيهاتك����م 

الإن�صانية وعظيم حمبتكم”.

• روؤى احلايكي	

حمرر ال�ض�ؤون املحلية

فرحة النا�س مببادرات جاللته الإن�ص���انية كبرية ل ت�صفها �صط�ر

•  جمال داود	
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بلدية اجلنوبية تنظف م�صليات العيد
ع�ضية حلول الأ�ضحى املبارك

الرف���اع – بلدي���ة اجلنوبي���ة: مبنا�ض���بة قرب 
حلول عيد الأ�ض���حى املب���ارك وجرًيا على عادتها 
ال�ض���نوية، قام���ت بلدي���ة اجلنوبي���ة برتتيباته���ا 
ال�ضنوية لتنظيف امل�ض���اجد واجلوامع وم�ضليات 
العيد بالتع���اون مع الأوقاف ال�ض���نية، وذلك من 
منطل���ق اهتم���ام البلدي���ة وحر�ض���ها الكبري على 
توف���ري �ض���بل الراح���ة للم�ض���لني خا�ض���ة اأوقات 

املنا�ضبات الدينية.
ووفر ق�ض���م متابعة خدمات النظافة بالبلدية 
العمال���ة الالزم���ة واملع���دات والآلي���ات م���ن اأجل 
تهيئ���ة اجلو املالئ���م يف امل�ض���اجد مث���ل الكن�س 
الآيل والكن�س اليدوي وغ�ض���ل �ض���احات امل�ضاجد 
والأر�ضفة وتنظيفها يف مدة ل تتجاوز يومني من 
ا من بلدية املنطقة  العمل امل�ض���تمر. وذلك حر�ضً
اجلنوبية على تكثيف ا�ضتعداداتها ب�ضورة دائمة 
خا�ض���ة اأثن���اء املنا�ض���بات الديني���ة والجتماعية 
والوطني���ة م���ن اأج���ل خلق بيئ���ة نظيف���ة ومريحة 

للمواطنني واملقيمني.

طائفة األميش بين كندا والسعودية
اإن م�ض���كلة رئي�س وزراء كندا ووزارة خارجيته يطالبون اململكة العربية ال�ض���عودية بالقفز 
الدورماتيكي ال�رسيع يف كل الق�ضايا الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية ب�ضكل فا�ضتفودي مع 
اعرتافهم لالإ�ضالح امللك وويل العهد الأمري حممد بن �ضلمان يف الوقت الذي فيه كل كندا بكل 
قوتها وملئات ال�ض���نني عاجزة عن عالج انغالق طائفة الأمي�س امل�ض���يحية عندهم، ومل ت�ض���تطع 
فر����س قانون تعليم ال�ض���ياقة للمراأة الأمي�ض���ية وحت���ى الرجل اأو اإدخال فكرة اأهمية ا�ض���تخدام 
الكهرب���اء حت���ى يف عق���ول مفتيهم، ث���م تاأتي بي���وم وليلة وبو�ض���اية فوقية ونرج�ض���ية وعناد 

واأ�ضتاذية مت�ضخمة تريد فر�س قانون اإزالة و�ضاية الرجل على املراأة يف ال�ضعودية.
هذا الأمر يتم نقا�ضه ب�ضكل علمي وقانوين، ومدين وبتدرج ومقنع، ولي�س بال�رساخ والنزول 
باملطارق. الأمي�س طائفة م�ض���يحية متم�ضكة بقيمها التي ن�ضاأت قبل ثالثة قرون اأو يزيد و�ضد 
احلداث���ة اأو اأي تغي���ري اأو تطور. ويبلغ عدد الأمي�س حاليا زهاء 249 األف موزعني على 22 منطقة 
ماأهولة يف الوليات املتحدة، ويف ولية اأونتاريو يف كندا كما هي بع�س امل�ضادر منها ويكيبيديا 
املو�ض���وعة احلرة، واأذكرها من م�ض���ادر ب�ض���كل خمت�رس: ن�ض���اأت يف القرون الو�ض���طى، وهربت 
من اأوربا لأمريكا وكندا ب�ض���بب ال�ض���طهاد. مل ت�ض���تطع ول حكومة اأمريكي���ة ول كندية، ومنهم 
رئي�س الوزراء الكندي جا�ض���ن ترودو ال�ض���يطرة عليهم اأو دجمهم يف املجتمع، ورغم ذلك ظلت 

احلكومات تتوددهم، وت�ضعى لطبيب ا�ضمه الوقت لتغيريهم.
طائف���ة الأمي�س ل توؤمن بالتغي���ري، فهم يوؤمنون باللتزام بالعي�س كما جاء بالأجنيل ن�ض���ا 
حرفي���ا. رئي�س الوزراء الكندي جا�ض���ن ترودو مل ي�ض���تطع اإقناعهم ل بالكهرباء، ول ا�ض���تخدام 
ال�ضيارات، ول قبول اجلامعات اأو الإنرتنيت ول حتى النقود، فاأين قوته؟ اأين نرج�ضته الثقافية 
هو وغريه يف تطبيق كل ما يريدونه؟ نعم جمل�س الفتوى يجوز لالأمي�س ركوب ال�ضيارة ا�ضطرارا 
ما دام ل يقودها لذلك ي�ض���تخدمون الأح�ض���نة واخليول عو�ض���ا ! فاأي���ن وزارات كندا من ذلك؟ 
وهم ل يوؤمنون باإدخال اأطفالهم للمدار�س، وهذه من امل�ض���حكات املبكية! بل الدولة خ�ض���عت 
لفكرهم، يقول امل�ضدر ))اأنه يف عام 1972 مت اإ�ضدار قانون خا�س بهم ي�ضتثني طائفة الأمي�س 
م���ن التدري�س الإلزامي، والبنات البالغات والن�ض���اء عند الأمي�س يلب�ض���ن زيا حمافظا جدا، فهن 
ل يلب�ض���ن اإل الأكمام الطويلة واللبا�س الف�ض���فا�س الطويل، متحجبات، ول ي�ض���مح لهن بق�س 
�ض���عورهن. والرجال ل يحلقون حلاهم اأبدا حتى لو و�ض���لت حلاهم لالأر�س. وهذه الطائفة حتّرم 
الت�ض���وير. بل اإن لعب البن���ات “الباربي” التي يلعب بهن البنات ممحي عنها �ض���ورة الوجه((. 
اإنهم يحرمون املو�ض���يقى والبيانو واملعازف. بكل اأنواعه���ا ول يوؤمنون بالتاأمني، ول �رسكاتها، 
فه���م يعتربون كل �ض���يء من اهلل وق�ض���اء وقدر، ل ي�ض���تخدمون الهواتف النقال���ة، بل ول حتى 
الهواتف الأر�ضية ول الكمبيوتر. وقد تربعت احلكومة الكندية، وبنت لهم خارج بيوتهم كبائن 
على �ضكل اأكواخ لالت�ضال يف حالة وجود طارئ اأو ما �ضابه. وهم ل ي�رسبون الكحول. قد ي�ضمحون 

للن�ساء بالقيادة لل�رشورة �لق�سوى، وب�رشط �أن يكون معها ن�ساء �أو بالغني.
ويف م�ض���در اآخر يق���ول “يهجرون الأع�ض���اء الذين ل يلتزمون مببادئهم، ف���ال يكلمونهم اأو 
يتعاملون معهم بهدف ال�ضغط عليهم؛ لكي يتوبوا”. طبعا اإذا مت تعميدهم وي�ضمحون لل�ضباب 
جترب���ة املدنية ب���كل مالهيها وله���م الختيار. طبعا ل يلتح���ق الأمي�س باملدار����س احلكومية اأو 

باجلامعات، كما اأنهم ل يقبلون اأي اأموال من احلكومة ول يرت�ضحون لالنتخابات.
ل�ض���ت هن���ا يف مقام نقد ه���ذه الطائفة، ول فر�س و�ض���اية الرج���ل على امل���راأة، واأنا اأوؤمن 
بالو�ض���طية، لكن ما اأريد قوله اإن اأ�ضلوب ال�ض���تفزاز والأ�ضتاذية لي�س حال يف عامل الأفكار، واإن 
ع���امل الأفكار يقوم على احلوار احل�ض���اري، ولي�س ا�ض���تفزاز الدول، حت���ى تطبيق مبادئ حقوق 
الإن�ض���ان ل تت���م بالبتزاز الإعالم���ي. رئي�س وزراء كندا عاج���ز عن اإقناع مواطني���ه باأهمية اإدخال 
كهرب���اء ملناطقه���م اأو قبول هذه الطائفة باإحل���اق اأبنائها املدار�س، فياأتي باأ�ض���تاذية لفر�س 
علينا ما يوؤمن به ب�ض���كل ا�ض���تفزازي. ال�ض���عودية بقيادة خادم احلرمني و�ض���مو الأمري حممد بن 
�ض���لمان ت�ض���عى على ال���دوام للتحديث، واإ�ض���الح اململكة يف جمالت �ض���تى، ويج���ب اأن نبارك 

اخلطوات ل اأن نكون حجر عرثة يف طريقها، واأن ندلل ال�ضعاب بالإ�ضالح املنطقي.

سيد ضياء الموسوي

@gmail.com
s.dheyaalmosawi

قهوة الصباح

جتهيز مكتب للقن�صلية مبقر بعثة البحرين للحج

“اجل�رش” تبا�رش م�صاريع التو�صعة مبناطق الإجراءات

تعمل على مدار ال�ضاعة لل�ضهر على راحة �ضيوف الرحمن

زيادة عدد امل�ضافرين واملركبات 10 % �ضنويا

ا�ض���تعدادات  اإط���ار  يف  بن���ا:   - املنام���ة 
القن�ض���لية العام���ة ململكة البحري���ن يف مدينة 
جدة ل�ض���تقبال املواطن���ني القادمني اإلى مكة 
املكرمة واملدينة املنورة لتاأدية منا�ضك احلج، 
وتوفري كافة اأنواع الرعاية والراحة الالزمة لهم 
والعمل على اإيجاد احللول ال�رسيعة لأي م�ض���كلة 
ق���د تواجهه���م قبل واأثن���اء وبعد اأداء منا�ض���ك 
احلج، واأي�ًض���ا للرد على ا�ضتف�ض���ارات ذويهم، 
اأكد القن�ض���ل الع���ام ململكة البحري���ن يف جدة 
اإبراهي���م امل�ض���لماين، باأن القن�ض���لية على اأمت 
ال�ض���تعداد لتذليل اأي �ض���عوبات تواجه حجاج 
مملكة البحرين، وم�ضاعدتهم يف حال تعر�ضهم 
لأي ط���ارئ، وت�ض���ع كاف���ة اإمكانياته���ا خلدمة 

احلجاج.
واأ�ض���ار اإلى اأنه مت جتهيز مكتب للقن�ضلية 
يف مق���ر بعث���ة مملك���ة البحري���ن للح���ج يف مكة 
املكرمة بح���ي الن�ض���يم بهدف متابعة �ض���وؤون 
احلجاج البحرينيني عن قرب وتقدمي اخلدمات 
القن�ضلية التي يحتاجها حجاج مملكة البحرين، 
واأن القن�ض���لية �ض���وف تعمل على مدار ال�ضاعة 
لل�ض���هر على راحة احلجاج اإ�ض���افة اإلى املتابعة 
امليدانية ملا حتتاجه حمالت احلج التابعة لبعثة 

احلج البحرينية.
واأو�ضح امل�ض���لماين باأنه على حجاج حمالت 
احل���ج البحريني���ة ����رسورة التقي���د بالتعليمات 
والنظ���م ال�ض���ادرة عن ال�ض���لطات ال�ض���عودية 
املخت�ض���ة الت���ي ت�ض���تهدف تاأم���ني راحته���م 
و�ض���المتهم خالل مو�ض���م احلج، مهيًبا باحلجاج 

القادمني عرب املنافذ الربية ب�رسورة التاأكد من 
جاهزية مركباتهم، وتوفري كل ما يحتاجون اإليه 
اأثناء الطريق، واللتزام بالقوانني ال�ض���عودية، 
حت���ى ل يتعر�ض���ون لأي خمالف���ة حت���ول دون 
و�ض���ولهم اإلى الأرا�ضي املقد�ض���ة، اأو م�ضاكل 

تعرقل و�ضولهم اإليها. 
ولف���ت القن�ض���ل الع���ام ململك���ة البحرين 
يف جدة اإلى اأن ال�ض���لطات ال�ض���عودية �ض���ددت 
على اأنه لن ي�ض���مح بدخول احلجاج الذين لي�س 
لديهم ت�ض���اريح حج، مهيًبا باحلجاج اتباع هذه 
الإج���راءات النظامي���ة ال�ض���عودية والعمل بها، 
م�ض���دًدا عل���ى �رسورة حم���ل ت�ض���اريح احلج مع 
احلج���اج، وتقدميها للمنافذ يف حال طلب منهم 
ذل���ك، واإلى رجال الأمن وال�ض���لطات الر�ض���مية 

ال�ض���عودية امل�ض���وؤولة عل���ى احلج، ف�ض���اًل عن 
�رسورة التحلي بال�ض���رب ول�ض���يما اأن هذا العام 
من املنتظ���ر اأن ي�ض���هد ازدحاًما �ض���ديًدا نظًرا 
لالرتف���اع امللح���وظ يف درج���ات احل���رارة التي 
ت�ض���هدها املنطق���ة، داعًيا حج���اج البحرين اإلى 
اللت���زام بتعليم���ات احلكومة ال�ض���عودية التي 
ت�ضب يف م�ض���لحتهم وم�ض���لحة جميع احلجاج. 

ا مربوًرا وذنًبا مغفوًرا. متمنيًّا لهم حجًّ
وعرب امل�ض���لماين عن بالغ �ض���كره للحكومة 
ال�ض���عودية على ا�ض���تعداداتها الكبرية ملو�ضم 
احلج وما تقدمه من ت�ض���هيالت للحجاج ب�ض���فة 
عام���ة وحلجاج مملكة البحرين ب�ض���فة خا�ض���ة، 
مثمًنا عالًيا اجلهود اجلبارة التي تبذلها حكومة 
خ���ادم احلرم���ني ال�رسيف���ني يف خدمة �ض���يوف 
الرحم���ن مب���ن فيه���م حج���اج مملك���ة البحري���ن 
وت�ض���خريها كل الطاق���ات املادي���ة والب�رسي���ة 
خلدمته���م حت���ى يتمكنوا م���ن اأداء منا�ض���كهم 
بي�رس و�ض���هولة، وذلك بف�ض���ل من اهلل عز وجل 
ث���م بجهودها، معرًبا عن اأمنيات���ه يف اأن يتحقق 
النجاح ملو�ض���م حج هذا العام على غرار موا�ضم 

احلج يف ال�ضنوات املا�ضية.
واختتم امل�ض���لماين قائ���اًل اإنه يف حال طلب 
امل�ض���اعدة فاإن القن�ض���لية العامة، تدعو كافة 
حجاج مملكة البحرين بعدم الرتدد يف الت�ض���ال 
عل���ى اأرق���ام الهواتف املو�ض���حة كما تن�ض���ح 
احلجاج الكرام مبتابعة “اإر�ضادات ال�ضفر احلج” 
التي ت�ضدر من ح�ض���اب القن�ضلية العامة على 

املوقع التوا�ضل الجتماعي )تويرت(.

املنام���ة - املوؤ�ض�ض���ة العام���ة جل�رس امللك 
فه���د: �رسع���ت املوؤ�ض�ض���ة العامة جل����رس امللك 
فهد يف تنفيذ اأهم م�ض���اريع التو�ضعة الرئي�ضة 
امل�ض���تقبلية  واخلط���ط  الإج���راءات  ملناط���ق 
ملواكبة احلركة انطالقا من حر�ضها واهتمامها 
وت�ض���هيل  امل�ض���افرين،  حرك���ة  بان�ض���يابية 

عبورهم يف ج�رس امللك فهد. 
ع���ام  مدي���ر  اأو�ض���ح  ال�ض���دد،  ه���ذا  ويف 
املوؤ�ض�ض���ة العام���ة جل����رس املل���ك فه���د، فهد 
ال���داود اأنه ا�ض���تكمال لدور املوؤ�ض�ض���ة العامة 
جل����رس امللك فه���د باإعداد الدرا�ض���ات وتنفيذ 
امل�ض���اريع ودع���م الإدارات احلكومي���ة العاملة 
باجل�رس ملواجه���ه الزيادة املط���ردة لالزدحام، 
حيث مت ت�ضجيل الأرقام القيا�ضية للم�ضافرين 
واملركبات، والت���ي كان خرها عدد 117،935 

م�ض���افرا يف يوم واحد مبتو�ض���ط زمن عبور 30 
دقيق���ة وهذه اأقل فرتة زمنية �ض���جلت للعدد 

اآنف الذكر بتاريخ 18 يونيو  2018.
واأ�ضاف: كما �ضجلت اأعلى عدد للمركبات 
بواقع 43،334 مركبة يف يوم واحد بتاريخ 12 
اأغ�ض���ط�س 2018، وميثل الرقمان الأعلى منذ 

افتتاح ج�رس امللك فهد العام 1986. 
واأ�ض���ار اإلى اأن ال�ضعة الت�ض���ميمية للج�رس 
حني افتتاحه كان بقدرة عبور 5 اآلف م�ض���افر 
يوميا، كما ت�ض���ري الدرا�ض���ات اإلى ازدياد عدد 
امل�ض���افرين واملركبات مبع���دل اأكرث من 10 
% �ض���نويا، وال���ذي يتطل���ب م���ن املوؤ�ض�ض���ة 
ال�ض���تمرار يف التو�ض���عات املرحلي���ة لزي���ادة 
الطاقة ال�ض���تيعابية ملناطق الإجراءات باحلد 

الأق�ضى.

• اإبراهيم امل�ضلماين	

• فهد الداود 	

• جانب من تنظيف امل�ضاجد واجلوامع	
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• •جلنة قراءة الن�صو�ص والتقييم يف املهرجان	 جانب من زيارة جلنة الن�صو�ص والتقييم لربوفة مركز �صباب املحرق	

املنام����ة - هيئ����ة املعلوم����ات واحلكوم����ة الإلكرتوني����ة: 
عقدت جلنة “حوكمة تقنية املعلومات والت�صالت باجلهات 
احلكومي����ة” اجتماعه����ا احل����ادي والع�رشين الثالثاء املا�ص����ي 
برئا�ص����ة الرئي�����ص التنفي����ذي لهيئ����ة املعلوم����ات واحلكومة 
الإلكرتوني����ة حمم����د القائ����د، وذل����ك يف مقر الهيئ����ة مبدينة 

عي�صى.
م����ن  اللجن����ة جمموع����ة  ا�صتعر�ص����ت  الجتم����اع،  وخ����الل 
امل�صاريع التقنية املهمة املقدمة من قبل الوزارات واجلهات 
احلكومي����ة، التي عكف����ت اللجنة عل����ى درا�ص����تها ومراجعتها 
ب�صورة مكثفة بالتن�ص����يق مع املعنيني بتلك اجلهات، �صعًيا 
اإلى الو�ص����ول لأف�ص����ل اخليارات املتاحة لتنفيذ امل�ص����اريع 
بح�ص����ب ال�صيا�صات واملعايري واأف�ص����ل املمار�صات يف قطاع 

تقنية املعلومات وباأقل التكاليف املمكنة.
وبلغت التكلفة الإجمالية للم�ص����اريع التي مت مناق�صتها 
خ����الل الجتماع اأكرث من 3 ماليني دينار، �ص����ملت م�رشوع نظام 
تراخي�����ص املوا�ص����الت ل����وزارة املوا�ص����الت والت�ص����الت، 
وم�����رشوع حتديث وترقية ال�ص����بكة الداخلية بوزارة الأ�ص����غال 
و�ص����ئون البلديات والتخطيط العمراين )�ص����ئون الأ�ص����غال(، 
وم�رشوع تطوير البنية التحتية واحللول الأمنية بوزارة املالية، 

وغريها من امل�صاريع.
كم����ا اأو�ص����ت اللجنة ب�رشورة ال�ص����تفادة م����ن املخرجات 
والتو�ص����يات املنبثقة من درا�ص����ة ومراجعة امل�صاريع، وذلك 
م����ن خ����الل تطبيقها عل����ى امل�ص����اريع امل�ص����تقبلية املماثلة، 
اإ�ص����افًة اإل����ى اأخذها بع����ني العتب����ار خالل تطوي����ر وحتديث 
ال�صيا�ص����ات واملعايري املتعلقة باحلو�صبة ال�صحابية وتطوير 

الأنظمة والتطبيقات احلكومية. 
ويف اخلتام، ناق�صت اللجنة التو�صيات والقرارات التي مت 
اتخاذها خالل الجتماعات ال�صابقة للجنة ومتابعة �صري العمل 
فيها، اإلى جانب ا�ص����تعرا�ص امل�صاريع وامل�صرتيات التي مت 
متريره����ا من قبل فريق مراجعة م�ص����اريع تقني����ة املعلومات 

والت�صالت بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

تنفيذ م�صاريع تقنية جلهات 
“التقييم” تزور “بروفة” مركز �شباب املحرقحكومية ب� 3 ماليني دينار

حت�صرًيا ملهرجان خالد بن حمد للم�رشح

املنام���ة - مهرج���ان خال���د ب���ن حم���د 
للم�رشح ال�ص���بابي: توا�صل اللجنة املنظمة 
العليا ملهرجان جائزة خالد بن حمد للم�رشح 
ال�ص���بابي الرابع لالأندية الوطنية واملراكز 
ال�ص���بابية ول���ذوي العزمية، حت�ص���رياتها 
الإعدادي���ة قبل انط���الق الفعاليات حتت 
رعاي���ة النائ���ب الأول لرئي����ص املجل����ص 
الأعلى لل�ص���باب والريا�صة رئي�ص الحتاد 
البحريني لألع���اب القوى الرئي�ص الفخري 
لالحت���اد البحريني لريا�ص���ة ذوي العزمية 
�ص���مو ال�ص���يخ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة، 
الذي يقام بتنظيم من قبل وزارة �ص���وؤون 
ال�ص���باب والريا�ص���ة بال�رشاكة مع املكتب 
الإعالمي ل�ص���مو ال�ص���يخ خالد ب���ن حمد اآل 
خليفة، وذلك خالل الفرتة من 1 لغاية 15 
اأكتوب���ر املقبل، حيث ياأتي هذا املهرجان 
�صمن مبادرات �صموه الداعمة لل�صباب يف 

املجالني الثقايف والإن�صاين.

استمرار الزيارات
و�ص���من ه���ذا الإط���ار، توا�ص���ل جلنة 
قراءة الن�ص���و�ص والتقيي���م زياراتها اإلى 
تدريب���ات الف���رق املر�ص���حة للم�ص���اركة، 
لإب���داء  اإر�ص���ادية  زي���ارات  يف  وذل���ك 
املالحظات الفنية، التي ت�صهم يف تطوير 

العرو�ص.
وزارت اللجن���ة “بروفة” مركز �ص���باب 
املحرق، اإذ تقام “بروفة” العر�ص اخلا�ص 

بهم يف مدر�صة العالء احل�رشمي.

أولى الزيارات
وكان���ت اللجن���ة قد د�ص���نت زياراتها 
عرب احل�ص���ور يف مركز �ص���باب ال�صاخورة، 
ثم تواجدت يف ع���دة عرو�ص ومنها لنادي 
احلالة ومركز املحرق ال�صبابي النموذجي.

وتاأتي الزي���ارات الإر�ص���ادية، بهدف 
عك����ص �ص���ورة اإيجابية بدرج���ة اأكرب على 
العرو�ص قبل عرو����ص التقييم، التي من 
خاللها �صيتم تر�ص���يح الأعمال للم�صاركة 

ا. يف املهرجان، و�صيبلغ عددها 12 عر�صً

تقييم ونصائح
واطلع���ت اللجن���ة خ���الل زيارتها على 

“بروفة” مركز �ص���باب املح���رق، وعقدت 
لق���اًء مع طاقم العم���ل، اإذ قدمت جمموعة 
م���ن الن�ص���ائح ع���رب التقيي���م ل�”بروف���ة 
العر����ص”، اإذ ياأت���ي التقييم من �ص���ميم 
عم���ل اللجنة يف اإطار تطوي���ر العمل الفني 
ورف���ع م�ص���تواه مب���ا ينعك����ص اإيجاًبا على 

القيمة الفنية الناجتة.

إضافات نوعية
وت�ص���هد ن�ص���خة ه���ذا الع���ام تط���وًرا 
العام���ة  التح�ص���ريات  يف  ملحوًظ���ا 
والفعاليات امل�ص���احبة، وذلك عرب اإطالق 
حزمة م���ن الور�ص التح�ص���ريية والندوات 
التي من �صاأنها تعزيز مهارات امل�صاركني 
مبا ينعك����ص اإيجاًب���ا على القيم���ة الفنية 

للعرو�ص امل�صاركة.

مبادرات متنوعة
ب���ن  اأن مهرج���ان خال���د  اإل���ى  ي�ص���ار 
حم���د للم�رشح ال�ص���بابي ياأت���ي كواحدة من 
املبادرات التي يرعاها �ص���مو ال�صيخ خالد 
بن حمد اآل خليفة دعًما لل�صباب البحريني 
يف املج���ال الثق���ايف، كم���ا وّجه �ص���موه يف 
الن�صخ ال�صابقة اإلى م�صاركة ذوي العزمية 
يف املهرجان، لي�صفي �صموه لفتة اإن�صانية 
على الفعالية التي ت�ص���هد م�ص���اركة عدد 

كبري من ال�صباب البحريني من اجلن�صني.

إشادة بدور اللجنة
الف���رق  اأ�ص���ادت  الإط���ار،  ه���ذا  ويف 
جلن���ة  تلعب���ه  ال���ذي  بال���دور  امل�ص���اركة 
قراءة الن�ص���و�ص والتقييم يف امل�ص���اهمة 
وامل�ص���اعدة م���ع اأطقم العم���ل للعرو�ص، 
لالرتق���اء باأعماله���م واإخراجه���م باأف�ص���ل 
�ص���ورة. وثمن���وا ه���ذه اخلط���وة املهم���ة 
التي ا�ص���تحدثتها اللجنة املنظمة العليا، 
وته���دف يف املق���ام الأول لتحقي���ق اأكرب 
اأع�ص���اء  خ���ربات  م���ن  ممك���ن  ا�ص���تفادة 
اللجن���ة، الذي���ن يتمتع���ون بخ���ربة طويلة 
وكفاءة عالية لها العديد من النعكا�صات 
الإيجابي���ة عل���ى اأطق���م عم���ل العرو����ص 

امل�صاركة ملختلف الفرق.

باملحرق اآالف الزوار ملهرجان “احلية بيه” 
مب�صاركة الأ�رش املنتجة ووجود الأكالت ال�صعبية والألعاب والأغاين الرتاثية

املح���رق - حمافظة املح���رق: اأقامت 
حمافظ���ة املح���رق مهرج���ان ي���وم الرتاث 
)احلي���ة بي���ة( عل���ى �ص���اطئ الب�ص���يتني 
املقابل جلزيرة ال�صاية مبحافظة املحرق، 
وذلك حتت رعاية �ص���لمان بن عي�ص���ى بن 

هندي املناعي حمافظ حمافظة املحرق.
ورف���ع املحافظ ته���اين اأهايل املحرق 
القي���ادة احلكيم���ة مبنا�ص���بة عي���د  اإل���ى 
الأ�ص���حى املبارك، موؤك���دا اأن الحتفالية 
تعد جزءاً من الرتاث الأ�صيل الذي ن�صعى 
الى احلفاظ عليه واإي�ص���اله ال���ى الأجيال 
القادم���ة لك���ي تزه���و وتعت���ز مبا�ص���يها 
مئ���ات  اإل���ى  املمت���د  وتراثه���ا  العري���ق 
ال�ص���نني، معربا عن �ص���كره وتقديره اإلى 
كل م���ن �ص���اهم يف اإجن���اح ه���ذا الحتفال 
�ص���وؤون  ووزارة  الداخلي���ة  وزارة  ومنه���م 
الإع���الم ووزارة ال�ص���حة ووزارة الأ�ص���غال 

وبلدية املحرق.

واطلع احل�ص���ور من مدعوين وعوائل 
خمتل���ف  وم���ن  املح���رق  حمافظ���ة  م���ن 
ت�ص���منه  م���ا  عل���ى  اململك���ة  حمافظ���ات 

مهرج���ان يوم ال���رتاث من م�ص���اركة لالأ�رش 
واللع���اب  ال�ص���عبية  والأكالت  املنتج���ة 
الرتفيهي���ة، والأغ���اين والأهازيج الرتاثية 

يف رم���ي الأطف���ال للحية بيه على �ص���احل 
املح���رق  حمافظ���ة  وقام���ت  الب�ص���يتني، 
بتوزيع عدد خم�ص���مائة نبتة على الأطفال 
والزوار لتعيد ال���ى الذاكرة هذا املوروث 

ال�صعبي الرتفيهي.
ويف خت���ام الحتف���ال، اأدل���ى حماف���ظ 
حمافظة املحرق بت�رشيح قال فيه: اإننا يف 
املحافظة املحرق نثمن جلاللة امللك دعم 
جاللته لحتفالت اأهايل املحرق باأعيادهم 
الوطنية واإحياء تراثهم الأ�ص���يل يف فرحة 
قلبية غامرة ملوؤها احلب والولء لقيادتنا 
احلكيمة، موؤكدا اأن املهرجان والحتفالية 
التي حظيت طوال الأعوام ال�صابقة برعاية 
كرمية من اأجن���ال وكرميات جاللته، توؤكد 
اأهمية اإحياء تراثنا الأ�صيل و�صط م�صاركة 

وا�صعة من الأهايل.

ح�شور ال�رشكات العاملية جناح ملعر�ض البحرين للطريان
“بي اأيه اإي �صي�صتمز” الراعي الذهبي... وزير املوا�صالت: 

املنامة - وزارة املوا�صالت والت�صالت: 
اأعلن����ت اللجن����ة املنظم����ة ملعر�����ص البحرين 
الدويل للط����ريان عن توقيع اتف����اق مع �رشكة 
“بي اأيه اإي �صي�ص����تمز” كراٍع ذهبي للمعر�ص 
قاع����دة  يف  عق����ده  املزم����ع   2018 بن�ص����خته 
ال�ص����خري اجلوي����ة يف الفرتة ما ب����ني 14-16 
نوفمرب 2018، برعاية ملكية �صامية من لدن 
�ص����احب اجلاللة امللك املفدى، وبتنظيم من 
وزارة املوا�ص����الت والت�ص����الت و�صالح اجلو 
امللكي البحريني وبالتعاون مع �رشكة فانربوا 

الدولية املحدودة.
وتع����د التفاقي����ة الت����ي مت توقيعه����ا يف 
�ص����هر يوليو خ����الل معر�ص فارن����ربوا الدويل 
للط����ريان يف اململكة املتحدة، اخلام�ص����ة على 
الت����وايل الت����ي اأب����دت فيه����ا ال�رشك����ة دعمها 
ملعر�ص البحري����ن، اإذ تتميز ال�رشكة بريادتها 

يف اأنظم����ة الدف����اع والأم����ن، وه����ي م����ن اأوائل 
ال�رشكات امل�صاركة يف املعر�ص منذ بدايته يف 

العام 2010.  
وتعك�ص م�ص����اركة ال�رشك����ة دورها الفاعل 
يف جم����ال الط����ريان مبنطق����ة ال�رشق الأو�ص����ط 
الت����ي  الإ�ص����رتاتيجية  لالأهمي����ة  واإدراكه����ا 
متتلكها البحرين يف كونها مركزا اقت�ص����اديا 

مهما ل�صتقطاب ال�صتثمار يف املنطقة.  
و�ص����اركت ال�رشك����ة يف معر�����ص البحري����ن 
�ص����نة 2016 احتف����ال مبرور 200 �ص����نة على 
العالق����ات ب����ني البحري����ن وبريطاني����ا، حيث 
بالتعاون مع متحف املعر�ص امللكي للطريان 
احلرب )RAF(، معر�صا خا�صا ي�صم طائرات 
حربية حماكية من طراز �صوبرمارين �صبتفاير، 
اإذ عم����ل عل����ى ت�ص����ميمها جمموع����ة طلبة من 
البحري����ن. وق����د مت عر�����ص ذل����ك يف القاع����ة 

اخلارجية الرئي�ص����ة جنبا جلنب منوذجا لطائرة 
يورو تايفون احلربية بحجم حقيقي.

وبالن�صبة للن�ص����خة املرتقبة للمعر�ص يف 

2018، �ص����تعر�ص �رشكة بي اأيه اإي �صي�صتمز 
جمموعة وا�صعة من خرباتها يف قطاع الطريان، 
م����ن �ص����منها طائ����رة التدري����ب النفاثة هوك 
وطائ����رة يوروفايرت تايفون احلربية، اإ�ص����افة 
ملجموع����ة خدم����ات متكامل����ة لتدري����ب طاقم 
العمل اجلوي والأر�صي. و�صت�صتعر�ص ال�رشكة 
اأي�ص����ا اأجه����زة تدري����ب الط����ريان باملح����اكاة 

لطائرة هوك وجهاز الرادار للدفاع اجلوي. 
وقد مت التاأكيد على ا�ص����تعرا�ص طائرة 
التايفون ملتحف املعر�����ص امللكي للطريان 
احلرب����ي يف كل ي����وم من اأي����ام املعر�ص. ومن 
جانبه، �رشح  وزير الت�ص����الت واملوا�ص����الت: 
“تعت����رب ه����ذه التفاقية مل�ص����اركة �رشكة بي 
اأيه اإي �صي�ص����تمز يف معر�����ص البحرين الدويل 

للطريان 2018 من اأهم التفاقيات.

• وزير املوا�صالت والت�صالت	

• •�صمو ال�صيخ خالد بن حمد	 وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة	



األحد 19 أغسطس 2018 
8 ذو الحجة 1439

العدد 3596 7 local@albiladpress.comبالدنا

تنفيذ امل�رشوعات اخلدمية ملواكبة التطور العمراين

حت�صني 68 األف من املا�صية بالن�صف الأول

جاهزية تامة ملخـتبـر ال�صحـة العـامـة

“اأولى العا�سمة” حتتفي مب�س�ؤويل “الأمانة”... وكيل “البلديات”:

�سد احلمى القالعية والت�سمم املع�ي واجلدري... مدير الرقابة احلي�انية:

للك�سف عن املل�ثات باملنتجات البحرية... خبري:

املنامة - وزارة الأ�سغال و�س�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: اأكد وكي���ل “البلديات” 
ب�زارة الأ�سغال و�س����ؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين نبيل اأب�الفت���ح اأن ال����زارة ل تدخر 
جه���دا لت�ف���ري اأف�س���ل اخلدم���ات للم�اطنني 
واملقيم���ني كاف���ة يف مناط���ق اململك���ة كافة، 

وذلك وفق برنامج عمل احلك�مة.
واأ�س���اف اأب�الفتح “تعمل ال�زارة بتنفيذ 
العدي���د م���ن امل�رشوع���ات اخلدمي���ة لت�اك���ب 
التط����ر العمراين املت�س���ارع به���ا، وقد حققت 
ال�زارة يف هذا ال�سدد ارتفاع م�ست�يات الإجناز 
يف م�س���اريع احلدائ���ق واملتنزهات وال�س����احل 
وغريه���ا من اخلدم���ات، مما اأ�س���هم يف حتقيق 
روؤية ال�زارة يف احلف���اظ على معدلت التنمية 

امل�ستدامة”.
جاء ذلك يف حفل تك���رمي الك�ادر ال�طنية 
ال���ذي نظم���ه اأهايل الدائ���رة الأول���ى ملحافظة 
العا�س���مة للجه����د والإجنازات الت���ي قام بها 
“جمل����س اأمانة العا�س���مة واجله���از التنفيذي 

بالأمانة “، بح�س�ر النائب عادل الع�س�مي.
كم���ا قام اأه���ايل الدائ���رة الأول���ى بتكرمي 
وكيل البلديات نبيل اأب�الفتح ورئي�س جمل�س 
اأمانة العا�سمة حممد اخلزاعي، ومدير عام اأمانة 
العا�سمة �س����قية حميدان، وال�كيل امل�ساعد 
ل�زارة الأ�سغال والبلديات والتخطيط العمراين 
وائ���ل املبارك، ونائ���ب رئي�س وجميع اأع�س���اء 
جمل�س اأمانة العا�س���مة، جله�ده���م وعطائهم 
وتفاعلهم مع اأهايل حمافظة العا�سمة يف فرتة 

2014 حتى 2018.

وتق���دم اأه���ايل الدائ���رة الأول���ى مبحافظة 
العا�سمة بكلمة �س���كر وعرفان األقاها بالنيابة 
عنهم النائب عادل الع�س����مي ويف كلمته، قال 
“نحن اأهايل الدائرة الأولى مل�سنا منهم جتربة 
ناجحة يف تعاونهم معنا و�رشاكتهم املجتمعية”.
واأردف اأن الكلمات ل ميكن اأن ت�سف مدى 
ال�سعادة والمتنان والتقدير الذي يحمله اأهايل 
الدائرة الأولى ملحافظة العا�سمة، ونحن مازلنا 
نتطلع اإلى ا�ستمرار التعاون والعمل امل�سرتك، 
فعملكم ه���ذا مثال من�ذجي وطن���ي يفتخر به 

امل�اطن وتفتخر به مملكة البحرين.
من جهته، اأكد رئي�س جمل�س اأمانة العا�سمة 
حممد اخلزاعي الدور الكبري الذي يلعبه جمل�س 
اأمانة العا�س���مة بالتعاون والتن�سيق مع ممثلي 

الأهايل، لتقدمي اأف�سل اخلدمات، م�ؤكدا اأهمية 
الدور الذي تق�م به م�ؤ�س�سات املجتمع املدين 
يف الرتق���اء بالعم���ل البلدي وتط�ي���ر التجربة 

البلدية.
واأ�س���اف اخلزاعي “نحن �س���عداء ملا قدمه 
جمل�س اأمانة العا�س���مة من جتربة تعك�س مدى 
ح�س���ارية وتق���دم التجرب���ة البلدي���ة يف مملكة 
البحرين، ه���ذه التجربة التي متتم���د بجذورها 
اإل���ى ما يقارب 100 ع���ام قدمت خاللها مناذج 

للتنمية امل�ستدامة خالل العق�د املن�رشمة”.
ي�س���ار اإل���ى اأن الدائرة الأول���ى يف حمافظة 
العا�س���مة ت�س���م كل من احل�رة والق�س���يبية 
والع��سية وح�رة احلدادة والذواوذة وال�سقية 

وجزء من ال�سلمانية وجزء من راأ�س الرمان.

