
نظام ديمقراطي فريد

انتهجت مملكة البحرين، وضمن  «
أطر ممارساتها للديمقراطية 

النيابية، نظاما ربما يكون فريدا 
لترسيخ ثقافة االختيار واالنتخاب 

وللتعبير عن إرادة الناس، واتبعت 
في سبيل ذلك آليات مهمة تجسد 
حقيقة تفرد وتميز تجربتها النيابية.
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مهرجان المايكرو باسكت

شهد رئيس االتحاد البحريني لكرة  «
السلة سمو الشيخ عيسى بن 

علي آل خليفة مهرجان المايكرو 
باسكت الثالث، الذي أقامه االتحاد 

صباح أمس على صالة المغفور 
له الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل 

خليفة بنادي المحرق.
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المنامة - بنا

الرياض - وكاالت

المنامة - بنا المل���ك  كرس���ي  أن  وش���وريون  ن���واب  أك���دت 
الس���لمي،  والتعاي���ش  األدي���ان  بي���ن  للح���وار 
ال���ذي دش���ن في جامع���ة ال س���ايبنزا بالعاصمة 
اإليطالية روما، يعد مش���روعا إنسانيا سيسهم 
في نش���ر قيم الس���ام والتعايش والحوار في 
كل دول العال���م. وقال���وا إن تدش���ين الكرس���ي 

قة اتخذه���ا عاهل الب���اد صاحب  خط���وة خااّ
الجال���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، من 
ش���أنها إب���راز دور البحري���ن ف���ي نش���ر المعاني 
اإلنس���انية والقيم الحضارية للتعايش السلمي 
والح���وار بي���ن األدي���ان، ودورهم���ا ف���ي إحال 

السام واألمن في جميع دول العالم.

نفى الس���فير السعودي لدى الواليات المتحدة 
األمي���ر خال���د ب���ن س���لمان، الجمعة، م���ا ذكرته 
صحيفة “واش���نطن بوس���ت” األميركية بشأن 
تواصل���ه مع الصحافي جمال خاش���قجي قبل 
وفات���ه أو اقتراح���ه علي���ه الذهاب إل���ى تركيا، 

مؤكدا أن ما ذكرته الصحيفة “غير صحيح”.
وأك���د األمي���ر خال���د ب���ن س���لمان أن���ه التق���ى 
خاش���قجي ش���خصًيا مرة واحدة أواخر ش���هر 
س���بتمبر من العام 2017. وذكر أن آخر رسالة 
نصية أرسلها إليه كانت في 26 أكتوبر 2017، 

ولم يقترح عليه أبدا أن يذهب إلى تركيا ألي 
سبب من األسباب. وجددت اإلمارات موقفها 
الداعم للسعودية، إذ أكد وزير الدولة للشؤون 
الخارجي���ة أن���ور قرق���اش، أمس، أن اس���تقرار 
المملك���ة أساس���ي لدول���ة اإلم���ارات وللمنطقة 
برمتها. بينما أكدت وزارة الخارجية الروسية 
أن موس���كو ال ترى أسبابا للتشكيك في قدرة 
الس���لطات السعودية على التعامل مع القضية 
على المس���توى المناسب، معبرة عن ثقتها في 

عدم قبول تسييسها.

برلمانيون: كرسي الملك مشروع إنساني

“واشنطن بوست”... تكذب

المنامة - بنا

أعلن���ت إدارة الث���روة الس���مكية أنها وفي 
الفت���رة م���ن 4 إل���ى 16 نوفمب���ر الج���اري، 
صادرت كميات تق���در بنحو طنين )2000 
كيلوغرام( من األسماك الصغيرة والتالفة. 
وأضاف���ت اإلدارة أنها حررت 95 مخالفة، 
بعضه���ا قي���دت )ض���د مجه���ول( ف���ي ح���ق 
الباع���ة الجائلي���ن الذين غ���ادروا مواقعهم 
لحظة وصول المفتشين مخلفين وراءهم 
كمي���ات كبي���رة من األس���ماك والقش���ريات 

غير المصرح لهم ببيعها.

مصادرة طنين من األسماك الصغيرة والتالفة
أح��زاب وق��وى سياس��ية معارض��ة تتحال��ف ألول م��رة

ائتالف إلسقاط النظام اإليراني

دبي - العربية نت

المعارض���ة  بس���احة  الف���ت  تط���ور  ف���ي 
وق���وى  أح���زاب  اتفق���ت  اإليراني���ة، 
سياس���ية على التكتل معا لوضع الخطط 
بقي���ة  ودع���وة  السياس���ية،  والترتيب���ات 
األخ���رى  اإليراني���ة  واألح���زاب  الق���وى 
للتع���اون مع���ا؛ من أج���ل “إس���قاط النظام 

في طهران”.
وألول مرة يشمل االئتاف قوى وأحزاب 
فارس���ية ش���مولية، مث���ل منظم���ة اتح���اد 
فدائي���ي الش���عب، إضاف���ة إل���ى المجلس 
المؤق���ت لليس���ار االش���تراكي ف���ي إيران، 
وحركة دعاة الجمهوري���ة الديمقراطيين 

والعلمانيين في إيران. استمرار التظاهرات العمالية في إيران منذ أسبوعين دون توقف )سكاي نيوز(

ذكر رجل األعمال أسامة معين في تصريح 
ل� “الب���اد” أن دخل البحرين من الس���ياحة 
يش���كل نح���و 10 % م���ن إجمال���ي النات���ج 

المحلي للمملكة. 

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملك����ي األمي����ر خليف����ة ب����ن س����لمان آل 
خليفة تعميم بش����أن عطلة ذكرى المولد 
النبوي الشريف للعام 1440ه� جاء فيه: 
بمناس����بة ذكرى المولد النبوي الش����ريف، 
وهيئاته����ا  المملك����ة  وزارات  ُتعط����ل 
ومؤسساتها العامة يوم الثاثاء الثاني 
1440ه�����  عش����ر م����ن ش����هر ربي����ع األول 

الموافق 20 نوفمبر 2018م.

10 % مساهمة 
السياحة بالناتج المحلي

الثالثاء عطلة 
المولد النبوي
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تتقاسمان المركز األول

محرر الشؤون المحلية

أمل الحامد من الصخير



ج��ال��ة ال��م��ل��ك ي��ت��ل��ق��ى ت��ه��ن��ئ��ة ع���ب���داهلل ب���ن حمد

نجاح معرض الطيران إضافة لإلنجازات

الجالل���ة  صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  تلق���ى 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة برقية 
تهنئ���ة م���ن رئي���س اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة 
لمع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران س���مو 
الش���يخ عب���دهللا بن حم���د آل خليفة الممثل 

الشخصي لجاللة الملك هذا نصها:
حض���رة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة
مل���ك مملك���ة البحري���ن المف���دى حفظه هللا 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يش���رفنا س���يدي أن نرفع إلى مقام جاللتكم 
والتقدي���ر  الش���كر  آي���ات  أس���مى  الكري���م 
ودع���م جاللتك���م  رعاي���ة  عل���ى  واالمتن���ان 
الدول���ي  البحري���ن  لمع���رض  الالمح���دود 
للطيران لعام 2018 في نس���خته الخامسة، 

والذي أقيم بقاعدة الصخير الجوية وس���ط 
حضور وفود رسمية متميزة وجمهور كبير 
م���ن المواطني���ن والمقيمي���ن وزوار مملك���ة 

البحرين من الدول الشقيقة والصديقة. 

وإنن���ا إذ نع���رب لجاللتك���م أيدك���م هللا ع���ن 
خالص التهاني بنجاح هذه الفعالية الدولية 
الكبيرة التي تضاف إلى اإلنجازات العديدة 
لمملك���ة البحري���ن، والت���ي ت���م حصدها في 

والميم���ون،  الزاه���ر  جاللتك���م  عه���د  ظ���ل 
مثمنين عاليا مواقف جاللتكم العظيمة وما 
تقدمونه من توجيهات سامية ورؤية ثاقبة 
ودعم ومس���اندة لكافة المحافل والمعارض 

التي تقام على أرض مملكتنا الغالية. 
داعي���ن هللا المول���ى ع���ز وج���ل أن يحف���ظ 
الصح���ة  بموف���ور  ويمتعك���م  جاللتك���م 
والس���عادة وط���ول العم���ر؛ لتحقي���ق المزي���د 
م���ن الرفع���ة والتق���دم والتط���ور واالزده���ار 

الحضاري واالقتصادي لبحريننا العزيزة.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين. 

ابنكم المخلص 
عبدهللا بن حمد آل خليفة

الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى 
رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

تلق���ى عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة؛ بمناسبة النجاح الكبير 
ال���ذي حققه معرض البحرين الدولي للطي���ران للعام 2018، هذا 

نصها:

س���يدي حضرة صاحب الجاللة 
آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك 

خليفة.. حفظه هللا ورعاه
القائ���د  المف���دى  الب���الد  عاه���ل 

األعلى
هللا  ورحم���ة  عليك���م  الس���الم 

وبركاته...
يش���رفني يا صاح���ب الجاللة أن 
أرفع إلى مقام جاللتكم الس���امي 
أس���مى آي���ات التهان���ي وأص���دق 
التبريكات بمناسبة النجاح الكبير 
الذي تحقق بفضل هللا س���بحانه 
توجيه���ات  ث���م  وم���ن  وتعال���ى 
بإقام���ة  هللا  حفظك���م  جاللتك���م 
معرض البحرين الدولي للطيران 
ال���ذي أقي���م بملك���ة البحرين في 
نس���خته الخامس���ة مم���ا كان ل���ه 
األثر األكبر في تشجيع القائمين 

علي���ه بتحقيق التمي���ز من حيث 
المتق���ن  والتنظي���م  اإلع���داد 

لفعاليات المعرض.
سيدي...

وبهذه المناس���بة ال يسعني إال أن 
أهنئ جاللتكم حفظكم هللا بهذا 
أن  القدي���ر  داعي���ن هللا  النج���اح 
يحفظكم ويرعاك���م بعنايته وأن 
ينعم على جاللتكم بعظيم كرمه 
وأت���م تنعم���ون بموف���ور الصح���ة 
والس���عادة، وعل���ى وطنن���ا الغالي 

بالتقدم والرقي واالزدهار.
هللا  بحف���ظ  س���يدي  ودمت���م 

سالمين موفقين...

المشير الركن
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

تنظيم متقن لمعرض الطيران

ب���ع���ث ع���اه���ل ال����ب����الد ص��اح��ب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خ��ل��ي��ف��ة ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل��ى 
رئ�����ي�����س ج����م����ه����وري����ة الت���ف���ي���ا 
ريموندس فيجونيس، بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللة الملك في برقيته 
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

رئيس التفيا

تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
خليف���ة برقية ش���كر جوابي���ة من رئيس 
اللجن���ة العليا المنظمة لمعرض البحرين 
الدول���ي للطيران س���مو الش���يخ عبدهللا 
بن حم���د آل خليف���ة الممثل الش���خصي 

لجاللة الملك هذا نصها:
العزي���ز  الع���م  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة 
رئي���س مجلس ال���وزراء الموق���ر حفظه 

هللا ورعاه،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يس���رنا وباعت���زاز ي���ا صاحب الس���مو أن 
نرف���ع إلى مقام س���موكم الكريم أس���مى 
آي���ات االمتن���ان والش���كر والتقدير على 
برقي���ة س���موكم المهنئة بنج���اح معرض 
البحري���ن للطي���ران 2018 ف���ي نس���خته 

الخامسة.
مقدري���ن ومثمني���ن دع���م س���موكم ال���ال 
الدول���ي  البحري���ن  لمع���رض  مح���دود 
نس���خته  ف���ي   2018 لع���ام  للطي���ران 
الخامس���ة، والذي أقيم بقاعدة الصخير 
الجوي���ة واس���تقطب اهتمام���ا إقليمي���ا 
ودولي���ا كبي���را م���ن قب���ل وف���ود ال���دول 
والمس���تثمرين  الطي���ران  وش���ركات 
وال���دول  البحري���ن  م���ن  والجمه���ور 

الشقيقة والصديقة.
وإذ يش���رفنا ي���ا صاحب الس���مو الملكي 

ف���ي ه���ذه المناس���بة أن نعب���ر لس���موكم 
حفظكم هللا ع���ن بالغ التهان���ي بالنجاح 
الباهر لهذا المعرض، والذي يضيف لبنة 
جدي���دة في ص���رح اإلنج���ازات العديدة 
الت���ي يحققه���ا بلدن���ا الغال���ي ف���ي ظ���ل 
س���عي س���موكم الدءوب لتحقيق كل ما 
في���ه الخير والتق���دم واالزده���ار للوطن 

والمواطن.
م���ا  الس���مو  صاح���ب  ي���ا  عالي���ا  ونق���در 
قدمتم���وه من دعم متواصل ومس���اندة 
مستمرة إلقامة مثل هذه المعارض في 
مملكتنا العزيزة، وما تطرحونه حفظكم 
هللا م���ن رؤى قيم���ة تجاه رفع���ة مملكة 

البحرين في مختلف المجاالت.
داعين هللا تعالى أن يسبغ على سموكم 
بنعمة الصحة والعافية، ودوام التوفيق 
والس���داد نح���و المزي���د م���ن اإلنج���ازات 
والنجاح���ات الت���ي تع���زز مكان���ة مملكة 

البحرين اقتصاديا وتنمويا.
وفقك���م هللا تعال���ى ي���ا صاح���ب الس���مو 

وسدد على طريق الخير خطاكم،
ودمتم بعون هللا سالمين.

ابنكم
عبدهللا بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى
رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر عبداهلل بن حمد
تلق���ى ولي العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية 
ش���كر جوابية م���ن الممث���ل الش���خصي لجاللة 
المل���ك رئيس اللجن���ة العليا المنظم���ة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران سمو الشيخ عبدهللا 

بن حمد آل خليفة  هذا نصها:
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد 

آل خليفة حفظه هللا رعاه
ول���ي العه���د نائب القائ���د األعل���ى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يش���رفنا وبكثي���ر م���ن االعت���زاز أن نرف���ع إل���ى 
مقام سموكم الكريم حفظكم هللا أسمى آيات 
الش���كر والتقدير عل���ى دعم س���موكم  لمعرض 
البحري���ن الدول���ي للطي���ران لع���ام 2018م ف���ي 
نسخته الخامسة، والذي أقيم بقاعدة الصخير 
الجوية، وحضره نخبة رفيعة من الشخصيات 
المدنية والعسكرية من مختلف انحاء العالم. 
وإنن���ا إذ نع���رب لس���موكم عن خال���ص التهاني 
بنج���اح ه���ذا الح���دث العالم���ي، وال���ذي ظه���ر 
بصورة مشرفة إقليميا ودوليا، وحظي بإشادة 
من قبل الوفود الرس���مية المش���اركة وشركات 
الطيران والمس���تثمرين، وال���ذي أضاف المزيد 

من المكتسبات لمملكة البحرين الغالية. 
مقدري���ن وبفخر س���عيكم ال���دءوب لرفعة هذا 
الوط���ن والمحافظة عل���ى مكاس���به النهضوية 
والحضاري���ة واالقتصادي���ة وذل���ك م���ن خ���الل 
دعمكم الالمح���دود لمع���رض البحرين الدولي 

للطي���ران ومختل���ف الفعالي���ات الت���ي تقام في 
مملكة البحرين. 

كل  نس���خر  س���وف  بأنن���ا  لس���موكم  مؤكدي���ن 
اإلمكان���ات لدع���م عجل���ة االقتص���اد والتط���ور 
ف���ي مختلف المجاالت، ومس���اندة كل الجهود 
الخي���رة والخطوات المبارك���ة التي تضطلعون 
التط���ور  م���ن  المزي���د  لتحقي���ق  س���موكم  به���ا 

واالزدهار لمملكتنا الغالية. 
وفقك���م هللا يا صاحب الس���مو الملكي وس���دد 
عل���ى طريق الخير خطاكم وكلل بالتوفيق كل 
جهودك���م المخلص���ة لتحقي���ق كل م���ا تصبون 
إلي���ه م���ن طموح���ات وآم���ال لش���عب البحرين 
والمزي���د م���ن التط���ور التنم���وي واالقتص���ادي 
لمملك���ة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك المف���دى حفظ���ه هللا 
ورعاه، داعيا هللا أن يطيل عمركم، وأن يبارك 
جهودك���م، وأن ينعم على البحرين بالمزيد من 

التقدم والرخاء. 

مش���اعر  أص���دق  بقب���ول  س���موكم  وتفضل���وا 
االحترام والتقدير 

ودمتم بعون هللا سالمين

أخوكم
عبدهللا بن حمد آل خليفة

الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى 
رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين 
الدولي للطيران

سمو ولي العهد يتلقى شكر عبداهلل بن حمد
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For more information, call
  (973) 1758 6612

Bldg 112, King Mohammed VI Ave,
Block 428, Al Seef District, 

Manama, Bahrain
 (973) 1758 0000 

يفتتح البحرين  الريتز-كارلتون  بفندق  امللكي  الشاطىء   نادي 
مركز لياقة �سن

متتع بأجواء جديدة وعصرية ملرافق املركز الصحي والصالة
الرياضية بفندق الريتز كارلتون البحرين اجلديدة واملزودة بأحدث

أجهزة الكارديو ، وتدريب عا� املستوى با�ضافة ا� حصص
التدريب اجلماعية والفردية وغ� ذلك الكث� ، ناهيك على ا�طاللة

اخلالبة على اخلليج العربي ، يقدم املركز الصحي اك¢ من 85 حصة
للياقة البدنية ± ا°سبوع حتت إشراف

من µ´± اللياقة البدنية 15
املؤهلني تأهيًال عالي¸ من جنسيات ¶تلفة ، وذلك ليتمكن جميع ضيوف

الفندق وأعضاء النادي ا�ستمتاع بخدمات املركز اجلديدة
نحن فخورون وسعداء أن نبدأ عامنا اجلديد بهذا التميز الذي هو جزء

من التزامنا أمام ضيوفنا املميزين

سمو الشيخ عبدالله بن حمدجاللة الملك
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سمو رئيس الوزراء يرعى “الخليجي للضمان الصحي”
ي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ب��م��ش��ارك��ة دول���ي���ة واس���ع���ة وح���ض���ور ب����ان ك���ي م��ون

تح���ت رعاي���ة كريمة من رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة تحتضن مملك���ة البحرين يومي 18 و19 نوفمبر 
الجاري أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي بمركز عيس���ى الثقافي تحت ش���عار “تطوير النظام الصحي: الرؤية الخليجية 

تجاه تطبيق الضمان الصحي”، بتنظيم من المجلس األعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة.

ورح���ب مجل���س ال���وزراء ف���ي جلس���ته األس���بوعية 
برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة باالس���تعدادات إلقامة 
المؤتم���ر الخليج���ي للضم���ان الصح���ي ال���ذي يعق���د 
تح���ت الرعاي���ة الكريمة لس���موه، إذ رح���ب المجلس 
الخليج���ي  المس���تويين  عل���ى  في���ه  بالمش���اركين 

والدولي.
وقال رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 

الش���يخ محمد بن عبدهللا آل خليفة “يش���هد المؤتمر 
مشاركة خليجية ودولية واسعة النطاق، وسينطلق 
بمش���اركة األمين العام الس���ابق لألم���م المتحدة بان 
ك���ي مون، والمدي���ر الع���ام لمنظمة الصح���ة العالمية 
ت���دروس ادهان���وم، وبمش���اركة وزراء الصحة بدول 
مجل���س التع���اون الخليجي، واألمي���ن العام لمجلس 
التع���اون عبداللطيف الزياني، ووزيرة الصحة فائقة 
الصال���ح، والمدير الع���ام لمجلس الصح���ة الخليجي 

المدعوي���ن  كب���ار  م���ن  وع���دد  الدخي���ل،  س���ليمان 
والمشاركين”.

ويع���د هذا المؤتمر من أب���رز المبادرات التي أطلقتها 
التع���اون  م���ن  المزي���د  لتش���جيع  البحري���ن  مملك���ة 
اإلقليم���ي والعالم���ي ف���ي مج���ال التغطي���ة الصحية 
الشاملة، وتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون 
الخليج���ي. ولف���ت رئي���س المجلس األعل���ى للصحة 
الفريق طبيب الش���يخ محمد ب���ن عبدهللا آل خليفة 

إلى أّن هذا المؤتمر الذي يعد األول من نوعه للضمان 
الصح���ي على الصعيد اإلقليم���ي والذي يجمع نخبة 
م���ن خبراء الصحة والسياس���ة العام���ة والتأمين من 
المنطق���ة والعالم لتبادل األف���كار حول تنفيذ خطط 
التأمي���ن الصح���ي الوطني وإدارته، كما يس���عى إلى 
تحقي���ق العديد من األه���داف الجوهرية منها تبادل 
المع���ارف والخب���رات فيم���ا يتعل���ق بخط���ط الضمان 
الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، 
ومناقش���ة اإلس���تراتيجيات المهمة، واالستفادة من 
خب���رات البلدان ف���ي تغيير اإلدارة ف���ي اإلصالحات 
الصحية ووضع سياس���ات قوية من ش���أنها أن تقود 
وتدير التغيير المخطط لتحقيق تطلعاتنا الصحية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تنفي���ًذا لتوجيه���ات ولي العهد نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة لتحس���ين انس���يابية الحركة 
المروري���ة عل���ى الط���رق الرئيس���ة، صرح وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراني عصام خلف بأن الوزارة انتهت من تنفيذ أعمال مش���روع تطوير تقاطع ش���ارع 
المح���زورة وش���ارع االس���تقالل ضم���ن الحزم���ة التحس���ينية الثاني���ة لتخفي���ف االزدحام 

المروري عند التقاطعات الحيوية.