املنامة - وزارة الأ�سغال و�س�ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: ك�سف مدير اإدارة الرقابة 
وال���رثوة احلي�اني���ة ب�كال���ة الزراع���ة والرثوة 
البحري���ة اإبراهيم ي��س���ف اأن الإدارة ومن خالل 
حر�سها على �سالمة و�سحة الرثوة احلي�انية يف 
اململكة قامت بتح�س���ني نح� 68 األف راأ�س من 
املا�سية خالل الن�س���ف الأول من العام اجلاري 
)2018(، من�ه���ا اإل���ى اأن هذا العدد يت�س���من 
حت�س���ني 6522 راأ�س م���ن الأبقار، 42781 من 

الأغنام، 19600 راأ�س من املاعز.
واأ�س���ار اإل���ى اأن التح�س���ينات التي تعطى 
للما�س���ية عل���ى م���دار الع���ام من خ���الل حمالت 
منتظم���ة تق����م به���ا اإدارة الرقاب���ة وال�س���حة 
احلي�اني���ة ب�س���كل دوري �س���د مر����س احلمى 
القالعي���ة يف الأبق���ار والأغنام ومر�س الت�س���مم 
املع����ي ومر����س اجل���دري يف الأغن���ام واملاعز 
ومر����س اللته���اب الرئ����ي املع����ي الأغن���ام 
واملاع���ز، اإذ تتكرر ه���ذه اجلرعات بني 4 اإلى 6 

اأ�سهر وفقا لن�ع التطعيم لكل مر�س.
واأو�س���ح اأن الزي���ارات امليدانية اخلا�س���ة 
للتق�س���ي ال�بائي عن الأمرا����س التي قام بها 
فري���ق العم���ل يف الإدارة خ���الل الن�س���ف الأول 

م���ن العام 2018 بلغت 22 زي���ارة اإلى عدد من 
امل���زارع التي اأبل���غ اأ�س���حابها ب�ج�د م�س���كلة 
�سحية او نف�ق يف حي�اناتهم، م�سريا اإلى وج�د 

زيارات دورية اعتيادية تك�ن ب�سكل ي�مي.
وب���ني اأن الإدارة تق����م ب���دور رقابي على 
املن�س���اآت البيطري���ة اخلا�س���ة وال�س���يدليات 
والعي���ادات وم���زارع الإنت���اج احلي����اين �س����اء 
م���زارع الدواج���ن الالح���م والبيا����س اأو حظائ���ر 
الأغنام والبقار؛ لل�ق�ف على احلالة ال�س���حية 
بالق�ان���ني  التزامه���ا  و�س���مان  والإنتاجي���ة 

والأنظمة املعم�ل بها يف هذا ال�ساأن.
وذك���ر ي��س���ف اأن���ه �س���من خط���ة تط�ي���ر 
وتنمية الرثوة احلي�انية، اأطلقت اإدارة الرقابة 
وال�سحة احلي�انية برناجما وطنيا على م�ست�ى 
البحري���ن لرتقيم وت�س���جيل املا�س���ية )الأبقار، 
الأغن���ام واملاعز( يف املحافظ���ات الأربع، من�ها 
اإلى اأنه �ست�ستخدم اأرقام تعريفية حتت�ي على 
بلد املن�س���اأ، م���كان املزرعة ح�س���ب املحافظة، 
 )Barcodes( رقم احلي�ان، والرم�ز ال�رشيطية
تق���راأ اإلكرتوني���ا، حيث �س���يك�ن ه���ذا النظام 
نقلة ن�عية لتنظيم قط���اع الرثوة احلي�انية يف 
اململك���ة و�سي�س���هل عملية التتب���ع للحي�انات 
ومتك���ني املرب���ني م���ن معرف���ة �س���جل اإنت���اج 
و�س���حة احلي�انات التي يرب�نها مما ي�ساعدهم 
اقت�س���اديا من احت�س���اب ج���دوى الإبق���اء على 

احلي�ان �سمن القطيع اأو ا�ستبعاده.
واأ�ساف “بالت�ازي مع حملة الرتقيم �سيتم 
اأخذ عين���ات دم من احلي�انات لتنفيذ امل�س���ح 
الدوري لالأمرا�س ال�بائية، وتقييم امل�س���ت�ى 
املناع���ي بع���د عمليات التح�س���ني ال���دوري”؛ 
للتاأك���د من مناع���ات احلي�انات ع���ن الأمرا�س 

التي مت التح�سني �سدها.

املنام���ة - وزارة ال�س���حة: قام ا�ست�س���اري 
ال�كال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة اخلبري علي 
ب��س���حة وعل���ى هام����س اأعم���ال ور�س���ة العمل 
ال�طنية للتعريف والت�عي���ة مبجالت التعاون 
الفني مع ال�كالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة 
اإلى خمترب ال�س���حة العام���ة، وذلك لالطالع على 
م�ستجدات امل�س���اريع الفنية ملختربات ال�سحة 

العامة.
وكان���ت الزي���ارة قد هدف���ت اإل���ى متابعة 
���ال للم�س���اريع الفني���ة للف���رتة  التنفي���ذ الفعَّ
احلالية 2019-2018 “ الك�سف عن املل�ثات 
ال�س���عاعية يف املنتجات البحرية”” وامل�ساعدة 
يف اإع���داد خطط برامج التعاون املقبلة -2020
2021م بالإ�س���افة اإلى التع���رف على اإجنازات 
م�رشوع التعاون ال�سابق مع ال�كالة “الك�سف عن 

املبيدات احل�رشية يف الأغذية واملياه”.
واأ�س���اد اخلب���ري خ���الل الزيارة بامل�س���ت�ى 
الناج���ح ال���ذي حقق���ه املخترب خالل ال�س���نتني 
امل�س���رتك  الربنام���ج  اإجن���اح  يف  املا�س���يتني 
وكذلك ال�ستعدادات الفنية والتقنية للم�رشوع 
القادم املتمثلة يف الأجهزة احلديثة واملتط�رة 
والتل����ث  الثقيل���ة  املع���ادن  ع���ن  للك�س���ف 
الأ�س���ماك واملنتج���ات  الإ�س���عاعي يف عين���ات 

البحرية املحلية وامل�ست�ردة.

ه���ذا، وهن���اأ اخلبري خمت���رب ال�س���حة العامة 
مبملكة البحرين مبا يتمتع به وميتلكه من كافة 
التجهي���زات والإمكانيات املتط����رة واحلديثة 
واملعتمدة ح�سب املعايري العاملية التي متكنه 
من التحق���ق من وج����د املل�ث���ات الكيميائية 

ال�س���ارة، كما يجمع ك����ادر وطني���ة م�ؤهلة من 
املتخ�س�س���ني والكيميائي���ني امل�ؤهل���ة علميًّا 
وعمليًّا للقيام بعمليات التحاليل الالزمة للم�اد 
الغذائية مما ي�س���اهي مثيالتها من املختربات 

يف الدول املتقدمة مبختلف املجالت العلمية.

• تكرمي الك�ادر ال�طنية مبجل�س اأمانة العا�سمة واجلهاز التنفيذي بالأمانة	

• خبري ال�كالة الدولية للطاقة الذرية لدى زيارته خمترب ال�سحة العامة 	

• اإبراهيم ي��سف	

حميدان ي�صيد باإ�صدارات دلل يو�صف

“ابت�صامة” تطلق حملة للتوعية ب�رشطان الأطفال

مدينة عي�س����ى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي����ة: التق����ى وزير العم����ل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان م����ع الكاتبة دلل 
ي��س����ف، التي اأهدته ن�س����خة م����ن م�ؤلفاتها 

التي تناولت خمتلف الق�سايا الجتماعية.
م����ن  امل�ؤلف����ات  ي��س����ف يف  وطرح����ت 
خاللها العديد من احلل�ل لق�س����ايا وظ�اهر 
اجتماعي����ة خمتلف����ة مت�����س �رشائ����ح عدي����دة 
يف املجتم����ع، كم����ا �س����لطت ال�س�����ء عل����ى 
املعاجلات الجتماعية التي ت�س����هم يف خلق 

ثقاف����ة اجتماعية قائمة على الت�س����امح بني 
اأف����راد املجتم����ع وتق�ية الأ�س�����س واملبادئ 
الت����ي ت�س����اهم يف احلف����اظ على ال�س����تقرار 
والتط�ر يف جمتمع �سحي واآمن ومتما�سك. 

واأ�س����اد حمي����دان باجلهد ال����ذي بذلته 
الكاتب����ة يف اإع����داد ه����ذه امل�ؤلف����ات، ومب����ا 
للمكتب����ة  قيم����ة  اإ�س����افة  م����ن  �ست�س����كله 
البحريني����ة املتخ�س�س����ة وي�س����تفيد منه����ا 
الباحث�����ن والق����راء يف املج����ال الجتماع����ي 

والإن�ساين.

املنامة - جمعية امل�س����تقبل ال�سبابية: 
اأعلنت مب����ادرة “ابت�س����امة” التابعة جلمعية 
بتق����دمي  واملعني����ة  ال�س����بابية  امل�س����تقبل 
لالأطف����ال  والجتماع����ي  النف�س����ي  الدع����م 
مر�س����ى ال�رشط����ان يف البحري����ن ع����ن برنامج 
احلمل����ة التط�عية للت�عي����ة مبر�س �رشطان 
الأطفال “اأطفالنا كالذهب”، والتي تنظمها 
اجلمعية للعام اخلام�س على الت�ايل. وتنظم 
احلمل����ة بدعم كبري م�ؤ�س�س����ات قطاع خا�س 
يف مقدمته����م بنك البحري����ن ال�طني، وبنك 
البحرين والك�يت، وجمم�عة فنادق اخلليج، 
و�رشك����ة ي��س����ف بن خلي����ل امل�ؤي����د، ورعاية 
اإعالمية من اأخبار اخلليج. واأو�سحت املبادرة 
اأن حمل����ة “اأطفالن����ا كالذهب 5” �س����نتطلق 
يف الث����اين م����ن �س����بتمرب املقبل مب�س����اركة 
ال�سخ�سيات الر�س����مية والإعالمية والأبطال 
منت�س����بي وحدة عب����داهلل كان� لع����الج اأورام 
�رشطان الأطفال، فيما �سي�سهد الي�م الثامن 
من ال�سهر ذاته ي�ما ترفيهيا خا�سا باأبطال 
“ابت�س����امة” ي�س����مل على فعالي����ات متن�عة 
م����ن بينها ح�س�����ر فيل����م �س����ينمائي وغداء 
باأح����د املطاعم واألع����اب متن�عة. وبح�س����ب 
برنامج احلملة �س����يتم خ����الل ي�مي 21 و22 
�س����بتمرب اإقام����ة من�س����ة ت�ع�ي����ة ترفيهية 
مبجمع ال�سيف حتت�ي على حمطات متن�عة 
لالأطفال والكبار؛ بهدف ن�رش ال�عي ب�رشطان 

الأطفال وح�س����د الدع����م املجتمعي لالأطفال 
مر�س����ى ال�رشطان واأولياء اأم�رهم، ويف رابع 
فعالي����ات احلمل����ة ال����ذي �س����ي�افق 28 من 
ال�سهر ذاته �س����يتم تنظيم مهرجان امل�سي 
مبتن����زه الأم����ري خليفة بن �س����لمان ي�س����ارك 
فيه عدد من املدار�س وم�ؤ�س�س����ات املجتمع 
املدين وال�رشكات واجلمه�����ر. وتختتم حملة 
“اأطفالن����ا كالذه����ب 5” فعالياتها ي�م 11 
اأكت�ب����ر املقبل بحف����ل خريي يق����ام يف اأحد 
الفنادق الكربى، وت�سارك فيه الفنانة جنمة 
عبداهلل بفق����رات غنائي����ة متن�عة، اإ�س����افة 
اإلى �س����ح�بات على ج�ائز قيمة وغريها من 
الفعالي����ات، و�سيخ�س�����س ريع ه����ذا احلفل 
بال�رشط����ان  امل�س����ابني  الأطف����ال  ل�س����الح 

واأولياء اأم�رهم.
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النامليتي ي�شيد باهتمام 
دعـوة مديـري �لعقـار�ت لتوفيق �أو�ضاعهـم“الثقافة” باملعامل الرتاثية

مناق�ضـة تطـور�ت �إن�ضـاء حمكمـة م�رصفية

“مو�ضم �ملطر” يطالب قناة بـ 150 �ألف دوالر

5 يناير اآخر موعد للح�شول على الرتاخي�ص

“امل�شارف ” و “العدل” بحثا قانون الإفال�ص واحلجوزات التحفظية

“الكربى املدنية” تنظر اأولى جل�شات الق�شية 25 �شبتمرب

املنام���ة – بنا: دع���ا  الرئي����ص التنفيذي 
ملوؤ�ش�ش���ة التنظي���م العق���اري ال�ش���يخ حممد 
ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة مديري العق���ارات اإلى 
تعديل اأو�ش���اعهم واحل�ش���ول على تراخي�ص 
من املوؤ�ش�ش���ة قبل 5 يناي���ر 2019، مذكراً يف 
الوقت ذاته املطورين العقاريني والو�ش���طاء 
ووكالء املبيع���ات العقاريني وم�ش���اريع البيع 
عل���ى اخلريط���ة باأن ف���رتة تعديل اأو�ش���اعهم 

�شتنتهي مع نهاية اأغ�شط�ص اجلاري.
واأو�شح اأن املوؤ�ش�ش���ة تبا�رش حالياً تنظيم 
وترخي�ص مديري العقارات يف مملكة البحرين، 
وعليه يج���ب على مدي���ري العق���ارات التقدم 
بطل���ب للح�ش���ول عل���ى رخ����ص من موؤ�ش�ش���ة 
التنظيم العق���اري بعد ا�س���تيفاء جميع �رشوط 
التاأهل للح�شول على رخ�ص لإدارة العقارات، 
موؤك���داً اأنه اعتب���اراً من تاري���خ 6 يناير 2019 
�ش���يكون من غ���ر القان���وين العم���ل كمديري 
عقارات من غر ترخي�ص من قبل املوؤ�ش�ش���ة، 
و�شُتطبق العقوبات والغرامات القانونية على 
املخالف���ني مبوجب القانون رقم )27( ل�ش���نة 

2017 ب�شاأن تنظيم القطاع العقاري.
اأن  اإل���ى  التنفي���ذي  الرئي����ص  واأ�ش���ار 
املوؤ�ش�ش���ة عندما با�رشت اأعماله���ا يف 1 مار�ص 
املا�شي، نفذت متطلبات ترخي�ص املطورين 
العقاري���ني، وم�ش���اريع البي���ع عل���ى اخلريطة 
العقاري���ني،  املبيع���ات  ووكالء  والو�ش���طاء 
مو�شحاً اأن ذلك ي�شمل حالياً مديري العقارات 
بالإ�شافة اإلى فئات اأخرى من املقرر املبا�رشة 

يف ترخي�شها يف الأ�شهر املقبلة.

واأ�شاف اأن من اأهم اأهداف موؤ�ش�شة التنظيم 
العقاري �شمان توفر خدمات فّعالة و�شفافة 
من قبل العاملني يف القطاع العقاري، م�ش���راً 
اإلى اأن املوؤ�ش�ش���ة عقدت اجتماع���اً مع مديري 
العقارات الرائدين يف اململكة واأطلعتهم على 
املتطلبات الرئي�ش���ة واحلقوق وامل�شوؤوليات 
مبوجب القرارات القانونية اجلديدة ملوؤ�ش�شة 
التنظيم العقاري، مبا يف ذلك �رشورة اللتحاق 
 )CPD( بربنام���ج التطوير املهني امل�ش���تمر
من موؤ�ش�ش���ة التنظيم العق���اري حتى يتمكنوا 
من احل�شول على الرتخي�ص وجتديده �شنوياً.

املهن���ي  التطوي���ر  برنام���ج  اأن  واأك���د 
امل�ش���تمر يع���د عن�رشاً مهم���اً للغاي���ة لتحقيق 
الهدف، م�ش���يداً ب���ردود الفع���ل الإيجابي من 
قب���ل املهنيني العقاريني والقط���اع العقاري 
ككل ع���ن الربنام���ج، داعياً مدي���ري العقارات 
وغرهم من العامل���ني يف جمال العقارات اإلى 
زيارة موقع املوؤ�ش�ش���ة الإلكرتوين للح�ش���ول 
على جمي���ع املعلومات املتعلق���ة بالرتخي�ص 

وخدمات املوؤ�ش�شة الأخرى”.
واأك���د الرئي����ص التنفيذي وجود ال�ش���دى 
الإيجاب���ي للموؤ�ش�ش���ة منذ ب���دء عملها من قبل 

امل�شتثمرين املحليني والدوليني متا�شياً مع 
روؤية ملك البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة يف زيادة م�شاهمة القطاعات 
غ���ر النفطية يف القت�ش���اد الوطن���ي، والذي 
يعد م���ن الأولوي���ات الرئي�ش���ة للحكومة حتت 
قيادة رئي�ص الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة، ومن 
�ش���من اخلطط ال�شرتاتيجية للجنة التن�شيقية 
برئا�شة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء  �ش���احب ال�ش���مو 

امللكي الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.

املنام����ة – جمعي����ة م�ش����ارف البحري����ن: 
عق����دت جمعي����ة م�ش����ارف البحري����ن اجتماع 
عمل مع وزارة العدل وال�ش����وؤون الإ�ش����المية 
والأوق����اف ج����رى خالله����ا ا�ش����تعرا�ص اآخ����ر 
م�شتجدات م�رشوع اجلمعية حول اإن�شاء حمكمة 
مالية خا�شة بالقطاع امل�رشيف، ملا لذلك من 
اأهمي����ة يف ت�رشيع الإج����راءات وتعزي����ز مكانة 
البحري����ن كمركز م����ايل متط����ور يف املنطقة 
اإ�ش����افة اإل����ى ج����ذب ا�ش����تثمارات اأجنبية يف 

القطاعني املايل وامل�رشيف.
واتف����ق اجلانب����ان خ����الل الجتم����اع على 
و�ش����ع ت�ش����ور مبدئي مل����ا ميكن ت�ش����ميته 
حمكم����ة اأو هيئ����ة حتكي����م م�رشفي����ة تك����ون 
مهمتها الأ�شا�شية حل اخلالفات النا�شئة عن 
التعام����الت املالية وامل�رشفي����ة يف البحرين 
ب�رشعة وكفاءة مبا يراعي خ�شو�شية الق�شايا 
املالي����ة وامل�رشفية واخلربات الدقيقة التي 
تتطلبها و�رشعة البت فيها وتنفيذ اأحكامها.
ويف ال�ش����ياق ذاته، جرى خ����الل الجتماع 
بحث تفا�ش����يل قانون قي����د خرباء املحاكم، 
واإمكان اتباع هوؤلء اخلرباء لدورة خا�ش����ة يف 
معهد التدريب التابع لوزارة العدل، والأمور 
الإجرائية واملالية ذات ال�ش����لة، حيث اأبدى 
جان����ب اجلمعي����ة ا�ش����تعداده لتوف����ر خرباء 
خم�رشم����ني يف املجال امل����ايل وامل�رشيف، من 

ذوي الب����اع الطوي����ل يف التعامل مع ق�ش����ايا 
م�رشفية �شائكة.

على �ش����عيد ذي �ش����لة، بح����ث الجتماع 
امل�ش����رتك ب����ني جمعي����ة م�ش����ارف البحرين 
ووزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 
مق����رتح تكوي����ن جلنة م�ش����رتكة ب����ني وزارة 
العدل وجمعي����ة م�ش����ارف البحرين وم�رشف 
الق�ش����ايا  كل  لبح����ث  املرك����زي  البحري����ن 
امل�ش����رتكة، حيث مت����ت مباركة املو�ش����وع 

والت�شديد على اأهميته.
كما تطرق اجلانبان ملو�شوع احلجوزات 

التحفظية على مبالغ مالية لدى امل�ش����ارف 
م����ن قبل املحكم����ة، وجرى التف����اق على اأن 
تقوم اجلمعية بو�شع ت�شورها العملي لهذا 

املو�شوع ورفعه لوزارة العدل.
وفيم����ا يتعل����ق باآخر م�ش����تجدات قانون 
الإفال�ص ال�ش����ادر نهاية مايو الفائت، فقد 
اأك����د اجلانب����ان عزمه����ا التعاون �ش����ويا؛ من 
اأجل تنفي����ذ حملة توعوي����ة للقطاع امل�رشيف 
بهذا القانون بالتن�ش����يق مع وزارة ال�شناعة 

والتجارة ووزارة العدل.
ح�����رش الجتماع م����ن جان����ب وزارة العدل 

وال�ش����وؤون الإ�ش����المية وكي����ل وزارة الع����دل 
ل�ش����وؤون الع����دل امل�شت�ش����ار وائ����ل ر�ش����يد 
بوعالي، ووكيل الوزارة امل�ش����اعد ل�ش����وؤون 
املحاك����م والتوثيق حممد بوج����ري، ومدير 
ال����ذوادي،  ناي����ف  املحاك����م  �ش����وؤون  اإدارة 
والقائ����م باأعم����ال امل�ش����جل الع����ام �ش����لمان 
العام����ري، فيم����ا ح�����رشه م����ن جان����ب جمعية 
م�ش����ارف البحري����ن الرئي�����ص التنفيذ وحيد 
القا�ش����م، وم�شت�ش����ار اجلمعية ح�شن العايل، 
ومن �شوؤون الأع�شاء �شديقة �شاكر، ومن�شق 

الدعم ح�شن علي.

قال مدي���ر العالقات العامة يف �رشكة اأحمد 
جا�ش���م و�رشكاوؤه ح�ش���ني عقيل وعل���ي العايل 
القانونية والتحكيم  للمحاماة وال�شت�ش���ارات 
)AHALF( املحامي علي طه، اإنه وبوكالتهم 
عن منتجي امل�شل�ش���ل الرتكي )مو�شم املطر( 
قد قيدوا دعوى ق�شائية �شد اإحدى القنوات 

الف�شائية ملطالبتها بقرابة 150 األف دولر.
وتعود التفا�شيل اإلى اأن القناة الف�شائية 
ق���د طلب���ت م���ن ال�رشك���ة املنتجة للم�شل�ش���ل 
عر�شه على �شا�شاتها مقابل مبلغ مادي، وهو 
م���ا مت التعاقد عليه، اإل اأن القناة امتنعت عن 
�شداد م�شتحقات ال�رشكة املنتجة، والتي تناهز 
ال� 150 األف دولر اأمركي، الأمر الذي ا�شطر 
ال�رشكة املنتجة للجوء اإلى الق�ش���اء لتح�ش���يل 

م�شتحقاتها من مو�شم املطر قبل جفافه.
وج���اء يف لئحة طلب ا�شت�ش���دار اأمر الأداء 

املقدم���ة م���ن جان���ب املحام���ني اأن ال�رشك���ة 
املدعي���ة ا�ش���تحق له���ا مبوج���ب حوال���ة ح���ق 
م���ن ال�رشك���ة املنتجة مبل���غ وق���دره 145 األفا 

و104 دولرات مبوج���ب عقد بيع امل�شل�ش���ل 
التلفزي���وين امل�ش���ار اإليه، والذي مت عر�ش���ه 
عل���ى القن���اة املدعى عليه���ا، وقد اأ�ش���درت 

املدعى عليها ر�ش���يد مببل���غ املطالبة موقع 
وخمت���وم منه���ا، اإل اأنها مل تق���م ب�رشف املبلغ 

حتى تاريخ ت�شجيل الدعوى.
 10/7/2018 بتاري���خ  اأن���ه  واأ�ش���اف 
اأ�شعرت املدعية املدعى عليها ب�رشورة �شداد 

املبلغ، لكن الأخرة مل حترك �شاكنا.
وانتهت املدعية اإلى الطلب من املحكمة 
باإل���زام املدعى عليه���ا اأن ت���وؤدي اإليها مبلغ 
وقدره 145 األفا و104 دولرات اأو مبا يوازيه 
م���ن العمل���ة البحرينية مببلغ وق���دره 54 األفا 
و559 دين���ارا، وكذل���ك الفائ���دة القانوني���ة 
بواق���ع 10 % �ش���هريا من تاريخ ال�ش���تحقاق 
وحتى ال�ش���داد التام، مع اإلزام املدعى عليها 
اأتع���اب  ومقاب���ل  وامل�رشوف���ات  بالر�ش���وم 

املحاماة.
وم���ن املق���رر اأن تنظر املحكم���ة الكربى 
املدني���ة الأولى )الدائ���رة الإداري���ة( يف اأولى 

جل�شات الق�شية بجل�شة 25 �شبتمرب املقبل.

املنام���ة - اللجن���ة الأهلي���ة: اأ�ش���اد 
نائ���ب رئي����ص اللجن���ة الأهلي���ة لتطوير 
�ش���وق املنامة القدمي حممود النامليتي 
باهتم���ام هيئة البحري���ن للثقافة والآثار 
باملع���امل الرتاثي���ة يف مملك���ة البحري���ن 
والعمل الدوؤوب من اأج���ل النهو�ص بها، 
وقال “نح���ن فرحون باإع���ادة مقهى عبد 
الق���ادر للحياة وافتت���اح اأبوابه جمدًدا يف 
مق���ره اجلديد يف �ش���وق املنامة، يجب األ 
نن�شى اجلهود الكبرة التي تبذلها هيئة 
الثقاف���ة ممثلة بال�ش���يخة مي بنت حممد 
اآل خليف���ة، وفري���ق عمله���ا م���ن الإخوان 

الكرام يف الهيئة”.
“عندم���ا وجهنا  النامليتي  واأو�ش���ح 
منا�ش���دة لإنق���اذ مقهى عب���د القادر من 
الإغالق، بادرت ال�ش���يخة م���ي مبا�رشة اإلى 
التوا�ش���ل م���ع اللجن���ة الأهلي���ة لتطوير 
�ش���وق املنام���ة الق���دمي، ومع اأ�ش���حاب 
مقهى عبد الق���ادر، وعقدن���ا اجتماًعا يف 
مق���ر هيئ���ة الثقاف���ة يف املح���رق اأكدت 
ال�ش���يخة م���ي اأنه���ا �ش���تدعم مقهى عبد 
القادر وحتل م�ش���كلة اأ�شحابه، لأن هيئة 
الثقاف���ة معنية بدع���م املقاهي الرتاثية 

عندنا يف ال�شوق”.
واأ�ش���اف “بالفعل، توّج���ه فريق من 
هيئ���ة الثقافة ومكتب ال�ش���يخة مي اإلى 
ال�ش���وق املنامة الق���دمي، وب���ذل الأخوة 
جهود م�ش���كورة يف التعرف على اأ�ش���باب 
اإغ���الق املقه���ى، والتوا�ش���ل م���ع بلدية 
املنامة من اأجل ع���دم العبث مبحتوياته، 
وحماولة اإيجاد حل مل�شكلته، ثم اجتهت 
اجلهود للبحث عن مق���ر جديد للمقهى، 

وتوفر التجهيزات املنا�شبة له”.
واختتم النامليت���ي ت�رشيحه بالقول: 
“نح���ن يف �ش���وق املنام���ة الق���دمي نوؤيد 
ونبارك كل اجلهود التي تبذلها احلكومة 
من اأجل دعم مقهى عب���د القادر، وجميع 
املقاهي الرتاثية يف �شوق املنامة، ومند 
يدنا جلمي���ع املعنيني بتطوير ال�ش���وق، 
لأن ه���ذا ال�ش���وق ه���و واجه���ة �ش���عبية 
تراثي���ة ثقافية �ش���ياحية للبحرين ولكل 

البحرينيني”.

• من اأهم اأهداف موؤ�ش�شة التنظيم العقاري �شمان توفر خدمات فّعالة و�شفافة من العاملني يف القطاع	

• اجتماع عمل بني وزارة العدل وجمعية م�شارف البحرين 	

• حممود النامليتي	

• علي طه	

عبا�س �إبر�هيم

املنام���ة - وزارة الداخلية: �رشح املدير 
الع���ام الإدارة العامة للمرور العميد ال�ش���يخ 
عبدالرحم���ن ب���ن عبدالوه���اب اآل خليفة اأن 
لعي���د  ال�ش���تعدادات  كل  اتخ���ذت  الإدارة 
الأ�ش���حى املب���ارك، حي���ث و�ش���عت خط���ة 
مروري���ة لتنظيم احلركة على جميع �ش���وارع 
اململك���ة، حي���ث �ش���تقوم اإدارة العملي���ات 
واملراقب���ة املروري���ة بتوزيع رج���ال املرور 
يف العديد من دور العبادة وامل�ش���اجد التي 
تقام فيها �ش���الة العيد بجميع املحافظات، 
بالإ�ش���افة لوجود ترتيب���ات مرورية مكثفه 
خا�ش���ة على ال�شوارع الرئي�ش���ية واحليوية، 
وترتيب دوري���ات مرورية متحركة على ج�رش 
امللك فهد يف كال الجتاهني ملراقبة احلركة 

املرورية و�شمان ان�شيابيتها. 
املروري���ة  اخلدم���ات  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
واحل���وادث  املخالف���ات  باإنه���اء  املتعلق���ة 
�ش���وف ت�شتمر على مدار ال�شاعة ل�رشعة اإجناز 
معامالت املراجعني، وتفادياً للتعطيل خالل 
اإجازة العيد، م�شيفاً باأنه باإمكان املراجعني 
كافة اإنهاء معامالتهم واإجراءاتهم املرورية 
www. ع���رب موق���ع احلكوم���ة الإلكرتوني���ة

bahrain.bh اأو عرب تطبيق الإدارة العامة 
.)Etraffic( للمرور

ودعا مدي���ر ع���ام الإدارة العامة للمرور 
جمي���ع م�ش���تخدمي الطري���ق اإل���ى اللت���زام 
بالأنظم���ة والقواعد املروري���ة والتعاون مع 
رجال املرور حفاظا على �ش���المتهم و�شمان 
ان�ش���ياب احلركة املروري���ة ، متمنياً للجميع 

ال�شالمة وعيداً �شعيدا اإن �شاء اهلل.

خطة مرورية
 لعيد الأ�شحى



ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، 
مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

موسم الحج أكبر حدث 
تنظيمي على مستوى العالم

مساجد صديقة للبيئة

ال اأح���د يف الع����مل ب�أ����ره 
ينك���ر جه���ود خ����دم احلرمني 
ال�ريف���ني امللك �س���لم�ن بن 
وويل  �س���عود  اآل  عبدالعزي���ز 
العه���د ن�ئ���ب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء وزير الدف�ع �س����حب 
االأم���ر حممد  ال�س���مو امللكي 
بن �س���لم�ن ب���ن عبدالعزيز اآل 

�س���عود، من اأج���ل توفر ك�ف���ة اخلدم�ت 
حلج�ج بيت اهلل احلرام خالل مو�س���م احلج 
للع�م احل�يل، وم� يتم تد�س���ينه من جهود 
غ���ر اعتي�دية ودعم متوا�س���ل على مدار 
ال�س����عة لتوف���ر ك�فة املتطلب����ت لراحة 
حج����ج بي���ت اهلل احلرام يف اأداء املن��س���ك 
املقد�س���ة. وجميع تلك اخلدم����ت برع�ية 
اهلل  حفظ���ه  ال�ريف���ني  احلرم���ني  خ����دم 
ورع����ه، ه���ي االأكرث متي���ًزا على م�س���توى 
الع����مل حيث تعم���ل اململكة عل���ى توفر 
منظوم���ة متك�مل���ة م���ن اخلدم����ت لراحة 
مالي���ني احلج�ج من ك�فة دول الع�مل وهى 
اخلدمة االأكرب واالأكرث تقيًدا وال ت�س���تطيع 
ك���ربى ال���دول اأن توفره� بتلك ال�س���ورة 
النموذجي���ة الت���ي تليق بحج����ج بيت اهلل 
احلرام.دائًم���� وبف�س���ل الرع�ية ال�س����مية 
من خ����دم احلرمني ال�ريف���ني واملت�بعة 

احلكوم���ة  م���ن  اللحظي���ة 
الر�س���يدة ب�ململك���ة العربي���ة 
ال�سعودية التى ترتجمه� تلك 
اخلدم����ت اله�ئل���ة على اأر�س 
الواقع م���ن اأجل توف���ر ك�فة 
اخلدم�ت ل�س����لح احلج�ج من 
حي���ث الراح���ة يف االنتق����الت 
واأداء من��س���ك احل���ج والرع�ية 
اللوج�س���تي  والدع���م  ال�س����ملة  ال�س���حية 
والت�أمني املتك�مل الأفواج حج�ج بيت اهلل 
احلرام. وحيث اإن جه���ود اململكة العربية 
ال�س���عودية يف خدم���ة احلج����ج ال ميكن اأن 
يجحده� اأحد فهي وا�سحة لكل الع�مل رغم 
املح�والت الف��س���لة من ال���دول املع�يدة 
الأم���ن وا�س���تقرار منطقة اخللي���ج العربي 
وخ��س���ة دول���ة اإي���ران التي ت�س���عى دوًم� 
لت�سويه تلك اجلهود والتقليل منه� وهى 
حم�والت ي�ئ�س���ة وعبث ال ميكن اأخذه فى 
االعتب�ر، حيث اإن دول الع�مل ب�أ�ره ت�س���يد 
بتل���ك اجلهود الت���ي تنف���ذه اململكة من 
اأجل خدمة حج�ج بي���ت اهلل احلرام وتوفر 
اخلدم�ت على مدار ال�س����عة طوال مو�سم 

احلج املقد�س.

النا�شط االجتماعي اأ�شامة ال�شاعر

“الحيه بيه” موروث بحريني أصيل

درويش... المنتصر على الغياب في ذكرى رحيله

“احلي���ة بية” من التق�لي���د املتع�رف 
عليه� يف مملكة البحرين يف الت��سع من ذي 
احلج���ة قبل عيد االأ�س���حى املب����رك، حيث 
يق�سي االأطف�ل مع اأه�ليهم يوًم� اجتم�عيًّ� 
ممتًع� عل���ى �س����حل البحر، وه���م يرددون 
اأن�س���ودة “احلي���ة البية” امل�س���هورة )حية 
بي���ة.. راحت حي���ة وي�ت حي���ة... على درب 
حلنينية.. ع�سين�ك وغدين�ك وقطين�ك.. ال 

تدعني علي حلليني ي� حيتي(.
ويتعل���م االأطف����ل كيفي���ة االهتم����م 
ب�أع���ز  ال�سخ�س���ية والت�س���حية  بح�ج�ته���م 
م���� لديه���م؛ فف���ي ه���ذا الي���وم ال�س���عبي 
يتزين االأطف�ل ب�للب��س ال�س���عبي فتلب�س 
الفت����ة ث���وب “البخن���ق” املط���رز بخي���ط 
ال���زري الذهبي  اأم� الول���د فيلب�س “الثوب 
وال�س���ديري والقحفية” وهو غط�ء الراأ�س، 
ويك���ون االأطف�ل يف اأجم���ل حلة فيتوجهون 

مع اأه�ليهم قبل غروب ال�سم�س اإلى اأقرب 
�س����حل، ث���م يب���داأون احتف�لهم ال�س���عبي 
ب�الفتخ�ر مبالب�سهم وبجم�ل احلية املعلقة 
عل���ى رق�به���م وي���ردد االأطف����ل “حية بيه 
وي����ت حي���ة عل���ى درب احلنيني���ة...” ث���م 

يرمونه� يف البحر.
واحلي���ة بية؛ هي ع�دة تراثية �س���عبية 
توارثه� االأبن�ء م���ن اآب�ئهم واأجدادهم وقد 
ح�فظت هذه الع�دة على ا�س���تمراره� حتى 
يومن� هذا بف�س���ل مت�سك �س���عب البحرين 

بع�داتهم وتق�ليدهم واهتم�م املوؤ�س�س�ت 
واجلمعي����ت املعني���ة ب�لثق�ف���ة والرتاث؛ 
كونه���� اإح���دى فع�لي����ت االحتف����ل بعيد 
االأ�س���حى املب�رك، فيعرب ال�سغ�ر والكب�ر 
عن فرحتهم بهذا الرتاث ال�سنوي يف اليوم 
الت��س���ع م���ن ذي احلجة ي���وم عرفة من كل 

ع�م وحلول عيد االأ�سحى املب�رك.
وال�س���ك اأن الرتاث هو جمموع خربات 
االإن�س����ن يف حي�ته، وتنبث���ق هذه اخلربات 
م���ن جت�ربه م���ع البيئة املحيط���ة به، ومبن 
هم حوله من االأف���راد واجلم�ع�ت، ويرتبط 
الرتاث مب��سي االإن�س�ن ارتب�ًط� وثيًق�، كم� 
يرتبط ب�لواقع الذي يع�س���يه ومب�س���تقبله 
ويعد ال���رتاث حجر االأ�س�����س ال���ذي تقوم 

عليه ثق�فة االأُمم يف ت�ريخه� وح��ره�.

اأحمد عقاب

وك�أن لق�ئ���ي مع���ه ك�ن اأم����س خ���الل زي�رت���ه 
للبحري���ن يف ربيع 2006، فمالحمه وكلم�ته املوقعة 
ر�سخت ل�سنوات بذاكرتي، حيث يظل ال�س�عر حممود 
دروي�س املنت�ر على الغي�ب دائًم� رغم حلول اليوم 
ذكرى رحيله الع��رة. ولعل املهتم بدروي�س اليوم، 
ال يتحر وهو يقراأ اأعم�له ال�س���عرية يف ر�سد ظواهر 
مهم���ة حتت�ج اإلى قراءة معمقة ووجيهة، وقد اخرتت 
منه� البحث يف “ال�س���عري وال�سي��سي” يف ق�س�ئده، 
م�دامت جتربته ال�سعرية قد “ولدت ومنت وتطورت 
يف ح�س���ن �راع �سي��س���ي طويل ومعقد، وهو �راع 
ل���ه اأبع����د فكري���ة وح�س����رية واإن�س����نية، وتنه�س 
جتربت���ه ال�س���عرية عل���ى جمموع���ة م���ن املرتكزات، 
مثل: ال�س���عر، االإن�س����ن، احلرية، امل���ك�ن، املتلقي، 
امل�س���تقبل”. اإل���ى ج�نب م� يج���ده دار�س اأ�س���ع�ره 
من مالمح نقدية تك�س���ف نهج الكت�ب���ة الذي يتبعه 
وتر�س���د مواقفه الفنية واالأ�س���لوبية، التي ت�س���هل 
املهم���ة البحثية يف جتربة دروي�س وت�س���يء جوانب 
مهمة من م�س���رة ثرية ب�ألوانه� وت�سكيالته� ومثرة 
مبو�سوع�ته� وحتوالته�، يقول دروي�س: “والتجديد 
الدائم للعالق�ت الق�ئمة يف الق�س���يدة، وتغر هذه 
العالق�ت، ال اأعني ب�لتغ���ر التدمر اأو االإب�دة، اأعني 
التطوير”. مل ي�س����أ للق�س���يدة اأن ت�ستقر على �سكل 
نه�ئ���ي، يفقده� جم�ليته�، ويخف���ت بريقه� واألقه� 
وي�س���بغ عليه� �س���يئ� من اجلمود الق�ت���ل والرت�بة 
اململة، بل اأراده� ق�سيدة ت�سر حيث ت�سر احلي�ة، 
تتلهف احلري���ة، وتواك���ب اإيق�ع احلرك���ة والتطور، 
وتعرب عن الوعي املتن�مي بواقع االأن� ال�س�عرة كفرد 
وك�إن�س����ن، وحت�ك���ي تخييال م� يعتم���ل يف وجدانه�، 
وم� يده�س فكره�، ف�س����رت له� اجلراأة وال�س���ج�عة 
واال�س���تقاللية، اإذ مل يعد خط�به� ال�سعري يخفي م� 
يريد، واإمن� �س����ر خط�ب� يدفع جمهوره نحو مم�ر�سة 
تفك���ره اخل��س واحل���ر ليعي�س “قرن� م�س���تنرا”، 
ونحو احلداثة كموقف اأكرث منه� مرحلة ت�ريخية، وهو 
املوقف نف�س���ه الذي يراه مي�س�ل فوكو على حداثة 
�س�رل بودلر بو�سفه� وعًي� يقطع الزمن والت�ريخ، 
وقطيع���ًة مع التقلي���د واالتب�ع، وب�أنه� “�س���عي اإلى 
�”. وي�س���ف فوك���و احلداثة مع  جعل احل�����ر بطوليًّ
بودل���ر ب�أنه� “متري���ن يواجه فيه االعتن����ء ب�لواقع 

مم�ر�سًة حرة حترتم الواقع بقدر م� تغت�سبه”.
“ال�س���عري وال�سي��س���ي”  اإن درا�س���ة م�س����ألة   
ت�ستلزم ر�سد كافة جوانبها وا�ستيفاء �رشوط بحثها 

وحيثي�ته����، واالإقن����ع بوج�ه���ة طرحه���� وحله�؛ الأن 
الدار�س يقف على عتبة مهمة يف تطور ال�سكل الفني 
يف التجرب���ة ال�س���عرية، واإطاللة ممي���زة على مواقف 
الذات ال�س�عرة وعالق�ته� اجلدلية مع االآخر املوروث 
ال�س���عري، الذائقة ال�س���عرية، ال�س���لطة ال�سي��س���ية 
واالجتم�عي���ة، اال�س���تيط�نية، يق���ول: “ واأن���� اأعترب 
نف�س���ي امتداًدا نحي���اًل، مبالمَح فل�س���طينية، لرتاث 
�سعراء االحتج�ج واملق�ومة، ابتداًء ب�ل�سع�ليك، حتى 
حكمت ولورك� واأراغون، الذين ه�سمت جت�ربهم يف 

ال�سعر واحلي�ة، واأمدوين بوقود معنوي �سخم”.
 اإن الالف���ت يف طور بداي�ت جتربته ال�س���عرية، 
ارتباط ال�سعري وال�سيا�سي ارتباطا وثيقا وتالزمهما 
تالزم���� الفت�، ومن جتلي�ت ذلك اأنه� ارتبطت بح��ر 
م�أ�س�ة �س���عبه، وم�س���كلة اغت�س�ب اأر�س���ه، وم�س�ألة 
االغ���رتاب، ومب��س���ي الطفولة احلزين���ة واملنكوبة، 
طفولة الت�رد وحي�ة اللجوء، ومن احل��ر وامل��س���ي 
ي�س���تبد به الوع���ي وي�س���تمد زخم� ثوري�، وي�س���كنه 
ه�ج�س اإبداعي، اعتملت يف فكره ووجدانه، وحتولت 
اإل���ى مك��س���فة وبوح، مك��س���فة مب�أ�س����ته وم�أ�س����ة 
�س���عبه، الالجئ، بجروحه احل����دة، ب�حلرم�ن واالإبع�د 
عن امل���ك�ن )البي���ت واالأ����رة، والوطن وال�س���عب( 
والفق���ر، و�س���لب احلرية. وبوح بت�س���خم اإح�س��س���ه 
ب�الغ���رتاب ع���ن املحي���ط االجتم�ع���ي وال�سي��س���ي 
ال�س����ئعة واالنتم����ء  الهوي���ة  وامل���ك�ين، بفق���دان 
الب�هت الذي ارتبط يف اأفق املتلقي العربي ب�الأر�س 

الفل�سطينية وق�سيته�.
عل���ى اأن ه���ذه النقل���ة النوعي���ة واجلدي���دة يف 
م�س���رة دروي�س ال�س���عرية من املحلي اإلى الع�ملي 

ومن الفردي اإلى االإن�س�ين مل تكن تعني اإبط�ل البعد 
االأيديولوجي والفكري ال�سي��سي يف خط�ب دروي�س 
ال�س���عري، بل ترتجمه اإبداعا كخط���اب يحرتم ال�رشط 
الفن���ي وال����رورة اجلم�لي���ة، والوع���ي مبكون�تهم� 
االأ�س��س���ية التي اأ�سبحت ت�س���كل االهتم�م االأول يف 
عملي���ة القول ال�س���عري، وظل ال�س����عر اأمين� لروؤي�ه 
ال�سي��س���ية م���ع ف����رق تعب���ري بني قول���ه يف طور 

البداي�ت: 
وطني يعّلمني حديد �سال�س���لي عنَف الن�س���ور 

َة املتف�ئل ورقَّ
وبني قوله يف طور متقدم من م�سرته:

نزف احلبيب �سق�ئق النّعم�ِن،
اأر�س االأرجوان تالأالأت بجروِحِه،

اأولى اأغ�نيه�: دم احلّب الذي �سفكته اآلهةٌ،
واآخره� دم...