إل���ى  يه���دف  المش���روع  إن  الوزي���ر  وق���ال 
تحس���ين انس���يابية الحرك���ة المرورية على 
ش���ارع المحزورة مما سيس���هم في تخفيف 
االزدحامات، كما س���يوفر انطالقة سلس���لة، 
خصوصا بأوقات الذروة ويسهل من عملية 
االنعط���اف يمينا للحرك���ة المرورية القادمة 
من ش���ارع المحزورة إلى شارع االستقالل، 
حي���ث تم تطوي���ر التقاطع إلى 5 مس���ارات، 
مسارين لالنعطاف يسارا ومسارين لالتجاه 
شرقا إلى شارع 47 ومسار لالنعطاف يمينا 

على شارع االستقالل.
ولف���ت إلى أن ع���دد المركبات المس���تخدمة 
للش���ارع يوميا تبلغ نحو 50 ألف مركبة في 
االتجاهين بمعدل 3200 مركبة في الساعة 
أوقات الذروة، بينما س���يقلل المش���روع من 
زمن االنتظار على ش���ارع المحزورة بحدود 
28 %، وسيحس���ن من كفاءة عمل التقاطع 

بنحو 10 %.

يذك���ر أن المش���روع اش���تمل على تحس���ين 
اإلن���ارة الموج���ودة عل���ى الش���ارع وصباغة 
الخط���وط األرضية واألرصف���ة، إضافة إلى 
حماي���ة عدد من الخط���وط األرضية التابعة 

للخدمات األخرى.
وأش���ار الوزي���ر خل���ف إل���ى أن قط���اع النقل 
يحظ���ى دائم���ا بالمتابعة واالهتم���ام، وتأتي 
توس���عة ش���بكة الطرق في البحرين كإحدى 
أه���م رواف���د البني���ة التحتي���ة ذات المعايير 
العالمي���ة الت���ي تنش���دها المملك���ة؛ لمواصلة 

تعزيز مزايا البيئة االستثمارية للبحرين.
وأك���د أن ه���ذا المش���روع يع���د م���ن ضم���ن 
المش���اريع المهمة التي تهدف إلى تحس���ين 
الحرك���ة المروري���ة وخل���ق حل���ول عاجل���ة؛ 
م���ن أج���ل تس���هيل التنقل وتحقي���ق رغبات 
للمنش���آت  وصوله���م  لس���هولة  األهال���ي 

التجارية والسكنية في المنطقة.

وأردف خلف أن هذا المشروع يأتي كجزٍء من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة  «
الطرق اإلستراتيجية الكبرى، ومن المتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية 
في شبكة طرق البحرين الستيعاب التوسع العمراني  وكذلك الزيادة المطردة في 

أعداد المركبات.

إنهاء تطوير تقاطع المحزورة واالستقالل

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب���ن حم���د آل خليفة برقي���ات تهنئة إلى مل���ك المملكة المغربية الش���قيقة صاحب 
الجاللة الملك محمد الس���ادس؛ بمناس���بة ذكرى اس���تقالل بالده، أعربوا فيها عن 
أطي���ب تهانيهم وتمنياتهم بموفور الصحة والس���عادة ولش���عب المملكة المغربية 
الش���قيق مزيدا من التق���دم واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة، مش���يدين 
بعمق العالقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنين للعالقات 
مزي���د من النماء والتطور. كما بعث صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء برقية 
تهنئة مماثلة إلى الوزير األول بالمملكة المغربية الش���قيقة  سعد الدين العثماني، 

ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

تلق���ى الممثل الش���خصي لجالل���ة الملك رئي���س اللجنة العلي���ا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران س���مو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
من القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل 
خليف���ة، بمناس���بة النجاح الكبي���ر الذي حققه معرض البحري���ن الدولي للطيران 

للعام 2018، هذا نصها: سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة... حفظه هللا
الممث���ل الش���خصي لصاحب الجاللة الملك المفدى القائ���د االعلى رئيس اللجنة 

العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يسعدني أن أرفع إلى سموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة 
النجاح الكبير لمعرض البحرين الدولي للطيران في نس���خته الخامس���ة والتي 
تحقق بفضل من هللا سبحانه وتعالى ومن ثم توجيهات سيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة حفظه هللا ورعاه ملك البالد المفدى 
القائد األعلى، مما كان له األثر األكبر في تشجيع القائمين عليه بتحقيق المزيد 
من التميز، وما يميز هذا النجاح هو الدور الهام والبارز الذي قمتم به من حيث 

اإلعداد والتنظيم المتقن والتنسيق لنجاح فعاليات المعرض.
وبهذه المناسبة ال يسعني إال أن أبارك لسموكم بهذا النجاح وما حققتموه وان 
دل عل���ى ش���يء فإنم���ا يدل على إصرارك���م على تحقيق المزيد م���ن اإلنجازات 

والتفوق ورفع اسم وعلم ملكتنا الغالية.
دمتم بحفظ هللا سالمين موفقين،،،

المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

البحرين تهنئ المغرب

المشير يهنئ عبداهلل بن حمد
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أحمد صباح الســلوم 

  : المجمعات 

 (361-362-363-364 لبــالد القديــم (  ا

  (334 360-359-358)  الماحــوز (  الزنــج (

 (330-331  بوغــزال (
 (332  بوعشــيرة (

 (328 ) لســقية  ا
  (329 ) الســلمانية 

جهود متواصلة لدعم قيم السلم والتعايش

Û  قبل بضعة أيام، استقبل صاحب الجاللة الملك المفدى، الرئيس
الدين���ي لطائف���ة البه���رة، الس���لطان مفضل س���يف الدين، وهي 
خطوة متميزة ولفتة كريمة تزخر بالمعاني والدالالت المعبرة، 
وتأتي ضمن حلقات التواصل وضمن مبادرات وجهود جاللته 
المتواصل���ة وفي إط���ار إدارته وقيادته للفعالي���ات والمبادرات 
المماثل���ة المبذول���ة م���ن قب���ل صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 
ال���وزراء الموق���ر، وصاحب الس���مو الملكي ولي العه���د األمين، 
إلى جانب غيرهما من المسؤولين والمؤسسات المعنية، ومنها 

“مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي”.
Û  وبع���د أي���ام معدودات م���ن اس���تقبال جاللة المل���ك حفظه هللا

لس���لطان البهرة، استقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
الموقر وفًدا يتقدمه رئيس إحدى الطوائف الهندوس���ية، وأكد 
سموه للوفد الزائر أن البحرين شكلت على مر التاريخ محطة 
مضيئ���ة على طري���ق تواصل الحض���ارات والثقافات واألديان، 
إليمانها الراسخ بأهمية ذلك في الوصول إلى السالم العالمي.

Û  إن مث���ل ه���ذه اللق���اءات واالتصاالت تصب ف���ي وعاء وهدف
تأكي���د وتعزي���ز المواق���ف المبدئي���ة لمملك���ة البحري���ن الداعية 
والداعمة لقيم التس���امح والتعاي���ش واالنفتاح والتواصل بين 
جميع الش���عوب واألمم بمختلف انتماءاتها الدينية والمذهبية 
والوطني���ة والثقافي���ة ضمن مبدأ قبول اآلخ���ر، إلى جانب أنها 
ترس���خ مكانة ودور البحرين ومواقفها المساندة لمبادئ حرية 
العب���ادة والمعتق���د والمناِهض���ة ل���كل أش���كال وأوج���ه التش���دد 

والتطرف والغلو، والملتزمة بقيم  الوسطية واالعتدال.
Û  وق���د تزام���ن ح���دث االس���تقبالين م���ع جمل���ة م���ن المب���ادرات

والفعالي���ات المتنوع���ة الداعمة والمكملة لجه���ود قيادة الدولة 
ومس���ؤوليها ومؤسس���اتها المعني���ة، األهلي���ة منه���ا والرس���مية، 
ومس���اهماتها جميًعا الرامية إلى إعالء القيم المذكورة وتأكيد 
رؤي���ة مملك���ة البحري���ن ودوره���ا المتنام���ي، عل���ى المس���توى 
الدول���ي، في بل���ورة موقف حضاري إنس���اني موح���د في وجه 
التعص���ب والتش���دد والغل���و، وكان من أبرز تل���ك الفعاليات في 
الفترة نفس���ها تدشين “كرس���ي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش السلمي” في جامعة سابينزا بروما. وقد وجه جاللة 

المل���ك حفظ���ه هللا، كلم���ة قيمة بهذه المناس���بة ج���اء فيها: “إن 
مملكة البحرين تأمل من خالل إطالق الكرسي األكاديمي في 
الوص���ول إل���ى قلوب وعقول  الش���باب في جميع بق���اع العالم، 
عبر توفير المعرفة واإللهام الالزمين لتعزيز التعايش الس���لمي 
والمحب���ة”، كم���ا أك���د جاللة الملك ف���ي كلمته مب���دأ “الجهل هو 
ع���دو الس���الم” الذي ج���اء في صلب “إع���الن مملك���ة البحرين” 
ال���ذي أطلق أخيًرا في مدينة لوس أنجلوس األميركية، والذي 
ُيعتبر مرجًعا عالمًيا يهدف إلى تعزيز قيم الس���الم والتس���امح 

وتأكيد حرية الفكر والمعتقد في إطار العيش المشترك.
Û  ولنقف وقفة جانبية قصيرة لنتعرف على الس���لطان وطائفته؛

فمفض���ل س���يف الدي���ن ه���و زعي���م دين���ي يحمل لقب س���لطان 
البهرة، والداعي المطلق الثالث والخمس���ون من سلسلة الدعاة 
المطلقي���ن الفاطميين، وهو خريج بدرجة دكتوراه من جامعة 

األزهر.
Û  وطائفة البهرة اإلس���ماعيلية هي من بين الطوائف اإلس���المية

الكريمة التي تش���ترك مع باقي المس���لمين ف���ي توحيد هللا عز 
وجل والتوجه إلى القبلة المقدسة ذاتها واإليمان بنبوة محمد 
صلى هللا عليه وس���لم، وأداء الصلوات الخمس يومًيا وصيام 
ش���هر رمض���ان وأداء الزكاة والح���ج إلى بي���ت هللا الحرام لمن 
اس���تطاع إليه سبيال، وهي من الطوائف التي تنبذ العنف، ولها 
فه���م مختل���ف لفريضة الجهاد، وال تؤمن بالتوس���ع وال تس���عى 
جاه���دة إل���ى م���ا يس���مى بالتبش���ير أو دع���وة أتب���اع الديان���ات 
تؤم���ن  وال  عباءته���ا،  تح���ت  لالنض���واء  األخ���رى  والمذاه���ب 
بتس���ييس الدي���ن أو اس���تخدامه لتحقيق مكاس���ب سياس���ية، 
أو  السياس���ية  األح���زاب  تأس���يس  عل���ى  أتباعه���ا  تش���جع  وال 
التح���رك تحت راياتها، بل إن تركيزهم ينحصر في المس���اهمة 
ف���ي تحقي���ق الرخاء االقتص���ادي ألنفس���هم وللمجتمعات التي 
يعيش���ون فيه���ا، قناعة منهم بأن ذلك س���يوفر له���م اإلمكانيات 
والم���وارد المادية الالزمة التي س���تمكنهم من التس���لح بالعلوم 
والخبرات والمعارف، التي بدورها سترفع من شأنهم وقدرهم 
ومكانتهم، وهذا ما سيؤهلهم لتوسيع دائرة تأثيرهم ونفوذهم 
ويمكنه���م م���ن خدم���ة ورعاية أه���داف المس���لمين ومصالحهم 

بشكل أيسر وأفضل. 
Û  وكإحدى األدوات العملية لتحقيق ذلك، تبنى السلطان الحالي

وَدَعم “المشروع البرهاني للقرض الحسن”، الذي كان قد أرساه 
وال���ده الس���لطان برهان الدي���ن، وهو نظام اقتصادي إس���المي 
تكافلي مبني على تأكيد تحريم الربا وتش���جيع أتباع الطائفة 
عل���ى تجنب���ه واعتب���اره كارث���ة يج���ب االنس���الخ الكل���ي منه���ا، 
والنظر إلى المشروع البرهاني المذكور كبديل لتلبية حاجتهم 
للتموي���ل واالقتراض، من دون احتس���اب فوائد، وذلك لضمان 
اس���تمرار النمو والتطور والتقدم ألتباع الطائفة وتمكينهم من 
مواكب���ة متطلب���ات النظ���ام المالي واالقتص���ادي الحديث، وقد 
أدى ذل���ك المش���روع إل���ى انعت���اق أبن���اء الطائفة، بم���ا في ذلك 
رج���ال األعم���ال منهم، م���ن أعباء وأغ���الل الفوائ���د والعموالت 
البنكي���ة والمعام���الت الربوي���ة، مم���ا أدى ب���دوره إل���ى تطورهم 
وتقدمه���م الملحوظ ف���ي مختلف مجاالت التج���ارة والصناعة 
واالقتصاد، إلى جانب االنخفاض الواضح في معدالت البطالة 
ومس���توى الفقر لديهم، فال يوجد من أبناء طائفة البهرة اليوم 

من يمد يده يطلب صدقة الناس ويستجديهم.
Û  إنني ال أنتمي إلى طائفة البهرة، إال أنني أرى أن فلسفة وتجربة

ه���ذه الطائف���ة الكريم���ة المس���لمة تدعون���ا جميًع���ا، كمس���لمين، 
لدراس���تها واالس���تفادة منه���ا، ولكن قبل وفوق ذل���ك، فإنَّ هذه 
التجرب���ة والفلس���فة تدعوانن���ا  أيًض���ا إلى التأمل واالس���تجابة 
إل���ى  لن���داء ولمس���اعي قي���ادة البحري���ن الحكيم���ة ودعوته���ا 
ض���رورة  تحقيق التواصل والتعايش واالحترام بين المذاهب 
والطوائ���ف اإلس���المية كافة، بغض النظر ع���ن مواطن ومواقع 
االخت���الف فيما بينن���ا، والتركيز على ما يجمعن���ا وااللتفاف أو 
االلتف���ات عما يفرقن���ا، وتوجيه الجهود والطاق���ات إلى قضايا 
وتحدي���ات مصيري���ة، مث���ل الفق���ر والبطالة والجه���ل والجوع، 
والتوجه إلى اكتس���اب العلوم والمعارف؛ ألنها تش���كل األسس 
الصلب���ة الراس���خة لتحقي���ق االس���تقرار والتعاي���ش والرخ���اء، 
والتس���لح باإليمان واألمل والنظر بإيجابية وتفاؤل فيما بيننا؛ 
وذل���ك به���دف تعزي���ز قوتن���ا ومس���اهماتنا في رك���ب الحضارة 

اإلنسانية.

عبدالنبي الشعلة



أشاد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي بنجاح معرض البحرين الدولي للطيران في 
نس���خته الخامس���ة تنظيميا وإعالميا وجماهيريا؛ باعتباره شهادة دولية جديدة على 
ج���دارة المملكة وكوادره���ا الوطنية المبدع���ة باحتضان األح���داث العالمية، وإضافة 
نوعي���ة إلى مس���يرة اإلنج���ازات التنموي���ة المتتالية خ���الل العهد الزاه���ر لعاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب الجاللة الملك، والحكومة برئاس���ة 
رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليف���ة، ودعم ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حمد آل خليف���ة، وإلى جميع أبناء الش���عب 
البحرين���ي؛ بمناس���بة النج���اح المبه���ر للمع���رض 

الدول���ي. وأوضح أن التنظي���م المثالي لمعرض 
البحرين للطيران، وبمشاركة كبريات الشركات 
والمؤسس���ات العالمية والخليجية المتخصصة 
ف���ي صناعة الطيران المدني والعس���كري، يمثل 
تتويجا لجهود  الممثل الش���خصي لجاللة الملك 
رئي���س اللجنة العلي���ا المنظمة للمعرض صاحب 
الس���مو الش���يخ عب���دهللا ب���ن حم���د آل خليف���ة، 
للنواح���ي  والمباش���رة  الدؤوب���ة  متابعت���ه  ف���ي 

التنظيمية، وحشده للجهود والطاقات الوطنية 
لجميع مؤسس���ات المملكة، وتعاونها المثمر في 
إخ���راج الح���دث العالم���ي بالمظه���ر الحض���اري 
بالتغطي���ة  اعت���زازه  ع���ن  وأع���رب  المش���رف. 
البحري���ن  لمع���رض  والمتنوع���ة  الش���املة 
اإلذاعي���ة  القن���وات  مختل���ف  ف���ي  للطي���ران 
األنب���اء  ووكاالت  والصح���ف  والتليفزيوني���ة 
المحلي���ة واإلقليمي���ة والدولي���ة، وبمش���اركة 
250 موظف���ا من الوزارة في مجاالت اإلعداد 
اإلعالمي���ة  الخدم���ات  وتوفي���ر  والتقدي���م 
والفني���ة واللوجس���تية، مما أس���هم ف���ي إبراز 
مكانة المملكة كواحة أمن وس���الم واستقرار، 
ووجه���ة  والثقاف���ات،  للحض���ارات  وملتق���ى 

سياحية واقتصادية واستثمارية عالمية.

أش���اد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني، مدير عام وكالة أبناء 
البحري���ن أحم���د المناعي بما حققته النس���خة الخامس���ة من مع���رض البحرين الدولي 
للطي���ران م���ن نجاح.وأش���ار المناع���ي إلى الجه���ود الكبيرة الت���ي بذلتها اللجن���ة العليا 
المنظم���ة للمع���رض واللجان التنفيذية، والتي س���اهمت في التروي���ج للبحرين لتكون 

ضمن الدول المتقدمة في مجال تنظيم معارض الطيران العالمية وذات األهمية.

ورف���ع التهان���ي بنج���اح مع���رض البحري���ن 
الدول���ي للطي���ران إل���ى مقام عاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، وإل���ى رئيس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان 
آل خليف���ة، والى ول���ي العهد نائ���ب القائد 
مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى 

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 
س���لمان بن حم���د آل خليفة، وال���ى الممثل 
الش���خصي لجالل���ة المل���ك، رئي���س اللجنة 
الش���يخ  للمع���رض س���مو  المنظم���ة  العلي���ا 

عبدهللا بن حمد آل خليفة.
ون���وه المناع���ي بتوجيه���ات وزير ش���ؤون 
ل���كل  وحش���ده  الرميح���ي  عل���ي  اإلع���الم 

الطاق���ات اإلعالمي���ة في ال���وزارة لتغطية 
س���اهم  وال���ذي  العالم���ي  الح���دث  ه���ذا 
بالتروي���ج لمملك���ة البحري���ن عالمي���ًا عب���ر 

الكلمة المطبوعة واألثير.
الفري���ق  بذله���ا  الت���ي  بالجه���ود  وأش���اد 
اإلعالمي في وكالة أنباء البحرين لتغطية 
الحدث الدولي المهم من خالل التغطيات 
الخاص���ة والتقاري���ر واألخب���ار واللق���اءات 
الصحفية مع كبار الش���خصيات المحليين 
والعرب واألجانب والقائمين على أجنحة 
المعرض ومس���ؤولي الش���ركات المشاركة 

وصوالً إلى زوار المعرض.
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الرميحي يهنئ جاللة الملك والشعب البحريني على التنظيم المثالي

المناع��ي: البحري��ن متقدمة في تنظيم مع��ارض الطيران 

نجاح معرض الطيران شهادة دولية على التميز

الحدث يساهم في الترويج للمملكة عالميا

Û  لم يكن رقما صعبا ذلك الذي يطلقون عليه “الثالث عش���ر”، فالفوج الذي يحمل ذلك
المس���مى ق���د تخ���رج في كنف���ه بحمد هللا ورعايت���ه يوم األح���د الماض���ي 388 طالبا 
وطالبة، الفوج نفس���ه كان محظوظا؛ ألن أعضاءه ق���د تخرجوا من الجامعة األهلية 
وه���م ف���ي حض���رة الرعاية الكريم���ة من األب الرئي���س خليفة بن س���لمان حفظه هللا 
ورعاه، حيث إن من أنابه سموه هو الحفيد الغالي محافظ المحافظة الجنوبية سمو 
الش���يخ خليفة بن علي، وبرفقته س���مو الشيخ عيس���ى بن علي أدامهما هللا وجعلهما 