ي� �سعب كنع�َن احتفْل
بربيع اأر�سك وا�ستعْل

 فيالح���ظ ق�رئ اأعم����ل دروي�س على م�س���توى 
االأدوات الفني���ة املوظف���ة تط���ورا ملحوظ���� جعله� 
اأ�س�����س ر�س���د البع���د اجلم����يل يف �س���عره، ال���ذي 
ب����ت يف املرحل���ة االأخ���رة يخرج من عن���ف اخلط�ب 
االأيديولوج���ي وثق���ل اللغ���ة الثورية العنيف���ة، اإلى 
ابت���داع لغ���ة ب�ري���ة �س���ينم�ئية ت�س���كيلية يحت���ل 
فيه���� اجله����ز ال�س���ينوغرايف مك�نة مركزي���ة، مع م� 
ي�س�حب ذلك من ا�ستخدام متميز لالألوان والبي��س 
و”الدرام�تورجي����” )امل����رح(. و�س����ر احلديث عن 
�س���عر م� بعد احلداثة يف التجربة الع�ملية لدروي�س 
الذي �س�ر يوازن بني املم�ر�سة ال�سعرية والتنظر 

لل�س���عر ب�ل�س���عر. مع تطور الروؤي���ة الفنية يف جتربة 
دروي����س، الذي ك�ن يبحث ب��س���تمرار عن و�س����ئل 
واأدوات فنية تدف���ع اإلى الق�س���يدة الروؤي�، يقول: 
“اأن� ال اأ�سعر نف�سي �س�عًرا ن��سًج�، ال اأ�سعر ب�لر�س� 
الفني واأن���� اأحد الذين يعتقدون ب����أن الفن�ن الذي 
يتو�س���ل اإل���ى الر�س���� ع���ن نف�س���ه يفق���د مربرات 
ا�س���تمراره. �س���حيح اأنني جنحت يف حت�سني اأدواتي 
الفني���ة، وجنح���ت يف قه���ر تن�ق�س����تي ولكن���ي ال 
اأ�سعر ب�لر�س���� الفني. ودروي�س من ال�سعراء الذين 
ك�ن���وا عل���ى قن�ع���ة اأن حقيق���ة ال�س���عر ب�لتجريب 
واال�س���تمرارية يف البحث الدائم عن اأ�سك�ل متجددة 
يف نظ����م اللغ���ة وط���رق ا�س���تغ�له� يف الق�س���يدة 
الروؤي� والثورة على االأ�س���ك�ل القدمية امل�س���تهلكة 
حت���ى يك���ون راهني���� حداثي����، واإال تال�س���ت هويته 
ق�س���يدته. ه���ذا االإمي�ن ه���و الذي دفع ق�س���يدته 
اإلى من�ء اأدوات تعبره� وتطور م�س����مينه� بتطور 
موقف االأن� ال�س�عرة، التي ك�نت ظ�لته� البحث عن 
اأ�س���ك�ل تعبر جديدة تر�س���خه� يف واقعه� وتنفتح 
به���� عل���ى ح��ره���� لت�س���ت�رف م�س���تقبله� االآتي، 
وه���ي التي راهن���ت ال على حداثة �س���عرية، بل على 
م� بعد احلداثة بت�س���كيل ينم عن ا�س���تف�دة ودراية 
بخط�ب�ت الفن الت�س���كيلي وال�سينم� والق�سة التي 
تتف�عل يف م� بينه� يف ف�س�ء اخلط�ب ال�سعري، كم� 
ينم عن اقتدار ال�س����عر واإقرار ب�س����عريته من خالل 
ح�س���وره الواعي يف ت�سميم ق�س����ئده وهند�سته�، 
وانفت����ح م�س����مينه� عل���ى الع�ملي���ة واالإن�س����نية، 
متج����وزة الفردية االأيديولوجية واملحلية القطرية؛ 
لت�س���بَّ يف املبداأ االإن�س����ين ال�س����مل واأبع�ده، ويف 
االإ�س����ف�ت الفكرية، ويف الرحلة من العقل واحلرية 
واال�ستقاللية اإلى اإرادة املعرفة، يف �سي�ق تنويري. 
وعلى اخلط�ب ال�سعري اأن ي�أخذ راهنيته من جديد، 
ويع���ود �ري���دا ين�س���غل ب�حل���دث الراه���ن، ويدخل 
“مرحلة االأنوار”، برفع �س���ع�ر ك�ن���ط “ال تنتظروا” 
ومت���ى ك�ن���ت اال�س���تج�بة حتق���ق “تق���دم الن���وع 
االإن�س����ين”، ودليل هذا التقدم “التع�طف الطموح 
ال���ذي يثر احلم��س يف الث���ورة.... ال يهم، اإذا ك�نت 
ثورة �س���عب مملوء ب�ل���روح، كم� راأين���� ذلك يحدث 
يف اأي�من���� ه���ذه )االأم���ر يتعل���ق ب�لثورة الفرن�س���ية 
اإذن(، ال يه���م اإن جنح���ت اأم ال، وال يه���م اإذا راكمت 
البوؤ����س والعن���ف، واإذا راكم���ت اإلى درج���ة اأن رجال 
ع�ق���ال ومتمكن� من اإجن�زه���� لن يقب���ل عليه� بهذا 

الثمن الذي تتطلبه”. ويقت�سي التفكر يف احلدث 
ان�س���غ�ال ب�لراهن بطرح اأ�س���ئلة حول احل��ر، ح��ر 
الوج���ود الت�ريخ���ي ولي�س الوج���ود امليت�فيزيقي، 
واحلدث لي�س اأبدي� وال كلي� مطلق� واإمن� هو اجلديد 
واليوم���ي واملتب���دل، ويف ذل���ك يقول فوك���و: “اأن� 
ل�س���ت فيل�س���وف� ب�ملعنى التقلي���دي للعب�رة، وقد 
ال اأكون فيل�س���وف� جيدا، وعلة ذلك اأنني ال اأن�س���غل 
ب�الأب���دي وم� ال يط���راأ عليه التغّر وم���� يظل هو هو 

خلف تبّدل املظ�هر بل اأن�سغل ب�حلدث”. 
 ف�حلداثة فهم فكري منطقي للوجود كموجود، 
بتكوين خط�ب����ت معرفية حوله. فحني منعن النظر 
جن���د اأن احلداث���ة ه���ي ترجم���ة ملوقف فك���ري من 
الوجود الت�ريخي لالإن�س�ن، واملجتمع�ت، ونبذ لكل 
راأي ج�هز ونظري���ة حمنطة. هذا الفهم يردف بفعل 
م����دي ومعنوي يف الوج���ود الت�ريخي والطبيعي من 
اأجل اأن يكون لالإن�س�ن قيمة ولوجوده معنى، وذلك 
ب�س���هر املوجودات امل�دية واملعنوي���ة لتكون له� 

منفعة وجدوى.
 اإن ال�س���عر اإذن متى ان�س���غل ب�حلدث الراهن، 
ب�ّر ب�لثورة على التقليد واجلمود، الثورة بو�سفه� 
حدث���� م���ع الت�ري���خ وقطيعة م���ع القطي���ع، واإرادة 
وا�س���تقاللية، ثم هي قيم���ة ودليل على تقدم الب�ر 
ك�”حدث دليل” على احلداثة ب�سفته� نظرة عقالنية 
وموقف� متميزا اإلى وجود االإن�س�ن واالأ�سي�ء والكون، 
وجت�وزا م�س���تمرا له، هي نظرة اإب���داع ال نظرة اتب�ع 
وتقليد “ال تقليد االآخر وال تقليد ال�سلف، وال تقليد 
الغ�لب وال تقليد امل��سي �سواء ب�سواء. اإن احلداثة 
يف جوهره�، ومنذ ن�س�أته� قبل نحو من قرنني، نظرة 
متمي���زة اإلى الكون واإل���ى الطبيعة وموقف رائد من 
االإن�س����ن ومن املجتمع، كالهم� يقوم على نبذ االآراء 
اجل�ه���زة والنظري����ت املحنطة، ويت���وق اإلى جت�وز 
حدود املعرفة جت�وزا م�س���تمرا وي�س���عى اإلى عقلنة 
كل املعطي�ت، اأ�س���ي�ء طبيعية ك�نت اأو موؤ�س�س�ت 
رمزي���ة واجتم�عي���ة”. وال�س���عر عند دروي�س اأ�س����س 
هذه الروؤي� ال�س����ملة واملتمي���زة للع�مل الراهن، هي 
روؤي� ال�سلطة ال�سعرية، و�سلطة االإبداع التي اأوجدت 
لغة اأكرث نفوذا من لغة ال�سي��س���ة املجردة، وفتحت 
من�فذ فنية للذات ال�س����عرة متى مل جتد م�س�حة من 
التعبر احلر، واأ�س�س���ت لوعي م�سرتك يحقق �سلطة 

ال�سعري و�سلطة ال�سي��سي.
بقلم الناقدة: را�شية الدريدي

متت�ز مملكتن���� عرب حكومتن� الر�س���يدة واملواطن���ني ب�الهتم�م بدور 
العب����دة املختلف���ة، وذلك عرب كل االأزمن���ة، واالهتم�م التي حت�س���له دور 
� ومتت�ز هذه املرافق  العب�دة اأمر مفروغ منه،وتعترب دور العب�دة مرفًق� ع�مًّ
الع�م���ة ب�أمر مغ�ير عن �س����ئر املرافق االأخرى من حيث اإن احل�س���ور اإليه� 
ال يحت����ج اإل���ى اإعالن واإمن� هو فط���رة وتربية تربى عليه���� اجلميع. من هن� 
ك�ن���ت دور العب�دة تلقى االهتم�م وتعترب املك�ن االأول يف االإ�س���الم الذي 
ميك���ن من خالله� توجيه الن�����س الأمور م� والنهي عن اأمور، فهي مدر�س���ة 
ل���كل االأجي����ل واالأزمنة. من هن� ف�إنن���ي اأمتنى من وزارة العدل وال�س���ئون 
االإ�س���المية وب�لتع�ون مع اجله�ت املختلفة القي�م بحمالت توعية خمتلفة 
دوري���ة تتوافق م���ع االحتف�الت ب�لتواري���خ واالأحداث الوطني���ة والع�ملية، 
فعلى �س���بيل املث�ل يوم االأر�س ويوم ال�سجرة ويوم االأ�رة... اإلخ. فيمكن 
من خالل اأئمة ال�س���الة وال�سخ�س���ي�ت وممثلي اجله�ت احلكومية واخل��سة 
وكذل���ك توزيع املطبوع����ت ومن خالل هذه اجله���ود اأن نن�ر التوعية حول 
الكثر من الق�س�ي� وال�سلوكي�ت ال�سلبية واأي�ًس� القي�م بعدة اأمور لرتجمة 
االحتف����الت بهذه الفع�لي�ت، فعلى �س���بيل املث�ل زراع���ة حميط اجلوامع 
وامل�س����جد واأي�س���� ا�س���تبدال م�س����بيح االإن�رة مب�س����بيح اأقل ا�ستهالًك� 

واأي�س� االقت�س�د ب�لكهرب�ء وغره� من االأمور. 
جمدي الن�شيط

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.
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ال�سعودية تدر�س طلبات �رشكات حملية 
ودولية لت�سنيع اأجزاء ال�سيارات

الريا�س – اأرقام: ذكرت �س���حيفة “االقت�سادية” 
نق����اً عن م�س���ادر لها، اأن ال�س���عودية تدر����س طلبات 

ل�رشكات حملية ودولية لت�سنيع اأجزاء ال�سيارات.
وبين���ت ال�س���حيفة اأن ال����رشكات اأب���دت رغبته���ا 
يف الدخ���ول اإل���ى �س���ناعة اأجزاء ال�س���يارات يف ال�س���وق 
ال�سعودية لوجود مزايا ن�سبية لهذه ال�سناعة من توفر 
م���واد وحوافز للم�س���تثمرين، مبينة اأنه �س���يتم االإع�ن 
عن تفا�س���يل هذه الطلبات حال و�س���ولها اإلى مراحل 
ا عل���ى تطوير  متقدم���ة.  وتعم���ل اململك���ة  تعمل حالياً
مدينة ل�س���ناعة ال�س���يارات، وتوفري العديد ت�سهي�ت 

للم�ستثمرين.

“اأرامكو”: 10.2 مليون برميل يوميًّا يف 2017
الريا�س – اأرقام: علنت �رشكة الزيت العربية ال�س���عودية “اأرامكو” تقريرها ال�س���نوي للعام 2017 
مت�سمناًا اأداء ال�رشكة واأعمالها واملنجزات املحققة.  وح�سب التقرير ال�سنوي لل�رشكة، بلغ متو�سط اإنتاجها 
من النفط اخلام خ�ل العام املا�سي 10.2 مليون برميل يوميًّا بانخفا�س قدره 500 األف برميل يوميًّا 
مقارنة بالعام 2016. واأ�س���ارت ال�رشكة اإلى اأنها اكت�سفت خ�ل العام 2017 حقلني نفطيني جديدين، 
وهما حقل ال�س���كب )جنوب �رشق حر�س( وحقل الزُُمول )يف الربع اخلايل(، اإلى جانب مكمن جديد للغاز 
هو مكمن اجلوف بحقل ال�سهباء. ي�سار اإلى اأن “اأوبك” قررت خف�س اإنتاجها يف نوفمرب 2016 بنحو 1.2 
ملي���ون برميل يوميًّا، وكان ن�س���يب اململكة من اخلف�س 486 األف برمي���ل يوميًّا، ومت البدء يف تطبيق 
القرار يف يناير 2017، والذي ا�ستمر اإلى يونيو املا�سي.  وارتفعت احتياطات الزيت اخلام واملكثفات 

لدى �رشكة “اأرامكو” بنهاية العام 2017 ب�سكل طفيف لتبلغ 260.9 مليار برميل.
وفيما يخ�س كميات الغاز اخلام التي متت معاجلتها خ�ل العام املا�سي، فقد بلغت 12.44 مليار 

قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم بزيادة قدرها 3 % مقارنة بالعام الذي �سبقه.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإع�نات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

“ت�آزر” تتع�قد مع “اإنفيت�” لإدارة مط�لب�ت الت�أمني
“جيبك” ت�أهل العن��رش الب�رشّية لت�شغيل “اليوري� فورم�لديه�يد”

جواهري: امل�سنع يحقق لل�رشكة االكتفاء الذاتي

�س����رتة – جيب����ك: اختتم����ت اأكادميي����ة القيادة 
والتعل����م باملقّر ال�س����ناعي ل�رشكة اخلليج ل�س����ناعة 
البرتوكيماوي����ات ال����دورة التدريبية املتخ�س�ّس����ة، 
املهند�س����ني  لتاأهي����ل  ال�رشك����ة  نفذته����ا  الت����ي 
وامل�س����غليني البحريني����ني م����ن منت�س����بي ال�رشك����ة، 
والذين تقوم بتدريبهم حاليا للبدء بت�س����غيل وحدة 
م�سنع اليوريا فورمالديهايد )UF-85(، الذي من 

امُلقّرر ت�سغيله خ�ل الربع االأخري من العام اجلاري.
ويف خت����ام ال����دورة التدريبّي����ة، ق����ام  مدير عام 
ال�س����هادات  بتق����دمي  العبا�س����ي  يا�����رش  الت�س����نيع 
للم�ساركني، حيث اأعرب عن �سكره اجلزيل وتقديره 
البال����غ للكف����اءة التدريبّي����ة العالّي����ة الت����ي اأظهرها 
املهند�س����ون وامل�س����غلون ط����وال ف����رتة التدريب، 
ونوه بامله����ارات الكبرية الت����ي اأظهرها املتدربون 
مب����ا يوؤك����د قدرتهم وكفاءته����م العالية، كم����ا ُيعزز 
ثّقة امل�س����وؤولني بال�رشك����ة جتاه �س�����مة التوجهات 

واالإ�سرتاتيجيات املو�سوعة يف هذا ال�سدد.
وق����ال رئي�س ال�رشك����ة عبدالرحم����ن جواهري اإن 
ال�رشك����ة توا�س����ل العم����ل عل����ى تنفي����ذ �سيا�س����اتها 
التو�س����عّية خط����وة بخط����وة، يف ظل ت�س����جيع كبرية 
من القيادة الر�س����يدة وجمل�����س اإدارة ال�رشكة، حيث 
ت�ستمر ال�رشكة يف بذل اجلهود على امل�ستويات كاّفة 
�سواء يف داخل اململكة اأو خارجها؛ بهدف البحث عن 
اأف�س����ل الفر�س اال�س����تثمارية والتو�س����عية املتاحة 
وكذل����ك اال�س����تمرار يف بن����اء املزي����د م����ن الوحدات 
وامل�س����انع التي من �ساأنها تو�س����يع خيارات ال�رشكة 
وم�س����اعفة اإنتاجه����ا واأرباحها بكل م����ا يتطلبه ذلك 
من ا�س����تقطاب الأف�سل اخلربات العاملّية اإلى جانب 
توفري اأف�سل م�ستويات التدريب الأبناء ال�رشكة الذي 

ي�سهد لهم اجلميع بالتمّيز واملهنّية واجلدارة.
واأ�س����اف باأن ال�رشكة حري�س����ة كل احلر�س على 
البحث عن اأف�سل الو�سائل لتقنني ا�سته�ك املواد 
اخل����ام التي تتطلبها هذه ال�س����ناعة االإ�س����رتاتيجية 
من خ�����ل االأ�س����تخدام االأمث����ل للموارد مبا ي�س����من 

املحافظة عليها.
ومتحدث����ا عن امل�س����نع اجلديد مبجم����ع ال�رشكة 

ال�س����ناعي، ق����ال جواه����ري اأن����ه ق����د مت االنتهاء من 
االأعمال الرئي�س����ة �س����واء االإن�س����ائية اأو امليكانيكية 
و�سوف ت�ستكمل كل االأعمال مع نهاية �سهر �سبتمرب 
م����ن العام اجلاري، حيث �س����ارت ه����ذه االأعمال وفق 
اجل����دول الزمني املحدد، م�س����ريا اإلى اأن الت�س����غيل 
الر�سمي للم�سنع اجلديد �سيكون خ�ل �سهر اأكتوبر 
املقبل، واأو�س����ح اأن الطاقة االإنتاجية للم�سنع ُتقدر 

نحو 22 طنا مرتيا يف اليوم.
واأ�ساف رئي�س ال�رشكة باأن تدريب املهند�سني 
وامل�س����غلني ق����د جاء وفق خّط����ة متوازية مع اإن�س����اء 
امل�����رشوع، حيث و�س����عت ال�رشك����ة يف اإعتبارها اأهمية 
تدريب املهند�س����ني املعنيني الذي����ن هم يف واقع 
االأم����ر حمل ثقة االإدارة ولديهم كل القدرة واملهنية 
املطلوب����ة لت�س����غيل مث����ل ه����ذا امل�����رشوع املتطور، 
وال����ذي �سُي�س����هم يف تلبّية حاجات ال�رشك����ة من مادة 
“اليوري����ا فورمالديهاي����د” ال�رشوري����ة الت����ي كانت 
ال�رشك����ة ت�س����توردها يف ال�س����ابق عن طريق ال�س����حن 
ال����رّبي ع����رب ج�رش امللك فه����د مما يحم����ل معه بع�س 
املخاطر البيئية وال�س����حية يف حال حدوث اأّي ت�رشّب 
عل����ى الرغم من احلر�����س التام الذي كان����ت ال�رشكة 
تبديه خ�ل عمليات ال�س����حن، اإال اأنه����ا ارتاأت اأهمية 
ت�س����ييد م�س����نع حملي لهذه املادة الت����ي حتتاجها 

ال�رشكة الإنتاج حبيبات اليوريا باجلودة املطلوبة.
كم����ا اأو�س����ح جواهري اأهمي����ة م�����رشوع “اليوريا 

فورمالدهاي����د” باعتب����اره م�رشوع����ا اأ�سا�س����يا لدع����م 
�سيا�سة اال�ستدامة ع�وة على ما يقدمه هذا امل�رشوع 
من فر�ٍس وظيفية الأبناء البحرين وذلك يف ا�ستجاّبة 
لتوجيه����ات القيادة الر�س����يدة يف مملك����ة البحرين، 
م�س����ريا اإل����ى اأهمية هذه امل����ادة، حيث ُيق����ّدر اليوم 
اال�س����ته�ك العاملي احلايل له����ذا املنتج بنحو 3.3 
ملي����ون طن يف ال�س����نة، ويرتب����ط منّوه امل�س����تقبلي 
ارتباط����ا وثيق����ا بالنم����و يف اإنت����اج اليوري����ا، اإذ م����ن 

املتوقع اأن يبلغ النمو يف الطلب نحو 2.3 %.
ويف خت����ام ت�رشيح����ه، اأعرب جواهري عن �س����كره 
اجلزي����ل ل����كل اجله����ات الت����ي اأ�س����همت يف اإقام����ة 
وت�س����غيل هذا امل�س����نع منذ بداي����ات الفكرة وحتى 
اأ�س����بح واقعا �س����اخما، موؤكدا باأنه لبّن����ة جديدة من 
لبنات �����رشح ال�رشكة و�س����يعزز من منّوها و�س����يدعم 

م�سريتها الناجحة.
ي�س����ار ب����اأن عم����ود االمت�س����ا�س ال����ذي ُيعت����رب 
قطعة مهمة جدا �س����من املعدات الرئي�س����ة مل�رشوع 
اليوري����ا فورمالدهي����د، ق����د مّت ت�س����نيعه يف مملكة 
البحري����ن، حي����ث تّولت �رشكة “رم�س����ي�س” ت�س����ميم 
عمود االمت�س����ا�س وت�سنيعه، االأمر الذي يوؤّكد دعم 
�رشكة اخلليج ل�س����ناعة البرتوكيماويات لل�سناعات 
املحلّي����ة، والتي غالبا م����ا تتمّيز بالكف����اءة العالّية، 
ع�وة على التزامه����ا باملعايري الدولية املطلوبة يف 

ت�سنيع مثل هذه املعدات.

املنام���ة – انفيت���ا: قامت �رشك���ة تاآزر، 
باال�س���تثمار يف �رشكة اإنفيتا الإدارة مطالبات 
التاأم���ني املتعلق���ة باملركب���ات. تعد �رشكة 
انفيت���ا الإدارة املطالبات واح���دة من اأحدث 
م�س���اريع �رشك���ة انفيت���ا خلدم���ات االإ�س���ناد 
اخلارجي، التي مت ت�سكيلها لتلبية الكفاءة 
املطلوبة يف التعامل م���ع مطالبات التاأمني 
عل���ى املركب���ات، با�س���تخدام اأح���دث حلول 

.)InsureTech( تكنولوجيا التاأمني
و�رشح الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة تاآزر، 
يحي���ى نورالدي���ن: “اإن ا�س���تثمار ت���اآزر يف 
انفيت���ا الإدارة مطالبات التاأم���ني املتعلقة 
باملركب���ات �س���يعزز م���ن تفعي���ل جترب���ة 
العم����ء، وخل���ق حداث���ة تكنولوجي���ة نوعية 
ليتم توظيفه���ا يف عملية مطالبات التاأمني 

املتعلقة باملركبات”.
“م���ن خ�ل جتربتنا، ميكن للعم�ء االآن 
تقدمي مطالبات التعوي����س عرب االإنرتنت، 
اأو الهات���ف، اأو عن طريق زي���ارة فرع انفيتا 

يف جممع ال�سيف - مدينة عي�سى”.
واأ�سار رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة اإنفيتا 
الإدارة املطالب���ات راهول به���اال: “اإننا ومن 
خ����ل انفيت���ا نوا�س���ل البحث ع���ن جماالت 
حت�س���ني  يف  عم�ئن���ا  مل�س���اعدة  جدي���دة؛ 
خدماتهم من خ�ل ت�سغيل اأحدث التقنيات، 
وذل���ك جزءا م���ن خدماتن���ا يف جم���ال عملية 
االإ�س���ناد اخلارج���ي، حي���ث قمنا مبناق�س���ة 
الفك���رة م���ع بع����س ال����رشكات الت���ي تعمل 
يف قط���اع التاأم���ني وتلقين���ا ردودا اإيجابية 
متث���ل احلاجة اإلى اإن�س���اء مثل هذا النوع من 

ال�رشكات”.
واأ�س���اف به���اال: “لق���د �س���اهم الطلب 
املتزاي���د على حت�س���ني عملي���ة املطالبات 
من جانب �رشكات التاأمني والو�س���طاء التي 
ترغ���ب يف التحك���م ب�س���كل اأك���رب يف عملية 
املطالب���ات والتحك���م يف تكاليف اخل�س���ارة 
االإجمالي���ة وجم���ع البيان���ات، اإ�س���افة اإل���ى 
الو�س���ول اإل���ى معلومات اإداري���ة دقيقة يف 
دخول انفيتا هذا ال�س���وق، وذلك با�ستخدام 
وامل���وارد  االأدوات  م���ن  وا�س���عة  جمموع���ة 

املتطورة”.
وق���ال “نحن على ثقة تام���ة باأننا منلك 
امل����رشوع االأول م���ن نوع���ه يف �س���وق اإدارة 
مطالبات التاأمني واأول منتج يف تكنولوجيا 

.”)InsureTech( التاأمني
�رشكة تاآزر هي �رشكة م�س���اهمة بحرينية 
مقفل���ة تاأ�س�س���ت وفق���ا لقوان���ني مملك���ة 
البحرين ومرخ�س���ة وخا�س���عة لنظام م�رشف 
البحرين املركزي براأ�س مال �سادر ومدفوع 
قدره 58 مليون دوالر. وتقدم تاآزر منتجات 
التكافل العائلي والعامة ل�أفراد وال�رشكات. 
كم���ا تتوافق جمي���ع منتجات ت���اآزر مببادئ 
ال�رشيعة االإ�س����مية، وهي حتت اإ�رشاف هيئة 

تاآزر للرقابة ال�رشعية.
و�رشكة انفيتا البحرين، هي �رشكة تابعة 
ومملوكة بالكام���ل لبنك البحرين والكويت، 
كم���زود   2006 الع���ام  يف  تاأ�سي�س���ها  مت  
خلدم���ة العم�ء، وتو�س���عت خدم���ات انفيتا 
الحقا لت�س���مل تق���دمي خدم���ات تكنولوجيا 

املعلومات والتدريب.

• العبا�سي يقدم ال�سهادات اإلى امل�ساركني	

2200 طـن مــن الــفـواكـه والـخـ�شـ�ر لـعــيـد الأ�شـحــى
ارتفاع اأ�سعار االأ�سماك ب�سبب �سح الكميات

املركزي����ة  االأ�س����واق  ت�س����تعد 
وخ�سو�س����ا �س����وق اخل�س����ار والفواكه 
لزي����ادة الكمي����ات الت����ي تطرحه����ا يف 
وعي����د  املنا�س����بات  خ�����ل  االأ�س����واق 
االأ�سحى، بالرغم من اأن هناك من �سافر 
الأداء منا�سك احلج، والبع�س قد �سافر 
خلارج البحرين، حي����ث اإنها متزامنة مع 

العطلة ال�سيفية.
وق����ال �س����احب �رشك����ة الب�س����تاين 
ر�س����ا  الطازج����ة،  والفواك����ه  للخ�س����ار 
الب�س����تاين، اإن جتار اخل�س����ار والفواكه 
زادوا الكميات التي ي�ستوردوها خ�ل 
عيد االأ�سحى، و�سيتم طرح نحو 2200 
طن يومي االأحد واالإثنني حمملة يف 75 
�س����حنة مقارنة ب� 40 �سحنة خ�ل االأيام 

العادية.
واأ�س����اف اأن ال�س����حنات قادمة من 
ال����رب واجلو م����ن ال�س����عودية، االإمارات، 
عم����ان، االأردن، �س����وريا، تركيا، لبنان، 
تركي����ا، الهن����د، باك�س����تان، اإ�س����بانيا، 
نيوزلن����دا، اأمري����كا، هولن����دا واإفريقيا 
وغريه����ا م����ن دول. وعن االأ�س����عار اأكد 
اأنه����ا م�س����تقرة ب�س����بب توف����ر كميات 
كبرية يف ال�س����وق، اإ�س����افة اإلى اأن هذه 
الفرتة �س����ادفت عيد االأ�س����حى و�سفر 
املواطنني اإما للحج اأو لتق�سية العطلة 

ال�سيفية مع العائلة.
االأردين  الطماط����م  �س����عر  وبل����غ 
والع����ادي  دين����ار،   2.500 )حممي����ة( 

دين����اران اإم����ا الرتك����ي فب����� 3 دنانري، 
اخلي����ار االأردين 2.500 دين����ار، اخل�س 
االأردين 3 دنان����ري واالأمريك����ي 7.500 
دينار والهولن����دي 10 دنانري، الفلفل 
2.500 دين����ار، الليم����ون االإفريق����ي 9 
دنانري والفيتنام����ي بني 3.500 دينار 
و4 دنانري، كي�س البطاطا بدينار واحد، 

الب�سل 3.500 دينار.
اإما الفواكه، فقد بلغ �س����عر التفاح 
اللبناين ب����ني دينارين و2.500 دينار، 
واالأمريك����ي  دنان����ري،   10 واالإفريق����ي 
الربتق����ال  دين����ارا،   12 والنيوزلن����دي 
واالإفريق����ي  دين����ار   2.500 اللبن����اين 
5.500 دين����ار، ال�س����نطر االإفريق����ي 7 
دنان����ري، االأنانا�����س الفلبيني 6 دنانري، 
العن����ب الرتك����ي 4 دنان����ري وامل�����رشي 
ديناري����ن، الرم����ان اليمن����ي 10 دنانري 
والهندي دينارين، الغوج االإ�س����باين 5 

دنانري واللبناين دينارين.
وبل����غ كارتون املوز 3.500 دينار، 
فيم����ا كان �س����ابقا ب�����7 دنان����ري، وعزا 
الب�س����تاين ذلك باأن اال�س����ترياد �سابقا 
كان م����ن الفلبني فقط. اأم����ا االآن، فقد 
تنوعت امل�س����ادر، ويتم ا�سترياده من 

الفلبني والهند واإندوني�سيا.
ق����ال اجل����زاف يف �س����وق  ب����دوره، 
اإن  �س����لمان  عل����ي  املنام����ة املركزي����ة 
الطلب عل����ى االأ�س����ماك واحلجوزات يف 
مرحلة رك����ود يف الوقت احل����ايل، مبيناًا 
اأن الطل����ب مرتاجع واالأ�س����عار مرتفعة 

ب�سبب �سح الكميات يف البحر.

واأ�س����ار اإلى اأن ال�س����وق يف و�س����ع 
الركود يف الفرتة احلالية ب�سبب ال�سفر 
اإما للحج اأو ال�س����ياحة، كما اأن الرواتب 
وهن����اك  االآن  حت����ى  طرحه����ا  يت����م  مل 
التزامات على العائ�����ت مثل التجهيز 

للعيد وال�سنة الدرا�سية اجلديدة.
ولف����ت اإلى اأن �س����عر كيلو �س����مك 
ال�س����ايف وال�سعري يرتاوح بني 4.500 
الكنع����د  دين����ار،  دنان����ري  و5  دين����ار 
البحرين����ي مت حظ����ر �س����يده يف الوقت 
احلايل.  اأما امل�س����تورد من ال�سعودية، 
فب����� 3 دنانري بحجم كبري وي�س����ل وزن 
احلب����ة الواح����دة نح����و 3 كيلوغرام����ات، 
الهام����ور البحريني يرتاوح بني 5.500 
دين����ار و6 دنانري. اأما امل�س����تورد فب� 3 
دنانري، الف�سكر متوفر بكميات �سحيحة 
ب����� 4 دنان����ري، املي����د البحريني اأي�س����ا 
كمياته قليلة ب� 6 دنانري وامل�س����تورد 
ب����� 2.500 دين����ار، اجلنم ي����رتاوح بني 
2.500 دين����ار و3.500 دينار، كميات 
�س����حيحة من العندق لذا و�س����ل �س����عر 
الكيلو اإل����ى 4 دنانري، احلم����ام العربي 
4 دنانري والعادي 3 دنانري، القرقفان 
من املناطق القريبة ديناران واملناطق 

البعيدة دينار واحد.
وي����رتاوح �س����عر كيل����و الروبي����ان 
الط����ازج ب����ني 1.500 دين����ار و2.500 
دينار للحجم الكبري، فيما يرتاوح �سعر 
كيل����و الث�جة بني 40 دين����ارا اإلى 75 
دين����ارا، ويختلف ال�س����عر على ح�س����ب 

حجم حبة الروبيان.

اأ�صعار الأ�صماك والروبياناأ�صعار �صلع اخل�صار والفواكه )�صعر ال�صندوق اأو الكي�س باجلملة(زينب العكري

7/4/201818/8/20187/4/201818/8/2018

الطماطم االأردين )حممية(

ال توجد اأ�سعار

)5-4.5()1.5-1(ال�سايف2.5

)5-4.5()2.5-2(ال�سعري2الطماطم االأردين )العادي(

حمظور5الكنعد 3الطماطم الرتكي

3غري متوفرالكنعد امل�ستورد2.5اخليار االأردين

)6-5.5(5الهامور البحريني 3اخل�س االأردين

3_الهامور امل�ستورد7.5اخل�س االأمريكي

1.24الف�سكر10اخل�س الهولندي

6غري متوفرامليد البحريني2.5الفلفل

2.5غري متوفرامليد امل�ستورد9الليمون االفريقي

)3.5-2.5(1.5اجلنم)4-3.5(الليمون الفيتنامي

24العندق1البطاطا  )كي�س(

44احلمام العربي3.5الب�سل

23احلمام العادي)2.5-2(التفاح اللبناين

)2-1(1قرقفان10التفاح االفريقي

)2.5-1.5(غري متوفرالروبيان الطازج12التفاح االأمريكي

اأ�صعار الدواجن )للكيلو( والبي�س )الطبق(12التفاح النيوزلندي

2.57/4/201818/8/2018الربتقال اللبناين 

1.2دجاج املزرعة5.5الربتقال االإفريقي 

ال توجد اأ�سعار

1.2دجاج التنمية )�سعودي(7ال�سنطر االإفريقي

1.2دجاج اليوم )�سعودي(6االأنانا�س الفلبيني

1.7البي�س البحريني4العنب الرتكي

1.3البي�س ال�سعودي2العنب امل�رشي

1.3البي�س الكويتي10الرمان اليمني

1.2البي�س الرتكي 2الرمان الهندي 

غري متوفرالبي�س الهولندي3.5املوز

1.3البي�س االأردين5الغوج اال�سباين

غري متوفرالبي�س االأمريكي2الغوج اللبناين 

ال�رشكة توؤكد قدرة املهند�س���ني البحرينيني على ت�س���غيل امل�س���نع يف 2018
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15 حمظوظاً باجلوائز النقدية 

املنام���ة - بن���ك البحرين الوطن���ي: اأعلن 
بن���ك البحرين الوطن���ي اأم�س عن اأ�س���ماء 15 
فائزاً حمظوظاً باجلوائز النقدية من “برنامج 
ادخ���ار الوطن���ي” ليولي���و من الع���ام  2018 
يف ال�س���حب ال���ذي اأقي���م يف املقر الرئي�س���ي 
حمظوظ���ن   10 ف���از  اإذ  باملنام���ة،  للبن���ك 
مببل���غ 5 اآالف دوالر واخلم�س���ة الباقن مببلغ 
10 اآالف دوالر، وملعرف���ة اأ�س���ماء الفائزين، 
 الرج���اء زي���ارة موق���ع البن���ك الر�س���مي على

. www.nbbonline.com 
ويوف���ر برنامج ادخار الوطني يف ن�س���خته 
لعام 2018م للعمالء من اأ�س���حاب ح�س���ابات 
االدخ���ار فر����س للف���وز مبجموع���ة اأك���ر من 
اجلوائ���ز القّيمة والتي ت�س���مل مبال���غ نقدية 
�س���هرية �س���يقة، اإ�س���افة اإلى اجلائزة االأكر 
على م�ستوى مملكة البحرين وهي حلم الفوز 
مبليون دوالر اأمريكي، وفيال فاخرة يف الرفاع 
فيوز، و�سيارة بور�س دفع رباعي لفائز واحد. 

وبه���ذه املنا�س���بة، ����رح  املدي���ر العام 
للمجموعة امل�رفية املحلية يف بنك البحرين 
الوطن���ي عبدالعزيز االأحم���د: “نحن م�رورون 

باالإع���الن عن اأ�س���ماء الفائزي���ن املحظوظن 
باجلوائ���ز النقدي���ة ال�س���هرية �س���من برنامج 
ادخ���ار الوطن���ي، ونح���ن ن�س���عى م���ن خ���الل 

الرنامج لت�س���جيع اأفراد املجتمع على ثقافة 
االدخ���ار والتي تعود عليه���م وعلى عائالتهم 
باملنفعة “ وهن���اأ عبدالعزيز االأحمد الفائزين 

باجلوائز و�س���كرهم على دعمهم املتوا�س���ل 
لبنك البحرين الوطني.