ذخرا لألمة والوطن.
Û  إن ليل���ة تخري���ج الفوج الثالث عش���ر من ط���الب وطالبات الجامع���ة األهلية، لم تكن

مج���رد ليل���ة يودع فيه���ا الطلبة جامعته���م وزمالءهم، ول���م يكن المض���ي قدما نحو 
األمام فلس���فة إجبارية محددة التجاه التحرك في المس���تقبل المنظور، فالليلة كانت 
مفعم���ة بالرعاي���ة والتوجي���ه واالهتمام الس���امي م���ن رجل بنى الدول���ة وتعرف على 

بواعث نهضتها وأتقن التعامل مع التحديات.
Û  س���موه يعرف قبل غيره أن التعليم هو عقل األمم؛ لذلك لم يتردد حفظه هللا لحظة

في التكرم بتقديم شرف المتابعة والرعاية لألجيال المتعلمة الطالعة، التعليم مثلما 
يرى األب الرئيس قاطرة قوية للمحافظة على مكتس���بات الوطن، يحمل في باطنه 

أسبابا عفية، وفي عمقه البعيد أسرار نهضته.
Û  م���ن هن���ا لم تبخل األمم التي س���بقتنا باإلنفاق على التعليم، ب���ل وفتح األبواب أمام

االس���تثمارات الوطني���ة؛ لك���ي يك���ون له���ا نصيب وفير م���ن فرص التوظي���ف األمثل 
ل���رؤوس األم���وال، بل ولكي يك���ون للقطاع الخاص دوره الريادي في حمل مش���اعل 
النور من خالل تأس���يس الجامعات الخاصة القادرة على تحمل المس���ئولية جنبا إلى 

جنب مع الجامعات الحكومية.
Û  ونحم���د هللا ونش���كر فضله أننا ف���ي مملكة البحري���ن نجحنا في أن يتحول الس���باق

المحم���وم نح���و اعت���الء منصات النور والمعرفة إلى منافس���ة ش���ريفة يقدم فيها كل 
ط���رف إمكانات���ه المعرفي���ة وقدرته العلمية، ب���ل ويترجمها إلى ج���ودة وإتقان، وإلى 

قيمة وضمان.
Û  الش���كر كل الش���كر للدكت���ور ماجد ب���ن عل���ي النعيمي وزي���ر التربي���ة والتعليم رئيس

مجلس التعليم العالي الذي أبى إال أن يشارك “األهلية” عرسها ويقوم بنفسه متحمال 
مش���قة كل الظ���روف بتقدي���م دروع التفوق عل���ى الخريجين؛ مما أس���بغ على الحفل 
البهي���ج بهجة مضافة، وقيم���ة خاصة تتوج بها أجيالنا اهتم���ام المنظومة التعليمية 
بهم، الشكر كل الشكر لمن وعد فأوفى، ومن شرفنا بالحضور، فكان لنا بهاء اللحظة 
وف���رح المناس���بة، والعرفان موصول لكل من س���اندنا، وكل م���ن وقف بجوارنا؛ حتى 
نصل إلى عقول المجتمع آمنين س���المين، مؤكدين حسن النوايا وعظيم العطايا في 
بناء ذهني سليم، وتكوين معرفي راٍق متواكب مع أصول الحداثة، وثوابت التقدم.

Û  عندم���ا قي���ل لن���ا إن التعلي���م كالماء واله���واء في منتص���ف القرن العش���رين، تصورنا
آنذاك أن قيمة العلم في س���عره الس���وقي وفي ثمنه الباهظ التكلفة، ولم يخطر ببالنا 
أن حامل���ي مش���اعل التنوير في بالدنا العربي���ة آنذاك كانوا يقصدون بالتش���بيه تلك 
الحتمي���ة والض���رورة الحياتية التي يجب أن تتحلى به���ا ثقافة المجتمع، وهي تفكر 
في المستقبل، بل أن يكون صنوان هذا المجتمع هو تعليم على أسس معرفية قابلة 
للتط���ور والمحاكاة مع اآلخر، وعلى قوانين ومعايير ثابتة ال تس���قط بالتقادم عندما 

تتعرض لعوامل غير مواتية أو لعثرات لم تكن في الحسبان.
Û  م���ن هن���ا، فهمنا رس���الة خليفة بن س���لمان، وهو يحرص عاما بع���د اآلخر على رعاية

شبابه الطالع من جامعته “األهلية”، وعرفنا في المهد، أن المتلقي للرسالة البد وأن 
يس���عى لكي يكون بقيمة فحواها وعظيم مرتجاها، فش���كرا موصوال لس���موه أطال 
هللا عم���ره، ول���كل م���ن كان حرصه أكي���دا على ص���ون علومنا وتنوي���ر أجيالنا وبناء 

نهضتنا.

ليلة “الثالث عشر”

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

اإلش�������ادة ب��ع��م��ق ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ط��ي��ب��ة

البحرين تهنئ ُعمان بالعيد الوطني

بع���ث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب الجاللة الس���لطان قابوس بن س���عيد س���لطان عمان الشقيقة؛ 
بمناس���بة ذك���رى العي���د الوطن���ي لس���لطنة عمان، أع���رب جاللته فيه���ا عن أطيب 
تهاني���ه وتمنيات���ه لجاللت���ه بموف���ور الصح���ة والس���عادة ولش���عب س���لطنة عمان 
الش���قيق المزيد م���ن التقدم واالزدهار ف���ي ظل قيادة جاللته الحكيمة، مش���يدا 
جاللته بعمق العالقات الطيبة التي تربط البلدين والش���عبين الش���قيقين، متمنيا 

لهذه العالقات مزيدا من النماء والتطور.

وبعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة برقية 
تهنئة إل���ى أخيه صاحب الجاللة الس���لطان 
قابوس بن س���عيد س���لطان عمان الش���قيقة؛ 
لس���لطنة  الوطن���ي  العي���د  ذك���رى  بمناس���بة 
عمان، ضمنها س���موه خالص تهانيه وصادق 
تمنيات���ه لجاللته ب���دوام الصحة والس���عادة 
وللش���عب العمان���ي الش���قيق اط���راد التقدم 

والتط���ور ف���ي ظل قيادة جاللت���ه الحكيمة، 
مش���يدا س���موه بما يربط البلدين والشعبين 
الش���قيقين من عالقات أخوي���ة وطيدة في 

المجاالت كافة.
 كم���ا بع���ث صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء برقي���ة تهنئ���ة مماثل���ة إل���ى أخي���ه 
صاح���ب الس���مو فهد ب���ن محمود آل س���عيد 
مجل���س  لش���ؤون  ال���وزراء  رئي���س  نائ���ب 

ال���وزراء، عبر س���موه فيها عن أطيب تهانيه 
له بهذه المناسبة الوطنية. وبعث ولي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 

األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة برقية 
تهنئة إل���ى أخيه صاحب الجاللة الس���لطان 
قابوس بن س���عيد س���لطان عمان الش���قيقة؛ 
لس���لطنة  الوطن���ي  العي���د  ذك���رى  بمناس���بة 
عمان، أعرب س���موه فيها عن خالص تهانيه 
وتمنيات���ه لجاللته بوافر الصحة والس���عادة 
م���ن  المزي���د  الش���قيق  العمان���ي  وللش���عب 
التط���ور واالزده���ار، مش���يدا س���موه بمتان���ة 
العماني���ة  البحريني���ة  األخوي���ة  العالق���ات 
وما تش���هده م���ن نماء وتق���دم على مختلف 
األصع���دة. كما بعث صاحب الس���مو الملكي 
ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة 
إلى أخيه صاحب السمو فهد بن محمود آل 
س���عيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء، ضمنها س���موه بال���غ تهانيه له بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة -بنا

السلطان قابوس بن سعيد

عمان - مسقط

تحتف���ل س���لطنة عم���ان الي���وم بمناس���بة العي���د الوطن���ي الثام���ن واألربعين 
المجي���د، وأبناء الش���عب العماني الوفي كلهم اعتزاز وثق���ة وإرادة مقرونة 
بالح���ب والدعوات واالمتن���ان لباني نهضة ُعمان الحديث���ة صاحب الجاللة 

السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

ويجس���د ما تحقق على مدى األعوام 
ف���ي  الماضي���ة  واألربعي���ن  الثماني���ة 
كل مج���ال وعل���ى كل ش���بر من أرض 
ُعمان الطاه���رة حجم الجهد والعطاء 
النهض���ة  مس���يرة  خ���الل  ت���م  ال���ذي 
المبارك���ة منذ الي���وم األول النطالقها، 
ويدي���ن العمانيون بفضله إلى جاللته 
وحكمته وإرادت���ه وحبه لهذه األرض 
تمك���ن  إذ  ش���عبه،  وألبن���اء  الطيب���ة 
م���ن حش���د كل طاق���ات أبن���اء الوطن 
وتوجيهه���ا لتحقي���ق نقل���ة نوعية في 
كل مج���االت الحياة بأيدي العمانيين، 
ولخيرهم وصالح أبنائهم في الحاضر 
والمس���تقبل، وتظل العالق���ة الخاصة 
والعميق���ة بين جاللت���ه وأبناء الوطن 
بأجيالهم المتعاقبة، عمانية المحتوى 
والجوه���ر والمعنى، وه���و ما يعبر عن 

نفسه دوما في مختلف المجاالت.
وبينم���ا تطلعت ُعمان، دولة ومجتمًعا 
وموطًن���ا، االنتق���ال مم���ا كان���ت علي���ه 
الع���ام 1970 إلى آفاق الق���رن الحادي 
النش���ط  اإلس���هام  وإل���ى  والعش���رين، 
واإليجاب���ي لصال���ح الس���الم واألم���ن 