واأ�س���اف االأحمد “نحن نعتز بوالء عمالئنا 
الكرام. كما و�سنوا�س���ل تركيزنا على تقدمي 
اأف�س���ل اخلدمات واملنتجات باالإ�سافة لطرح 
اأف�س���ل واأكر اجلوائز. و�س���من هذا ال�سياق، 
قمن���ا بتعزي���ز جوائ���ز برنامج ادخ���ار الوطني 
لهذا العام وتدعيمها باأكر جائزة مت طرحها 
عل���ى اإطالق على م�س���توى  اململك���ة )مليون 
دوالر وفي���ال فاخرة يف الرفاع فيوز و�س���يارة 
بور����س( كما ونتطل���ع قدماً اإل���ى االإعالن عن 
فائزي���ن ج���دد له���ذا الرنام���ج”.  ويتاأه���ل 
اأ�سحاب ح�سابات التوفري يف الدخول تلقائياً 
لل�س���حب دون احلاج���ة لفت���ح ح�س���اب خا�س 
اأو ����راء �س���هادات توف���ري، عالوة ع���ن تاأهل 
اأ�س���حاب ح�س���ابات موجة االدخار من ال�سباب 

لدخول ال�سحوبات.

• ت�سليم اجلوائز اإلى الفائزين	

A320neo طري�ن �خلليج” ت�ستقبل �أولى ناقالتها من طر�ز �إيربا�ص“
تخدم عددا من الوجهات االإقليمية

املحرق - طريان اخلليج: ا�ستقبلت طريان 
اخللي���ج  اأم�س اأولى طائراتها من طراز اإيربا�س 
A320neo الت���ي حط���ت يف مط���ار البحري���ن 
الدويل يف حوايل ال�ساعة الرابعة ع�رًا بالتوقيت 
املحلي. بعد ت�س���ليمها من م�س���نع اإيربا�س يف 
تولوز بفرن�سا، �ستقوم الطائرة بخدمة عدد من 

الوجهات االإقليمية طريان اخلليج.
 وكان الرئي����س التنفي���ذي لطريان اخلليج 
كري�س���مري كوت�س���كو وع���دد من ممثل���ي �ركة 
اإيربا�س قد و�س���لوا على م���ن الطائرة، حيث 
مت الرتحيب بطائرة A320neo اجلديدة اأثناء 
و�س���ولها اإلى املطار بوا�س���طة ر�س���ها باملياه 

بح�سب تقاليد �سناعة الطريان.
مط���ار  يف  اجلدي���دة  بالطائ���رة  ورح���ب   
البحري���ن ال���دويل عدد م���ن كبار ال�سخ�س���يات 
وامل�س���وؤولن احلكومي���ن وممثل���ي �س���ناعة 
الطريان واأع�س���اء و�سائل االإعالم. الطائرة هذه 
ه���ي الطائرة االأولى من جمم���وع 12 طائرة من 
ط���راز A320neo كانت الناقل���ة الوطنية قد 
طلبته���ا يف معر�س البحرين الدويل للطريان يف 
العام 2016، االأمر ال���ذي يجعل طريان اخلليج 
اأول ناقل���ة وطنية تطري بطائرة A320neo يف 

منطقة ال�رق االأو�سط واإفريقيا. 
الرئي����س التنفيذي لط���ريان اخلليج عّقب 
بقول���ه “ي�س���عدنا اأن نرح���ب باأح���دث طائرات 
الناقلة، ونفخر باأن نك���ون اأول ناقلة وطنية يف 
 ،A320neo املنطقة ت�س���ّغل طائرة م���ن طراز

حي���ث يعيد التاريخ نف�س���ه كوننا كن���ا الناقلة 
االأول���ى يف املنطق���ة لت�س���غيل اأول���ى طائرات 
اإيربا�س من طراز A320 يف العام 1992. لدينا 
�س���بكة وجه���ات قوي���ة يف املنطقة م���ع رحالت 
يومية متعددة اإلى 10 مدن اإقليمية، واإ�س���افة 
A320neo اإل���ى اأ�س���طولنا �س���تعزز موقعن���ا 
الريادي يف ال�س���وق. اإن العالقة التي نتمتع بها 
ا، حيث ن�س���تمر يف  م���ع �رك���ة اإيربا�س قوية جدًّ

العمل مع هذه ال�ركة العريقة عن كثب لزيادة 
تطوي���ر اأ�س���طولنا ومنتجاتن���ا وللمحافظة على 

ر�سا عمالئنا”.
اأم���ا نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي للناقل���ة 
القبطان ولي���د عبداحلميد العلوي فعّلق بقوله 
“يف معر����س ترحيبنا بهذه الطائرة اجلديدة يف 
مملكة البحري���ن، ندعو عمالءنا االأوفياء للقدوم 
على من الطائرة واال�س���تمتاع بتجربة ال�س���فر 

عل���ى من طائرة A320neo. مع اقرتاب فرتة 
ذروة ال�س���فر بقرب حلول عطلة عيد االأ�س���حى 
املبارك، ي�س���عدنا ا�س���تالم هذه الطائرة قبيل 
�س���فر النا�س لق�س���اء هذه العطلة. ا�س���تقبالنا 
له���ذه الطائ���رة ميث���ل حتًم���ا عالم���ة فارقة يف 
تاريخ ط���ريان اخلليج”. وتعد طائ���رة اإيربا�س 
A320neo لط���ريان اخللي���ج )خي���ار املحرك 
اجلديد( هي االإ�س���دار االأكرث تط���وًرا من طراز 

A320 حيث توا�سل اإيربا�س ا�ستثمار ما يزيد 
ا يف جمال االبتكار  عن 300 مليون يورو �س���نويًّ
والتحدي���ث الأ�رة A320، وذل���ك للحفاظ على 
مكانته���ا كاإحدى اأك���رث طائرات املم���ر الواحد 
تط���وًرا واأكرثه���ا تقدًما يف ا�س���تهالك الوقود. 
تتميز ه���ذه الطائرة اجلديدة باأكر مق�س���ورة 
مم���ر ف���ردي يف ال�س���وق، وهي جمه���زة مبحرك 
CFM Internatio LEAP-1A من �ركة -

al، وتتمي���ز باأجهزة اجلن���اح الكبرية املعروفة 
با�س���م Sharklets، حيث يوف���ر املحركان مًعا 
م���ا ن�س���بته 15 % من ا�س���تهالك ح���رق الوقود 
لكل مقعد. كما اأن طائرة A320neo �سديقة 
للبيئ���ة، حي���ث اإنها تقّل����س انبعاث غ���از ثاين 
ا عن كل طائرة مبقدار  اأك�سيد الكربون �س���نويًّ
5000 طن، وتقّل�س ن�س���بة ال�سو�س���اء بن�سبة 
50 % تقريًبا مقارنًة بطائرات اجليل ال�سابق.

وقد ح�سلت طريان اخلليج يف وقت �سابق 
من ه���ذا العام على 3 طائ���رات بوينغ 9-787 
درميالي���ر، حي���ث توا�س���ل م�روعه���ا لتطوير 
اأ�س���طول طائراتها الذي �سي�سهد بحلول نهاية 
الع���ام 2023 ما جمموعه 39 طائرة جديدة: 10 
طائرات بوينغ 787-9 درميالير، و12 طائرة 
من طراز اإيربا�س A320neo، و17 طائرة من 

.A321neo طراز اإيربا�س
يف الع���ام 2018، �س���تخدم �س���بكة وجهات 

طريان اخلليج 49 مدينة موزعة على 26 بلًدا.

• 	A320neo طريان اخلليج” اأول ناقلة وطنية يف املنطقة ت�سّغل طائرة من طراز اأيربا�س“

“�لوطني”: 100 �ألف دوالر من “�دخار” للفائزين يف يوليو

�لعلوي: نقل 6 ماليني م�سافر �لعام �جلاري�لبنفالح: �لطائرة �جلديدة تعك�ص منو �لناقلة �لوطنية
البحري���ن:  مط���ار   - املح���رق 
اأع���رب الرئي����س التنفي���ذي ل�ركة 
مط���ار البحرين حمم���د البنفالح عن 
خال�س تهانيه ل�ركة طريان اخلليج 
مبنا�سبة و�س���ول الطائرة اجلديدة، 
ا يف م�سرية  وهو ما ميثل اإجناًزا مهمًّ
جن���اح ال�رك���ة وقطاع الط���ريان يف 

اململكة.
م�س���يًفا اأن���ه بف�س���ل �س���عتها 

الكب���رية م���ن املقاع���د وكفاءته���ا 
العالية يف ا�ستهالك الوقود، ف�سوف 
ت�ساعد طائرة اإيربا�س اإيه 320 نيو 
�ركة طريان اخللي���ج على الطريان 
للمزي���د من الوجهات على نحو اأكرث 

توفرًيا من الناحية االقت�سادية.
بالنم���و  �س���عادته  ع���ن  معرًب���ا 
يف  االأول���ى  للناقل���ة  املتوا�س���ل 
ا  البحرين، التي تلع���ب دوًرا حموريًّ

يف تنمي���ة الب���الد من خالل تن�س���يط 
ال�س���ياحة وتعزيز  التج���ارة  قطاعي 
مكان���ة اململكة والرتوي���ج لهويتها 
يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل. معرًب���ا عن 
تطل���ع مط���ار البحرين ال���دويل اإلى 
ا�ستقبال طلبات الطائرات اجلديدة 
االأخرى يف وقت الحق من هذا العام، 
وذل���ك باعتب���اره املركز الرئي�س���ي 

ل�ركة طريان اخلليج.

املحرق- املحرر االقت�سادي: قال 
نائب الرئي����س التنفيذي ل�ركة طريان 
اخلليج وليد العلوي ان و�سول الطائرة 
اجلديدة ت�ساف الى خطة التطوير التي 
تنفذها الناقلة الوطنية والتي ت�سمنت 
العدي���د م���ن الوجه���ات �س���ريفع ع���دد 
امل�س���افرين على م���ن طائراتنا الى 6 
مالين م�سافر خالل العام اجلاري، على 

ان تزيد بالتدريج باالعوام املقبلة. 

ا�س���تقبال  هام����س  عل���ى  واأ�س���ار 
الطائ���رة اجلدي���دة اأم�س ال���ى الوجهات 
الت���ي د�س���نتها ال�رك���ة الع���ام اجلاري 
والت���ي و�س���لت ال���ى 6 حمط���ات، هي 
ال�س���يخ  و����رم  وكالك���وت،  بنغل���ور، 
واال�س���كندرية وال���دار البي�س���اء وباكو، 
با�س���افة  تق�س���ي  اخلط���ة  ان  موؤك���دا 
املزي���د الع���ام املقبل. وح���ول الطائرة 
اجلدي���دة، قال العل���وي باأنها �س���تقلع 

يف اول رحالته���ا اليوم االأح���د اإلى دبي، 
�ست�س���تخدم  ال�رك���ة  اأن  اإل���ى  م�س���ريا 
الطائرة اجلديدة يف الرحالت الق�س���رية 
واملتو�سطة مثل دبي والكويت وتركيا.

وع���ن اأبرز م���ا تتمي���ز ب���ه الطائرة 
اجلدي���دة ق���ال العل���وي، باأنه���ا تتميز 
الفني���ة  املوا�س���فات  م���ن  بالعدي���د 
والتقنية احلديثة، باالإ�سافة اإلى املزيد 

من تقنيات ال�سالمة.



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932
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اإ�رسائيل ترف�س مقرتحات اأممية حلماية الفل�شطينيني

رف�ش���ت اإ�رسائيل االقرتاحات التي قدمها االأمني العام لالأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، لتعزيز 
حماية الفل�شطينيني يف االأرا�شي املحتلة.

وقال مندوب اإ�رسائيل لدى االأمم املتحدة، داين دانون، يف بيان اإن “احلماية الوحيدة التي يحتاجها 
الفل�ش���طينيون ه���ي من قيادته���م”. وعر�س غوتريي����س يف االقرتاحات الت���ي وردت يف تقرير من 14 
�شفحة اأربعة خيارات، هي: زيادة امل�شاعدات االإن�شانية للفل�شطينيني واإر�شال مراقبني اأممني حلقوق 

االإن�شان ومراقبني غري م�شلحني ون�رس قوة �رسطة اأو قوة ع�شكرية بتفوي�س من االأمم املتحدة.
ومت اإع���داد التقرير بن���اء على طلب اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رداً على ت�ش���اعد العنف يف غزة 

حيث ُقتل 171 فل�شطينيًّا بنريان جي�س االحتالل االإ�رسائيلي منذ نهاية مار�س.
وقال دانون “بدالً من اقرتاح و�ش���ائل حلماية ال�شعب الفل�شطيني من اإ�رسائيل، على االأمم املتحدة 

حتميل القيادة الفل�شطينية م�شوؤولية اال�شتمرار يف تعري�س حياة �شعبها للخطر”.

السنة العاشرة - العدد 3596 
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القاهرة  د ب أ:

إسالم أباد ـ اف ب:

بكين ـ رويترز:

كابول ـ د ب أ:

اأم�س  ال�ش���لطات امل�رسي���ة،  ق���ررت 
ال�ش���بت، اإع���ادة فتح معرب رف���ح مع غزة 
اليوم االأحد، لل�شماح مبرور فل�شطينيني 
عالقني على اجلانب امل�رسي اإلى القطاع.

وذك���رت م�ش���ادر اأمنية م�رسي���ة اأنه 
�ش���يتم اإغالق املعرب، ابت���داء من االثنني 
حتى ال�ش���بت املقبل، ب�ش���بب عطلة عيد 
االأ�ش���حى. وكان���ت م�رس فتح���ت املعرب، 
مطلع اأغ�ش���ط�س اجلاري، لل�شماح للحجاج 
اإلى االأرا�ش���ي  الفل�ش���طينيني بامل���رور 
امل�رسية، ومن ثم اإلى االأرا�شي املقد�شة 
بال�شعودية. ويف �شياق اآخر، من املنتظر 
الفل�ش���طينية  الف�ش���ائل  ع���ودة وف���ود 
اإلى القاه���رة، عقب انته���اء عطلة العيد 
ملف���ي  ب�ش���اأن  املحادث���ات  ال�ش���تكمال 

التهدئة وامل�شاحلة الفل�شطينية.
املتح���دة  واالأم���م  م����رس  وحت���اول 
التو�شط للتو�شل اإلى هدنة �شاملة، ملنع 
ت�شعيد اآخر يف القتال ولتخفيف املعاناة 

ال�شديدة يف القطاع.

االإن�ش���اف”  “حرك���ة  زعي���م  اأدى 
الكريكي���ت  واأ�ش���طورة  الباك�ش���تانية 
ال�ش���ابق عمران خان ام�س ال�شبت، اليمني 
الد�شتورية لي�شبح الرئي�س ال�22 حلكومة 
باك�ش���تان. وبث���ت قن���اة “جي���و” املحلية 
مرا�ش���م تن�ش���يب خ���ان الت���ي اأقيمت يف 
الق�رس الرئا�ش���ي يف العا�شمة الباك�شتانية 
اإ�ش���الم اأباد. ويوم اجلمعة، اأعلنت اجلمعية 
الوطني���ة الباك�ش���تانية، انتخاب خان )65 
عاما( رئي�شا للحكومة. و�شوت 176 نائًبا 
يف اجلمعي���ة الوطني���ة املكون���ة م���ن 272 
مقع���ًدا ل�ش���الح خ���ان، مقابل 96 �ش���وًتا 
ح�ش���ل عليه���ا مناف�ش���ه زعي���م “الرابطة 
االإ�ش���المية” �ش���هباز �رسيف وهو ال�ش���قيق 
الباك�ش���تاين  ال���وزراء  لرئي����س  االأ�ش���غر 
املع���زول ن���واز �رسي���ف. جدي���ر بالذكر اأن 
“حركة االإن�ش���اف” بزعامة خان كانت قد 
ت�ش���درت االنتخابات العامة االأخرية التي 

جرت يف ال�25 من يوليو املا�شي.

ال�ش���ينية  الدف���اع  وزارة  قدم���ت 
�ش���كوى للوالي���ات املتحدة ب�ش���اأن تقرير 
ل���وزارة الدف���اع االأمريكي���ة )البنتاغ���ون( 
ق���ال اإن م���ن املرجح اأن اجلي�س ال�ش���يني 
يت���درب لتوجيه �رسبات للواليات املتحدة 
وحلفائها. واعتربت ال�شني اأن التقرير ال 

يزيد عن “جمرد تكهنات”.
و�ش���در هذا التقييم يف وقت تتزايد 
فيه حدة التوترات بني ال�ش���ني واأمريكا، 
ب�ش���بب التجارة، وق���د ورد �ش���من تقرير 
�شنوي �ش���لط ال�ش���وء على جهود ال�شني 
لزيادة نفوذه���ا العاملي باإنف���اق دفاعي 
ق���دره البنتاغ���ون باأنه جت���اوز 190 مليار 
الدف���اع  وزارة  وقال���ت   .2017 يف  دوالر 
ال�ش���ينية يف بي���ان اإن تقري���ر البنتاغ���ون 
اأ�شاء تف�ش���ري نوايا ال�شني اال�شرتاتيجية، 
و�ش���خم “ما ي�ش���مى بالتهديد الع�شكري 
ال�شيني”. واأ�شافت اأن “اجلي�س ال�شيني 
يب���دي اعرتا�ش���ه الت���ام على ه���ذا وقدم 
احتجاجات قوية للجانب االأمريكي”، وفق 

ما نقلت “رويرتز”.

دعا زعيم حركة طالبان املال هبة اهلل 
اأخوند زاده وا�ش���نطن الإجراء حمادثات مع 
احلركة للو�شول اإلى تفاهم الإنهاء احلرب 
يف اأفغان�ش���تان، بح�ش���ب م���ا ذكرته وكالة 

“خاما بر�س” االأفغانية اأم�س ال�شبت.
واأ�ش���اف اأخوند زاده اأن حركة طالبان 
م���ا زالت توؤك���د اأهمي���ة منط���ق التفاهم، 
اإج���راء  اإل���ى  الوالي���ات املتح���دة  وتدع���و 
حمادثات بدال من ا�شتخدام القوة، بح�شب 

ما نقلته الوكالة االأفغانية.
وتاب���ع القائد االأعلى حلرك���ة طالبان 
اأن ال�ش���بيل الوحيد ل�ش���مان نهاية كاملة 
و�ش���املة للحرب الدائرة، هو اإنهاء احتالل 
اأفغان�شتان. واأ�ش���ار اإلى اأن ال�رساع احلايل 
له �ش���لة باالحتالل االأمريكي الأفغان�شتان، 
واأن طالبان توؤكد ����رسورة اإجراء حمادثات 
مبا�رسة مع الواليات املتحدة الإنهاء احلرب.

م�رس تعيد فتح معرب 
رفح اأمام الفل�شطينيني

عمران خان يوؤدي اليمني 
رئي�ًشا حلكومة باك�شتان

ال�شني: تقرير البنتاغون 
تكهنات م�شللة

طالبان تدعو وا�شنطن 
ملحادثات تنهي احلرب

اأكرث من مليوين حاج ي�صلون ملكة لأداء الركن الأعظم
مبختلف لغات العامل... رجال االأمن يرحبون ب�شيوف الرحمن

واأعل����ن اأن ع����دد احلج����اج جت����اوز املليونني، 
ومهمتنا يف الرحلة التي تبداأ االأحد تقت�شي متكني 
هذا العدد من التحرك م����ن مكة اإلى منى وعرفات 

)يوم 9 ذي احلجة(.
وقال احلاج ال�ش����وري ه�ش����ام م�ش����طفى )50 
عاًم����ا(، وهو يتطلع اإلى الكعبة ال�رسيفة: “هذه اأول 
مرة اأرى الكعبة وامل�شجد احلرام.. اأف�شل �شعور يف 

حياتي احلج اإلى بيت اهلل احلرام”.
و�ش����افر املحا�ش����ب ال�ش����وري اإلى ال�شعودية 
قادما م����ن تركيا التي عا�س فيها 5 �ش����نوات منذ 
ف����راره م����ن حلب �ش����مايل �ش����وريا ب�ش����بب احلرب، 
واأ�شاف: “احلرب دمار لكل �شيء.. احلياة يف تركيا 

�شعبة وبالكاد امل�رسوف يكفي”.
وا�شتطاع م�شطفى االن�شمام اإلى نحو مليوين 
م�ش����لم، بينهم 1.68 مليون من خارج ال�ش����عودية، 

يتوافدون على مكة من اأجل الفري�شة.
م����ن جهته، اأك����د املواطن اليمن����ي نايف اأحمد 
)37 عاًما(، اأنه ا�ش����طر لبيع قطع����ة اأر�س يف بلده 
من اأجل احلج. وقال: “ب�شبب احلرب االأ�شعار غالية 
جدا، لكن اأ�ش����عر هن����ا بالراحة والطماأنين����ة.. اأدعو 
اهلل اأن تنتهي احلرب يف بلدي”. وت�ش����عى اململكة 
عن طري����ق رعايته����ا الأقد�س االأماكن يف االإ�ش����الم 
اإلى تنظيم فري�ش����ة احلج ب�ش����الم، وقال املتحدث 
با�ش����م وزارة الداخلية اإن “الوزارة اتخذت اإجراءات 
ملواجهة اأي تهديد اأمني من هجمات املت�ش����ددين 
اإل����ى االحتجاج����ات ال�شيا�ش����ية، لكن مل يتم ر�ش����د 

تهديدات بعينها”.
 واأ�ش����اف من�ش����ور الرتكي: “اأنظمتنا متنع اأي 
اأعم����ال تخ����رج عن منا�ش����ك احلج ومتن����ع اأي اأعمال 
ميك����ن اأن توؤثر على �ش����المة احلج����اج اأو توؤثر على 

اأدائهم ملنا�شكهم”.
ون����رست وزارة الداخلي���ة ال�ش���عودية مقط���ع 
فيدي���و لرج���ال االأم���ن يرحبون بحج���اج بيت اهلل 
احلرام مبختلف لغات العامل. ووظفت ال�شعودية 
التكنولوجي���ا الإدارة تدف���ق مالي���ني احلج���اج يف 
امل���كان والوقت ذاتهما، وي�ش���مل ذلك اأ�ش���اور 
اإلكرتوني���ة حت���دد هوية احل���اج مرتبط���ة بنظام 

حتدي���د املواق���ع العامل���ي )جي.بي.اإ����س(، ب���داأ 
ا�ش���تخدامها بع���د وفاة املئات يف ح���ادث تدافع 
ع���ام 2015. من جهته، قال وزي���ر احلج والعمرة 
اأجن���دة  “االآن هن���اك  بن���ن:  ال�ش���عودي حمم���د 
اإلكرتوني���ة متكاملة ل���كل حاج اأو معتمر.. اأي�ًش���ا 
وفرن���ا تطبيق���ات باإم���كان احلجاج ا�ش���تخدامها 
لالإر�ش���اد.. لدين���ا اأكرب اأ�ش���طول للحافالت لنقل 
احلج���اج، م���ا يزيد عل���ى 18 األف حافل���ة جميعها 
مرتبطة بنظام حتكم يحدد مواقعها”.  واأ�ش���اف، 
اأن “القطار ال�رسيع الذي يربط بني مكة واملدينة 
اكتمل ويجري اختباره االآن”.  ويهدف امل�شوؤولون 
يف ال�ش���عودية اإلى زيادة عدد املعتمرين اإلى 15 
مليوًنا، واحلجاج اإلى 5 ماليني بحلول عام 2020 
وياأملون يف م�شاعفة عدد املعتمرين جمدًدا اإلى 

30 مليونا بحلول عام 2030.

• و�شول اأكرث من مليوين حاج اإلى مكة املكرمة	

ي��رت��دون مالب�س  وه��م  املكرمة  اإىل مكة  العامل  بقاع  �شتى  ح��اج من  اأك��ر من مليوين  و�شل 

الإحرام البي�شاء ا�شتعداًدا لأداء فري�شة احلج، التي تبداأ �شعائرها اليوم الأحد 8 ذي احلجة.

 6 لدينا  اإن  ال�شبت،  اأم�س  الرتكي،  من�شور  ال�شعودية،  الداخلية  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 

منافذ توؤدي اإىل مكة املكرمة.

واأ�شاف خالل موؤمتر �شحايف من م�شعر منى اأنه يتم التحقق من حجاج الداخل من مواطنني 

ومقيمني من ح�شولهم على ت�شاريحهم، ويعاد من ل ميلك ت�شريًحا من حيث اأتى.

التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية ب�صنعاء
اأعل���ن حتالف دعم ال�رسعية يف اليمن، 
اأم�س ال�ش���بت، تدمري منظومة دفاع جوي 
م���ن ن���وع “�ش���ام 6” تابعة مللي�ش���يات 
احلوثي االإيرانية، يف العا�ش���مة �ش���نعاء. 
واأو�ش���ح التحالف اأن اال�شتخدام البدائي 
والع�شوائي ملنظومات الدفاع اجلوي من 
قب���ل االنقالبيني يهدد خط���وط املالحة 
اليم���ن.  يف  االإغاث���ة  وطائ���رات  اجلوي���ة 

و�ش���ّدد على العم���ل ملنع امليلي�ش���يات 
االإيرانية من احل�شول على قدرات تهدد 
املالحة اجلوية. وياأتي اإعالن التحالف يف 
وقت ت�ش���هد فيه امليلي�ش���يات احلوثية 
تراجًع���ا اأم���ام تق���دم املقاوم���ة اليمنية 
امل�ش���رتكة عل���ى خمتل���ف اجلبه���ات يف 
اليمن، حيث �ش���يطرت املقاومة اليمنية 
امل�ش���رتكة وعلى راأ�شها األوية العمالقة، 
اأم�س ال�شبت، على مبنى املجل�س املحلي 
ومق���ر ال�رسطة الع�ش���كرية ومبان جماورة 

يف مدين���ة الدريهم���ي مبحافظة احلديدة 
غرب���ي اليمن.  و�ش���نت ق���وات املقاومة 
امل�ش���رتكة، وباإ�ش���ناد جوي من التحالف 
العربي، هجوًما وا�ش���ًعا ع���رب 3 اجتاهات 
ب�ش���ورة متوازية، القتحام مركز مديرية 

الدريهمي.
ويف غ�ش���ون ذلك، اأحبطت املقاومة 
اليمنية امل�ش���رتكة حماولة ت�شلل جديدة 
التابع���ة ملديري���ة  اجلبلي���ة  منطق���ة  يف 

التحيتا باملحافظة ذاتها.

اأك���د الرئي����س الرتكي رجب طي���ب اإردوغان 
اأم�س ال�ش���بت اأن تركي���ا “لن تر�ش���خ” للواليات 
اإط���ار  اإ�ش���ايف ي�ش���ّب يف  املتح���دة، يف ت�رسي���ح 
التجاذب مع وا�شنطن الذي اأدى اإلى انهيار اللرية 

الرتكية يف االأيام االأخرية.
وقال اإردوغان خالل موؤمتر حلزبه االإ�ش���المي 
املحاف���ظ “حزب العدالة والتنمية” يف اأنقرة، “لن 
نر�شخ الأولئك الذين يقدمون اأنف�شهم على اأنهم 
�رسكاوؤنا اال�ش���رتاتيجيون يف حني ي�ش���عون جلعلنا 

ا”. هدًفا ا�شرتاتيجيًّ
وتاب���ع خالل ه���ذا املوؤمتر الذي يه���دف اإلى 
جتديد قيادة احلزب، “البع�س يعتقد اأن باإمكانه 
تهديدنا عرب االقت�شاد، العقوبات، اأ�شعار ال�رسف، 
معدالت الفوائد والت�ش���خم. لقد ك�ش���فنا خدعكم 

ونح���ن نتحداكم”. وتاأتي هذه الت�رسيحات يف حني 
متّر وا�ش���نطن واأنقرة، احلليفتان يف حلف �ش���مال 
ا  االأطل�ش���ي، باأزمة دبلوما�شية على �شلة خ�شو�شً

بق�ش���ية الق�ّس االأمريكي املو�ش���وع قيد االإقامة 
اجلربي���ة يف تركيا الذي تطالب الواليات املتحدة 
باالإف���راج عن���ه. واندلع���ت االأزمة عندما فر�ش���ت 

وا�شنطن يف اأول اأغ�ش���ط�س عقوبات غري م�شبوقة 
عل���ى وزيرين تركيني ورّدت اأنق���رة عليها. واأدى 
ه���ذا الت�ش���عيد يف التوت���رات اإلى انهي���ار العملة 
الرتكي���ة االأ�ش���بوع املا�ش���ي. وبع���د اأن �ش���هدت 
ا�شتقراًرا لب�شعة اأيام، �شّجلت اللرية التي خ�رست 
حوالى 40 % من قيمتها مقابل الدوالر منذ بداية 
الع���ام، تراجًعا اجلمع���ة بعد اأن هددت وا�ش���نطن 
بفر����س عقوب���ات جديدة عل���ى اأنقرة. واإ�ش���افة 
اإل���ى التوت���رات مع الوالي���ات املتحدة، �ش���عفت 
اللرية الرتكية ب�ش���بب قب�ش���ة الرئي����س الرتكي 
املت�ش���اعدة عل���ى االقت�ش���اد ورف�ش���ه بح�ش���ب 
املراقبني، ال�شماح للبنك املركزي برفع معدالت 
الفوائد. واأكد اإردوغ���ان اأثناء موؤمتر احلزب اأم�س 
ال�ش���بت، اأن تركيا “�شتوا�شل وتو�ّشع” عملياتها 

الع�شكرية خارج حدودها.

أردوغان يؤكد أن بالده لن ترضخ للواليات المتحدة
انقرة  أ ف ب:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

مكة المكرمة - وكاالت:

نيويورك ـ اف ب:

 رحيل االأمني العام لالأمم املتحدة ال�شابق كويف 

اأعلنت موؤ�ش�شة كويف عنان، اأم�س ال�شبت، 
وف���اة االأم���ني العام ال�ش���ابق لالأم���م املتحدة، 
احلائز على جائزة نوبل لل�شالم، مب�شت�شفى يف 
برن ب�ش���وي�رسا، عن عمر ناهز 80 عاًما. واأعلنت 
منظمت���ه غ���ري احلكومي���ة وفاته ب�ش���وي�رسا يف 
تغريدة، قائلة اإنه “تويف بعد مر�س ق�شري غري 
معروف”. وقال���ت املنظمة يف بيانه���ا: “اأينما 
كانت هناك معان���اة اأو حاجة كان ميد يده اإلى 
العديد من االأفراد بعطفه وتعاطفه العميق”. 
واأم�ش���ى عنان حياته املهنية بالكامل موظفا 

يف االأم���م املتحدة، وخدم فرتتني يف من�ش���ب 
االأم���ني الع���ام يف الف���رتة من 1 يناي���ر 1997 
اإل���ى 31 دي�ش���مرب 2006 ، بلغ ذروة النجاح يف 
منت�ش���ف الطري���ق تقريًبا عندم���ا مت منحه هو 
واالأمم املتحدة جائزة نوبل لل�شالم عام 2001.
وقال االأمني الع���ام احلايل لالأمم املتحدة 
اأنطوني���و غوتري�س اإن “كويف عن���ان كان قوة 
موجه���ة للخري. �ش���عرت بح���زن عمي���ق عندما 
علم���ت بوفات���ه. كان ه���و االأمم املتح���دة، من 
نواح���ي عدة. لق���د ترقى يف �ش���فوفها ليقود 
املنظمة اإلى االألفي���ة اجلديدة بكرامة وعزمية 

ال مثيل لهما”.

جنيف ـ أ ف ب:

• الرئي�شان االأمريكي دونالد ترامب والرتكي رجب طيب اردوغان )ار�شيفية(	

• تدمري منظومة دفاع جوي من نوع “�شام 6”	
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الإي���راين،  “املر�ش���د”  ال�ش���قف  يخّف����ض 
وي�ش���ع حّداً م�ش���بقاً للمواجهة املفتوحة بحيث 
ل ت�ش���ل اإلى ال�ِش���دام الع�ش���كري امل�ش���تحيل 
واملعروفة نتيجته �شلفاً! ثم يرتّد تلقائياً اإلى 
الداخ���ل، وبدلً م���ن ال�ش���تمرار يف اإلقاء تبعات 
الأزم���ات عل���ى التاآم���ر اخلارجي! وب���دلً من اأن 
يدعو الإيرانيني اإلى “ال�شمود” و”الت�شحية” 
يعط���ي الإ�ش���ارة املنتظ���رة لب���دء “حملة على 
الف�شاد القت�ش���ادي”، مع علمه امل�شبق )واهلل 
اأعل���م( اأن اأزم���ة اإي���ران الك���رى مل ي�ش���نعها 
الف�شاد، اإمنا ال�شيا�شات اخلارجية والطموحات 
امل�ش���تحيلة والعناوين املنفوخة... واملف�شية 

اإلى غري م�شامينها!
اأّما ال�ش���ق الثاين م���ن املعادلة املذكورة، 
اخلا����ض ب���� “ل تفاو����ض” فه���و اأق���ل واقعية 
م���ن ال���اء املرفوع���ة يف وجه احلرب، ب���ل يبدو 
غ���ري منطق���ي وغ���ري عمل���ي، واملق�ش���ود منه 
نكران النك�ش���ار على طريق���ة لءات اخلرطوم 
الثاث ال�ش���هرية بعد ح���رب 1967 العربية – 
الإ�رسائيلية! �ش���وى اأنه يف حالة اإيران ي�ش���تدرج 
التفاو����ض بدلً من اأن ينفي���ه طاملا اأن البديل 

الذي هو القتال لي�ض مطروحاً؟!
والوا�شح اأن لعبة الزمن والنتظار لي�شت 
خياراً متوفراً اأمام اإيران اليوم ويف امل�ش���تقبل 
املنظ���ور، واملراوحة يف امل���كان امللتب�ض بني 
الا �ش���لم والا حرب، لي�ش���ت ممكنة يف �ش���وء 
)اأو  ب�رسع���ة  امُلت�ش���اعدة  الداخلي���ة  الأزم���ات 
املتدحرجة نزولً!( ويف ظ���ل الأجندة الهجومية 
الوا�ش���حة التي يطرحه���ا ويعتمده���ا الرئي�ض 

الأمريكي.
�شخ�ش���نة الق�ش���ايا الك���رى يف اأي مكان 
وخ�شو�شاً يف عوامل العرب وامل�شلمني اأف�شت 
وتف�ش���ي اإلى نتائج كارثي���ة: مل يتحمل حافظ 
الأ�ش���د اأن “يدخ���ل التاري���خ” من ب���اب توقيع 
اتفاق �ش���ام مع اإ�رسائي���ل، وتلّطى خلف الأمتار 
الع�رسة الوا�ش���لة اإلى بحرية طرية! ومل يتحّمل 
يا����رس عرفات الثق���ل ذاته وتلّطى خلف ق�ّش���ة 
القد����ض! ول يتحم���ل “املر�ش���د” الإيراين على 
ما يبدو، وط���اأة التفاو�ض مع الأمريكيني حتت 
�ش���قف املطالب التي يطرحونه���ا... ول داعي 
لا�شرت�ش���ال يف توّقع النتائج “الأخرية” لهذه 

املناحة!. “امل�شتقبل”.

معادلة مكسورة )2(

حتذي���رات وتنبيه���ات وتوجيه���ات عديدة 
م���ن البنك املرك���زي والبنوك التجاري���ة واإدارة 
اجلرائم القت�ش���ادية والإلكرتونية، وحتذيرات 
اأخ���رى م���ن جه���ات ر�ش���مية خمتلف���ة كالتجارة 
واملالية وغريها من املوؤ�ش�شات ب�رسورة اتخاذ 
احليطة واحلذر من التعامات واملعامات وكل 
الأعم���ال اخلدمية، لكن مع كل هذا ال�ش���يل من 
التنبيه���ات والتوجيه���ات والتحذي���رات الت���ي 
زرع���ت بنفو����ض املواطنني اخل���وف من جمرد 
التعام���ل مع بع�ش���هم البع�ض باأي���ة معاملة اأو 
خدمة، بل اأ�ش���بح هناك من ل يخ���رج ديناراً من 
جيب���ه اأو يوق���ع ورق���ة معامل���ة قب���ل اأن ينتظر 
دهراً للتاأكد، وكاأنن���ا مبجتمع الدول الأفريقية 
ودول اأوروب���ا ال�رسقيةبوقت ما، حني اأ�ش���بحت 
القر�ش���نة م�رسوع���ة، م���ع هذا الو�ش���ع اأ�ش���بح 
املواط���ن قلقاً م���ن اأن تاأتيه �رسب���ة ل يعلم من 
اأي���ن؟ ول مت���ى؟ ففوق كل ما تعر����ض له حتى 
الآن م���ن اإج���راءات، هناك من ي�ش���ككه مبحيطه 
وكل ما يتحرك حول���ه، ويفرت�ض اأن يكون هذا 
الو�ش���ع مقبولً حينما حتر�ض الدولة واأجهزتها 
على التنبي���ه والتحذير، لكن غ���ري املعقول اأن 
ل يت���م اإطاعنا على ما يج���ري؟ وملاذا كل هذا 

ال�ش���يل م���ن التوجيه���ات والتحذي���رات؟ وهل 
هناك اخرتاقات؟ واأين؟ حتى ل ي�ش���كك الأخ يف 
اأخيه وال�شديق يف �شديقه، بل وميتنع املواطن 
م���ن اإجراء اأية معاملة حتت وطاأة اخلوف حيث ل 

يوجد ما يو�شح ال�شورة.
نعم للتيق���ن والنتباه، لكن ل للت�ش���وي�ض 
والتخوي���ف وزرع ال���روع بالنفو����ض كلما اأقدم 
املواطن على معاملة اأو قرار اأو اإجراء خ�ش���ية اأن 
يكون ذلك مزوراً اأو احتيالً، فقد انت�رست و�شائل 
الحتي���ال بكل املجالت املالية والقت�ش���ادية 
الجتماعي���ة  بالعاق���ات  وحت���ى  وال�شيا�ش���ية 
والعاطفي���ة زاد الحتي���ال وتفاقم عن اأي وقت 
م�ش���ى وكاأن املجتمع �شهد انقاباً، كان ميكن 
اأن ي�ش���بح الأمر طبيعياً وتاأخذ تلك التحذيرات 
والتنبيه���ات جمراها العادي جداً لو �ش���احبتها 
حم���ات توعية مع اإر�ش���ادات وتو�ش���يحات ملا 
يجري وك�شف الطا�شم التي تدور والتي تفاقم 
اخل���وف وال�ش���كوك وه���ذه م�ش���وؤولية الأجهزة 
الر�ش���مية التي تكتف���ي بالتحذير والرتويع من 
دون اأن ت����رسح اأو تف�رس للمواط���ن ما الذي يدور 
حوله، وكاأنها زادت الطني بلة على ما هو عليه، 
فبدلً من انت�ش���ال املواطن من الهلع وطماأنته 

زادت خوف���ه، فمئات الر�ش���ائل )SMS( حتمل 
التحذيرات اإ�ش���افة اإلى ما تتفنن فيه و�ش���ائل 
التوا�ش���ل الجتماعي من ن�رس ال�ش���ائعات، حيث 
اأ�ش���بح ذلك كالهواء نتنف�ش���ه يومياً مع حتمل 
كمية ال�شغط والتوتر التي ت�شببها هذه احلالة 
ف���وق حالة ال�ش���غط الروتينية التي اكت�ش���بها 

املواطن بعد طفرة الإجراءات التق�شفية.
ل اأق�ش���د التقلي���ل من قيم���ة واأهمية هذه 
الأجهزة والدور الذي توؤديه لكن لبد من تغيري 
�شيا�ش���ة التعتي���م والتظليل وال�ش���مت وعدم 
ال�رسح والتف�ش���ري لنكون على بين���ة مما يجري، 
واإل حتولت هذه التحذيرات لأداة �شاغطة تزيد 
الطني بلة! الطامة الكرى اأن املواطن الب�شيط 
وحت���ى املثق���ف واملتعل���م �ش���ار لقم���ة زائغة 
لو�ش���ائل التوا�ش���ل الجتماعي التي ت�شتدرجه 
لتكرار ون�رش ال�ش���ائعات ب���ل االنخراط باحلروب 
وال�رساعات والتناف�ض، وكاأننا بغابة ذئاب وهذا 
ما مل نكن عليه لعقود طويلة م�ش���ت، وال�شوؤال 
م���ن له م�ش���لحة باإثراء هذه الغابة بالت�ش���وي�ض 

والت�شليل؟.