واالس���تقرار له���ا ولكل دول وش���عوب 
عل���ى  يرتك���ز  حوله���ا،  م���ن  المنطق���ة 
واجتماعي���ة،  اقتصادي���ة  إنج���ازات 
وعل���ى ازده���ار وتطور كبير لمس���توى 
ب���كل  العمان���ي  المواط���ن  معيش���ة 
كل���ه،  ذل���ك  تحقي���ق  ف���إن  جوانبه���ا، 
واالس���تمرار إنم���ا ه���و ثمرة م���ن ثمار 
الفكر المستنير لجاللة القائد وحرصه 
على رعاية المواطن العماني، وتوفير 
كل أس���باب التق���دم والتط���ور أمام���ه، 
وإع���داده تعليمًي���ا وثقافًي���ا وتدريبًيا 
ليقوم بدوره األس���اس شريكا وطرفا 
أصي���ال ف���ي صياغة وتوجي���ه التنمية 
الوطنية ف���ي كل المج���االت باعتباره 
وس���يلة التنمي���ة وغايته���ا، ومن أجل 
وركائ���ز  أس���س  وترس���يخ  إرس���اء 
الدول���ة العصري���ة القائم���ة على العدل 
والمساواة والمواطنة وحكم القانون 
الت���ي تحرص عليها الرعاية الس���امية 
وتراب���ط  وتماس���ك  الوط���ن  لوح���دة 

أبنائه وترابه.
للدول���ة  األساس���ي  النظ���ام  وجس���د 
بم���ا  الجوان���ب  ه���ذه  كل  وتعديالت���ه 

وحك���م  المؤسس���ات  دول���ة  يحق���ق 
القان���ون والتع���اون الواس���ع والعميق 
التنفيذي���ة  المؤسس���ات  بي���ن 
المس���اواة  إط���ار  ف���ي  والتش���ريعية 
وحك���م القان���ون واس���تغالل القض���اء 

وتيسير العدالة للمواطنين.
تنطل���ق  التنم���وي  الصعي���د  وعل���ى 
الحديث���ة  العماني���ة  التنمي���ة  مس���يرة 
بخط���ى واثق���ة لتحقي���ق المزي���د م���ن 
التق���دم واالزده���ار للمواط���ن العماني 
وتحس���ين مس���تويات المعيش���ية ل���ه 
بش���كل دائ���م ومتواص���ل، م���ع توفي���ر 
كل م���ا يمك���ن االقتص���اد العمان���ي من 
تحقي���ق األه���داف المح���ددة ل���ه م���ن 
حي���ث النم���و وتنوي���ع مص���ادر الدخل 
النف���ط  عل���ى  االعتم���اد  م���ن  والح���د 
مصدرا رئيس���ا لإلي���رادات الحكومية، 
القطاع���ات  ف���ي  المش���اريع  وتنفي���ذ 
الخط���ة  ف���ي  المعتم���دة  ة  الرئي���س 
 )2020  -  2016( التاس���عة  الخمس���ية 
والبرنام���ج الوطن���ي لتعزي���ز التنوي���ع 
واالس���تعداد  )تنفي���ذ(  االقتص���ادي 
الس���تراتيجية رؤية مستقبلية “عمان 
2040” لالنط���الق باالقتص���اد العماني 
إل���ى آفاق أرح���ب وتحويل الس���لطنة 
إلى مركز إقليمي لوجيس���تي متطور، 
خصوص���ا م���ع اس���تكمال مش���روعات 
المنطق���ة االقتصادية الخاصة بالدقم 

خالل الفترة المقبلة.
وف���ي حين تواص���ل الحكوم���ة العمل 
عل���ى خف���ض اإلنف���اق الع���ام، وزيادة 
وتخفي���ض  والعائ���دات،  الم���وارد 
نس���بة العج���ز ف���ي الميزاني���ة العام���ة 
للع���ام 2019، مع زيادة االس���تثمارات 
األجنبية، وتنش���يط قطاع الس���ياحة، 
الجالل���ة  صاح���ب  حكوم���ة   - ف���إن 
السلطان المعظم - تحرص في الوقت 
ذات���ه على تطوي���ر الخدمات الصحية 
االجتماعي���ة  والرعاي���ة  والتعليمي���ة 
يتج���اوب  وبم���ا  العمان���ي،  للمواط���ن 
مع التط���ور االقتص���ادي واالجتماعي 

المتواصل الذي تشهده السلطنة.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار حقق���ت الس���لطنة 
م���ن  العدي���د  ف���ي  متقدم���ة  مرات���ب 
المؤش���رات التي تصدرها مؤسس���ات 
دولية ح���ول جوانب مختلفة.. وعلى 
تص���درت  الحص���ر  ال  المث���ال  س���بيل 
السلطنة المراتب األولى في عدد من 
مؤشرات التنافس���ية الدولية كمؤشر 
وق���وع اإلره���اب، ومؤش���ر الخل���و من 
اإلره���اب، ومؤش���ر موثوقية خدمات 
الش���رطة، ومؤشر اس���تقالل القضاء، 
ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر كفاءة 
خدم���ات الموان���ئ، ومؤش���ر البيانات 

المفتوحة.

ت��ص��درت ال��م��ؤش��رات ال��دول��ي��ة ب��ق��ي��ادة ال��س��ل��ط��ان ق��اب��وس
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“البالد” كان لها ش���رف التفوق على مش���اركين من 22 دولة على مس���توى دول إقليم شرق المتوسط، حينما 
تقاس���مت الجائ���زة األولى مع مصر في مس���ابقة منظم���ة الصحة العالمية في مجال اإلع���الم الصحي، التي 

نظمها المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

 وكرم���ت المنظم���ة العالمي���ة ف���ي مقره���ا بالقاه���رة، 
الصحافي���ة بدور المالكي بع���د فوزها بالجائزة األولى 
األه���رام  م���ن مؤسس���ة  ف���ؤاد  عزي���زة  م���ع  مناصف���ة 
المصري���ة، بحضور مدي���ر إدارة الوقاية من األمراض 
الس���ارية ومكافحته���ا رنا الحجة، بالنياب���ة عن المدير 
اإلقليم���ي لمنظمة الصحة العالمية لش���رق المتوس���ط 
أحم���د المنظري، وعدد من كبار المس���ؤولين العاملين 
ف���ي مكات���ب المنظم���ة باإلقلي���م، إذ كرم���ت الحج���ة 
“الب���اد” بحضور الصحافة واإلع���ام بجمهورية مصر 

العربية.
وتم اإلعان عن فوز مملكة البحرين بالمسابقة كأول 

دول���ة خليجي���ة تحصد ه���ذا التتويج للمس���ابقة التي 
خصصت ألفضل تغطية إعامية للمشكات المتعلقة 
بمقاوم���ة المض���ادات الحيوي���ة وإس���اءة اس���تعمالها، 
وش���ارك به���ا إعامي���ون وصحافي���ون م���ن مختل���ف 
دول اإلقلي���م كافة، إذ ت���م اختيار التغطية الصحافية 

الخاصة ب� “الباد” أفضل تغطية مشاركة بالمسابقة.
وت���م خ���ال االحتف���ال باألس���بوع العالم���ي للتوعي���ة 
بالمض���ادات الحيوي���ة للعام 2018، وتفوق���ت الزميلة 
المالك���ي على أكثر من 200 مش���ارك من دول الخليج 
العرب���ي، وإقليم ش���رق المتوس���ط بالمرك���ز األول، في 

عمل إعامي متميز.

الزميلة بدور المالكي مع المكرمين

من حفل التكريمالمنظري مستقبال الزميلة بدور المالكي

فرحة الفوز

البحرين ومصر تتقاسمان جائزة “الصحة العالمية”
ال��ص��ح��ي ل����إع����ام  األول  ب���ال���م���رك���ز  ف������ازت  ال���م���ال���ك���ي  ب������دور  ال���زم���ي���ل���ة 

محرر الشؤون المحلية

عبرت الزميلة بدور المالكي عقب التتويج عن سعادتها بهذا اإلنجاز  «
الذي أهدته للبحرين ملكا وشعبا وقيادة وفي مقدمتها عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقالت إن دعم قيادة مملكة البحرين للصحافة والكلمة، ووجود  «
شخصية ملهمة ومحفزة لإلبداع لدى اإلعالميين جميعا، هي 

شخصية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تلكم الشخصية 
الرائدة والملهمة التي علمت أصحاب القلم، مسؤولية القلم، 

وفتحت لنا اإلعالميين أبواب المنافسة والريادة، وشجعتنا روح 
سموه الملهمة والمغامرة على طرق أبواب التحدي وحصد الفوز 

على مستوى العالم؛ من أجل البحرين الغالية على قلوب كل 
المخلصين لها. وتضيف أن “سموه كان ملهمي في فوزي سابقا 
بـ 3 جوائز على مستوى دول مجلس التعاون واآلن بهذه الجائزة 

الرفيعة المستوى.

المالكي: سمو رئيس الوزراء ملهمي بالفوز

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق  «
المتوسط قد أعلن عن فوز الزميلة بدور 

المالكي بالمركز األول بمسابقة المنظمة 
التي نظمت على مستوى اإلقليم عن فئة 

“اإلعالم المكتوب والمقروء” )صحف ومواقع 
إلكترونية(. والبحرين هي أول دولة خليجية 

تفوز بالجائزة اإلقليمية.

وقدمت المالكي ملفا متكامال عن استخدام  «
المضادات الحيوية واآلثار المترتبة على 

اإلفراط في استعمال المضادات والخطط 
والبرامج الوطنية ودور منظمة الصحة 

التوعوي في هذا الصدد.

وكان المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة  «
العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري قد 

بارك الزميلة بدور المالكي الفوز وذلك لدى 
استقباله لها بمقر المنظمة في القاهرة، 
مهنئا البحرين باإلنجاز الدولي ومؤكدا أن 

المملكة قد خطت خطوات رائدة في المجال 
الصحي.

المنظري يهنئ البحرين

أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة بالنجاح الباهر الذي حققه معرض 
البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة.