تنويرة: كرثة الأ�شدقاء اإ�شارة حتذير.

والرتي����اح  التف����اوؤل  اأج����واء  كان����ت 
واأحادي����ث النا�ض قد �ش����بقت بع����دة اأيام 
لقاء �شاحب اجلالة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف����ة عاه����ل الب����اد املف����دى حفظه 
اهلل اأه����ايل ال����دراز، ب����ل كان الكث����ري من 
املواطن����ني، �ش����واء من �شخ�ش����يات البلد 
من اأهايل الدراز اأو من �ش����ائر املناطق يف 
بادنا الطيبة، يعرون عن �ش����رية و�شجية 
ُع����رف بها اأه����ل البحرين، قيادًة و�ش����عًبا، 
يف تاقيه����م وتعا�ش����دهم وتكاتفه����م يف 
خمتل����ف الظ����روف واملراح����ل، ولي�ض هذا 
اأم����را م�ش����تغربا اأب����ًدا، ب����ل هو امل�ش����مار 
الطي����ب ب����كل املع����اين الوطني����ة ووحدة 

ال�شف والن�شيج الوطني.
لق����اءات جال����ة امللك و�ش����مو رئي�ض 
ال����وزراء و�ش����مو ويل العه����د رعاه����م اهلل 
ملوؤها اخلري وال�شمات البحرينية الأ�شيلة، 
لهذا، ندرك نحن كمواطنني بحرينيني اأن 
بادن����ا بيت للجميع، ق����د نختلف وقد متر 
بنا ف����رتات ومراح����ل متفاوتة م����ن ناحية 
تداعياته����ا، لكنن����ا حتًما نتكات����ف ونقف 
ي����ًدا بي����د، ففي اللق����اء الذي جم����ع جالة 
امللك حفظ����ه اهلل باأهايل الدراز مل يقت�رس 
احلديث ع����ن احتياجات الأه����ايل ومتابعة 
�ش����وؤونهم واأحوالهم، فه����ذا اجلانب مهم 
وتولي����ه قيادة الب����اد ج����ل اهتمامها، اإل 
اأن جالة امللك اأفا�ض بالإ�ش����ادة بالأهايل 
يف خدم����ة الوط����ن واإ�ش����هاماتهم الفاعلة 
يف خمتل����ف القطاعات، ودون �ش����ك، فاإن 
املواقف الوطنية ل����كل اأهل البحرين هي 
التي مكنت مملكتنا من تخطي ال�ش����عاب 
والتحديات لتنعم بقيم را�ش����خة للتكافل 
والتعاي�����ض والت�ش����امح الإن�ش����اين، وهذه 
ركائز من الثوابت البحرينية التي حافظنا 
و�ش����نحافظ عليه����ا جميًعا، وه����ي املنهج 
ال����ذي تعلمناه م����ن قيادتن����ا حفظها اهلل 

ورعاها.
اإذا، ه����ي مكانة وثقة �ش����امية �ش����واء 
لأهايل الدراز اأو لكل املواطنني يف البيت 
البحرين����ي ل����دى جال����ة امللك نعت����ز بها 
كو�ش����ام فخر كب����ري، وهي املكان����ة ذاتها 
التي يعر عنها �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
الأمري خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة رئي�ض 
الوزراء املوقر، واإذا عدنا اإلى �شهر يوليو 
م����ن الع����ام 2017 فاإنه ميث����ل النطاقة 
الت����ي �ش����هدت توجيه����ات �ش����مو رئي�ض 
ال����وزراء للقيام بالزي����ارات امليدانية من 
جانب الوزراء وامل�ش����وؤولني للوقوف على 
احتياجات اأهايل الدراز وتنفيذ امل�شاريع 
احليوية، بدًءا باملرافق والطرق وم�شاريع 
البني����ة التحتية م����روًرا بتوف����ري الوظائف 
وتنفي����ذ امل�رسوع����ات والرامج ال�ش����بابية 
امل�ش����اريع  اإل����ى  و�ش����وًل  والجتماعي����ة 

ال�شحية والتعليمية والإ�شكانية.
املطلوب من امل�ش����وؤولني كل ح�شب 
م�شوؤوليته وقطاعه، اإعادة درا�شة وتقييم 
�شري العمل يف امل�شاريع اخلدمية، فاأهايل 
الدراز عروا ب����كل التقدير والعرفان عن 
هذا الهتمام، وعروا اأي�ًش����ا عن اأملهم يف 
النتهاء من كل امللفات املعنية بالأهايل 
واملرتبطة بالأمور الإ�ش����كانية وال�ش����حية 
والتعليمية وال�ش����بابية، اإل����ى جانب اإمتام 

وتطوير امل�شاريع اخلدماتية يف القرية.
الأج����واء كم����ا قلنا، ع����وًدا عل����ى بدء، 
هي �ش����مات بيتن����ا البحريني، وامل�ش����رية 
كما اأ�ش����ار جالة امللك، ما�شية قدًما نحو 
املزيد م����ن البناء والتطوير من اأجل رفعة 
الوطن، وهذه امل�ش����رية حتظ����ى باهتمام 
�ش����مو رئي�ض ال����وزراء و�ش����مو ويل العهد 
وتبع����ث يف نفو�����ض املواطن����ني تطلعات 
م�رسوع����ة لروؤي����ة بادن����ا متقدم����ة يف كل 
املج����الت، فالإجنازات الوطني����ة وجتاوز 
التحديات و�ش����ياغة امل�ش����تقبل و�شيانة 
وحدتنا ون�ش����يجنا الوطني، اأم����ور تتحقق 
كله����ا بالتكات����ف وما اأروع هذه ال�ش����مات 
البحرينية، وهاهي ن�ش����مات عيد الأ�شحى 
املبارك حتمل معها الب�ش����ائر ون�شاأل اهلل 
اأن يجعله عيًدا مبارًكا على البحرين، ملًكا 
وقيادًة و�ش����عًبا، ونوا�ش����ل جميًعا م�شرية 
بن����اء بادن����ا الغالي����ة، وكل ع����ام واجلميع 

بخري.

مكانة أهالي الدراز لدى جاللة 
الملك وسمو رئيس الوزراء

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

امل�ش���وؤول اأو الوزير الن�ش���ط هو الذي يعرف 
اأدق الأم���ور يف وزارت���ه ويبتع���د ع���ن التعقيدات 
الإداري���ة، والأه���م ه���و اأن يفتح ب���اب مكتبه اأمام 
املواط���ن، وهذا هو النهج الذي اأر�ش���اه �ش���يدي 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة رئي�ض الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه 
ال���ذي يوج���ه امل�ش���وؤولني ب�ش���فة م�ش���تمرة اإلى 
التوا�ش���ل واللتقاء باملواطنني وال�ش���تماع اإلى 
ماحظاته���م واقرتاحاته���م ومتطلباته���م وفت���ح 

اأبواب مكاتبهم وحتقيق اأف�شل اخلدمات لهم.
يوم اجلمع���ة املا�ش���ي هاتف���ت الأخ العزيز 

جمي���ل حميدان وزير العمل وطلبت منه م�ش���اعدة 
�ش���اب جامعي يف اآخر �ش���نة له للح�شول على عمل 
ينا�ش���ب تخ�ش�شه، فال�شاب يتيم الأبوين وخالته 
هي التي ت�رسف عليه مع اإخوانه ال�ش���غار، و�شبق 
اأن قدم يف اأكرث من جهة ومل يوفق، ال�ش���اب يريد 
اأن يعم���ل ويكمل درا�ش���ته يف نف�ض الوقت، وكل 
هذه التفا�ش���يل الأخرية مل اأخر الوزير بها، فقط 
اأخرته باأن هناك �ش���ابا جامعيا يف اآخر �شنة يبحث 
عن عمل لي�شاعد اأ�رسته، فرد الوزير “ابعثه يل واأنا 
اإن �ش���اء اهلل راح اأقوم بالواج���ب”، مل يقل الوزير 
“خل���ه يو�ش���ل اأوراق���ه عن���د ال�ش���كرتري اأو مدير 

التوظي���ف وراح اأتاب���ع”، مع اأن ه���ذا كان ممكنا، 
ولكن الوزير حميدان طلب اأن ياأتي اإليه ال�ش���اب 
�شخ�شيا ليتعرف وي�شتمع اإلى ق�شته كاملة دون 

و�شيط.
التوفي���ق بي���د اهلل �ش���بحانه وتعال���ى، لكن 
ال�ش���طاع بالأمان���ة عل���ى اأكم���ل وج���ه وتلم����ض 
ومعرف���ة احتياج���ات وماحظ���ات املواطن���ني هو 
ال�ش���يء الذي وجدته يف الوزير حميدان، ف�ش���يدي 
�ش���مو رئي����ض ال���وزراء حفظه اهلل ورع���اه حري�ض 
جدا على توفري اأق�ش���ى �ش���بل الراحة للمواطنني 
والوق���وف على خمتل���ف متطلباته���م وحاجاتهم، 

وحتقي���ق اأق�ش���ى درجات الر�ش���ا لهم، وي�ش���دد 
اأي�ش���ا �ش���موه على �رسورة التعاطي الإيجابي من 
قبل ال���وزارات واجله���ات احلكومية مع م�ش���اكل 
املواطن���ني والهتمام مبا تن�رسه ال�ش���حافة عنهم 
ومعاجلة الق�شور، اإذ يجب اأن ي�شعر املواطن باأن 
وزراء وم�ش���وؤويل احلكومة قريب���ون منه واأبوابهم 

مفتوحة اأمامه.
اإن الهتم���ام باملواط���ن وخدمات���ه م���ن اأهم 
املرتك���زات جلمي���ع الرام���ج واخلط���ط التنموية 

للحكومة املوقرة.

باب الوزير المفتوح

باتت الأغلبية - واأعد نف�ش���ي منها - تلجاأ اإلى 
ا�ش���تخدام الطرق الق�ش���رية والبعيدة عن ال�شوارع 
الرئي�ش���ية، توفريا لكثري من دقائق النتظار داخل 
املركبات يف �ش���وارع تع���ج بازدحام كب���ري ولهيب 
طق�ض ال�ش���يف، اإل اأن هذا الهروب له فائدة كبرية 
بالتع���رف على بع����ض مع���امل الق���رى يف البحرين، 
واأعتره فر�شة �ش���ياحية اقت�شادية عظيمة اإن جاز 

التعبري لكثري من مرتادي الطرق املخت�رسة.
فبالإ�ش���افة لتوفري الوقت واجلهد، �شت�ش���نح 
ل���ك الفر�ش���ة اإذا ما داأبت على ال���رتدد على بع�ض 
الطرق التعرف على مرافقها وخدماتها واحل�ش���ول 
عليها ب�شعر اأقل قد ي�شل يف كثري من الأحيان اإلى 
فارق 20 % عن ال�شعر اخلارجي، ويف هذا املو�شوع 

اأ�رسب الكثري من الأمثلة التي ل تعد ول حت�شى من 
خدمات املكتبات و”ال�ش���وبر ماركت” واملغا�ش���ل 
بالإ�ش���افة اإل���ى الكافترييات وحتى اك�ش�ش���وارات 
املنازل اأو ال�ش���يارات اأو الكماليات اخلا�ش���ة، وهو 
ما يعد توفريا اقت�ش���اديا تقدمه القرى ل�ش���كانها 

ومرتاديها. 
وعلى منط “اأهل مكة اأدرى ب�ش���عابها”، كذلك 
اأهل القرى لديهم من الفطنة والدراية اأن ي�شنفوك 
ب�رسعة اإن كن���ت من اأهل قريتهم اأو قرية جماورة اأو 
غريب���ا بتاتا عنهم، وكلما ابتع���دت عنهم يف اللكنة 
وال�شكل كلما حاولوا ا�شتقطابك باأ�شاليبهم املرحة 
وتخفي�ض اأ�ش���عار الب�شاعة علك ت�شبح زبونا دائما 
وجتل���ب لهم اآخري���ن، وهو م���ا اأراه قاعدة جذب من 

الدرجة الأولى واأ�شلوبا ا�ش���تقطابيا متميزا، فغالبا 
يعاود الكثريون الك���رة يف التعامل مع نف�ض البائع 
اأو مقدم اخلدمة اإلى اأن تبنى عاقة دائمة وم�شتقرة 

بني الطرفني.
الطري���ف يف مو�ش���وع القري���ة اأن���ك ت�ش���تطيع 
اأن تلم���ح عائلة قادمة للتو من �ش���فر ب���ري، وترى 
ا�ش���تقبال الأه���ايل له���ا، كما ت���رى الأطف���ال وهم 
يلعب���ون بالدراج���ات ويجرون على الأق���دام وهو ما 
بات مفقودا يف كثري من امل�شاهد اليومية يف املدن 
وتقل�ض عن ذي قبل ناهيك عن انت�شار “اخلبابيز” 
وا�ش���طفاف الأفراد للح�ش���ول على ن�ش���يبهم من 
اخلب���ز ال�ش���اخن، وتردد امل�ش���لني على امل�ش���اجد 
ال�ش���باب  م�ش���اريع  وبع����ض  ال�ش���اة،  اأوق���ات  يف 

واملراهقني يف فرتة ال�شيف، واأ�شواق تعقد ب�شكل 
دوري، كل ذل���ك واأن���ت تقود �ش���يارتك يف طريقك 

املخت�رس.
ول اأن�شى تلك املراأة الطيبة �شاحبة البت�شامة 
ال�ش���احرة الت���ي فطن���ت اإل���ى �ش���ياعي م�ش���اء واأنا 
اأ�ش���لك طريقا خمت�رسا جديدا، حي���ث وقفت للحظة 
لأقرر هل �ش���اأكمل ال�ش���ري قب���ا اأم �ش���اأجته مييناً، 
فدنت من نافذة ال�ش���يارة عار�ش���ة علي القليل من 
“ال�شمبو�شة واجلباتي” الذي حتمله يف يدها متجهة 
ملنزله���ا كعامة على الرتحيب وموؤازرة لوجودي يف 
منطقتها... جرب اأن ت�ش���لك طريقا خمت�رسا يف قرى 
البحرين وتاأكد اأنك �شت�شادف الكثري من امل�شاهد 

الرائعة التي �شت�شعد يومك.

في قرى البحرين

عادل عيسى 
المرزوق

احذر من أين تأتيك 
ahmedjuma44الضربة؟

@yahoo.com أحمد جمعة

علي 
نون

باإلذن..
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يدعو نادي الرفاع الرشقي الريايض الثقايف برئاسة الشيخ عبدالله بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة النعقاد الجمعية العمومية غري العادية، وذلك بغرض التصويت 

عىل اعتامد الشعار الجديد للنادي، الذي ُقدم مقرتحه خالل املؤمتر الصحفي 
املنعقد يف يونيو املايض، كام يعلن نادي الرفاع الرشقي عن فتح باب تجديد 

العضويات واالشرتاكات السنوية، وكذلك قررت إدارة النادي متديد فرتة سداد 
االشرتاكات وقبول العضويات الجديدة ملدة أسبوعني من تاريخ 15/8/2018 

حتى تاريخ 30/8/2018.
علاماً أن انعقاد الجمعية العمومية غري العادية سيكون يف تاريخ 5/9/2018 يف 

متام الساعة السادسة والنصف مساءاً يف الصالة الرياضية يف النادي.

الرفاع الشرقي يدعو العتماد الشعار الجديد في العمومية غير العادية
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أب��رم االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
ويف خط��وة الفتة للغاي��ة وألول عىل 
مس��توى كرة السلة البحرينية، اتفاقية 
صحية مع مستشفى “رويال البحرين” 
لس��نة كامل��ة، وذل��ك ضم��ن إط��ار 
البحريني  االتحاد  اس��رتاتيجية  تفعيل 
لكرة الس��لة بتوجيهات رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل آل خليفة، عرب التعاون 
م��ع القطاع الخاص يف الرعاية الصحية 
الشاملة املجال الداخيل والخارجي، إذ 
ا  يعد التعاون مع القطاع الخاص واحداً

من بنود برنامج استجابة.
وأب��رم االتفاقي��ة من جان��ب االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة نائب الرئيس 
نارص القصري، ومن جانب املستش��فى 
جاك��وب ثوم��اس املدي��ر التنفي��ذي 
للعمليات واملش��اريع، وبحضور األمني 
الع��ام لالتحاد البحريني لكرة الس��لة 
عبداإلله عبدالغفار وأنور رشف رئيس 
لجن��ة املس��ابقات باالتح��اد، ورحمة 

جاب��ري مدير عام العملي��ات اإلدارية 
والترشيعية مبستشفى رويال البحرين.

تجهيزات صحية

ب��ني  ومبوج��ب االتفاقي��ة املتوقع��ة 
الطرفني، فإن املستشفى سيقوم بتوفري 
تجهي��زات صحي��ة متكامل��ة تتمث��ل 
أبرزها تواجد سيارة اإلسعاف يف جميع 
مس��ابقات الدرجة األوىل للرجال لكرة 
الس��لة ملدة عام كام��ل وكأس خليفة 
بن سلامن، باإلضافة إىل تواجد األطقم 
الطبية، عالوة عىل تقديم الفحوصات 
الطبية واالستش��ارات املتعددة لالعبي 

املنتخبات الوطنية.

إشادة بالتعاون

وأك��د نائب رئيس االتح��اد البحريني 
لك��رة الس��لة نارص القص��ري أن توقيع 
االتفاقي��ة مع مستش��فى روي��ال يأيت 
ضم��ن إط��ار التع��اون املتب��ادل بني 
ا يف ه��ذا اإلطار مبا  الجانب��ني، مش��يداً

يبديه املستشفى من تفاعل إيجايب مع 
أف��كار االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
برئاس��ة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة.
وأكد القصري أن االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة يسعى إىل بناء رشاكات متميزة 
مع مختل��ف القطاع��ات يف اململكة، 
وذلك بهدف تنفيذ اسرتاتيجية االتحاد 
لالرتقاء بكرة الس��لة البحرينية وتوفري 
البيئة املثالية أمام جميع منتسبيها من 
��ا يف تطوير مختلف  أجل امل��ي قدماً
أركان اللعب��ة مش��رياًا إىل أن االتفاقية 
املوقعة ب��ني االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة ومستش��فى روي��ال البحرين 
تعت��رب األوىل من نوعها ملا تتضمنه من 
بنود مهمة س��يكون لها األثر اإليجايب 

عىل نجاح الدوري يف هذا العام.
 وأع��رب القص��ري باس��مه ونيابة عن 
البحرين��ي  االتح��اد  إدارة  مجل��س 
لك��رة الس��لة عن ش��كره وتقديره إىل 
مستشفى رويال البحرين عىل تعاونه 

مع االتحاد يف هذا املوس��م األمر الذي 
يؤكد اسرتاتيجية املستشفى تجاه دعم 
الحركة الشبابية والرياضية يف اململكة.

تنظيم مميز

بحس��ن  ثوم��اس  جاك��وب  وأع��رب 
التعاون م��ع االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة والتنظيم املميز الذي ملس��وه 
��ا  م��ن مجل��س إدارة االتح��اد، مضيفاً
“حس��ن التنظيم هذا والتعاون املميز 
ه��و الذي جعلن��ا نقدم ع��ىل خطوة 
توقي��ع االتفاقية مع االتح��اد يف هذا 
املوسم، إمياناًا منا بأهمية هذه الخطوة 
وانعكاسها اإليجايب عىل كافة األطراف 
ا عىل اس��رتاتيجية املستش��فى  وتأكيداً
وتعاون��ه املجتمعي يف دع��م الحركة 
الرياضي��ة يف اململك��ة وخاص��ة لعبة 
كرة الس��لة التي تس��ري بخط��ى ثابتة 
نحو التقدم والرق��ي، ونحن يف رويال 
البحرين سنعمل بكل طاقاتنا يف سبيل 
إنج��اح هذه االتفاقي��ة الهامة وتنفيذ 

بنوده��ا بصورة مثالي��ة تخدم أهداف 
وقيم املستش��فى وتنعك��س بطريقة 

متميزة عىل كرة السلة ومنتسبيها”.
وأضاف جاكوب “نقّدم الشكر الجزيل 
البحريني  االتح��اد  لرئيس  بالخصوص 
لكرة الس��لة س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل آل خليفة ع��ىل إتاحة الفرصة لنا 
لخدمة الش��باب البحريني يف الجانب 
ا يف كرة الس��لة التي  الريايض، وتحديداً
تشهد شعبية كبرية يف مملكة البحرين، 
ا مهاماًّ من  ونحن نأمل أن نكون ج��زءاً
نج��اح برامج وأنش��طة االتح��اد لهذا 
��ا أن الجانب الش��بايب  الع��ام، خصوصاً
ا مه��اماًّ للغاي��ة يف املجتمع  ُيع��د جزءاً
البحريني، وهم يحتاجون باستمرار إىل 
رعاية واهتامم من مختلف القطاعات، 
��ا كل يف مجاله يج��ب أن يبدي  وطبعاً
دوره لتفعي��ل كاف��ة األم��ور الرامي��ة 
يف ه��ذا الجان��ب، وبالطب��ع االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة برئاس��ة سموه 
له خطوات س��باقة لالعتناء بالش��باب 

الري��ايض البحرين��ي س��واءاً العبني أو 
الجامه��ري كذل��ك،  إداري��ني وحت��ى 
وبالت��ايل فإن وجود اس��م مستش��فى 
روي��ال البحرين ضمن هذه الخطوات 
ُيعد أمراًا إيجابياًّا لنا بالتأكيد، ونأمل أن 
نكون يف مس��توى املسئولية وأن ُنقدم 
عم��الاً مميزاًا يس��اهم يف نج��اح كافة 

الربامج واألنشطة الخاصة باالتحاد”.
وت��م يف االجت��امع التأكي��د ع��ىل أنه 
باإلضاف��ة لتواجد س��يارات اإلس��عاف 
يف جميع مباريات املس��ابقات املحلية 
لالتح��اد للدرج��ة األوىل وكأس خليفة 
ب��ن س��لامن وتصفي��ات كأس آس��يا، 
فسيتم تقديم بعض الخدمات الصحية 
املتمي��زة لالعبي منتخب كرة الس��لة، 
ومنه��ا خدم��ات الفح��ص الس��نوي، 
باإلضافة لفحص األش��عة املغناطيسية 
عند الحاجة، باإلضافة لبعض الخدمات 
الطبية التي يتميز بها مستشفى رويال 
ا تخفيض الرس��وم عىل  البحرين، وأيضاً

أمور صحية أخرى مهمة.

“ال���س���ل���ة” ي���وّق���ع ات��ف��اق��ي��ة ص��ح��ي��ة م���ع “روي������ال ال��ب��ح��ري��ن”
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن س��م��و ال��ش��ي��خ ع��ي��س��ى ب���ن علي

جانب من توقيع االتفاقية بين االتحاد البحريني لكرة السلة ومستشفى رويال

اتحاد السلة                    المركز اإلعالمي

بتوجيهات من رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة، تم تشكيل اللجنة املنظمة 
العلي��ا للمرحلة الثاني��ة من تصفيات 
كأس آسيا للكبار، إذ ستقام التصفيات 
يف مملك��ة البحرين خ��الل الفرتة 11 
حت��ى 15 س��بتمرب املقبل مبش��اركة 
منتخبن��ا الوطن��ي األول ومنتخب��ات 
الس��عودية واإلم��ارات وبنغالدي��ش 
وس��رييالنكا.  ويرتأس الش��يخ سلامن 
بن عبدالله آل خليفة اللجنة املنظمة 
العليا للتصفي��ات، وتضم: من األمانة 
العام��ة لالتحاد عبداإلل��ه عبدالغفار 
وأحمد يوسف، ممثل وزارة الداخلية 
الرائ��د أحمد بوبش��يت، ممثل وزارة 

شؤون الشباب والرياضة عيل املالود، 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة  ممث��ل 
هشام البلويش، وممثل قناة البحرين 
الرياضي��ة عبدالعزي��ز خضري، وعضو 

اللجنة خالد خليل. 
ويأيت تش��كيل اللجن��ة املنظمة العليا 
��ا من س��موه للتحض��ري املبكر  حرصاً
واإلعداد بش��كل مناس��ب الستضافة 
التصفي��ات، مبا يضم��ن تحقيق أقىص 

درجات النجاح. 
وخالل االجتامع األول للجنة املنظمة 
العلي��ا، رّح��ب رئيس اللجنة الش��يخ 
س��لامن بن عبدالله بالحضور ش��اكراًا 
س��مو رئيس االتحاد ع��ىل الثقة التي 

أوليت من قبله ألعضاء اللجنة. 

وأك��د الش��يخ س��لامن ب��ن عبدالله 
أن اللجن��ة تس��عى لتحقي��ق النجاح 
التنظيم��ي الذي يتناس��ب مع مكانة 
مملكة البحرين يف استضافة مختلف 
الفعالي��ات الرياضي��ة الك��ربى ع��ىل 
جميع األصعدة.   وحث الشيخ سلامن 
جميع أعض��اء اللجنة لتوحيد الجهود 
وتكثيفها من أج��ل إظهار التصفيات 
ا عىل  بالشكل التنظيمي املميز، مشدداً
أهمية املتابعة املستمرة للمستجدات 
التنظيمية مبا يكفل نجاح االستضافة. 
واستعرض املجتمعون جدول املباريات 
الذي أص��دره االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الس��لة، باإلضافة إىل مناقشة مختلف 
الجوانب التنظيمية واإلدارية، والفنية 

مع القناة الرياضية، وكذلك مناقش��ة 
كاف��ة األمور األمنية م��ع ممثل وزارة 
الداخلية.  واعتم��دت اللجنة صالتي 
ن��ادي املنام��ة ونادي املح��رق كمقر 
لتدريب��ات املنتخب��ات املش��اركة، إذ 
قدمت اللجنة يف هذا الصدد الش��كر 
إلدارة الناديني ع��ىل التعاون اإليجايب 

املتبادل. 
ويف ختام االجتامع وّجه الشيخ سلامن 
بن عبدالله الش��كر الجزي��ل لجميع 
أعض��اء اللجنة عىل تفانيهم وحرصهم 
ع��ىل إظهار التصفيات بأفضل ش��كل 
تنظيم��ي، في��ام تم االتف��اق عىل أن 
يك��ون االجتامع الثاين ي��وم األحد 26 

أغسطس الحايل

أشاد مع األعضاء بثقة سمو الشيخ عيسى بن علي

سلمان بن عبداهلل رئيًسا للجنة المنظمة العليا لتصفيات “آسيا للسلة”
اتحاد السلة                المركز اإلعالمي

 جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لتصفيات كأس آسيا 

توبلي يوافق على إعارة موسى لباربار
وافق مجلس إدارة 

نادي توبيل عىل 
إعارة نجم فريقه 

األول لكرة اليد 
أحمد موىس إىل 

نادي باربار ليمثل 
صفوفه يف املوسم 
الريايض 2018 / 

.2019
وافق توبيل عىل 

إعارة موىس ملوسم 
واحد بعد خطابات متبادلة بني إدارة الناديني، والوصول التفاق 

نهايئ مبعية الالعب حول قيمة الصفقة املالية. ومن املؤمل أن تتم 
مراسم توقيع العقد الرسمي خالل األيام القليلة املقبلة إن مل تكن 
الساعات املقبلة، والتي ستشهد انخراط الالعب يف تدريبات باربار 

تحت قيادة مدربه )الجديد القديم( سيد عيل الفالحي.
وستكون محطة باربار هي األوىل لالعب أحمد موىس الذي تدرج 

يف فئات توبيل، وكان باملوسم املايض قريب من خوض محطته 
االحرتافية األوىل من بوابة النادي األهيل الذي دخل يف مفاوضات 

مع ناديه، ولكن فشلت الصفقة بسبب املطالبات املادية التي 
جعلت األصفر يغض النظر عنه.

ويأمل باربار االستفادة من إمكانات وخدمات موىس يف الخطوط 
الخلفية بجانب قائده النجم الخبري جعفر عبدالقادر ومحمد 

حبيب مع العنارص الشابة يف ظل غياب أحمد املقايب عن 
منافسات املوسم بداعي اإلصابة وافتقاده النجمني عيل عبدالقادر 

ومحمد املقايب اللذين انتقال لصفوف النادي األهيل.
إذ تنتظر الفريق هذا املوسم مشاركات عديدة متمثلة يف كاش 

السوبر البحريني املؤهل للسوبر البحريني اإلمارايت مع مسابقتي 
الدوري والكأس، وتواجده يف البطولة اآلسيوية لألندية )أبطال 

الدوري( مع احتاملية تواجده يف بطولة الخليج لألندية.

الشعار الجديد المقترح الشعار الحالي

اإلس��������ع��������اف س����ي����ح����ض����ر ف�������ي ج����م����ي����ع ال�����م�����ب�����اري�����ات

علي مجيد
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17 الكروية الوطن  بطولة  نهائي  إلى  و”نيوسات”  “الوسطى” 
البالد سبورت

تأّهَل إىل نهايئ بطولة الوطن 
الثالثة املقامة عىل مالعب 

نادي سامهيج ضمن منافسات 
الدور الرباعي، فريق الوسطى 
بطل النسخة األوىل بعد تغلبه 

عىل فريق باستا بارك بهدف يف 
الدقائق األخرية من عمر املباراة.

 وتأهل فريق نيوسات الذي كرس 
هذه املرة حاجز االكتفاء بالوصول 

للدور الرباعي يف نسخة البطولة 
األوىل وتخطى حاجز الوصول 

لدور الثامنية يف النسخة الثانية، 
وذلك عىل حساب فريق أمني 

عام مجلس النواب عبدالله خلف 
الدورسي بنتيجة هدف مقابل 

ال يشء يف الوقت الذي كاد فيه 
فريق األمني الوصول للركالت 

الرتجيحية لوال ضياع فرصة مثينة 

من ركلة جزاء أهدرها جّسام 
عنان. 

بدأ فريق باستا بارك يف املباراة 
األوىل بالضغط الهجومي الذي 

بنّي أفضليته عن فريق الوسطى، 
وذلك عن طريق الالعب عيل 
أحمد ويوسف الحاييك، فيام 

حاول الوسطى الوصول ملرمى 
باستا بارك إال أن املحاوالت كانت 

خجولة وبدت سهلة، لينتهي 
الشوط بالتعادل السلبي.

واستمر اللعب يف الشوط الثاين 
بحذر شديد من كال الفريقني، 
وظل فريق الوسطى معتمًدا 

عىل استغالل أخطاء باستا بارك 
وعىل الهجامت املرتدة قدر 

اإلمكان. ويف املقابل، أضاع فريق 
باستا بارك فرصة لالعب يوسف 

الحاييك وفرصة أخرى يف الدقيقة 
18 أضاعها الالعب عيل أحمد 

حتى جاء هدف الفوز للوسطى 
بواسطة الالعب طالل القايض 

يف الدقائق الخمس األخرية من 
عمر املباراة. حصل عل جائزة 
أفضل العب يف املباراة جعفر 

عبدالحسني مقدمة من مطعم 
من مباريات نصف النهائيمرمريز.

تق��ام عند 7 م��ن مس��اء اليوم 
)األح��د( قرع��ة دوري نارص بن 
حمد املمتاز لكرة القدم للموسم 
وذل��ك   ،2018-2019 الري��ايض 
يف فن��دق الريجن��ي بالعاصمة 

)املنامة(.
وسيتم اليوم الكشف عن جدول 
مباري��ات دوري ن��ارص بن حمد 
املمتاز، الذي تم تدش��ينه خالل 

يوليو املايض.
وكان��ت األمان��ة الع��ام لالتحاد 

البحريني لكرة القدم قد وجهت 
دع��وات خاص��ة باس��م رئي��س 
البحريني لك��رة القدم  االتح��اد 
الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة إىل رؤس��اء األندي��ة 
األعضاء باالتحاد لحضور مراس��م 
حفل س��حب قرعة دوري نارص 
ب��ن حم��د املمتاز الذي س��يقام 

اليوم.
كام وجهت األمانة العامة الدعوة 
ملختلف وس��ائل اإلعالم لتغطية 

مراسم سحب القرعة.
البحريني لكرة  وعكف االتح��اد 
القدم خالل األي��ام املاضية عىل 
التحضري واإلعداد ملراس��م سحب 
أيًضا  س��تحظى  الت��ي  القرع��ة، 
بنقل مبارش عىل قن��اة البحرين 

الرياضية.
ويحرص اتحاد الكرة عىل إخراج 
الحف��ل بص��ورة تنظيمية مميزة 
تليق باس��م املسابقة التي تحمل 
اس��م ممثل جاللة امللك لألعامل 

الشباب رئيس  الخريية وش��ؤون 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 

البحرينية  األوملبية  اللجنة  رئيس 

س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليف��ة، إذ انته��ى االتح��اد من 

القرعة  إلقامة  التجهي��زات  كافة 

التي ستكشف عن هوية الجدول 

للقسمني األول والثاين للدوري.

وس��تجرى القرعة بشكل مفتوح 

ومطلق للقسمني.

للقدم الممتاز  حمد  بن  ناصر  دوري  قرعة  سحب  اليوم 
للموسم 2018 - 2019

اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي:

ح���ك���ام ال���ك���رة ي��خ��ت��ت��م��ون م��ع��س��ك��ر اإلس��ك��ن��دري��ة

 الشيخ علي بن خليفة شعار دوري ناصر بن حمد الممتاز

اختت��م امل��درب الوطني لك��رة القدم 
عبدالصاح��ب  اآلس��يوي  واملح��ارض 
عبدالنبي فرتة معايش��ة اس��تمرت 10 

أيام يف العاصمة البلجيكية- بروكسل.
وقال عبدالصاحب عبدالنبي ل� ”البالد 
سبورت” إن فرتة املعايشة استثمرها يف 
مقابلة مدربني مختلفني، خصوًصا عىل 
مس��توى الفئات العمري��ة لألندية أو 

األكادمييات يف بلجيكا.
وأض��اف: “كانت الفرتة فرص��ة مثالية 
لالطالع ع��ىل طبيعة العم��ل املوجود 
يف بلجيكا. حققت اس��تفادة كبرية عىل 
مختلف األصعدة، وما هو مطبق هناك 
ممك��ن تطبيقه هن��ا يف البحرين أيًضا 
وإحداث نقلة نوعية للفئات الصغار”.

4 أندية

وتح��دث املدرب الوطن��ي لكرة القدم 
عن زيارته ل� 4 أندية يف بلجيكا، التقى 
خالله��ا مبدريب الفري��ق األول والفئات 

الرديف.
وأش��ار إىل أن نادي أندرلخت البلجييك 
كان م��ن ب��ني األندي��ة الت��ي زاره��ا، 
خصوًص��ا وأنه عقد جلس��ة ثنائية مع 

مدرب فريق تح��ت 16 ومدرب فريق 
تحت 18 س��نة بالنادي، مش��ريًا إىل أن 
بلجيكا تعمل حاليًّا يف الفئات العمرية 

عىل املواليد الزوجية.
وق��ال إن��ه اطلع ع��ىل عم��ل الفئات 
بالنادي البلجييك الش��هري، وما يتضمنه 

الربنامج العام لإلعداد.

زيارة األكاديميات

وذكر عبدالنبي أن الفرتة التي قضاها يف 

بلجيكا استثمرها يف زيارة األكادمييات، 
إذ اطل��ع عىل طريق��ة التعامل يف هذا 
الجانب، خصوًصا م��ع االهتامم الكبري 
الذي توليه األكادمييات ملشوار الالعب.
وأشار إىل أنه اس��تمع إىل رشح مفصل 
من القامئني عليها حول كيفية إنش��ائها 
وتسيريها مبا يضمن تطور الالعب وفًقا 
ملراحل متعددة. وأوضح أنه اطلع عىل 
عمل املدربني هن��اك يف أمور التكنيك 
والتكتيك، الفًتا إىل وجود مثل األساليب 
والتطبيقات لدينا محليًّا لكن مع تباين 

اإلمكانات املختلفة.

لفت نظر

وأش��ار إىل أن من بني أبرز األمور التي 
لفتت نظره خ��الل زيارته األكادمييات 
الكروية هو تواجد أولياء أمور الالعبني 
الصغار، ومراقب��ة أدائهم وعملهم مع 
مدربيهم، مبيًنا أن تواجد أولياء األمور 
يعد تحفيزًا وتشجيًعا للصغار أنفسهم 
للميض قدًم��ا يف املج��ال والتطور من 

مرحلة إىل أخرى.

15 العًبا

وبنّي أن عمل أكادمييات الصغار يشمل 
بتعيني مدرب لكل 15 العًبا فقط.

وأوض��ح: “يرشف املدرب عىل 15 العًبا 
فقط، ويخصص له��م مراحل متعددة 
للتدريب��ات ع��رب تقس��يم  ومتنوع��ة 
امللع��ب إىل محط��ات مختلفة تضمن 
الالع��ب تدريجيًّا واس��تفادته  تط��ور 

من مختلف طرق وأس��اليب ومهارات 
اللعب”.

أمور مستجدة

وأك��د عبدالنب��ي يف خت��ام حديثه 
اس��تفادته الكبرية من الف��رتة التي 
قضاها يف بروكس��ل، مش��ريًا إىل أن 
تب��ادل الخ��ربات واملعلوم��ات مع 
املدربني يس��هم يف اكتس��اب األمور 
املس��تجدة الت��ي تعد نقل��ة نوعية 

البحرين��ي  اختت��م ح��كام االتح��اد 
لكرة القدم معس��كر جمهورية مرص 
العربي��ة، ال��ذي أقي��م يف األكادميية 
العربية للعل��وم والتكنولوجيا والنقل 
البح��ري مبدينة اإلس��كندرية، وذلك 
خ��الل الف��رتة 5 حتى 17 أغس��طس 
الج��اري، تحض��ريًا للموس��م الريايض 

الجديد 2018-2019.

 برنامج مكثف

واشتمل املعسكر عىل برنامج مكثف 
واملس��ائية،  الصباحي��ة  للتدريب��ات 
القانوني��ة،  املح��ارضات  وتخللته��ا 
باإلضافة إىل مشاركة بعض الحكام يف 
إدارة املباريات الودية هناك يف مرص.

وج��اء املعس��كر لريكز ع��ىل تكثيف 
اإلعداد البدين مبا يضمن رفع مستوى 

اللياق��ة البدنية للح��كام، عالوة عىل 
التعديالت  املكثفة لرشح  املحارضات 

املستجدة يف قانون اللعبة.

اختبار اللياقة

وأقي��م ي��وم الخمي��س امل��ايض 16 
أغس��طس الج��اري اختب��ار اللياق��ة 
البدني��ة للح��كام، إذ اجتاز 32 حكاًم 

االختبارات بنجاح.