الّدول���ي  البحري���ن  مع���رض  إّن  وق���ال 
للّطي���ران ُيعّد واحدا م���ن أدوات الجذب 

إلى المملكة.
وأض���اف أّن “ه���ذه المناس���بة فرص���ة من 
أج���ل إظه���ار مقوم���ات المملك���ة كوجهة 
س���ياحّية وتميزها بكوارد وطنية قادرة 

على استضافة أكبر االحداث العالمية”.
وفي الّس���ياق ذاته، أوضح الش���يخ خالد 
بن حمود أهمية االستفادة من الفعاليات 
والمع���ارض العالمي���ة ف���ي س���بيل دع���م 
جهود الترويج للبحرين وتعزيز قدراتها 
اإلقب���ال  “س���اهم  وأض���اف:  التنافس���ية. 
العالم���ي على مع���رض البحري���ن الّدولي 
للّطيران في رفع نس���بة إش���غال الفنادق 
بنسبة 20 % في فنادق الخمس واألربع 

نج���وم، حي���ث ش���هدت البحري���ن حرك���ة 
اقتصادّية كبيرة في المنشآت الّسياحّية 
والمطاع���م  الّتجاري���ة  والمجّمع���ات 
بالّتزام���ن  وذل���ك  المحلي���ة،  والمقاه���ي 
الّدول���ّي  البحري���ن  م���ع تنظي���م مع���رض 

للطيران”.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة  «
البحرين للسياحة والمعارض أن 

ما يحققه معرض البحرين الدولي 
للطيران على قاعدة الصخير الجوية 

من نجاحات متتالية برعاية سامية 
من جاللة الملك، ووسط إشادة 

دولية واسعة، يضع مملكة البحرين 
وجهة أساسية إلقامة المعارض 

والمؤتمرات الدولية.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

رفع إشغال الفنادق بنسبة 20 %

رئيس هيئة 
السياحة: نجاح 

باهر وإسهامات 
اقتصادية 

مستمّرة لمعرض 
الطّيران

“البالد” تفوقت على مشاركين من 22 دولة
 على مستوى إقليم شرق المتوسط



تعزيزا إلس���تراتيجية الش���راكة المجتمعية والتي تعكس حضورا متميزا لوزارة الداخلية في الفعاليات المحلية والعالمية، ش���اركت الوزارة 
من خالل عدد من اإلدارات في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018 والذي يمثل منصة عالمية لعرض أحدث التكنولوجيات في 

مجال صناعة الطيران.

وف���ي ه���ذا اإلط���ار، ش���اركت قي���ادة طي���ران 
ش���هد  إذ  المع���رض،  فعالي���ات  ف���ي  الش���رطة 
جناحه���ا، إقب���اال جماهيريا ملحوظ���ا من قبل 
بتعري���ف  واألف���راد  الضب���اط  وق���ام  ال���زوار، 
الجمه���ور بالمهم���ات والواجب���ات والمس���توى 
المتمي���ز الذي وصل إليه طيران الش���رطة في 
تقديم خدمات أمنية رفيعة، كما ش���مل جناح 
ال���وزارة مش���اركة كل م���ن ش���ؤون الجنس���ية 
والج���وازات واإلقامة، ش���ؤون الجمارك، خفر 
اإلدارة  للم���رور،  العام���ة  اإلدارة  الس���واحل، 
العام���ة  اإلدارة  المدن���ي،  للدف���اع  العام���ة 
للمباح���ث واألدل���ة الجنائي���ة، اإلدارة العام���ة 
لإلع���ام والثقاف���ة األمني���ة، إدارة العملي���ات، 
ق���وة األمن الخاصة، ش���رطة خدمة المجتمع، 
وحماي���ة  المراس���م  إدارة  العام���ة،  العاق���ات 
الش���خصيات، فيما قدمت الفرقة الموسيقية 
للش���رطة عروضا موس���يقية ولوحات غنائية 

وطنية متميزة حظيت بإشادة الحاضرين.
وزارة  جه���ود  امت���دت  متص���ل،  س���ياق  ف���ي 
إل���ى  المعني���ة  أجهزته���ا  بمختل���ف  الداخلي���ة 
مراجعة الخط���ط والترتيبات األمنية الازمة 
إلنج���اح مع���رض البحري���ن الدول���ي للطيران، 
المش���اركين  تأمي���ن  ف���ي  س���اهم  م���ا  وه���و 
والجمه���ور س���واء من المواطني���ن والمقيمين 
أو من الضيوف، من خال انتش���ار الدوريات 
بجميع الش���وارع الرئيس���ة المؤدية إلى موقع 
المع���رض، وكذلك المناط���ق المحيطة، إضافة 
ح���ول  المنظم���ة  الجه���ة  م���ع  التنس���يق  إل���ى 
الترتيبات األمنية، س���واء داخ���ل المعرض أو 
من خال عمليات التفتيش الدقيقة وتنظيم 
الدخول والمشاركة في الفعاليات، كما عملت 
اإلدارة العام���ة للم���رور على تحقيق انس���ياب 
الحرك���ة المرورية المؤدي���ة إلى موقع الحدث 
العالمي ضمن خط���ة متكاملة لتأمين الحركة 

المرورية.

المنامة - وزارة الداخلية

حضـور متميـز ومشاركـة فـاعلـة إلدارات “الداخلية”

المنامة - بنا المنامة - بنا

شاركت عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في معرض الجمهور العام ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 
في نس���خته الخامس���ة. وش���هدت أجنحة المؤسس���ات المش���اركة حضوًرا جماهيرًيا من المواطنين والمقيمين، الذين تعرفوا على 

الخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب المشاركة باألنشطة الترفيهية المصاحبة للفعاليات.

ع���رض  ت���م  الداخلي���ة،  وزارة  جن���اح  فف���ي 
الخاص���ة  والمركب���ات  الطائ���رات  م���ن  ع���دد 
المس���تخدمة ف���ي إدارات ال���وزارة المختلفة، 
الدفاع المدني والمرور والشرطة، إلى جانب 
الطائرات العمودية المستخدمة في عمليات 

الوزارة المختلفة.
الش���باب  ش���ؤون  وزارة  جن���اح  وحظ���ي 
رواد  قب���ل  م���ن  كثي���ف  بإقب���ال  والرياض���ة 
تجرب���ة  فرص���ة  له���م  أتيح���ت  إذ  المع���رض، 
اس���تخدام نظ���ارات الواق���ع االفتراضي، إلى 
جان���ب توزي���ع مطبوع���ات خاص���ة لتعري���ف 
والفعالي���ات  ال���وزارة  أنش���طة  أه���م  ال���زوار 
المس���تقبلية التي تعني ف���ي تطوير الجوانب 

اإلبداعية لدى جمهور الشباب.
وأش���ارت مس���ؤولة جن���اح ش���ؤون الش���باب 

والرياضة عائش���ة طارق، إل���ى حجم التفاعل 
يق���ام  وال���ذي  الجن���اح  ش���هده  ال���ذي  الكبي���ر 
بالش���راكة مع الهيئة الوطني���ة لعلوم الفضاء، 
وم���ا حققه من تواصل م���ع رواد المعرض، إذ 
تعمل ال���وزارة على برنامج خ���اص بالتعريف 
والعل���وم  للفض���اء  األساس���ية  بالمفاهي���م 

الخاصة به.
وبجن���اح مش���ترك مع وزارة ش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة، قدم���ت الهيئ���ة الوطني���ة لعل���وم 
الفض���اء فعالي���ات خاصة للش���باب والناش���ئة 
تضم���ن ركًن���ا للرس���م، إل���ى جان���ب التعري���ف 
المس���تقبلية،  وبرامجه���ا  الهيئ���ة  بأنش���طة 
وتعري���ف ال���رواد بالمفاهيم األساس���ية لعلوم 
الفض���اء، وال���ذي يتزام���ن مع انط���اق برامج 
الهيئ���ة والت���ي تتضم���ن العم���ل عل���ى صناعة 

وإط���اق أول قم���ر صناع���ي بحريني س���يتم 
إطاقه نهاية 2021.

وأش���اد القائم���ون على جناح الهيئ���ة الوطنية 
لعلوم الفضاء بالتفاعل الكبير من قبل الزوار، 
خصوص���ا نحو الرغبة في التعرف على علوم 
الفضاء بش���كل عام، وعلى أنشطة الهيئة وما 

يمكن أن تقدمه للمجتمع خصوصا.

يذكر أن معرض الجمهور العام ضمن  «
فعاليات معرض البحرين الدولي 

للطيران أتاح الفرصة للجمهور لمتابعة 
العروض الجوية التي قدمتها مختلف 

الفرق المشاركة، إضافة إلى تجربة 
محاكاة الطيران عبر استخدام نظارات 

الواقع االفتراضي، إلى جانب تقديم عدد 
من العروض الموسيقية والترفيهية.

أع���رب عدد من المقيمين األجانب عن س���عادتهم بمع���رض الجمهور العام ضمن فعاليات معرض البحري���ن الدولي للطيران، والذي 
أقيم برعاية سامية، وأشادوا بما تضمنه القسم العام من المعرض، والذي اشتمل على مجموعة من الفعاليات العائلية المتنوعة، 
إلى جانب األجنحة الخاصة بالمؤسس���ات الحكومية والخاصة، والتي قدمت تعريفا للجمهور باألنش���طة والفعاليات التي تقدمها 

للمجتمع.

وأش���اد راجي���ش جايد بمس���توى التنظيم 
العالي للمعرض وما يش���مله من تنوع في 
اهتمام���ات  مختل���ف  لتغطي���ة  الفعالي���ات 
األجنح���ة  خصوًص���ا  الزائ���رة،  األس���ر 
األلع���اب  وس���احة  لألطف���ال  المخصص���ة 
األذواق  كل  ترض���ي  والت���ي  المطاع���م 
مؤك���دا أن المع���رض يوف���ر فرص���ة مهم���ة 
للمقيمي���ن للترفي���ه واالطاع والمش���اركة 
ف���ي الفعالي���ات الت���ي تق���ام ف���ي المملكة، 
إل���ى جانب التعري���ف بالت���راث البحريني، 
واالط���اع عل���ى آخ���ر م���ا توصل���ت إلي���ه 

تكنولوجيا الطيران حول العالم.
م���ن جه���ة ثاني���ة، أع���رب مارت���ن هاس���تن 
عن س���عادته بحض���ور الفعالي���ات، وهو ما 

يش���كل فرصة مهمة ف���ي متابعة العروض 
الجوي���ة وتجربة اس���تخدام أجهز محاكاة 
أن���ه  إل���ى  الطي���ران االفتراضي���ة، مش���يرا 
وبرفقة زمائه تابعوا الفعاليات المتنوعة، 
واطلع���وا على اآلليات المختلفة التي يتم 
عرضها، واالس���تمتاع بما قدم من عروض 

فنية متنوعة.
أم���ا كوم���ار ش���افير، وال���ذي ترافق���ه ابنته 
زه���راء، فأكد أن س���احات اللعب لألطفال 
اس���تحوذت عل���ى اهتم���ام بالغ م���ن ابنته، 
إلى جانب األجنحة الرسمية التي أقيمت 
فيها مساحات للرسم والتلوين إلى جانب 
الرس���م على الوجوه مش���يرا إلى األجنحة 
الت���ي قدم���ت تجرب���ة فري���دة  المختلف���ة 

للزوار في الطيران االفتراضي، إلى جانب 
ع���روض الطي���ران المختلف���ة والمتنوع���ة، 
وهو من األمور التي لفتت انتباه الجمهور 

بشكل كبير.