تبادل الدروع

وتبادل رئي��س لجنة الحكام باالتحاد 
خليف��ة  الق��دم  لك��رة  البحرين��ي 
ال��دورسي، ال��دروع التذكاري��ة، مع 
والعالق��ات  التس��ويق  إدارة  مدي��ر 
العربي��ة  باألكادميي��ة  الخارجي��ة 

للعل��وم والتكنولوجيا والنقل البحري 
باإلس��كندرية الدكتور محمد س��عد، 
وذل��ك بحضور عض��وي اللجنة خالد 
عبدالق��ادر،   وعبدالرحم��ن  خلي��ل 
ورئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد 

جاسم محمود.
وكان وف��د الح��كام غ��ادر إىل مرص 
برئاس��ة رئيس لجنة الح��كام خليفة 
اللجن��ة خالد  ال��دورسي، وعض��وي 
خليل )مدرب الحكام( وعبدالرحمن 

عبدالقادر )مساعد املدرب ومسؤول 
اإلعاش��ة والس��كن(، ورئيس قس��م 
شؤون الحكام باالتحاد جاسم محمود 

)مدير الوفد ومحارض فني(.
وضمت قامئة املعسكر 35 حكاًم من 

الدرج��ات الدولي��ة واألوىل والثانية، 
وه��م: عي��ى عبدالل��ه، إس��امعيل 
حبيب، محمد بونفور، محمد جعفر، 
نواف ش��اهني، س��يد جالل محفوظ، 
صالح جناحي، عبدالرحمن الدورسي، 
قاس��م،  عبدالل��ه  محم��ود،  ولي��د 
عبدالعزيز  عبداألم��ري،  عبدالش��هيد 
رشيدة، أحم��د جابر، س��يد  عدنان 
محم��د، عيل ه��الل، محم��د خالد، 
فهد الس��عدون، خليل فارس، سلامن 
طاليس، محمد غازي، مجدي النجار، 
محم��ود الدي��ري، ص��الح بوع��الي، 
عبدالرزاق األحمد، عبدالله يعقوب، 
محم��د مرش��د، ع��يل س��عد، أحمد 
س��يف، عيل جاس��م، أحم��د خليل، 
محمد إبراهي��م، أحمد عيى، خالد 

عيل، عامر العامر وراشد  الخرشم.

عبدالصاحب: العمل الفني للفئات ال يختلف عنا سوى تباين اإلمكانات
بلجيكا في  المعايشة  عن  س��ب��ورت”  ”ال��ب��اد  ل�  يتحدث  اآلس��ي��وي  المحاضر 

من االختبارات البدنية للحكام  تبادل الدروع التذكارية مع مستضيف المعسكر

أحمد مهدي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

عبدالصاحب مع بعض المدربين البلجيكيينمن زيارة عبدالصاحب لألندية البلجيكيةعبدالصاحب عبدالنبي لدى زيارته بعض األكاديميات

الع���بً���ا ل���ك���ل 15  ب����األك����ادي����م����ي����ات وم��������درب  ب����ال����ًغ����ا  اه���ت���م���اًم���ا  ت����ول����ي  ب��ل��ج��ي��ك��ا 



أكد ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
رئيس  الش��باب،  الخريية وش��ئون 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة، 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أن مشاركة مملكة البحرين 
يف دورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة 
ع��رة الت��ي تحتضنه��ا مدينت��ي 
جاكرت��ا وباملبانغ بأندونيس��يا من 
 2 حت��ى  الج��اري  أغس��طس   18
س��بتمرب املقبل تهدف إىل تحقيق 
إنجاز متمي��ز يعزز مكانة البحرين 
الرياضي��ة مب��ا يتوافق م��ع الرؤية 
الس��ديدة لعاه��ل الب��الد صاحب 
الجالل��ة امللك حم��د بن عيىس آل 
دأبت  “لقد  س��موه  خليفة.وأضاف 
البحري��ن عىل املش��اركة يف دورات 
األلعاب اآلسيوية بصورة حقيقية ومل 
تكن تشارك من أجل املشاركة فقط 
أو لتكون ضي��ف رشف بل وضعت 
اململكة طوال تلك املشاركات أهداًفا 
متميزة تس��عى للوص��ول إليها وهو 
وتأكيد  امللونة  بامليدالي��ات  التتويج 
التط��ور التصاع��دي الذي تعيش��ه 
األلع��اب الرياضي��ة البحرينية التي 
كانت عىل مدار املش��اركات املاضية 
رقام صعبا وتتنافس بشكل كبري عىل 

األلقاب...”
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن املش��اركات البحرينية يف 
دورات األلع��اب اآلس��يوية تطورت 
للخط��ط  نظ��رًا  ملح��وظ  بش��كل 
التطويري��ة الش��املة الت��ي اتبعتها 
اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة من��ذ 
تأسيسها وخاصة يف نظام املشاركات 
الخارجي��ة واألرق��ام ه��ي الوحيدة 
التي تتح��دث يف هذا الجانب فبعد 
أن متكن��ت البحري��ن م��ن تحقيق 
امليدالية األوىل لها يف آسياد نيودلهي 
ع��ام 1982 بالحصول ع��ىل برونزية 
املش��اركات  ش��هدت  القوى  ألعاب 
الت��ي تليها تس��ابق أبن��اء البحرين 
للصعود عىل منصات التتويج لتتزين 
صدورهم بامليدالية اآلسيوية وصوًل 
إىل املشاركة األفضل والظهور املتميز 
يف  دورة األلعاب اآلس��يوية السابعة 
عرة التي أقيمت مبدينة إنش��يون 
الكوري��ة الجنوبي��ة وتحقيق أبطال 
البحرين ل�18 ميدالية ملونة بينها 8 
ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية 
و4 ميداليات برونزية وهي املشاركة 
التاريخية األكرب يف تحقيق امليداليات 

الذهبية.
وأض��اف س��موه أن آس��ياد جاكرتا 
2018 يش��كل محطة أخرى واختبار 
البحرينية نأمل  الرياضة  جديد أمام 
من خالله��ا أن يعزز أبطالنا س��جل 
مملكة البحرين املرف يف الدورات 
اآلسيوية ويكونوا رشكاء حقيقيني يف 
ع��ام “الذهب فقط” ولق��د وضعنا 
كل ثقتن��ا يف أبطالن��ا وبطالتن��ا من 
أج��ل مضاعف��ة حج��م اإلنج��ازات 
التي حققتها اململكة يف مش��اركاتها 
اآلس��يوية املختلفة بعد أن حرصت 
اللجنة األوملبية البحرينية عىل توفري 
مختلف أش��كال الدعم واملس��اندة 
له��م وتهيئة األجواء الفنية واإلدارية 
أمامهم من أجل الوصول إىل الذهب 

ولن نرىض بغريه بديال.
وختم س��موه حديثه “إننا يف الوقت 
ولعب��ات  لالعب��ي  نتمن��ى  ال��ذي 
البحرين النج��اح والتوفيق من اجل 
رفع اس��م البحري��ن عالًي��ا يف هذا 
املحف��ل اآلس��يوي وطباعة اس��مها 
بحروف من ذهب يف سجل األبطال 
فإننا نتمنى أيًض��ا التوفيق والنجاح 
للجنة املنظمة ألسياد جاكرتا وإظهار 
التجم��ع اآلس��يوية األك��رب بالصورة 

املتميزة من كافة النواحي”.

حفل افتتاح فاخر 

حف��ل افتتاح رائع جس��ده الرتاث 
الش��عبي األندوني��ي واحتضن��ه 
كارن��و”  بون��غ  “غيل��ورا  اس��تاد 
بالعاصمة جاكرتا، أعلن من خالله 
اإلندونيي جوكو ويدودو  الرئيس 
افتت��اح دورة األلع��اب اآلس��يوية 
يف نس��ختها الثامن��ة ع��رة التي 
تحتضنه��ا مدينتي جاكرتا وباملبانغ 
أغس��طس   18 م��ن  بإندونيس��يا 
الج��اري لغاية 2 س��بتمرب املقبل، 
ووس��ط حضور جامهريي كبري مأل 
مدرجات الستاد الذي من املنتظر 

أن يحتضن حفل ختام الدورة.
وتعت��رب ال��دورة الحالي��ة األكرب يف 
التاريخ مبشاركة نحو 16 ألف ريايض 
من 45 دولة آس��يوية سيتنافسون 
يف 465 مسابقة موزعة عىل حوايل 
50 رياض��ة، واس��تمر الحفل قرابة 
العديد  وتضم��ن  س��اعات  الثالث 
م��ن الفق��رات والع��روض الفنية 
اللوحات  إىل  إضاف��ة  واملوس��يقية 
الرائع��ة الت��ي رس��مها املنظمون، 
وكان أبزر الفقرات إشعال الشعلة 
يف امللعب الرئيي للدورة ودخول 
طابور الدول املش��اركة، إضافة إىل 
وق��وف دقيقة حداد ع��ىل ضحايا 

الزلزال األخري.
األم��ني  الفتت��اح  حف��ل  وح��ر 
البحرينية  األوملبي��ة  للجن��ة  العام 

عبدالرحمن عس��كر ال��ذي تفاعل 
م��ع دخ��ول الطاب��ور البحرين��ي 
ألرض امللع��ب، وأعض��اء مجل��س 
محم��د  الش��يخ  اللجن��ة  إدارة 
ب��ن عبدالرحم��ن وراش��د الزياين 
وعم��ر املاليك الذين ش��هدوا حفل 
الفتتاح مع س��فري مملكة البحرين 
غس��ان  محم��د  اندونيس��يا  يف 

شيخو.    
وجاء دخول طابور مملكة البحرين 
يف  األبج��دي  الرتتي��ب  بحس��ب 
املركز الثاين وتقدم��ه مدير البعثة 
البحرينية يف الدورة وعضو مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبي��ة بدر نارص 
ال��ذي حمل عل��م اململك��ة وضم 
الطابور البحريني يف حفل الفتتاح 
كل حس��ن جمع��ة إداري البعث��ة 
محاس��ب  عبداملحس��ن  ويعقوب 
البعثة وحس��ن عيل إعالمي البعثة 
التايكواندو  وسامي يوسف مدرب 
التايكواندو  فاعور لعب  وعبدالله 
إضاف��ة إىل لعبي كرة اليد حس��ني 
الصي��اد وعيل م��ريزا ومحمد مريزا 
وعيل عبدالقادر وجاسم السالطنة 
وحسن السامهيجي وحسن شهاب 

وعيىس خلف وبالل اسكاين.
ومتي��ز الطاب��ور البحريني يف حفل 
الفتتاح باللباس البحريني الرسمي 
“الث��وب والغرتة والعق��ال، وحمل 
طاب��ور الع��رض البحرين��ي أعالم 
اململكة، واس��تغل ممثل��و الطابور 
البحريني يف حفل الفتتاح الفرصة 
من أجل التعريف مبملكة البحرين 
ل س��يام وأن الكثري من الرياضيني 
أب��دوا إعجابهم باللب��اس البحرين 
والتنظيم الرائع للطابور البحريني.

وشهد الحفل حدثني تاريخني األول 
متثل بدخ��ول رياضي��ي الكوريتني 
الشاملية والجنوبية بشكل مشرتك 
إىل حفل الفتتاح الرس��مي، وساروا 
مًعا خلف العلم املوحد، يف أحدث 
خط��وات التق��ارب ب��ني الجارين، 

وحملت لعبة كرة الس��لة الكورية 
العلم  يونغ-ه��وي  ليم  الجنوبي��ة 
املوح��د ذا اللونني األبيض واألزرق، 

وخلفها رياضيون من البلدين.
أما الح��دث التاريخي الثاين فتمثل 
يف مشاركة الكويت بصورة رسمية 
رفع��ت  أن  بع��د  بالده��ا  بعل��م 
اللجن��ة األوملبي��ة الدولية اإليقاف 
ع��ن اللجنة األوملبي��ة الكويتية يف 
األلعاب اآلس��يوية، وأثن��اء دخول 
طابور العرض لدول��ة الكويت قام 
الش��يخ احمد الفهد الصباح رئيس 
املجل��س األوملبي اآلس��يوي لتحية 
وفد ب��الده، و دخل العلم الكويتي 
إىل حفل الفتتاح مرفوعا من عيىس 
الزنكوي املشارك يف منافسات رمي 

القرص
ويف كلمة رئي��س املجلس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ أحمد فهد األحمد 
الصب��اح أكد أن ه��ذه الدورة من 
األلع��اب تاريخية ألنها تس��تضاف 
يف مدينتني ألول مرة وألنها تش��هد 
مشاركة الكوريتني تحت علم واحد 
وع��ودة الكويت “ل��رى 45 علاًم 

لكل اتحاداتنا”.
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  أم��ا 
األندونيسية ورئيس اللجنة املنظمة 
ايريك توهري فق��د رحب بالجميع 
وبلغات متنوعة منها العربية، كام 
أك��د التنوع املوج��ود يف بالده ويف 

قارة آسيا ككل. والقيم الرياضية.

احتفاالت كبيرة شهدتها 
القرية الرياضية ببالمبانغ

مبدينة  املنظم��ة  اللجن��ة  حرصت 
باملبانغ عىل إقامة احتفالت كبرية 
ومتنوع��ة تزامًنا مع حف��ل افتتاح 
الدورة ال���18 لأللعاب اآلس��يوية، 
حيث تم تخصيص املنطقة املقابل 
للملعب الرئيي بالقرية الرياضية 
بباملبانغ من أجل إقامة الحتفالية 
بوضع  ال��دورة،  بانطالقة  الك��ربى 

شاش��ات عمالقة خصصت للوفود 
املش��اركة بباملبانغ، ومل تتمكن من 
التواجد يف جاكرتا لحضور مراس��م 
الحتف��الت  الفتت��اح، وحظي��ت 
الوفود وس��ط  بتواج��د مختل��ف 
أجواء احتفالية كبرية ورائعة كانت 
كفيل��ة بإع��الن افتتاح ال��دورة يف 
هذه املدينة التي تحتضن األلعاب 

اآلسيوية للمرة األوىل يف تاريخها.
وش��ارك الوفد البحرين��ي املتواجد 
الحتفالي��ة  ه��ذه  باملبان��غ  يف 
م��ن خ��الل التواج��د يف املنطق��ة 
الص��ور  والتق��اط  املخصص��ة 
باألج��واء  والس��تمتاع  التذكاري��ة 
العام��ة لالحتفالية البس��يطة التي 
أقيمت يوم أمس يف باملبانغ، حيث 
حرص الجميع ع��ىل التقاط الصور 
البحرين  عل��م  ورف��ع  التذكاري��ة 
عالًي��ا بالتزامن مع دخ��ول طابور 
اململك��ة إىل أرض امللعب، كام قام 
أعضاء الوفد بتوزيع أعالم البحرين 

والتعريف باململكة بصورة كبرية.
البحرين��ي ترحيًبا  الوف��د  ولق��ى 
كبريًا من جان��ب املنظمني والوفود 
املش��اركة، وذل��ك عائد للش��عبية 
الكب��رية الت��ي تتمتع به��ا اململكة 
والصورة التي عكس��ها الوفد خالل 

مشاركته فيا الحتفالية.

منتخب البولينغ يصل ويبدأ 
تدريباته اليوم

باملبان��غ  مدين��ة  إىل  وص��ل 
األندونيس��ية مس��اء ي��وم أم��س 
البولينغ  منتخ��ب  وف��د  الس��بت 
املك��ون م��ن محم��د املنص��وري 
الوف��د ومس��عود صابري  رئي��س 
املدرب، والالعب��ون عمر املضحيك 
ويوس��ف  عبدالرحم��ن  وأس��امة 
فالح وعبدالل��ه عبدالكريم وأحمد 
القع��ود وأحمد الع��ويض، وكان يف 
استقبالهم نائب مدير الدورة عيل 
ياس��ني ال��ذي ق��ام بالرتحيب بهم 

وتسهيل عملية وصولهم ودخولهم 
للقرية الرياضية قبل أن يقوم بإنهاء 

إجراءات تسكينهم يف القرية.
األح��د  الي��وم  الالعب��ون  ويب��دأ 
الصال��ة  يف  الرس��مية  تدريباته��م 
املخصصة للمنافس��ات، وذلك من 
أج��ل التعود ع��ىل أج��واء الصالة 
والرتكي��ز عىل النق��اط األخرية قبل 
انطالقة املنافس��ات، حيث يستعد 
الوفد للمشاركة يف ثالث فئات هي 
الث��اليث والفرق واألس��اتذة، حيث 
س��بق وأن حق��ق املنتخ��ب نتائج 
إيجابية يف مختل��ف الفئات خالل 

املنافسات التي شارك فيها مؤخرًا.
ويعقد الجتامع الفني للمنافسات 
غ��دا، حي��ث س��يتم م��ن خالل��ه 
ومواعيد  املنافسة  بنظام  التعريف 
التدريب��ات  وأوق��ات  املنافس��ات 
باإلضاف��ة إىل العديد من الجوانب 

الفنية واإلدارية.

جاكرتا تحييكم

تس��خر س��فارة مملك��ة البحرين 
باندونيس��يا كاف��ة جهودها لدعم 
البعث��ة البحرينية ويبذل املوظفان 
بالس��فارة بس��ام مرزوق ونرسين 
العنزي دورًا بارزًا يف خدمة رياضيي 
التي  الوف��ود  البحرين واس��تقبال 

تصل عرب مطار سوكارنو الدويل.
مل يحص��ل الوفد اإلعالم��ي للبعثة 
عىل أي ترصيح م��ن الجهاز الفني 
واإلداري للمنتخ��ب األوملبي لكرة 
الق��دم بع��د نتائ��ج املنتخ��ب يف 
الجولت��ني األوىل والثانية حتى اآلن 
وتأم��ل البعثة أن يوف��ق املنتخب 
يف مواجهت��ه القادمة أم��ام ماليزيا 
وحصد بطاق��ة التأهل لدور ال� 16 

وهو الهدف األسمى للجميع.
ش��يدت اللجن��ة املنظم��ة قري��ة 
رياضي��ة يف مدين��ة باملبانغ ومتتاز 
الش��قق والغ��رف املوج��ودة فيها 
باملس��احة الواسعة نس��بيا مقارنة 

بالقرية الرياضية يف جاكرتا.
بالهدوء  اتس��مت ش��وارع جاكرتا 
وغي��اب الزدحامات يف الش��وارع 
يوم الجمعة املايض الذي احتفلت 

فيه البالد بعيد استقاللها.
خط��ف نائ��ب مدي��ر البعثة عيل 
ياس��ني األض��واء يف احتف��ال عيد 
الس��تقالل مبدينة باملبانغ بعد أن 
ارت��دى ال��زي الش��عبي البحريني 
الث��وب والغ��رتة والعق��ال لتوجه 
نحوه عدس��ة املصورين وكامريات 

التلفزة.

آسياد جاكرتا 2018 محطة اختبار جديدة لتعزيز مكانة الرياضة البحرينية
تطور النتائج في الدورات اآلسيوية تضاعف اآلمال والتطلعات... ناصر بن حمد:

إندونيسيا       حسن علي وعيسى عباس:

جانب من مشاركة الوفد البحريني في بالمبانغ الحتفالية افتتاح الدورة

الرئيس األندونيسي حضر إلى حفل االفتتاح بدراجة نارية

علي ياسين يتوسط وفد منتخب البولينغ

عبدالرحمن عسكر وأعضاء مجلس إدارة اللجنة األولمبية يشهدون الحفل

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لوحات فنية رائعة شملها حفل افتتاح الدورة جانب من دخول الطابور البحريني لحفل االفتتاح بدر ناصر يحمل علم البحرين
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قدم املنتخ��ب الوطن��ي األول لكرة 
الي��د نفس��ه بص��ورة قوي��ة خ��ال 
مباريات الدور األول من منافس��ات 
كرة اليد ب��دورة األلعاب اآلس��يوية 
املقامة بجاكرتا، حيث متكن املنتخب 
من تص��در مجموعته الرابعة بنجاح 
وهدوء كبريين، من خال الس��يطرة 
ع��ى املباريات الث��اث التي خاضها 
أم��ام العراق والهن��د والصني تايبيه، 
وترج��م أحم��ر اليد تلك الس��يطرة 
بانتص��ارات ثاثة وتحقي��ق العامة 
الكاملة التي أهلته للمرحلة الرئيسة 

من املنافسات.
ووق��ع منتخبن��ا يف املجموعة الثانية 
مع منتخب��ات كوري��ا وهونغ كونغ 
باإلضاف��ة إىل إي��ران التي س��تكون 

انطاقة املنتخب باملرحلة الثانية.
أحم��ر الي��د وبحس��ب األرق��ام يف 
مجموعت��ه الرابعة، فق��د متكن من 
تس��جيل 99 هدًفا مبتوسط 33 هدًفا 
لكل مب��اراة، وهو متوس��ط طبيعي 
بالنسبة ملنتخبنا الذي حقق امليدالية 
الربونزي��ة يف الدورة الس��ابقة وكان 
وصي��ف بطول��ة آس��يا يف آخر ثاث 

نسخ.
يف الجه��ة املقابل��ة، فقد اس��تقبلت 
ش��باك األحمر 70 هدًف��ا عى مدار 
الس��ابقة، مبتوسط  الثاث  املباريات 
23.3 ل��كل مباراة، وه��و ما يعكس 
القوة الدفاعية التي ميتلكها املنتخب 
وكذلك قوة الحراس��ة يف ظل تواجد 
الحارس  العماق محمد عبدالحسني 

األفضل عى صعيد القارة اآلسيوية.
وم��ن خال املباري��ات الثاث وضح 
ارون  امل��درب اآليس��لندي  اعت��اد 
كريستيانس��يس ع��ى تجهيز جميع 
الاعبني للمرحلة الرئيسية من خال 
إرشاكهم يف جمي��ع املباريات تقريًبا 
باإلضاف��ة إىل الرتكي��ز عى األس��اء 
األساس��ية الت��ي م��ن ش��أنها قيادة 

املنتخب إىل املنافسة.
خاضه��ا  الت��ي  الث��اث  املباري��ات 
املنتخ��ب يف ال��دور الرئي��ي كانت 
مثالي��ة وإيجابي��ة من خ��ال فرض 
املنتخب إىل أس��لوبه والسيطرة عى 
املباريات، إضاف��ة إىل توزيع املدرب 
الش��قني  يف  الاعب��ني  ألدوار  ارون 
الدفاع��ي والهجوم��ي، بهدف تقليل 
الجه��د البدين عن الاعب��ني وتجهيز 
جميع الاعبني لخوض الدور الرئيي 
من املنافس��ات، وهو م��ا يتيح أمام 
الجهاز الفني عديد الخيارات الفنية 

عى صعيد الاعبني.
وس��تكون مش��اركة الاعب جاس��م 
الساطنة معلقة عى مدى جهوزيته 

بعد اإلصابة التي حرمته من املشاركة 
يف املباري��ات الثاث األوىل من الدور 
األول، فف��ي حال��ة جهوزية وعودته 
للمش��اركة مع زمائ��ه يف املباريات 
فإنها ستش��كل إضافة جديدة وقوة 
للمنتخ��ب يف املرحلة الرئيس��ة من 

املنافسات.

 العنزور: سنلعب بنظام 
الكؤوس في الدور الرئيسي

ملنتخبن��ا  املس��اعد  امل��درب  ق��ال 
الوطن��ي لكرة اليد ع��ي العنزور إن 
املنتخب سيخوض املرحلة الثانية من 
منافس��ات كرة اليد بنظام الكؤوس، 
حيث قال “املباريات الثاث القادمة 
بالدور الرئيي من البطولة س��تكون 
مهمة يف مش��وار املنتخ��ب وطريقه 
نحو التأه��ل والعبور لنصف النهايئ، 
ولهذا س��يتم التعامل م��ع املباريات 

بنظام الكؤوس وخطوة بخطوة”.
وتابع بالقول “لدين��ا الخربة الكافية 
للتعام��ل مع ه��ذه املباريات بهدوء 
كبري، خصوًصا بعد التجارب التي مّر 
به��ا الاعبون يف مختل��ف البطوالت 
واملس��ابقات الت��ي خاضوها، وأمتنى 
أن تس��ري األمور ملصلحتن��ا يف الدور 
الرئي��ي من أج��ل العب��ور لنصف 

النهايئ يف البطولة”.
وع��ن تص��در املجموع��ة يف ال��دور 
األول وتقييم��ه مل��ا قدم��ه املنتخب 
قال “نهنئ الجميع بتصدر املجموعة 
الذي جاء حسب التوقعات، فالجميع 
يعرف تط��ور منتخبي العراق والهند 
عا كان��ا عليه يف الس��ابق، وهو ما 
جعل م��ن مباريات املجموعة جيدة 
رغ��م تف��وق منتخبنا عليه��م، لكن 
قياسيًّا ببقية املجموعات فإن األحمر 
خاض مباريات أقوى من بقية الفرق 

املنافسة يف الدور الرئيي”.
وأض��اف العنزور “ال��دور األول كان 
مبثابة اإلع��داد للمنتخب قبل الدور 
الرئيي، فقد واج��ه املنتخب بعض 
أم��ام  األول  الش��وط  يف  الصعوب��ة 

العراق من املباراة األوىل، لكن تدارك 
املنتخب ذلك يف الشوط الثاين ونجح 
يف الس��يطرة عى املباراة، وبدأ األداء 
يف الصعود تدريجيًّا من مباراة ألخرى 
وهو ما كان واضًحا من خال الفارق 
الذي تحقق يف آخر مباراتني وسيطرة 
املنتخ��ب عى األداء وفرض أس��لوبه 

بالكامل”.

 عسكر يحتفي بمنتخب اليد 
في أجواء أسرية رائعة

أق��ام األمني الع��ام للجن��ة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر 
مس��اء أم��س األول )الجمعة( حفل 
عش��اء عى رشف منتخبن��ا الوطني 
األول لك��رة الي��د مبناس��بة تأه��ل 
“األحم��ر” إىل ال��دور الرئي��ي من 
بكل  مجموعته  متص��درًا  املس��ابقة 
جدارة، وذلك بحضور عضوي مجلس 
اإلدارة الش��يخ محمد بن ابراهيم آل 
خليف��ة وعمر املال��ي ومدير البعثة 
املهندس بدر نارص والجهازين الفني 
واإلداري ملنتخ��ب كرة الي��د والوفد 

اإلداري واإلعامي للبعثة.
مبطع��م  العش��اء  حف��ل  وأقي��م 
“الجزيرة” وهو أحد املطاعم العربية 
املعروف��ة يف العاصمة جاكرتا، حيث 
التق��ى األمني العام بالاعبني وأش��اد 
بجهوده��م ونتائجه��م وم��ا قدموه 
من مس��توى متميز يعك��س املكانة 
املرموقة الت��ي تتمتع به��ا كرة اليد 
البحرينية التي بلغت العاملية لتكون 
واجهة مرشف��ة ململكة البحرين عى 

الصعيد العريب والقاري والدويل.
ون��ّوه عس��كر مب��ا أظه��ره الفريق 
يف  تصاع��دي  وأداء  مس��توى  م��ن 
ليحصد  التمهيدي  الدور  منافس��ات 
العام��ة الكاملة ويتفوق عى جميع 
منتخبات املجموع��ة، كا أثنى عى 
دور الجهازي��ن الفن��ي واإلداري وما 
يقومان به من دعم للمنتخب، مطالًبا 
الاعبني بتقديم املزيد من املستويات 
يف الدور الق��ادم لبلوغ الدور نصف 

النهايئ ومن ثم النهايئ لتحقيق إنجاز 
أفضل من النس��خة املاضية بإنشيون 
2014 عندم��ا أح��رز الفري��ق املركز 
الثال��ث وامليدالية الربونزية يف إنجاز 
تاريخي غري مسبوق لكرة اليد وعى 
مستوى جميع األلعاب الجاعية يف 

دورة األلعاب اآلسيوية.
وع��ى الجان��ب اآلخر، تق��دم عضو 
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
اليد، مدير املنتخبات اس��اعيل باقر 
بخالص الشكر والتقدير باألصالة عن 
نفسه ونيابة عن جميع الاعبني لهذه 
اللفتة الرائعة من األمني العام والتي 
تعك��س حرصه املتواص��ل عى دعم 
املنتخب والوق��وف بجانبه يف جميع 

املشاركات الخارجية.
وأضاف باقر “لقد كان لتلك املبادرة 
أثر كب��ري يف نفوس جمي��ع الاعبني، 
فاألم��ني العام ع��ى تواصل دائم مع 
املنتخب وهو يحظى مبكانة كبرية يف 
قلوبه��م وما هذه الخطوة إال امتداد 
ملساندته املستمرة لألحمر والاعبون 
يثمن��ون تل��ك املبادرة ومتن��ون بأن 

يكونوا عند حسن الظن دامئًا”.

محمد طالب... حضور آسيوي 
في 100 بطولة قارية

يش��ارك البحريني محم��د طالب يف 
منافس��ات دورة األلعاب اآلس��يوية 
ا  الثامنة ع��رشة بصفته منس��ًقا عامًّ

لاتحاد اآلسيوي لكرة اليد وهو أحد 
اإلداريني املعروفني عى س��احة كرة 
اليد املحلية ويعد وجوده يف االتحاد 
اآلسيوي مكسًبا للبحرين وتأكيد عى 
م��ا تتمتع ب��ه الك��وادر املحلية من 

كفاءة.
ويؤكد طالب أن مهات عمله بصفته 
منس��قا عاما تهدف إىل تنظيم املهام 
اإلدارية يف جميع البطوالت اآلسيوية 
التي يرشف عليها االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة اليد مثل الس��كن واملواصات 
الخدم��ات واإلرشاف ع��ى  وباق��ي 
س��ري املباريات فهو يتواجد منذ أول 
مب��اراة يف اليوم وحتى آخ��ر مباراة، 
الفًت��ا النظر إىل أن املس��ابقات التي 
تق��ام تحت مظل��ة املجلس األوملبي 
اآلس��يوي تكون أقل حدة من ناحية 
اللجن��ة  العم��ل يف ظ��ل مش��اركة 
املنظمة يف عملية التنظيم إىل جانب 

كوادر االتحاد اآلسيوي.
ويع��ود وج��ود محم��د طال��ب يف 
االتحاد اآلسيوي إىل عام 2004 عندما 
تم تعيين��ه ألول مرة يف لجنة اإلعام 
والتطوير قبل أن يتم اختياره منسًقا 
ا يف 2010 ليعمل كموظف رسمي  عامًّ
يف االتحاد، مشريًا إىل أنه حرض جميع 
البطوالت اآلسيوية التي أقيمت منذ 
عام 2004 ولغاية اآلن مبعدل 6 إىل 7 
بطوالت يف السنة الواحدة مبنافسات 
الرج��ال والس��يدات م��ا يعني أنه 

حرض نحو 100 بطولة آسيوية.
وذك��ر طالب أنه يعش��ق ك��رة اليد 
بصورة كبرية فهو يحرص عى حضور 
بطوالت العامل وأوروبا عى حس��ابه 

الخاص من شدة تعلقه باللعبة.
وعن مستوى مسابقة كرة اليد بدورة 
األلعاب اآلس��يوية، قال طالب “لقد 
تأهلت إىل الدور الثاين جميع الفرق 
املرش��حة والنتائ��ج معظمه��ا كانت 
ال��دورات  منطقي��ة، خصوًص��ا وأن 
اآلس��يوية دامئا ما تش��هد مش��اركة 
منتخب��ات ضعيف��ة املس��توى ألنها 
تحظى بدع��م من لجانه��ا األوملبية 

الوطنية للمشاركة يف الدورة”.
املخ��اوف  بع��ض  طال��ب  وأب��دى 
بش��أن مش��وار منتخبن��ا يف الدورة، 
مضيًف��ا “هن��اك أم��ور تقلقني مثل 
ع��دم خ��وض أي مب��اراة تجريبي��ة 
أو معس��كر خارج��ي قبل ال��دورة، 
وق��د حاول االتحاد اس��تضافة أندية 
ومنتخب��ات أوروبي��ة ولك��ن لضيق 
الوقت وتزام��ن الف��رتة املاضية مع 
الراحة اإلجبارية للمنتخبات مل تتكلل 
املس��اعي بالنج��اح، باإلضافة إىل أن 
املدرب جديد ع��ى املنتخب.. أمتنى 
أن يتخط��ى املنتخ��ب جمي��ع تلك 
الصعوب��ات فاعبونا رج��ال وقدموا 
أداء تصاعديًّا ومازال لديهم املزيد..”.
ومتن��ى طال��ب ب��أن تتأه��ل جميع 
منتخبات كرة اليد إىل بطوالت العامل 
يف العام املقبل 2019 لتؤكد لعبة كرة 
الي��د من جديد بأنها لعبة اإلنجازات 

يف مملكة البحرين.

المصارع آدم باتيروف يبدأ 
مشواره اآلسيوي اليوم

يب��دأ الي��وم املص��ارع آدم باتريوف 
مس��ريته يف دورة األلعاب اآلس��يوية 
التي س��تقام ع��ى مدار ي��وم واحد 
فقط، وذل��ك بهدف املنافس��ة عى 
حصد إح��دى امليدالي��ات امللونة يف 

االستحقاق اآلسيوي.
وحت��ى كتابة الخ��رب مل تصدر اللجنة 
املنظمة لغاي��ة اآلن الجدول النهايئ 

ملسابقة املصارعة.
وب��ارش بات��ريوف تدريبات��ه بقيادة 
امل��درب “ماكم��دوف محم��دوف” 
منذ وصول��ه إىل جاكرتا يوم األربعاء 
املايض، وتعلق البعثة البحرينية آماال 
عى بات��ريوف لحصد أوىل امليداليات 
امللون��ة للمملك��ة الي��وم نظ��را ملا 
يتمتع به م��ن خربة ورصيد جيد من 
اإلنج��ازات املرشف��ة عى املس��توى 

اآلسيوي تحديدا.
ويتطل��ع املص��ارع آدم باتريوف إىل 
تحقي��ق نتيج��ة إيجابي��ة وإح��راز 
ميدالية ملون��ة بعدما نجح يف الفوز 
بامليدالية الذهبية لوزن 70 كغ بدورة 
الصاالت  داخ��ل  اآلس��يوية  األلعاب 
املغلقة التي اقيمت يف مدينة عشق 
آب��اد يف تركانس��تان الع��ام املايض 
2017، كا أح��رز امليدالية الربونزية 
يف دورة ألع��اب التضامن اإلس��امي 
التي أقيمت يف أذربيجان بشهر مايو 
م��ن العام املايض كذلك والعديد من 

النتائج واإلنجازات األخرى.

أحمر اليد يتصّدر الدور األول بسالح الدفاع القوي والخبرة
الرئيسي ع��ل��ى  وع��ي��ن��ه  اس��ت��ف��اد  ال��ف��ن��ي  ال��ج��ه��از 

إندونيسيا                       حسن علي وعيسى عباس

الجهاز الفني استفاد من الدور التمهيدي

آدم باتيروف

عسكر ملتقًيا العبي منتخب اليد

من لقاء منتخبنا والهند بالجولة الثانية

بالعزيمة واإلصرار تصدر األحمر مجموعته

جانب من حفل العشاء

عسكر يتوسط منتخب اليد بعد حفل العشاء )تصوير: علي الحلواجي( محمد طالب متحدًثا إلى الوفد اإلعالمي

علي العنزور



اس��تعاد فريق نادي أم الحصم 
نغم��ة الف��وز بعد خس��ارتني 
متتاليت��ني إثر ف��وزه يوم أمس 
دون  به��دف  بصعوب��ة  األول 
مقابل عىل ن��ادي العكر ضمن 
السادس��ة  الجول��ة  مباري��ات 
للمجموع��ة الرابع��ة ل��دوري 
املراك��ز الش��بابية الث��اين لكرة 
ال��ذي تنظم��ه وزارة  الق��دم، 
والرياض��ة،  الش��باب  ش��ؤون 
انسجاًما مع رؤية ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة 
الرامية إىل زيادة نسبة الربامج 
املوجهة إىل الش��باب البحريني 
مس��تمرة  بص��ورة  وتنفيذه��ا 
ط��وال العام، وه��و األمر الذي 
املجلس  سياس��ات  مع  يتوافق 
األع��ىل للش��باب والرياضة يف 
إرشاك الشباب يف برامج متنوعة 
واسرتاتيجية  املجاالت  مبختلف 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 
برئاسة هشام الجودر يف تعظيم 
دور املراكز الش��بابية واألندية 

الوطنية يف احتضان الشباب.
سجل هدف أم الحصم الوحيد 
م��ن   )57( هاش��م  إبراهي��م 
القائم  تس��ديدة متقنة ق��رب 

األمين لحارس مرمى العكر.
الكرات  ع��ىل  العك��ر  اعتم��د 
البينية والساقطة خلف دفاع أم 
الحصم عن طريق املبدع جعفر 
حسن، إال أن عبدالله عيل، عيل 
الش��مالن وس��ليم محمد وقفا 
باملرصاد لكل الهجامت وأبطلوا 
مفعولها، وكاد العب العكر عيل 
حس��ن يس��جل هدف السبق 
محمود  بالح��ارس  انفراده  إثر 
رشي��ف لعبه��ا أرضي��ة ارمتى 
عليه��ا الح��ارس، وضغط العبو 
أم الحصم  )25( لخمس دقائق 
لكن بدون خطورة كبرية لتعود 
األم��ور إىل طبيعتها، ثم عاد أم 
الحصم للس��يطرة والضغط يف 
آخر خمس دقائق من الش��وط 
مترك��ز العبي  ولُحس��ن  األول، 
العكر مل يتمكن أم الحصم من 

التسجيل.
تق��ّدم أم الحص��م بع��د اثنتي 
ع��رة دقيق��ة م��ن انط��الق 
الشوط الثاين ثم واصل الضغط 
دفاعي  بتنظيم  اصط��دم  لكنه 
متقن من العك��ر، وبرع العبو 
العك��ر يف إغ��الق املنطقة من 
منتص��ف امللع��ب واعتم��دوا 
عىل الهجامت املرتدة وش��كلوا 
خط��ورة تكرست أم��ام إرصار 
رغب��ة يف  الحص��م  أم  العب��ي 
الفوز الذي تحقق ورفع رصيد 
الفري��ق إىل 12 نقط��ة ليحتل 
املركز الثالث مؤقًتا قبل الجولة 
السابعة األخرية التي سيصطدم 
فيها املتصدر دمستان مع بوري 
باربار  سرياقب  وهنا  الوصيف، 
وأم الحص��م املوقف عن قرب 

أماًل يف تغيري املواقع.

أدار املب��اراة حكم الس��احة عامد 
أحمد وس��اعده ملراقب��ة الخطوط 

محمد الصفار وحمد خليف.
دمس��تان ميط��ر ش��باك س��ند 

بسداسية يف لقاء مثري
 كس��ب فري��ق مرك��ز ش��باب 
دمس��تان فوزًا كبريًا ومهاماًّ عىل 
حساب فريق مركز شباب سند 
بس��تة أهداف مقابل اثنني، يف 
اللقاء الذي جمع الطرفني، مساء 
أم��س األول، عىل اس��تاد نادي 
اتحاد الريف، ضمن منافس��ات 
للمجموعة  السادس��ة  الجول��ة 

الرابعة.
وجاءت نتيج��ة املباراة طبيعية 
قياًس��ا باملجريات التي شهدتها، 
إذ كان دمستان الطرف األفضل، 
خصوًص��ا مع اس��تغالله فرتات 
املب��اراة ع��ىل النح��و األمث��ل، 
بجدارة  الثالث  النقاط  وحسمه 

واستحقاق.
بقوة،  املب��اراة  ب��دأ  دمس��تان 
وس��ّدد الالعب جعفر عيل كرة 
ممتازة س��كنت يس��ار الحارس 
الس��ندي بع��د م��رور دقيقتني 

فقط من صافرة البداية.
ومل تدم فرحة دمستان كثريًا، إذ 
سدد العب س��ند أحمد سهيل 
كرة ثابتة خادعة مل يوفق حارس 
دمس��تان يف الوق��وف أمامه��ا؛ 
لتعان��ق الش��باك معلنة هدف 

التعادل )11(.
ورد دمس��تان م��رة أخرى عرب 
هدف لالعب طه الفردان الذي 
وضع فريق��ه يف املقدمة وصوال 
للدقيق��ة )28(، قب��ل أن يزيد 
العب س��ند هيثم حس��ن من 
أوجاع فريقه بتسجيله هدفا يف 
مرمى فريقه قبل نهاية الشوط 
األول؛ ليتق��دم دمس��تان بثالثة 

أهداف مقابل واحد.
دخل دمستان بيشء من الرخاء 

وس��اهم  الث��اين،  الش��وط  يف 
ذلك يف عودة س��ند مرة أخرى 
للمباراة عرب املجارات والتنافس 
والتق��دم إىل منطقة دمس��تان، 
وكان ل��ه هدف تقليص النتيجة 
عرب الالعب محم��ود عبداألحد 

وصوال للدقيقة )53(.
ه��دف وض��ع دمس��تان تحت 
الضغط كث��ريًا، واضطر يف بعض 
األوق��ات للرج��وع إىل الخلف 

للحفاظ عىل تقدمه.
ورغ��م ذلك، إال أن تقدم س��ند 
لتس��جيل هدف التع��ادل فتح 
املسافات خالل الدقائق األخرية، 
وفيها سجل جعفر املالح هدف 
تأكيد الفوز لفريقه عند الدقيقة 
)87(، قب��ل أن يض��ع البدي��ل 
الناجح زميل��ه مجتبى عبدالله 
بصمت��ه يف املب��اراة بتس��جيله 
استسالم  وسط  متتاليني  هدفني 
سندي، وذلك يف الدقيقتني )90 

و 90 + 4(.
وصل رصي��د دمس��تان إىل 16 
نقطة يف الص��دارة، فيام تجمد 

رصيد سند عند 6 نقاط.
أحم��د  الحك��م  اللق��اء  أدار 
الغريب، وعاونه محمد القيدوم 

ومحمد عبدالله.

العكراوي جعفر حسن: 
الخسارة ال تعكس الواقع

ق��ال العب فريق ن��ادي العكر 
جعفر حس��ن إن الخس��ارة من 
أم الحص��م ال تعك��س الواق��ع 
بالنظر إىل التحسن الكبري الذي 
ط��رأ عىل أداء الفري��ق وارتفاع 

املستوى رغم أنه جاء متأخرًا.
وأضاف حس��ن: حاولنا تحقيق 
الف��وز الثال��ث إال أنن��ا تلقينا 
نك��ن  ومل  الرابع��ة  الخس��ارة 
نس��تحق الخس��ارة، خصوًص��ا 
أم  إىل مرم��ى  عندم��ا وصلن��ا 

الحص��م وخلقنا بع��ض الفرص 
السانحة للتسجيل.

وامتدح حسن اجتهادات الفريق 
يف مبارات��ه السادس��ة وقال إن 
غالبية الالعبني قدموا مس��توى 
الفًت��ا، ورغ��م أن الصحوة أتت 
متأخرة إال أنها س��تكون مفيدة 
للفريق يف املش��اركات القادمة، 
مضيًفا أن خط الوسط قاد بدور 
متمي��ز يف ص��د الهج��امت مع 

التزامه بصناعة اللعب.
وأشار حسن إىل أن: فريق نادي 
أم الحص��م حق��ق األهم وظفر 
بنقاط املباراة الت��ي قربته من 
التأه��ل إىل ال��كأس، ويبدو أن 
هدف��ه ق��د تحقق م��ن خالل 
مباراتنا، ونحن مل نكن سيئني إال 
أن كرة الق��دم مليئة بالدروس، 
وم��ن أه��م دروس املب��اراة أن 
اله��دف إىل وضع��ه أم الحصم 
قاتل من أجله وبطريقته، بينام 
اجتهاداتن��ا مل ُيكتب لها النجاح 
إال أننا راضون عن مستوانا أمام 

أم الحصم.

نجف: كنا األفضل وفوزنا 
مستحق

أكد العب فريق نادي أم الحصم 
عيل نج��ف أفضلية فريقه عىل 
فري��ق ن��ادي العك��ر، مبيًنا أن 
العب��ي فريقه اس��تحوذوا عىل 
الكرة غالبية الوقت يف الشوطني 
وكان��وا األكرث خط��ورة واألجدر 

بالفوز.
وق��ال نج��ف: س��يطرنا يف أكرث 
رت��م  انخف��ض  ث��م  األوق��ات 
األداء نتيج��ة تراج��ع معدالت 
التجمعات  لقلة  البدنية  اللياقة 
واللقاءات الودي��ة وهو ما ترك 
أث��رًا ع��ىل أداء الالعب��ني وعىل 
وتح��ركات  امل��درب  خي��ارات 
الالعب��ني يف ش��وطي املب��اراة، 

إال أنن��ا مل نك��ن يف حال س��يئة 
وحققنا األهم وهو ما س��يقربنا 
م��ن التأه��ل إىل ال��كأس بعد 
تضاؤل آمالنا يف املنافس��ة عىل 

لقب الدوري.
وأرج��ع نجف تأخر التس��جيل 
إىل الش��وط الثاين إلغالق العبي 
أم الحص��م املناف��ذ وتكثي��ف 
تواجده��م يف منتصف امللعب 
للسيطرة عىل منطقة املناورات، 
منوًه��ا إىل أن خ��ط هجوم أم 
الحص��م قام ب��دوره عىل أكمل 
وجه رغ��م إضاعة بعض الفرص 
الناتج��ة ع��ن التمركز الس��ليم 

ملدافعي فريق نادي العكر.
املب��اراة  أن  نج��ف  وأوض��ح 
األخرية أمام فريق مركز ش��باب 
الش��اخورة لن تكون محسومة 
رغم أنه يتذي��ل الرتتيب بدون 
نق��اط إال أن��ه يلع��ب بطريقة 
متميزة تصّعب مهمة أي فريق 

يقابله.

ميرزا يكشف سبب تراجع 
مستوى دمستان

أك��د العب فريق مركز ش��باب 
دمس��تان م��ريزا عبداإلل��ه أن 
ال��ذي أدى النخفاض  الس��بب 
يف  فريق��ه  مس��توى  وتراج��ع 
املباراة ه��و التعامل برخاء بعد 
التقدم بفارق هدفني مع نهاية 

الشوط.
وقال م��ريزا عبداإلله بعد نهاية 
املب��اراة إن زم��الءه يف الفريق 
التقدم،  بعد  باملباراة  اس��تهانوا 
خصوًص��ا مع إضاعته��م للكثري 
من الفرص السهلة عرب الترسع 
أو اللعب بشكل انفرادي بوجه 
كبري، وهو أمر س��اهم يف عودة 
س��ند ألجواء املب��اراة، خصوًصا 
بعد تقليص��ه للنتيجة يف بداية 

الشوط الثاين.

وأشار إىل أن فريقه رّتب صفوفه 
جيًدا بعد استقبال الهدف الثاين 
التع��ادل،  واإلحس��اس بخط��ر 
زم��الؤه  أظه��ره  مب��ا  مش��يًدا 
الالعب��ون من اس��تفاقة رسيعة 
يف مجريات املباراة؛ األمر الذي 
ع��زز من قوة الفري��ق وعودته 
ملس��تواه الطبيعي وتس��جيل 3 
أهداف خ��الل الدقائق األخرية، 

وهي الحاسمة للنقاط الثالث.
وقال إن هدف فريقه هو الرتكيز 
عىل املب��اراة املقبل��ة من أجل 
االنتصارات،  مواصل��ة سلس��لة 
والنظر بعني االعتبار إىل مسابقة 
الكأس واألدوار النهائية للدوري.

المطوع: التأثر بالنقص 
وضعف اللياقة

عزا العب مركز شباب سند، عباس 
املط��وع، الخس��ارة الكب��رية التي 
تع��رض له��ا فريقه أمام دمس��تان 
إىل عاميل النقص العددي وضعف 

اللياقة البدنية.
وقال املطوع إن فريقه قدم مباراة 
جيدة خالل مجمل األوقات، إال أن 
األوق��ات األخرية تأثر به��ا الفريق 
بعد النقص الع��ددي وعدم وجود 
دك��ة بديل��ة، عالوة ع��ىل ضعف 
اللياقة البدنية، األمر الذي س��اهم 
يف ترجي��ح كف��ة ب��دالء دمس��تان 

لفريقهم يف املباراة.
وأوضح أن دمس��تان استحق الفوز 
عطًف��ا عىل األداء ال��ذي أظهره يف 
التوفيق للفريقني  املباراة، متمنياًّ��ا 

خالل ما تبقى لهم من مباريات.
وأش��ار املط��وع إىل أن فريقه قدم 
أداًء جيًدا اس��تحق عليه أفضل مام 
حدث م��ع صافرة حك��م املباراة، 
مش��ريًا إىل أن العن��ارص املوجودة 
يف الفري��ق بإمكانها تحقيق نتيجة 
أفض��ل لوال بعض الظ��روف ومنها 

غياب بعض الالعبني املؤثرين.

مؤجلة سلماباد والزالق 
اليوم

فريق��ا  مب��اراة  الي��وم  تق��ام 
مرك��ز ش��باب س��لامباد ومركز 
ش��باب الزالق ضمن منافسات 
املجموع��ة الثانية وهي مؤجلة 
م��ن املرحلة الخامس��ة بعد أن 
كانت مقررة يف الثاين من ش��هر 
أغس��طس الجاري، وس��تنطلق 
الس��اعة  يف  املب��اراة  صاف��رة 

الخامسة والنصف عرًصا.
ويدخل سلامباد املباراة وهو يف 
صدارة الرتتيب بخمس��ة عرة 
نقط��ة وخلفه ال��زالق بالرصيد 
ذات��ه، إال أن س��لامباد يتق��دم 
بفارق س��تة أه��داف، ويف حال 
التعادل سيبقى وضعهام كم هو، 
وحتى يف حال خس��ارة أحدهام 
فإنه لن يتأخر إىل املركز الثالث؛ 
ألن فريق مركز شباب أبوصيبع 
هو الثالث بإحدى عرة نقطة، 
وهو ما يعني ع��دم تأثرهام يف 

حال الخسارة.

ن المركز الثالث مؤقًتا في المجموعة الرابعة أم الحصم يؤمِّ
دمستان يتربع على القمة بـ 6 أهداف في شباك سند بـ ”دورينا”

علي نجفعباس المطوعميرزا عبداإللهجعفر حسن

فرحة العبي دمستان تكررت 6 مرات

من لقاء دمستان وسند

فريق مركز شباب سلماباد

من لقاء أم الحصم والعكر

أم الحصم فاز على العكر بصعوبة
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- ترعرعت في المنامة ودرست في 
القطاعين العام والخاص، تحدث لنا 

بداية حياتك وأين درست؟
نح���ن من فريج �ل���ذو�ودة، ويف�ص���لنا عن ر�أ�س 
�لرم���ان �ص���ارع و�حد، ومدر�ص���ة ر�أ�س �لرم���ان كانت 

قريبة منا، ولهذ� �ل�صبب �رتدت هذه �ملدر�صة.
لك���ن قبله���ا، �لو�لد رح���م �هلل �أدخلني مدر�ص���ة 
�لقلب �ملقد����س، وحينها مل يكن ه���ذ� �لأمر معتاد� 
�أن يرتاد بحريني مدر�ص���ة �أجنبية، وبقيت فيها �صنة 
�أو �ص���نتني �إن مل تخني �لذ�كرة، وبعدها �نتقلت �إلى 
مدر�ص���ة حكومية، و�لأم���ر �جليد �أنن���ي تعلمت فيها 
�للغ���ة �لإجنليزية، وهو ما �ص���اعدين كث���ر� لحقا يف 

�لتميز يف �لدر��صة.

- أجواء الدراسة تختلف بالتأكيد في 
الستينات، كيف كان نشاطك حينها؟

بالطب���ع، و�أتذك���ر ح���ني �نتقلت من �ملدر�ص���ة 
�لأجنبي���ة كان �لط���اب ي�ص���تغربون �تق���اين �للغ���ة 

�لإجنليزية وكاأين �أتيت من كوكب �آخر.
طبع���ا يف تلك كان هناك ن�ش���اط ق���وي يف فرق 
الك�ش���افة وفرقة الأ�ش���بال، اإل���ى اأن اأنهيت املرحلة 
�لبتد�ئي���ة، و�نتقل���ت �إل���ى مدر�ص���ة �لق�ص���يبة يف 

�لإعد�دية، ثم مدر�صة �ملنامة �لثانوية.

- تحدثت عن والدك وأنه أدخلك 
مدرسة أجنبية منذ مراحل طفولتك 
المبكرة، هل كان تأثير الوالد على 

حياتك كبيرا؟
نع���م، تعلمت من �لو�لد رح���م �هلل �لكثر، ورمبا 
�أكرث �ص���يء �صدين �إليه و�صعرت �أنه �أمر مهم يف حياة 
الإن�شان، هي ال�رصامة، واأعني اأن تكون ملتزما بعملك 
وبوقت���ك، واأن تك���ون ل���ك معاي���ر واأ�ش����س حتافظ 

عليها، وهذ� �أمر مفيد يف �أمور �لرتبية و�لعمل.
و�لول���د رح���م �هلل كان يعمل يف �لتج���ارة، ورغم 
كونه تاجرا، اإل اأنني مل اأنخرط معه يف �ش���وؤون التجارة 
حينم���ا كان���ت طف���ا، ف���كان تركيزي من�ش���ب على 

�لدر��صة وحت�صيل �لعلم.

-  إذن ميولك كانت للهندسة وليس 
التجارة أو عالم األعمال؟ 

ميويل نحو الهند�ش���ة بداأ من ال�ش���غر وب�ش���كل 
ذ�ت���ي، و�أتذكر كن���ت �أقوم بعمل جم�ص���مات لأعمال 
معمارية بنف�ش���ي وذلك من اخل�ش���ب، كنت اأ�ش���ري 
األواحا خ�ش���بيه من ال�شوق، وكنت اأعمل قاعدة واأقوم 

بعمل جم�شمات لاأحياء ال�شعبية )الفريج(.
و�إل���ى جانب �لهند�ص���ة، كانت ل���دي ميول نحو 
�ملو�صيقى من �ل�صغر، فبد�أت على �آلة “�مليلوديكا” 
و”�لكورديون” وماز�لت �أز�ول هو�يتي �ملو�صيقية 
اإل���ى الي���وم. واأتذكر كذل���ك، كنت اأهوي الريا�ش���ة، 
وكان لدين���ا ن���اٍد للكرة �لقدمي فوق �ص���طح �ملنزل 

واأ�شمينها نادي الوحدة، اإلى جانب م�رصح مو�شيقى.
�فتخر �أين من فريق �ل���ذو�ودة �لذي خرج �أجيال 

قدمت �لكثر ململكة �لبحرين.

-  هذا يؤكد مقولة ارتباط الهندسة 
بالفن؟

بالفع���ل اأجد هن���اك ارتباطا، وعمل���ت مرة لقاء 
مطول بخ�ص���و�س عاقة �لهند�صة باملو�صيقى، رغم 
ع���دم وجود عاق���ة مبا����رصة، لكن رمبا يك���ون هناك 

عاقة �لريا�صيات و�لأوز�ن.

�لهند�ص���ة هي “فن ر�ق” كما هي �ملو�ص���يقى، 
خ�صو�ص���ا بع�س �أنو�ع �لهند�ص���ة �لتي حتتاج ح�ص���ا 

فنيا مثل �لهند�صة �ملعمارية.

- كيف كانت بداية دخولك المهنة 
الهندسية؟

بعد مرحلة املدر�ش���ة، كان هناك �ش���يء داخلي 
يدفعني نحو درا�شة الهند�شة، ومل تكن هناك اعتبار 
لفر����س �لعمل �أو متطلبات �ل�ص���وق، وكان يفرت�س 
�أن �أدر����س يف �لهند�ص���ة يف �لهن���د، ولك���ن مل يكتب 
ذلك، والتحقت يف كلية بالهند�ش���ة املدنية يف كلية 
اخللي���ج )جامعة البحرين حاليا(،  ثم التحقت بجامعة 
�ص���اوثهامبتون يف بريطانيا وكنت مبتعثا من جانب 
�لط���ر�ن �مل���دين، وبعد �ن �أنهي���ت �لبعثة عملت يف 
�لط���ر�ن �ملدين و�أر�ص���لت بعدها بعامني لدر��ص���ة 

�ملاج�صتر يف هند�صة �ملطار�ت.

- وأين بدأت العمل في حقل 
الهندسة في بداية مشوارك؟

كم���ا ذك���رت �ص���ابقا، عمل���ت يف �إد�رة �لطر�ن 
�مل���دين، وعملت ب�ص���ورة مكثف���ة بع���د عودتي من 
�لد�ر�ص���ة يف �ملطار. بد�أت �لعم���ل يف مطار �لبحرين 
منذ نح���و �لعام 1977 وكان �ملطار �ص���غر، وكانت 
�لفك���رة �بتع���اث بحريني���ني وتدريبهم م���ن �أجل �أن 
يتول���و� �لأم���ور �لهند�ص���ية يف �ملط���ار عو�ص���ا ع���ن 
�لأجان���ب، وكان �ملط���ار حينها مير مبرحلة تو�ص���عة 
وتطوي���ر. املط���ار خلق يل فر�ش���ة لتكوي���ن اجلانب 
املهني واحل�ش���ول على اخلربة، وتدرجت يف املطار 
عل���ى مدى اأكرث من عقدين لأختت���م عملي هناك باأن 

اأتولى مدير ال�شوؤون الإدارية.

- ما الذي أضافه إليك العمل لسنوات 
طويلة في مطار البحرين الدولي؟

�ملطار�ت تتيح لاإن�ص���ان �إعطاءه فر�صة للتعلم 

�ملالي���ة  وحت���ى  �لهند�ص���ية  �جلو�ن���ب  خمتل���ف  يف 
و�لإد�ري���ة. �لعم���ل يف �ملطار�ت هو عمل �ص���عب ول 

يرتبط بوقت، فاملطار يعمل على مد�ر �ل�صاعة. 
�أول م���ا ب���د�أت كن���ت �أتعل���م، وكنت �أن���زل �إلى 
امل���درج، وكنا نعم���ل اخلطوط الأر�ش���ية لل�ش���باغة 
وذلك بالطب�ش���ور، وبداأت من البداي���ة حتى تدرجت 
لأعلى �ملنا�صب، وهذ� ما �أن�صح به �ملهند�صني، �أنه 
ينبغ���ي له التدرج والهتمام باحل�ش���ول على اخلربة 

�أول قبل �لتفكر يف �ملن�صب و�ملز�يا.

- لماذا انتقلت من الوظيفة 
الحكومية، والتي استمرت بها ألكثر 

من عشرين سنة، وكنت تحب عملك 
في المطارات، إلى تأسيس عملك 

الخاص؟
انتقل���ت من العمل احلكومي اإلى العمل اخلا�س 
يف �لع���ام 2003، وب�رصاحه كان القرار �ش���عب، كنت 
�أحب �ملطار، ولكن كنت يف �لوقت نف�ص���ه �أبحث عن 
حتد جديد خ�شو�ش���ا بعد اكت�ش���ابي خلربة كبرة يف 

�ملطار�ت.
اأرغ���ب يف دخ���ول جم���ال ال�شت�ش���ارات  كن���ت 
الهند�شية، خ�شو�ش���ا تلك التي تتعلق باملطارات، 

وقمت حينها بافتتاح �ملكتب.
كل �إن�ص���ان يبح���ث ع���ن �لتغي���ر، وكان ل���دي 
الطم���وح يف تق���دمي ال�شت�ش���ارات خ�شو�ش���ا فيم���ا 
يتعلق باملطارات لي�س على م�شتوى البحرين فقط، 
بل حتى على امل�شتوى اخلارجي، فمن خال املكتب 
ال�شت�شاري ا�ش���تطيع تقدمي خربتي ملطار البحرين 

وحتى للمطارات الأخرى يف العامل.

- بطبيعة الحال كما هو الحال 
العمل مع أي مشروع تجاري أو عمل 

حر، تكون هناك تحديات، ما هذه 
التحديات التي واجهتك؟

اول حتدٍّ هو احل�شول على امل�شاريع، خ�شو�شا 
ك����وين �أ�ص�ص����ت مكتبا جدي����د�، فاجلمي����ع ينظر �إلى 

تاريخ �ملكتب رغم كوين مهند�صا معروفا.
لك����ن ب����داأ العم����ل عل����ى م�رصوع����ات بالتدريج، 
و�كت�ص����بنا �ص����معه يف �ل�ص����وق، و�لآن نح�ص����ل على 

م�رصوعات كبرة.
ا�شت�ش����ارات  نق����دم  للمط����ارات،  بالن�ش����بة 

ودر��صات جلهات حملية وخارجية.
بد�أنا بخم�صة �أ�صخا�س فقط، ومع �لتو�صع يوجد 

لدينا حاليا 40 مهند�صا وموظفا يف �ملكتب.
ويعمل املكتب حاليا على جميع اأنواع اخلدمات 
�لهند�صية، وي�ص����نف �ملكتب بالدرجة “�أيه”، وهي 
الدرجة الأولى التي ميكن اأن يوكل لها امل�رصوعات 

�لكبرة.

- كيف تقيِّم المستقبل في مجال 
العمل في المكتب الهندسي؟

طبع����ا، هناك تطور م�ش����تمر، وكلما ارتفع حجم 
امل�رصوع����ات نق����وم بزيادة عدد املهند�ش����ن وهذا 

طبيعة حال العمل يف املجال الهند�شي.
لكن �لأمر ل يخلو من حتديات، خ�صو�ص����ا فيما 
يتعلق باملناف�ص����ة مع �ملكاتب �لهند�صية �لكبرة 
�لت����ي لديها خرب�ت تفوق 100 �ص����نة، لكننا نحاول 
�ملناف�ص����ة لي�����س يف �لبحري����ن فق����ط، ب����ل حتى يف 

اخلارج.

- هل لكم طموح في التوسع إلى 
خارج البحرين؟

نع���م، ه���ذا م���ا ن�ش���بو اإلي���ه، وه���ذا يف اخلط���ة 
امل�ش���تقبلية، ندر�س املناطق اجلغرافية التي ميكن 
�أن نقدم �لعمل �لذي لدينا خربة فيه مثل �ملطار�ت 
واإدارة امل�ش���اريع، ننظ���ر اإلى فر�س يف ����رصق اأوروبا 

مثا.
-  حصلت على الدكتوارة مؤخرًا، هل 

تحدثنا على ذلك؟
مو��ص���لة در��ص���ة �لدكت���ور�ة كان���ت يف ذهني 
با�ش���تمرار، ولك���ن لان�ش���غال بالعمل، مل يت�ش���ن يل 
�لنته���اء من حتقيق هذ� �لطم���وح مبكر�، ويف 2009 
قررت مو��صلة �لطريق وح�صلت على �لدكتور�ة من 

جامعة “لفرب�” يف تخ�ص�س �ملطار�ت.

- متى بدأت نشاطك التطوعي 
في الجمعيات المهنية المحلية 

واإلقليمية؟
�ملهند�ص���ني  جمعي���ة  لع�ص���وية  �ن�ص���ممت 
�لبحريني���ة يف �لع���ام 1979، �أي قب���ل �ص���نو�ت م���ن 
تاأ�ص���ي�س �جلمعية �لتي تاأ�ص�ص���ت يف �لع���ام 1972، 
ودخلت جمل����س �لإد�رة منذ �لع���ام 1986، وتقلدت 
خمتلف املنا�شب، مثل ال�شوؤون الجتماعية، و�شوؤون 

�لأع�صاء، �إلى �أن و�صلت �إلى نائب �لرئي�س.
جلمعي���ة  رئي�ص���ا  �نتخب���ت   1996 �لع���ام  ويف 
�ملهند�ص���ني �لبحريني���ة لث���اث دور�ت، ويف �لدورة 
احلالية دعاين الإخوة الأع�ش���اء لر�ش���يح نف�شي مرة 
ثانية، فلبيت هذه الدعوة. اليوم اجلمعية هي اأقوى 
جمعية مهنية يف �ملنطقة، وين�صوي حتت ع�صويتها 
�أكرث من 2000 مهند�س، وركزت ملدى نحو 5 عقود 
عل���ى عملها �لأ�صا�ص���ي ومل تخرج م���ن نطاق �ملهنة، 
وقدم���ت �لكثر وحتظى باح���رت�م يف �ملنطقة، وكل 
ذل���ك بف�ش���ل جه���ود الأع�ش���اء وجمال����س الإدارات 

املتعاقبة طوال تاريخ اجلمعية.
�عتق���د �أن �لعم���ل �لتطوعي لي�س ج���زء�ً ثانويا، 
وه���و جزء ل يتجز�أ م���ن عملي �ليوم���ي، ورمبا �أعطيه 

اهتماما اأكرث من عملي اخلا�س.
وحلمي �أن �أجد دخول �لدماء �جلديدة و�لأع�ص���اء 
ال�شباب يف اأن�ش���طة اجلمعية ب�شكل اأو�شع، خ�شو�شا 
مع وجود عزوف من ال�ش���باب يف امل�شاركة يف اأن�شطة 
اجلمعي���ة، ول اأعتق���د اأن ه���ذا الع���زوف ينطبق على 

جمعيتنا فقط، بل معظم �جلمعيات.

- ترأست اتحاد المهندسين العرب، 
كيف تقيم التجربة؟

باملنا�ش���بة، عمل���ي التطوع���ي ل يقت�رص عل���ى جمعية 
�ملهند�ص���ني �لبحريني���ة، عمل���ت عل���ى تاأ�ص���ي�س جمعي���ة 
�لتخطيط �لإ�ص���رت�تيجي يف �لع���ام 2005؛ بغية تقوية هذ� 
�جلان���ب يف �لبحري���ن. ويف �لطر�ن �ملدين تر�أ�ص���ت جمعية 

�لدخار و�لت�صليف.
�أم���ا بخ�ص���و�س �حتاد �ملهند�ص���ني �لع���رب، �عتربها 
جترب���ة فري���دة، خ�صو�ص���ا �أن موقع���ي كان يغط���ي جميع 
التكتات املهنية على م�ش���توى العامل العربي. وا�شتطعنا 
تنظي���م موؤمتر مه���م لاحتاد يف �لبحرين تن���اول �لكثر من 

�أور�ق �لعمل خ�صو�صا فيما يتعلق باملو��صات.

- ما هواياتك؟
اأحب املو�ش���يقى، واأعزف حاليا على العود والبيانو و 

�لكيبورد، وريا�صة �لدر�جات �لنارية. 
وبالن�شبة للريا�ش���ات الأخرى، اأنا م�شجع لكرة القدم، 

و�أتر�أ�س ر�بطة “ليفربول”.

-  لديك تجربة في الكتابة والشعر 
والتأليف، هل تحدثنا عن تجربتك 

األدبية؟
�ألف���ت كتابني �أحدهما كتاب “بعيد� عن كل �ص���يء”، 
وهو منق�ش���م اإلى جزاأي���ن، الأول عبارة ع���ن خواطر، واجلزء 

�لآخر يتناول جتربتي يف �لطفولة و�صدر يف �لعام 2005.
كما األفت كتابا اآخر يتناول الق�شايا الإدارية احلديثة.

• �صياء توفيقي متحدًثا ل� “�لباد”	

ت�سوير: ر�سول احلجريي 

اأديب و�ص��اعر ومو�ص��يقى وريا�ص��ي قبل اأن يكون مهند�صا ذا �ص��يت ذائع بالبحرين، فمن فريق الذواودة 

ن�ص��ط �صيفنا �ص��ياء توفيقي، قبل اأن يت�صلق �ص��لم النجاح خطوة بخطوة، وليرتاأ�س اأكرب جمعية مهنية 

يف املنطقة، وهي جمعية املهند�ص��ني البحرينيني، والذي �ص��اهم يف �ص��عودها منذ �ص��بعينات القرن املا�صي 

لتكت�ص��ب اأهمي��ة مهنية معتربة باملنطقة. وخالل 40 عاما يف العمل الهند�ص��ي، م��ن بينها اأكرث من 20 عاما 

ق�ص��اها يف الط��ران املدين ومط��ار البحرين الدويل واحتكاك��ه باملنظمات الهند�ص��ية املهنية واملوؤمترات، 

اكت�ص��ب توفيق��ي خ��ربة كب��رة يف املطارات، ليحول ه��ذا ال�ص��غف، اإىل عمل جتاري ناجح م��ن خالل مكتب 

اأخذ يتبواأ مكانة مرموقة يف ال�ص��وق. ويقدم حاليا توفيقي ا�صت�ص��ارات هند�صية خمتلفة ويتميز بتقدميه 

ا�صت�ص��ارات هند�ص��ية للمط��ارات يف البحري��ن وخارجه��ا. واإىل جان��ب اإدارته م�ص��روعه الناج��ح، مل يغفل 

�ص��ياء توفيقي الت�ص��اقه ال�صديد بجمعية املهند�ص��ني البحرينية، والتي ت�صم اأكرث من 2000 مهند�س، اإذ 

انتخب توفيقي لرئا�ص��ة اجلمعية اأربع مرات ليكون اأكرث املهند�صني اعتالء لهذا املن�صب كما حاز ثقة 

املهند�صني يف العامل العربي حني مت اختياره رئي�صا الحتاد املهند�صني العرب يف الدورة املا�صية.

وفيما يلي ن�س اللقاء مع املهند�س الدكتور �صياء توفيقي:

ال��ق��م��ة ال���دك���ت���وراه ب��ع��د أن وص����ل  أل����ف ك��ت��اب��ي��ن ون�����ال 

وال����وق����ت ب���ال���ع���م���ل  االل������ت������زام  وال���������ده  م�����ن  ورث 

األدب وي��ع��ش��ق  ال��ك��ت��اب��ة  ي���ه���وى  وش���اع���ر  أدي�����ب 

رئيس جمعية المهندسين 
البحرينية لـ4 مرات

الموسيقى 
مساحاته الخاصة 
التي لم يفارقها 

منذ شبابه

علي الفردان 

اعتلــى هــرم “المهندســين العــرب” ونظــم أهــم مؤتمــر بالبحريــن

 ضياء توفيقي...
40 عاما من الهندسة 

والموسيقى والشعر

شغف المطارات دافع للنجاح

ء



DBS Superleggera

 DBS أعلن���ت �أ�س���تون مارتن ع���ن �إط���اق �أيقونتها�
Va n لفاخرة ل���رث عر�ش �ملوديل� Superleggera
�س���يارتها  �أن  �لربيطاني���ة  �ل�رشك���ة  و�أو�س���حت   .quish
�لكوبيه �جلديدة تكت�س���ي بثوب من �ألي���اف �لكربون ويبد�أ 
�س���عرها من 274 �أل���ف و995 يورو. ومتتاز �ل�س���يارة مبقاعد 
2+2، وينب�ش بد�خلها حمرك V12 ب�سعة حجمية 2ر5 لر، ويز�أر 
حمرك �لربو �ملزدوج بقوة 533 كيلوو�ت/725 ح�س���انا، مع عزم دور�ن �أق�س���ى يبلغ 900 
نيوتن . مر. وبف�سل هذه �لقوة �حل�سانية �لهائلة تنطلق �أ�ستون مارتن �جلديدة من �لثبات 
حتى �رشعة 100 كلم/�ش يف غ�س���ون 3.4 ثانية وت�سل �رشعتها �لق�سوى �إلى 340 كلم/�ش، 
وتن�ش ن�رشة �ملو��س���فات �لفنية على �أن معدل ��ستهاك �لوقود يبلغ 12.3 لر/100 كلم، 

وهو ما يعادل 285 جم/كلم من �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون.

iLink

Fenyr SuperSport

طرح���ت )MG Motor(، تطبيقه���ا �ملبتَكر �جلديد 
iLink يف �أ�س���و�ق �ل����رشق �لأو�س���ط، وم���ن بينه���ا مملكة 
�لبحرين مما يجع���ل حياة عماء �ل�رشكة �ملتز�يدة �أعد�دهم 
�أكرث ي����رش� و�س���هولة. وه���ذ� �لتطبيق �خلا����ش بالهو�تف 

�لذكية هو �لأول من نوعه يف �ل�رشق �لأو�س���ط من حيث �جلمع 
بني �خل�س���ائ�ش �لديناميكية و�ملز�يا �خلدماتية �سمن تطبيق 

و�حد، هو مينح �لعماء �ت�س���ال مبا�رش� مع مركباتهم. ومن �ساأن بع�ش 
�ملز�ي���ا �لأ�سا�س���ية يف �لتطبي���ق �أن متّكن �مل�س���تخدمني من مر�قبة تاري���خ قيادتهم 

للمركبة و��س���تام ر�سائل تذكري باخلدمة وتنبيهات يف حال تعّر�ست �ملركبة لل�رشر، �إ�سافة 
�إلى �لتمّكن من متابعة �ملركبة. ي�سمن هذ� �لتطبيق �لذكي �ملبتَكر، �لذي يتو�فق مع جميع 

طر�ز�ت “�إم جي” ر�حة �لبال عرب تذكري �لعماء عند �رشورة �إجر�ء �سيانة للمركبة.

بعد م�س���اركتها مبهرجان ج���ودوود لل�رشعة يف �ململكة 
�ملتحدة يف �س���هر يوليو �ملا�س���ي، �س���يبد�أ عر�ش �سيارة 
�لهاي���ربكار Fenyr SuperSport ر�س���ميا يف �لوليات 
�ملتحدة خال �أ�سبوع مونتريي لل�سيار�ت �ملرموقة للعام 

.2018
�سيثبت منوذج �لإنتاج Fenyr SuperSport ح�سوره 

يف جمموعة مث���رية من �لأحد�ث و�لعرو�ش �خلا�س���ة على مد�ر 
�لأ�س���بوع، �نطاقا من ظهورها لأول مرة يف في���ول رن يوم �لأربعاء 

22 �أغ�سط�ش، تليها �مل�ساركة يف ذ� كويل يوم �جلمعة 24 و�إيكزوتيك�ش يف كاناري رو يوم 
�ل�سبت 25، وينتهي يف بيبل بيت�ش مبناف�سات كونكور ديليجان�ش يوم �لأحد 26 �أغ�سط�ش.

 W Motors جلديدة �أحدث �إ�سافة �إلى جمموعة� Fenyr SuperSport وُتعّد �س���يارة
من �سيار�ت �لهايربكار �لتي ترّكز فقط على �لأد�ء و�لقوة و�ل�رشعة.

لكزس LC كوبيه الفاخرة... أفضل كوبيه مرموقة

Compass 2018 تطلق  Jeep
موؤخ���ر�  �لأمريكي���ة   Jeep موؤخ���ر�  قدم���ت 
منوذجه���ا �جلديد م���ن “Compass” �لكرو�ش 

�أوفر �ملميزة.
وزودت هذه �ل�س���يارة بنوعني من حمركات 
باأرب���ع  بالنزي���ن،  �لعامل���ة   ”Tigershark“
�أ�س���طو�نات، وعزم 150 و175 ح�سانا، �إ�سافة 
�إلى علب �رشعة �أوتوماتيكية ب� 6 مر�حل، ونظام 

دفع رباعي، بح�سب “في�ستي”. 
كم���ا ح�س���لت �ملركبة عل���ى �أح���دث �أنظمة 
�مللتيميديا، و�سا�س���ة بحجم 7 بو�س���ات تعمل 
باللم�ش، وم�ست�س���عر�ت لل�س���وء، �إ�س���افة �إلى 
�أنظم���ة متط���ورة للتكيي���ف وتدفئ���ة �ملقاعد، 
و�أزر�ر عل���ى �ملق���ود للتحكم باأنظمة �ل�س���وت 

و�لت�سال بالهو�تف و�لأجهزة �لذكية.

“نيسان” تفوز بأبرز الجوائز
ضمن “دراسة الجودة األولية”

�رشكة  �أف�سل  بلقب  فوزها  من  �أ�سهر  ب�سعة  بعد 
 Auto Express“ �لعماء  ر�سا  ��ستبانة  يف  م�سنعة 
حتديد  يف  لكز�ش  ت�ستمر   ،”2018 Driver Power
مكانتها مع �لإعان عن فوز �سيارة LC كوبيه �لفاخرة 

بجائزة �لكوبيه �ملرموقة للعام.
يف ��ستبانة “Driver Power” �ل�سنوي و�لذي يبنى 
على �آر�ء �أكرث من 80 �ألف �سائق يف �ململكة �ملتحدة، 
حيث يقومون بالنقد �أو �لثناء على 8 فئات و31 جانبا 
و�ملوديات  �لع�رشية  �لت�ساميم  �ل�سيارة.  يف  خمتلفا 

�لتي  �ل��ع��ايل  �لأد�ء  ذ�ت 
لكز�ش  �أ�سدرتها 

جديد�  ف�سا  ��ستهلت  �ملا�سية  �لقليلة  �لأع���و�م  يف 
�لر�ئدة  LC كوبيه  لكز�ش  بو�سول  �لآن  يبد�أ  للماركة 

يف �لأد�ء.
بتقييم  بالفعل  لكز�ش  �سيار�ت  مالكو  قام  وقد 
�جلودة  يف  �لأولى  �ملرتبة  لتحتل  كبري  ب�سكل  �ملاركة 
بهذه  للفوز  ولكن  �لهيكل.  وق��وة  �لر�حة  �لد�خلية، 
 LC جلائزة كان �لعن�رش �لعاطفي �لأكرب، ه�و �أن حتظى�
بثناء خا�ش. و��ستطاعت لكز�ش LC �ن تو�سل ر�سالة 
روؤية،  �لأك��رث  �ملاركات  من  و�ح��دة  لكز�ش  �أن  مفادها 
�أ�سالة ومتعة. لقد �أظهرت لكز�ش �أن هذه �لأمور لي�ست 
مل�ستقبل  جريئة  روؤية  ولكنها  كلمات،  جمرد 
�ملفاهيم  جميع  يتخطى  �لذي  لكز�ش 

و�لتوقعات.

ت�س���ّدرت �رشكة “ني�سان” قائمة �أف�سل ثاث فئات 
�سيار�ت، وجاءت �سمن �ملر�كز �لثاثة �لأولى يف فئتني 
�أخريني وفقا لدر��س���ة �جلودة �لأولية لل�سيار�ت 2018 
�لت���ي �أعدتها موؤ�س�س���ة “ج���اي. دي ب���اور”، و�لتي تعد 
مبثاب���ة معي���ار� �س���ناعيا لقيا�ش �جلودة يف �ل�س���يار�ت 
�جلدي���دة بالولي���ات �ملتح���دة. وبح�س���ب در��س���ة هذ� 
�لعام، فقد حققت �س���يار�ت عامة ني�س���ان حت�س���نا من 
حيث �مل�س���كات �لفنية �لتي �نخف�س���ت مبعدل ثماين 
م�سكات لكل 100 �س���يارة لي�سل �ملتو�سط �لعام �إلى 
85 م�س���كلة لكل 100 �س���يارة، وهي �أف�سل نتيجة من 
حي���ث �لأد�ء جلميع عامات �ل�س���يار�ت �ليابانية من غري 

�لفئات �لفاخرة. 
وجاءت �سيارة “ني�سان فرونتري 2018” يف �ملرتبة 
�لأولى بفئة �ل�ساحنات )بيك �آب( متو�سطة �حلجم للعام 
�لثال���ث على �لتو�يل، فيما فازت �س���يارة “ماك�س���يما” 
بجو�ئز يف فئة �ل�سيار�ت �لكبرية ب� 57 م�سكلة فنية لكل 
100 �سيارة، وهو ثاين �أعلى معدل لأي �سيارة �سملتها 
�لدر��س���ة. ونالت �سيارة “ني�س���ان �ألتيما” �لتي حتظى 
ب�س���عبية �ملر�كز �لأولى يف فئة �ل�س���يار�ت �لتناف�س���ية 
متو�س���طة �حلجم ب� 65 م�س���كلة فنية لكل 100 �س���يارة 
لتحق���ق بذل���ك �ملركز �ل�س���اد�ش بني جميع �ل�س���يار�ت 

�لتي �س���ملتها �لدر��س���ة، حيث �أحرزت بذلك 
حت�س���نا مبعدل 18 نقطة مقارنة 

   .2017 �لع���ام  بدر��س���ة 
وبالإ�س���افة �إلى 

�سيار�ت ني�س���ان �لأخرى، فقد حققت �س���يارة “ني�سان 
ليف” �لكهربائية بالكامل و�جلديدة كليا مر�كز متقدمة 
بدر��س���ة �جلودة �لأولية لل�سيار�ت هذ� �لعام، حيث بلغ 
معدل �لتح�س���ن 17 نقط���ة، متفّوقة بذل���ك على �جليل 

�ل�سابق لل�سيارة �لذي �سملته در��سة �لعام 2017. 
 ويف معر����ش تعليق���ه عل���ى نتائج �لدر��س���ة، قال 
مارك �سوين�س���ون، نائب �لرئي�ش، ر�س���ا �مل�ستهلكني، 
يف �رشكة “ني�سان �أمريكا �ل�س���مالية”: “�إن �لتقدم �لذي 
�أحرزت���ه �س���يار�ت عام���ة ني�س���ان يف “در��س���ة �جلودة 
�لأولية لل�س���يار�ت” من موؤ�س�س���ة “جاي. دي باور” هذ� 
�لع���ام هو مبثابة حافز لنا، حيث تعك�ش �لدر��س���ة �لتي 
مت خالها ��س���تطاع �آر�ء �مل�س���تهلكني ب�س���كل مبا�رش، 
مدى ر�س���ا عمائنا عن جودة �س���يار�تنا، �سو�ء من خال 
�رش�ئها �أو ��ستئجارها”. و�أ�ساف: “لقد �أظهرت �لدر��سة 
�أد�ًء �إيجابي���اً ل�س���يار�تنا، و�لذي حتقق بف�س���ل �جلهود 
�ملتو��س���لة م���ن جانب فرق �لعم���ل يف كل من قطاعات 
�لهند�س���ة، و�لأبحاث و�لتطوير، و�جلودة و�لت�س���نيع يف 
�رشكة ني�س���ان من كافة �أنحاء �لعامل، و�للتز�م من جانب 
�سبكة موردينا عاملياً. و�إننا لن�سعر بالفخر بهذه �لنتائج 
�لإيجابية �لتي حتققها �س���يار�ت ني�س���ان للعام �لثالث 

على �لتو�يل”.

هيونداي ُتطلق “كونا” الجديدة كلًيا في الشرق األوسط
�أطلق���ت هيوند�ي �ل�س���يارة �ملرتقب���ة “كونا”، 
�جلديدة بالكامل، يف �أ�سو�ق �إفريقيا و�ل�رشق �لأو�سط 
على �أن ت�سل للبحرين يف �أكتوبر �ملقبل. وت�ستهدف 
�ل�س���انعة �لكورية بهذه �ملركبة �لريا�سية متعددة 
�ل�س���تخد�مات، �لت���ي تق���ع يف ت�س���نيف �ملركبات 
�ملدجم���ة �ملمت���ازة، �ل�س���ائقني �ل�س���باب من حمبي 
�ملو�س���ة �لذين يعي�س���ون منط حياة �رشي���َع �لوترية 
ومفعم���ا بالن�ش���اط. وت���رى هيون���داي له���ذا الطراز 
جاذبية يف اأو�ش���اط ال�ش���ابات، ما حداه���ا اإلى اختيار 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية قاعدة لإط���اق كونا 
�إلى �ملنطقة، وذلك �حتفاًء باأخذ �ملر�أة �ل�س���عودية، 

ولأول مرة، مكانها خلف مقود �ل�سيارة.
و�ُس���ّميت �ل�س���يارة �جلديدة على ��س���م منطقة 
كونا �ل�س���احلية �خلابة يف جزر هاو�ي، و�لتي ت�ستهر 
يف اأو�ش���اط امل�ش���افرين الباحث���ن ع���ن املغام���رة 
و�لإث���ارة. وتنعك����ش روح تل���ك �ملنطق���ة �لناب�س���ة 
باحليوية يف �ل�س���ورة �ملبتكرة و�لعاطفية و�لن�سطة 
�لتي ��س���تطاعت هيوند�ي �أن تر�س���مها ل�س���يارتها 
�جلدي���دة، م���ا يع���زز م���ن �إرثه���ا �لعري���ق يف جم���ال 
�ل�سيار�ت �لريا�س���ية متعددة �ل�ستخد�مات، كذلك 
جنح���ت هيون���د�ي يف �بتكار طر�ز جدي���د متاما يلبي 
 SUV أعلى توقعات �لعماء من خال تطوير �سيارة�
ذ�ت مو��س���فات ممتازة ميكن �لتعرف على هويتها 
من خ���ال ت�س���ميمها �لتقدمي �ملتمي���ز، وتزويدها 
باأحدث �لتقني���ات �ملتعلقة بقوة �حلركة وو�س���ائل 
�لر�حة ومو��سفات �ل�سامة، ف�سا عن مز�يا م�ساعدة 
�ل�سائق �ملتطورة. وقال رئي�ش عمليات هيوند�ي يف 
�إفريقيا و�ل�رشق �لأو�سطمايك �سونغ، بهذه �ملنا�سبة، 

�إن كونا، جت�ّسد “تعبري� و��سحا عن منط 
�حلياة �لع�رشي���ة �ملتميز”، موؤكد�ً �أن 

هيوند�ي �س���وف تنجح من خالها 
�إلى �رشيحة  بتو�سيع و�سولها 

“يول���ون  �لذي���ن  �لعم���اء 
و�لتقني���ة  �لت�س���ميم 
�ملتط���ورة �أهمية كبرية، 
�حل�س���ول  يف  ويرغب���ون 
على �لأحدث و�لأف�س���ل، 

�لتميز عن  �إلى  ويتوقون 
و�أ�س���اف:  �لآخري���ن”، 

“�س���اهمت كون���ا يف 
جمموعتن���ا  تو�س���يع 

م���ن �ملركبات �لريا�س���ية متع���ددة �ل�س���تخد�مات 
�لتي لطاملا لقت جناحا كبري� يف خمتلف �لأ�س���و�ق، 
وتوجيهها يف �جتاه جديد ومثري لاهتمام، يف �لوقت 
�لذي ت�سمن منح عمائنا مزيد� من �لقيمة �ملمتازة، 
م���ا يجعل منها �س���يارة لفت���ة بقّوة لل�س���ائقني من 

�ل�سباب و�ل�سابات على �ل�سو�ء”.
تاأتي �ل�س���يارة كونا ب�سخ�س���ية جديدة متاما يف 
ت�س���كيلة هيوند�ي من �ل�سيار�ت �لريا�سية متعددة 
�ل�س���تخد�مات، �إذ متتاز بالوقف���ة �لو�ثقة و�لإطالة 
�لأنيق���ة، وتت�س���م مقدمتها بالقّوة �لتي ي�س���اهم يف 
�لتعبري عنها �ل�س���بك �لأمامي متت���ايل �لنحد�ر �لذي 
تت�س���م به هوية هيوند�ي، كم���ا تتمتع مبظهر �أمامي 
وخلفي يت�س���م باجلر�أة ُتربزه �لوقفة �لو��س���عة 
 ، ة ر لل�س���يا

وت�س���ميمها ذي �حلج���م �ملمتل���ئ. كذل���ك ت�س���اهم 
�لعجات �مل�سنوعة من �سبيكة معدنية تتاح �ختياريا 
بقيا�ش 18 بو�س���ة، و�لهو�ئ���ي �لُعلوي �جلديد على 
�سكل زعنفة �سمكة �لقر�ش، يف زيادة �لطابع �جلريء 
لل�س���يارة. وتاأت���ي كون���ا متاحة ب�س���قف م���ن لونني 
وبخيار�ت و��س���عة من �لأل���و�ن �خلارجية �ملميزة، ما 
مينح �مل�س���ري درجة عالية من �لتخ�س���ي�ش، �لذي 
يتيح ل���ه عند �رش�ئها حتديد ماحمها �خلا�س���ة �لتي 

تروق له.
ويعك�ش �لت�س���ميم �لد�خل���ي �ملظهر �خلارجي 
لل�س���يارة، �إذ ميك���ن للعم���اء �أي�س���ا �إ�س���فاء طاب���ع 
�سخ�س���ي عل���ى �ملق�س���ورة بثاث���ة �أل���و�ن ممي���زة؛ 
�لربتق���ايل و�لأخ����رش �لليم���وين و�لأحم���ر. وت�س���تمل 
�ملق�س���ورة عل���ى �سا�س���ة للماح���ة عامل���ة باللم�ش 
ومو�س���وعة بطريقة عائمة ومريحة يف �لوقت نف�س���ه 
ل�ستخد�م �ل�س���ائق، وتتيح له متابعة حركة �ملرور 
يف جميع �لأوقات و�س���بط خط �س���ريه بناء 

عليها.
وتتميز كونا �جلديدة بلوحة 
عر����ش م�س���توية م���ن �لزج���اج 
�ل�سفاف تقع �أمام نظر �ل�سائق 
مبا����رة، يت���م عليه���ا اإ�ش���قاط 
�أهّم �ملعلوم���ات �لتي يحتاجها 
و�رشع���ة  كاملاح���ة  �ل�س���ائق، 
�ملركبة ومز�يا �ل�سامة �لن�سطة.
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ذكرت م�س���ادر يابانية �أن �ل�س���لطات �ملحلية وجهت 
�لتهمة �سد مازد� ب�سبب �لتاعب بنتائج �ختبار �لنبعاثات 

ونتائج �ختبار كفاءة �لوقود.
وز�رة �لبني���ة �لتحتي���ة و�ملو��س���ات �ليابانية طلبت 
من مازد� �إر�س���ال �لعديد من �لتقارير كما ��ستدعت بع�ش 

�مل�س���وؤولني للم�س���اءلة، يذكر �أنه منذ �لع���ام 2015 عندما 
وقع���ت جمموعة فولك����ش و�ج���ن ك�س���حية يف �لتاعب يف 
�لنبعاث���ات بد�أت �حلكومات �ملحلية حول �لعامل بالتحقيق 
خلف �رشكات �ل�س���يار�ت، و�لتي وقعت بعدها �لعديد منها 

كانت معظمها �رشكات يابانية.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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مشاريع سينمائية متنوعة في مرحلة ما بعد اإلنتاج بـ “الجونة”

ال�ش���ينمائي  ي�ش���عد منطل���ق اجلونة 
)ن���واة من�ش���ة اجلون���ة ال�ش���ينمائية( اأن 
يعلن عن قائمة امل�رشوعات ال�ش���ينمائية 
يف مرحل���ة التطوير، اأو االأف���الم يف مرحلة 
ما بعد االإنتاج، والتي تقدمت للم�ش���اركة 
يف امل�شابقة هذا العام، وبلغ عددها 145 
ملفا، منها 101 م�رشوع يف مرحلة التطوير، 
و44 فيلم���ا يف مرحل���ة م���ا بع���د االإنتاج، 
كم���ا بلغ اإجمايل ع���دد �ُش���َناع االأفالم من 
املخرج���ني واملنتج���ني املرتبطني بهذه 

امل�رشوعات 304 فنانني.
خ���الل  م���ن  امل�ش���اريع  مراجع���ة  مت 
جلن���ة من اخل���راء، والتي وق���ع اختيارها 
عل���ى 12 م�رشوعا يف مرحل���ة التطوير، و6 

اأف���الم يف مرحلة ما بع���د االإنتاج، بناًء على 
املحتوى، والروؤية الفنية، وجدوى تنفيذ 
ه���ذه امل�رشوع���ات مالًي���ا عموم���ا، وُتثل 
امل�ش���اريع التي مت اختياره���ا 6 دول من 
الع���امل العربي )م����رش، وتون����س، ولبنان، 

وفل�شطني، والعراق، وال�شودان(.
وتت�ش���من امل�ش���اريع ال�12يف مرحلة 
التطوير، 9 م�شاريع اأفالم روائية طويلة، 
و3 م�ش���اريع اأف���الم وثائقية طويل���ة، اأما 
م�شاريع ما بعد االإنتاج، فتت�شمن 3 اأفالم 

روائية طويلة، و3 اأفالم وثائقية طويلة.
وهذا العام �ش���اعفت من�ش���ة اجلونة 
ال�ش���ينمائية قيمة جوائزها، اإذ �شيح�ُشل 
الفائزي���ن على اأكرث م���ن 150 األف دوالر 
بتمويل من “من�ش���ة اجلونة ال�شينمائية” 

ورعاتها و�رشكائها.

أحداث

ابتع���د عن االأخط���ار وع���ن املواجهات 
واحلوارات. 

ع���ن م�ش���ادر جدي���دة ت���ول  ابح���ث 
�رشكتك.

ح���اول مقاومة االإغ���راءات التي تبعدك 
عن الريا�شة.

ميكنك اال�ش���تفادة من خ���رة االآخرين 
والكبار.

اأن�ش���ح ل���ك ع���دم االنفع���ال وتال���ك 
النف�س يف العمل.

اّتبع االإر�ش���ادات والتعليم���ات وتقّيد 
باملواعيد. 

�ش���اعف ن�ش���اطك الريا�ش���ي، ومار�س 
ال�شباحة.

حتا����س الت�رشي���ح باأف���كارك، وح���اول 
التكتم اليوم.

ال تن���اور وال تتهّرب من م�ش���وؤولياتك 
الريا�شية.

القل���ق الدائم لي���ال يرهق االأع�ش���اب 
والنف�س.

اأع�شابك املتوترة تقلقك وت�شّبب لك 
االأرق.

امل�شتح�ش���ن اأن تعي���د النظر يف بع�س 
القرارات.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

19 أغسطس

1940
ا���ش��ت��ول��ت ال���ق���وات 
االإيطالية على منطقة 
الريطانية  ال�شومال 
العاملية  خالل احلرب 

الثانية.

1973
فجرت فرن�شا قنبلتها 
ال�����ذري�����ة ال���ث���ال���ث���ة 
�شبعمئة  ب��ع��د  ع��ل��ى 
كيلومرتا  وخم�شني 
تاهيتي  ج��زي��رة  م��ن 

باملحيط الهادي.

1988
اأُوقفت ب�شفة فعلية 
ون���ه���ائ���ي���ة احل�����رب 
ال��ع��راق��ي��ة االإي��ران��ي��ة 
الثاين  يف  بداأت  التي 
�شهر  م��ن  والع�رشين 
���ش��ب��ت��م��ر ع����ام األ���ف 

وت�شعمئة وثمانني.

1998 
�شوي�رشي  اتهم قا�س 
وزراء  رئ����ي���������ش����ة 
ال�شابقة  باك�شتان 
بالتورط  بوتو  بنازير 
يف عملية غ�شيل اأموال 

وطالب مبحاكمتها.

1991
اأط����ي����ح مب��ي��خ��ائ��ي��ل 
الرئي�س  غوربات�شوف 
باأنقالب  ال�شوفيتي 
قاده نائبه )ياناييف( 
مقاليد  ت�شلم  ال��ذي 
جلنة  خالل  من  احلكم 
����ش���م���ت ع�������ددا م��ن 
ك��ب��ار ق����ادة االحت���اد 

ال�شوفيتي.

“ الجزء 5” من “أم سحنون” يعود في رمضان 2019

“بيت أبو صفرية” في نادي طيران الخليج

اأع��رب��ت ال��ف��ن��ان��ة ال��ق��دي��رة ه��دى 
���ش��ل��ط��ان ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ال��ك��ب��رة 
امل�شل�شل  م��ن  اخلام�س  اجل��زء  ب��ع��ودة 
“يوميات  ال�شعبي  الكوميدي  االإذاع��ي 
موؤلف  اأخ��ره��ا  ح�شبما  �شحنون”  اأم 
اأ�شامة  ال�شحايف  الكاتب  امل�شل�شل 
اإذاع���ة  م��ن  م��ن تكليف  ب��ن��اء  امل��اج��د 
برامج  خطة  �شمن  ليكون  البحرين 
 .2019 ال��ق��ادم  ال��ع��ام  رم�شان  �شهر 
“يوميات  امل�شل�شل  اأن  اأو�شحت  فقد 
ب���ارزة  ع��الم��ة  اأ���ش��ب��ح  �شحنون”  اأم 
يف  االإذاع���ي���ة  امل�شل�شالت  ت��اري��خ  يف 
اخلليج  م�شتوى  على  واأي�شا  البحرين 
جائزتني ذهبيتني يف مهرجاين  وحقق 
“املهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون 
وم��ه��رج��ان   ،2009 ال��ع��ام  ب��ال��ق��اه��رة 
بالبحرين  والتلفزيون  لالإذاعة  اخلليج 
امل�شل�شل  الت�شق  كما   ،2015 العام 
وا�شبح  البحريني  امل�شتمع  اذه��ان  يف 
ا�شباب  لعدة  رم�شان،  كل  يف  يرتقبه 
باأ�شلوب  املجتمع  اوال: طرحه مل�شاكل 
ك��وم��ي��دي ج��م��ي��ل و���ش��ي��ق وم��ف��ردات 
املوؤلف  ب��رع  اأ�شيلة  بحرينية  �شعبية 
احل��وارات،  يف  و�شياغتها  اأختبارها  يف 
ثانيا التوليفة الرائعة واالن�شجام التام 

�شحنون”  اأم  “احلجية  البطلني  ب��ني 
الفنان  “نا�رش”  وابنها  �شلطان،  هدى 
بقية  اإلى  اإ�شافة  مبارك،  اأحمد  القدير 
نا�رش  الفنان  راأ�شهم  وعلى  الفنانني 
املتعددة  املواهب  �شاحب  ال�شعدون 
وكان  للم�شل�شل  الكثر  اأ�شاف  والذي 
�شخ�شية  واأي�شا  االأج��زاء،  كل  يف  معنا 
والء  املتاألقة  الفنانة  وهي  �شعد”  “اأم 
كل  وراء  يقف  تاأكيد  وبكل  ال��زي��اين، 
على  ت��ن��اوب��وا  ال��ذي��ن  املخرجني  ذل��ك 
اإخراج امل�شل�شل ومنهم املخرج القدير 

حممد عتيق، ومن ثم املخرج ال�شوملي، 
نعمة.  حممد  ال�شاب  املخرج  وبعدهم 
جميع  احلمد  هلل  �شلطان..  واأ���ش��اف��ت 
وجناح  �شهرة  حققت  امل�شل�شل  اأج��زاء 
اإل��ى  امل�شتمع  واأع���اد  النظر  منقطع 
التلفزيون،  اأب��ع��ده  اأن  بعد  االإذاع����ة 
اخلام�س يف  اجل��زء  �شيكون  اهلل  وب��اإذن 
نف�س م�شتوى االأجزاء االأربعة بل نطمح 
باأن  ثقة  على  واأن��ا  اأف�شل  يكون  ب��اأن 
يف  �شيبدع  املاجد  اأ�شامة  العمل  كاتب 

اأختيار املوا�شيع و�شياغتها كعادته.

اخ���را حتدد م���كان وموعد عر�س امل�رشحي���ة االجتماعية 
الكوميدية العائلية “بيت ابو �ش���فرية” من تاأليف الكاتب 
جمال ال�شقر واخراج عبا�س ال�شماك ابتداء من ثاين ايام عيد 
اال�ش���حى املبارك، فامل�رشحية �ش���تعر�س على خ�ش���بة م�رشح 
نادي طران اخلليج، العر�س االول يبداأ عند ال�شاعة الثامنة 
م�شاء، والعر�س الثاين يف تام ال�شاعة العا�رشة م�شاء وا�شعار 

التذاكر تبداأ من 3 دنانر. 
ي�ش���ارك يف امل�رشحية �شالح خليل، �ش���يد ح�شني القمر، 
زكريا الزعيم، يا�رش القرمزي، جعفر جا�ش���م، حممد الر�شيع، 
عل���ى حم�ش���ن، عل���ي العويناتي، ح�ش���ني ال�ش���ماك، ح�ش���ن 
ابوتاكي، ا�ش���ماء جعفر، عب���داهلل القطان، عبا�س ال�ش���ماك، 

ح�شن اجلفري، ف�شيلة ال�شعالن.

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات

• موؤلف “اأم �شحنون” يت�شلم الذهبية	

• فريق اجلزء الثالث من “اأم �شحنون”	

خا�ص

شهد حضور أكثر من 300 زائر على مدار شهرين

“صيف البحرين” يسدل الستار عن نسخته العاشرة

بع���د �ص���هرين متوا�ص���لني م���ن الن�ص���اط الثقايف، و�ص���ل 
مهرج���ان �ش���يف البحرين للع���ام 2018 اإل���ى خت���ام فعالياته 
املتنوعة، والتي ا�ش���تقطبت اأكرث من 300 األ���ف زائر واأقيمت 
يف كل من ال�ش���الة الثقافي���ة باملنامة وخيمة نخول بالقرب من 
قلعة عراد باملح���ّرق، والتي حتتفي بها هيئة البحرين للثقافة 

واالآثار كعا�شمة للثقافة االإ�شالمية هذا العام. 
وبه���ذه املنا�ش���بة، قالت ال�ش���يخة مي بن���ت حممد اآل 
خليفة: “بعد �ش���هرين م���ن العمل الثقايف الهادف �ش���من 
مهرج���ان �ش���يف البحرين، ن�ش���ل اإلى ختام هذا املو�ش���م 
ال���ذي رافقن���ا بكل ما يت�ش���منه م���ن حب وف���رح ملدة ع�رش 
�ش���نوات”، م�ش���يفة: “فعل الثقافية لن يتوق���ف هنا، بل 
هو م�ش���تدام كما هي مواقعنا، واحتفاوؤنا باملحّرق عا�شمة 
الثقافة االإ�شالمية للعام 2018 م�شتمر، حيث �شنعمل على 
ا�شتعادة ذاكرة االأّولني ون�شنع امل�شتقبل االأجمل لالأجيال 
القادمة”، واأ�ش���ارت اإلى اأن هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار 
توا�ش���ل عمله���ا الفتت���اح مرك���ز زوار موقع طري���ق اللوؤلوؤ 
امل�ش���جل على قائم���ة العاملي، وذلك اأواخر �ش���هر نوفمر 

املقبل. 
وج���اء مهرج���ان �ش���يف البحري���ن يف الع���ام 2018 حمّم���اًل 
بالعدي���د من املفاجاآت م�ش���تقراً يف مدينة املح���رق هذه املرة. 
وا�ش���تدرج املو�ش���م مالمح ثقافية من حول العامل على اأ�شعدة 
الف���ن، املو�ش���يقى، الت�ش���كيل وامل����رشح، وغره���ا وذلك عر 
عرو�س وحفالت اأقيمت على خ�ش���بة م�رشح خيمة نّخول باملحرق 

وال�شالة الثقافية يف املنامة. 
انطلقت عرو�س مهرجان �شيف البحرين العا�رش على خ�شبة 
م�رشح نخول بخيمة الفعاليات بجانب قلعة عراد وذلك مع عر�س 
للدبكة الفل�ش���طينية قّدمه الفائز بلقب م�ش���ابقة “جنم نخول” 
للعام 2017 الطفل طه رّوا�س، اإ�ش���افة اإلى فقرة عزف عود مع 
الفنان �ش���عد جواد برفقة الطفلني يو�شف ووطن، حيث عزفوا 
اأغني���ة كوكو. واختتم حف���ل االفتتاح مع فق���رة غنائية للفنانة 
ال�ش���ابة روان رافقه���ا اأحد جنوم م�ش���ابقة نخول ع���ازف الطبل 
تركي وفرقة مو�شيقية مكونة من اأحد القا�شم، عبد اهلل حاجي، 

خالد ال�شمالن وتركي نواف.

وعل���ى م���دى اأي���ام املهرج���ان التي تل���ت ذلك، ا�ش���تمتع 
اجلمه���ور بعرو����س متنوع���ة يف خيم���ة نخ���ول كعر����س الدمى، 
عر����س اخلدع الب�رشي���ة، عر�س بينوكيو م���ن الواليات املتحدة 
االأمركي���ة، عر�س فرق���ة حممد بن فرا�س املو�ش���يقية، عر�س 
الفرق���ة املو�ش���يقية لل�رشط���ة، عر����س فرق���ة مو�ش���يقيون بال 
حدود، وعرو�س اأخرى فلكلورية بالتعاون مع �ش���فارات البلدان 
ال�ش���ديقة ململكة البحرين من كل من م�رش، ماليزيا، ال�ش���ودان 
واليمن. اأما ال�ش���الة الثقافية، فا�شت�شافت عر�شني م�رشحيني 
كوميديني بالتعاون مع ال�ش���فارة املغربية لدى البحرين وهما 
عر����س م�رشحي���ة “مقام���ات بديع الزم���ان الهم���داين” وم�رشحية 

“بولعيالت”.
ومبوقعه���ا اإل���ى قلع���ة عراد باملح���رق عملت خيم���ة نخول 
على ا�ش���تدراج اأجمل اال�شتغاالت الثقافية وتقدميها للعائالت 
واالأطفال من خالل اأن�ش���طة اتخذت اأ�ش���كاال خمتلفة. وت�ش���من 
برنام���ج اخليمة الذي تك���ون من ثمانية اأ�ش���ابيع اأحداثا ثقافية 
�ش���اركت يف اإجناحها العديد من اجلهات. وتنوعت ور�س العمل 
الت���ي قدمتها خيم���ة نخول ما بني ور�س عم���ل فنية يف جماالت 
الر�ش���م والت�ش���وير والنحت، ور�س عمل مو�شيقية وور�س عمل 
م�رشحية من تقدمي م�رشح مي�شوال. كما و�شمت خيمة نخول اأركاناً 
خمتلفة للن�ص���اط الثقايف كركن الريا�صة، ركن ال�صوق ال�صعبية 

لالأطفال، ركن ال�شينما وركن ذوي االحتياجات اخلا�شة.
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علماء: الرجال اأذكى من الن�ساء

الربملان االأملاين يناق�ش االت�سال بكائنات ف�سائية

املجاري! من  الوالدة  حديث  طفل  اإنقاذ  اإلهية”..  “عناية 

اأثبت علماء من جامعة وا�ص���نطن اأن الرجال يفكرون ب�ص���كل اأ�رسع، يتخذون القرارات الأكرث �صواًبا، 
ويتحملون ال�سغوط ب�سكل اأف�سل بكثري من الن�ساء.

واأجرى الباحثون جتربة فريدة متت فيها درا�ص���ة ردود الفعل على املعلومات املج�ص���دة بالر�صم. 
وعل���ى الرغم من اأن معاجلة البيانات من الر�س���وم التو�س���يحية واملخططات تتم م���ن قبل جهاز الروؤية 
ل���دى امل���راأة والرجل بنف�س الطريقة والآلية، اإل اأن الباحثني اأ�ص���اروا اإلى اأن الرجال هم الذين يتخذون 

.”Cell“ القرارات الأكرث منطقية وعقالنية ا�ستناًدا اإلى البيانات، بح�سب �سحيفة
ووفًق���ا للعلماء، فاإن دماغ املراأة يعالج املعلومات الواردة اأبطاأ من الرجال بن�ص���بة ترتاوح ما بني 
75-25 %. وهذا ما ل ي�سمح عادة بالإجابة على الأ�سئلة املتعلقة بالتحكم العقالين ب�سكل �سحيح، ما 

يوؤدي اإلى عدم القدرة اأي�ًسا على تقييم القدرات املعرفية للجن�س اللطيف ب�سكل دقيق.

ا لل�س���ائعات التي حتدثت عن عزمها الت�س���ال ب���� “الكائنات  و�س���عت احلكوم���ة الأملانية حدًّ
ا على �سوؤال بالربملان  الف�ص���ائية”، موؤكدة عدم وجود خطط اأو بروتكولت لالت�سال بها، وذلك ردًّ
الأمل���اين. واعتربت وزارة القت�س���اد الأملانية يف ردها عن نائب بحزب اخل�رض، اأن عملية الت�س���ال 

بالكائنات الف�صائية “غري حمتملة على الإطالق وفًقا للمعرفة العلمية احلالية”.
وجاء الرد على النائب ديرت جين�سيك، الذي اأراد اأن يعرف ما الذي �ستفعله احلكومة الأملانية، 
اإذا م���ا �س���ادف وح���دث ات�س���ال بكائنات خ���ارج كوك���ب الأر�س. ونق���ل موقع دويت�س���ه فيله عن 
ال���وزارة: “اإن حكومة اأملانيا تعترب اأن اأول ات�س���ال من مثل هذا النوع على الأرا�س���ي الأملانية اأمًرا 
غ���ري حمتمل احلدوث”. ويف الوق���ت الذي اأكدت فيه اأملانيا عدم امتالكها خططا للتوا�س���ل مع اأي 
�س���كل للحياة خارج كوكب الأر�س، تبدو الوليات املتحدة الأمريكية اأكرث ا�س���تعدادا، حيث تخطط 
وا�سنطن لإن�ساء قوة ف�سائية ميكن اأن ت�سبح الفرع ال�ساد�س من اجلي�س الأمريكي. وكان الرئي�س 
الأمريكي، دونالد ترامب قد اأمر يف يونيو املا�س���ي باإن�س���اء قوة ف�س���ائية، وقال اإن وزارة الدفاع 

الأمريكية حتتاجها ملعاجلة نقاط ال�سعف يف الف�ساء.

فيديو  ان��ت�����رض 
الأبدان،  له  تق�سعر 
ع�����ل�����ى ����ص���ب���ك���ة 
لطفل  الإن���رتن���ت، 
ه�����ن�����دي ح���دي���ث 
ال�������ولدة، ت��ن��ق��ذه 
ام����������راأة ���ص��م��ع��ت 
����رضاخ���ه م���ن خ��الل 
ف���ت���ح���ة ���س��ي��ق��ة 

ملجاري مياه الأمطار.
ولدى مرور الهندية، غيتا، بجانب جمرى مياه الأمطار ال�س���يق، �س���معت �سوًتا غريًبا 
ي�س���به مواء القطعة وقررت “م�ص���اعدتها” لكنها نظرت داخل املج���رى لتتفاجاأ بروؤيتها 
لطف���ل حدي���ث الولدة، ف�س���حبته من قدمي���ه وا�س���تطاعت اإنقاذه ب�س���عوبة من املجرى 

ال�سيق، وكان قد بداأ ج�سمه ياأخذ اللون الأزرق وي�سحب. 
اأما املفاجاأة الأكرب، فكانت لدى روؤيتها للحبل ال�رضي ملتفا حول رقبة الطفل، وقالت 
غيتا: “لقد و�سع يف العمق خ�سي�ًسا ليموت باأ�رضع وقت ممكن. وعندما �سحبته ظننت اأنه 

ميت بالفعل لكنه حاول ال�رضاخ رغم احلبل ال�رضي”. 
ونق���ل الطفل اإلى امل�ست�س���فى حيث تلقى العناية الالزمة وهو الآن يف حالة �س���حية 
ا، طلب���ت غيتا اإعطاءه ا�س���م  م�س���تقرة وتتح�س���ن. ومب���ا اأن الطف���ل ما يزال �س���غرًيا ج���دًّ
“�سوتانتريام” الذي يعني “احلرية”. و�سورت عملية الإنقاذ على الكامريا ون�رض الفيديو 
يف كل اأنحاء الهند. وبعد اأن يتعافى املولود ب�س���كل تام، �س���يتم اإر�ساله اإلى امللجاأ الذي 
تقدم اإليه ع�رضات ال�س���كان بطلبات لتبني “حرية”. وتبحث ال�سلطات الآن عن “الأوبا�س” 

مرتكبي هذه اجلرمية الب�سعة، مبحاولتهم التخل�س من مولود بريء.

 Social
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طائرات حربية تهبط
 يف طريق مزدحم

اأظه���ر مقطع فيدي���و حلظة حتّول طريق �رضيع مزدحم بال�س���يارات يف رو�س���يا، اإلى مدرج 
هبوط ا�س���طراري لطائرات حربية، يف اإطار تدريب ل�س���الح اجلو هناك. واأظهر الفيديو، الذي 
ن�رضته �س���حيفة “ديلي ميل” الربيطانية على موقعها الإلكرتوين، مقاتالت حربية رو�سية من 
طراز �س���وخوي “�ص���و- 30”، و”ميكويان ميغ 31”، بالإ�س���افة اإلى طائرات �سحن ومروحيات 
وهي حتلق على علو منخف�س فوق الطريق ال�رضيع، وتهبط عليه. وكانت ال�س���لطات الرو�س���ية 
اأوقفت احلركة يف الطريق الرابط بني مدينتي خاباروف�س���ك وكوم�سومو�س���ك اأق�س���ى ال�رضق 

الرو�سي، من اأجل تنفيذ الهبوط، الأمر الذي ت�سبب يف اختناقات مرورية.

جيجي حديد تزور خميم “الروهينغا”

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�صن،  الطق�س 
ول��ك��ن��ه ح���ار يف 

النهار.

الرياح �س���مالية غربية بوجه ع���ام من 7 اإلى 12 
عق���دة وتزداد �رسعتها لت�ص���ل م���ن 12 اإلى 17 
عقدة غدا، وت�سل من 17 اإلى 22 عقدة اأحيانا. 

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني عند ال�سواحل، ومن 3 اإلى 5 
اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م وال�س���غرى 

30 م. الرطوبة الن�سبية العظمى 70 % 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 البالد لل�سحافة والن�رض والتوزيع 

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

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رض

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

الفجــر: 3:47
الظهـر:  11:42

العصــر: 3:12
المغرب: 6:11
العشاء: 7:41

مواقيت 
الصالة

بـرنـامـج اأمـريكـي يحـدد مـوعـًدا مـحتمـاًل لنـهايـة العـالـم
توق���ع برنامج رقم���ي يف الولي���ات املتحدة، 
موؤخًرا، اأن ي�سهد عاملنا نهايته �سنة 2040، اأي اأنه 

مل يتبق اأمام الب�رضية �سوى 21 �صنة قبل الفناء.
وبح�س���ب ما نقلت �س���حيفة “ديلي �ص���تار”، 
الربيطاني���ة، فاإن هيئة الإذاعة الأ�س���رتالية كانت 
ق���د ن����رضت يف �س���بعينات القرن املا�س���ي تقريًرا 

ع���ن احتمال نهاي���ة احلي���اة �س���نة 2040، وهو ما 
يتواف���ق مع تقدي���رات برنامج ذكي ط���ّوره معهد 
ما�سا�سو�س���ت�س للتكنولوجي���ا يف ولية بو�س���طن 
الأمريكية. وتعتمد تقديرات نهاية العامل اخلا�سة 
باملعه���د على ع���دد من املوؤ����رسات مث���ل التزايد 
ال�س���كاين املهول عل���ى كوكب الأر����س، وتفاقم 

م�سكلة التلوث دون اأن يتمكن املجتمع الدويل من 
اإيجاد حل لها. وبح�سب تقرير برنامج “وورد وان”، 
فاإن جودة احلياة �سترتاجع ب�سورة كارثية وقاتلة 

اإذا ا�ستمر الو�سع على ما هو عليه.
و�س���درت يف وق���ت �س���ابق توقع���ات كثرية 
بنهاي���ة الع���امل، لكن باحث���ني اأو�س���حوا اأنها غري 

دقيق���ة، كم���ا اأن الكث���ري منها موجه لال�س���تهالك 
الإعالم���ي. وترتبط توقعات نهاية العامل يف العادة 
برتجي���ح ح�س���ول ظواه���ر فلكي���ة كارثي���ة، لكن 
التوقع الأخري ي�س���تند اإلى تراجع موارد الأر�س من 
جّراء التغري املناخي، وعدة م�س���كالت اأخرى تهدد 

الب�رسية ب�صكل فعلي.

املو�سيقى واالكتئاب... 
ا” “عالج خا�ش جدًّ

حتذير علمي: هاتفك اأقذر 
من “مقعد احلمام”

ح���ذرت درا�ص���ة حديثة من ارتداء العد�ص���ات 
الال�س���قة خالل النوم، لفتة اإلى اأن ذلك يزيد من 
خماطر الإ�سابة بالتهاب العيون بثمانية اأ�سعاف، 

وقد يوؤدي اإلى اأ�رضار دائمة يف العني.
واأو�سحت “مراكز مكافحة الأمرا�س واتقائها” 
)CDC(، اأنه بالرغم من اأن العد�س���ات الال�س���قة 
تع���د اأكرث اأماًن���ا يف بع�س الأحيان م���ن النظارات، 
خا�س���ة لالأ�س���خا�س الذين ميار�س���ون الريا�سة اأو 
ي�س���اركون يف اأن�س���طة، كونها ل���ن تتعر�س للك�رض 
ارتداءه���ا لف���رتات طويل���ة،  اأن  اإل  ال�س���قوط،  اأو 
والنوم فيها ي�س���كل خط���ًرا. وب���دون كمية كافية 
من الأك�سجني فاإن العني ت�سبح عر�سة للبكترييا 
التي تعي�س على اجللد اأو يف الفم، ح�س���ب ما ذكر 

موقع “ديلي ميل” الربيطاين.

الع���الج  اأن  اإل���ى  حدي���ث  تقري���ر  خل����س 
باملو�س���يقى رمبا يحد من �سعور مر�سى اخلرف 
والكتئ���اب والتوتر، كما ميكن للمو�س���يقى اأن 
حت�سن من حالة املر�سى املعنوية. لكن التقرير 
ال���ذي ن����رض يف دوري���ة “كوكرين لي���رباري”، مل 
يج���د اأي فوائ���د لهذا الن���وع من الع���الج، عندما 
يتعلق الأمر مب�س���كالت الإدراك وال�س���لوك مثل 
الهتياج وال�س���لوك العدواين. وقالت جيني فان 
دير �س���تني، رئي�س���ة فري���ق البحث ال���ذي اأجرى 
الدرا�س���ة، اإنه عل���ى الرغم م���ن اأن فوائد العالج 
باملو�ص���يقى لي�صت كبرية فاإن “الآثار ال�سغرية 
له���ا قيمتها اأي�ًس���ا، لأن التح�س���ن حتى ولو كان 
ب�س���يًطا يع���د اأمًرا �س���ديد الأهمية لدى مر�س���ى 

اخلرف والقائمني على رعايتهم.

يف ك�سف �س���ادم، اأو�س���ح علماء اأن الهواتف 
الذكية تعد “اأكرث قذارة” بثالث مرات من “مقعد 

احلمام”، ملا ت�سمه من بكترييا وعفن.
Insu -“  ووج���دت درا�ص���ة اأجرته���ا �رسك���ة

ance2go”، اأن اأكرث من ثلث الأ�سخا�س )35 %( 
مل ينظفوا هواتفهم اأبًدا بوا�س���طة مناديل معقمة 

اأو �سائل تنظيف، اأو منتجات م�سابهة.
كما ك�ص���فت اأن �صخ�ًص���ا واحًدا م���ن بني كل 
20 م�س���تخدًما للهوات���ف الذكية، ينظ���ف هاتفه 
مرة واح���دة يف 6 اأ�س���هر. وقامت ال�رضك���ة بفح�س 
3 هوات���ف تعود لأب���رز ال�رضكات يف ه���ذا املجال، 
للتعرف على حجم البكترييا والعفن التي ت�سمها.

• �سيوف الرحمن يتدفقون على مكة املكرمة ا�ستعداًدا لأداء منا�سك احلج	

يف اإط���ار عملها مع منظم���ة الأمم املتحدة للطفولة “يوني�س���يف”، زارت عار�س���ة الأزياء 
الأمريكية من اأ�سول فل�سطينية، جيجي حديد، اأحد خميمات الالجئني يف بنغالدي�س.

وك�سفت حديد اأنها ت�ستغل وقتها للم�ساركة مع منظمة “يوني�سيف” يف تلبية احتياجات 
الن�ساء والأطفال يف بنغالدي�س امل�ستفيدين من برامج املنظمة اخلريية.

و�س���اركت جيجي حدي���د، عدة �س���ور لرحلتها الإن�س���انية عرب ح�س���ابها ال�سخ�س���ي على 
“ان�س���تغرام”، وك�س���فت اأنها زارت خميم جامتويل لالجئني يف كوك����س بازار يف بنغالدي�س، 
حي���ث التق���ت باأطفال الالجئني من الروهينجا امل�س���لمني. كما حر�س���ت حدي���د على ارتداء 

احلجاب خالل جولتها باملخيم.

خطــاأ خطــري يرتكبــه 
كثريون اأثناء النوم
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