أما بيتر كليج وزوجته جوليا،  «
فأكدا أن تنوع الفعاليات يجعل 

الفرصة مواتية لمشاركة كل أفراد 
العائلة، والتي تشمل اهتمامات 

الكبار والصغار، وأشار بيتر إلى 
أنه حضر إلى المعرض مع زوجته 

وطفلتيه لمشاهدة العروض الجوية 
واالستمتاع بما يقدم من فعاليات، 

خصوصا في األماكن المخصصة 
لألطفال.

عرض طائرات ومركبات خاصة بجناح “الداخلية” المعرض يوفر فرصة للترفيه والمشاركة في الفعاليات

إقبال على األجنحة الحكومية مقيمون يشيدون بالقسم العام
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قال النائب والمترش���ح عن “خامس���ة العاصمة” ناصر القصير ل� “البالد” إنه سيس���عى حال تجديد الثقة الش���عبية باس���تمرار مس���اعيه 
م���ع زمالئ���ه البرلمانيي���ن لمعالجة ملف التوظيف وبمش���اركة القط���اع الخاص؛ من أجل الش���باب البحريني، إضافة للملف اإلس���كاني 
والتعليمي والصحي، ودعم الش���باب والمرأة والمتقاعدين، وغيرها من الملفات الحيوية والوطنية خصوصا ما يرتبط باحتياجات 
محافظة العاصمة عموما، ومطالب الدائرة.وذكر أن “معالجة أس���باب الوضع االقتصادي والتحدي المالي هو مس���ؤولية مجتمعية 
وطني���ة، والش���ك أن جه���ود الحكومة برئاس���ة رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، ومبادرات 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، بجانب 
الدور البارز لمؤسس���ات القطاع الخاص وغرفة التجارة وكل الفعاليات االقتصادية في مملكة البحرين س���اهمت وبش���كل فاعل في 

التعاطي األمثل مع التحديات االقتصادية”. 

الت���ي  التراكمي���ة  الخب���رة  أن  وأض���اف 
اكتس���بتها ط���وال عملي في القط���اع العام 
والقط���اع الخ���اص، وعملي ف���ي الفعاليات 
المجتمعي���ة ف���ي الثالثي���ن س���نة الماضية، 
بجان���ب عمل���ي النياب���ي ط���وال الس���نوات 

األربع، أكسبني العديد من الخبرات والتجارب 
الناجح���ة، إضاف���ة الس���تفادتي م���ن مقترحات 
الدائ���رة  أهال���ي  خصوص���ا  المواطني���ن  وآراء 
الخامس���ة بالعاصمة.وق���ال إن لدينا العديد من 
الطموحات والتطلعات للوطن الغالي واألهالي، 

ولكنن���ا  التحدي���ات،  بع���ض  هن���اك  أن  ون���درك 
عل���ى ثق���ة بأن���ه بالتكات���ف والتواص���ل الفاع���ل 
سنس���تطيع معالجة الكثير م���ن الحديات؛ ألننا 
شعب لديه إرادة وطنية صلبة ويعشق اإلنجاز 
وتخط���ي التحدي���ات، وه���ذا األم���ر تعلمناه من 

قيادتنا الرش���يدة والحكومة، وتوارثناه جميعا 
ع���ن آبائن���ا في مجتمعن���ا البحريني المتماس���ك 
القائم على قيم التعايش والتس���امح، واحترام 
دولة القانون والمؤسس���ات. جميعا كمواطنين 
نتحم���ل مس���ؤولية وطني���ة كب���رى ف���ي دع���م 
المش���روع اإلصالحي والمس���يرة الديمقراطية 
الت���ي يقوها عاهل الب���الد جاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 
وأضاف: سأس���عى الس���تكمال بن���اء المنظومة 
التش���ريعية والرقابية، خصوص���ا الحفاظ على 
المال العام، والرقابة المالية واإلدارية، وتعزيز 
قي���م المواطن���ة والعدال���ة والتنمي���ة ف���ي دولة 
القانون والمؤسسات، كما سنسعى إلى معالجة 
مل���ف التوظي���ف وبمش���اركة القط���اع الخ���اص؛ 

م���ن أج���ل الش���باب البحرين���ي، إضاف���ة للمل���ف 
اإلس���كاني والتعليمي والصحي، ودعم الشباب 
والم���رأة والمتقاعدي���ن، وغيره���ا م���ن الملف���ات 
الحيوي���ة والوطنية.وق���ال إن لدين���ا طموحات 
وتطلع���ات، ومقترح���ات ومرئي���ات، نس���تمدها 
من آراء المواطنين، وحاجة الوطن ومس���تقبل 
األجي���ال القادم���ة. ولع���ل التحدي األه���م اليوم 
الذي يشغل الجميع، هو حسن استثمار الموارد 
المالي���ة وتحقي���ق الت���وازن المال���ي، بم���ا يع���ود 
بالنفع المباش���ر على المواطن والحياة الكريمة، 
وم���ن دون تحميل المواطن أي أعباء ورس���وم 
وغيرها، بجانب تطوير عمل مؤسسات الدولة 
وتطوي���ر  اإلج���راءات،  وتس���هيل  والخدم���ات، 
القوانين والتش���ريعات، خصوصا المتعلقة منها 

بالش���أن االس���تثماري، االقتص���ادي والتج���اري، 
معالج���ة  أن  واالجتماعي.وأك���د  والتعليم���ي 
أسباب الوضع االقتصادي والتحدي المالي هو 
مس���ؤولية مجتمعية وطنية، والشك أن جهود 
الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة، 
ومب���ادرات ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بجانب الدور البارز لمؤسسات القطاع الخاص 
وغرف���ة التج���ارة وكل الفعالي���ات االقتصادي���ة 
في مملكة البحرين ساهمت وبشكل فاعل في 

التعاطي األمثل مع التحديات االقتصادية.

م�����ع�����ال�����ج�����ة ال�������وض�������ع االق�������ت�������ص�������ادي م�����س�����ؤول�����ي�����ة م���ج���ت���م���ع���ي���ة

القصير: مساٍع لتوظيف الشباب بمشاركة “الخاص”

ق����دم ال��م��ت��رش��ح ال��ب��ل��دي ع���ن ث��ام��ن��ة 
)أب��و  م��ب��ارك  خليفة  أح��م��د  الشمالية 

خليفة( برنامجه االنتخابي لألهالي.
وق���ال إن م��ن أب���رز ال���وع���ود: إي��ج��اد 
ال��س��ي��ارات،  م��واق��ف  لمشكلة  ح��ل��ول 
واقف،  سوق  لتطوير  شاملة  وخطة 
واستقطاب األستثمار لمجمع تجاري، 
وت��ش��ج��ي��ع اس���ت���خ���دام 
ال������������ط������������اق������������ة 
ال����ش����م����س����ي����ة، 
وت�����ن�����ظ�����ي�����م 
بشكل  ال��س��ي��ر 
لتقليل  أف��ض��ل 

الحوادث.

برنامج أبو خليفة

أحمد خليفة
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ش���اد المترش���ح عن المقع���د النيابي في الدائرة السادس���ة بالمحافظة الجنوبي���ة محمد درويش، بالجهود الكبي���رة التي تبذلها 
البعثات الدبلوماسية في الخارج. وأشار إلى أن “ما تبوأته الدبلوماسية البحرينية من مكانة هو ثمرة جهود وعطاء الرجال 

المخلصين بقيادة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وطاقم الوزارة المتميز”.

وش���دد دروي���ش عل���ى أن “دور الس���فارات 
الخ���ارج  ف���ي  البحريني���ة  والقنصلي���ات 
أصب���ح الي���وم يش���مل مج���االت ع���دة؛ م���ن 
أج���ل توطيد العالق���ات مع ال���دول، وزيادة 
التب���ادل االقتصادي والتج���اري وفتح آفاق 
البحرينيي���ن  ورعاي���ة مصال���ح  االس���تثمار، 

الموجودين في الخارج”.
وف���ي هذا الص���دد، دعا المترش���ح الناخبين 

البحرينيي���ن ف���ي الخ���ارج الس���يما الطلب���ة 
البحرينيين الذين يدرس���ون في الجامعات 
إل���ى “اختي���ار المترش���ح ال���ذي يمثلهم خير 
تطلعاته���م  يحق���ق  أن  ويس���تطيع  تمثي���ل 
االنتخابية سواء في مجلس النواب أو في 
المجالس البلدية”، ي���وم 20 نوفمبر المقبل، 
الناخبي���ن  لتصوي���ت  المق���رر  الي���وم  وه���و 
البحرينيي���ن ف���ي الخ���ارج، م���ن الس���اعة 8 

صباًح���ا حت���ى الس���اعة 8 مس���اًء، بحس���ب 
التوقي���ت المحل���ي للمدينة الت���ي توجد بها 
السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.
ورأى المترش���ح ع���ن المقع���د النياب���ي ف���ي 
الدائرة السادس���ة بالمحافظ���ة الجنوبية، أن 
“م���ن يحظى بفرصة الدراس���ة ف���ي الخارج 
يبح���ث عن المترش���ح الحاص���ل على تعليم 
عاٍل حيث اعتبر أن ذلك المترشح في هذه 

الحال���ة يك���ون قريًبا م���ن تطلع���ات الطالب 
الدارس���ين في الخارج وهو أكثر من يتفهم 

قضاياهم”.
ش���هادات  عل���ى  الحاص���ل  دروي���ش  وق���ال 
ع���دة علي���ا إن “دراس���ته ف���ي جامع���ة لي���دز 
البريطاني���ة العريق���ة أضاف���ت إلي���ه الكثي���ر 
م���ن الخب���رات كما أنها وس���عت مداركه، وال 
ش���ك ف���ي أن تل���ك الدراس���ة كان له���ا تأثير 
كبير على ما اكتس���به من خبرات في مجال 
عمل���ه، األمر ال���ذي يصب ف���ي صالح جهده 
التش���ريعي حال فوزه ووصوله إلى مجلس 

النواب في انتخابات 2018”.

        إنفوجرافیک: 

محمد خلیل

صیر
الق

صر 
 نا

ب
نائ

ال

ویبلغ قوام الدائرة

6415 ناخبا. 
المناطق والمجمعات: السقیۀ 

(328)، والسلمانیۀ (329)، 
وبوغزال (330 و331)، وبوعشیرة 

(332)، والماحوز (334)، والزنج 
(358، 359 و360)، والبالد 

القدیم (361، 362، 363 و364).

فی انتخابات برلمان 2014 حصل ناصر القصیر على 821 بالجولۀ 
األولى بنسبۀ 36 %، وتأهل مع منافسه وفاء أجور (523 صوتا 

بنسبۀ 23 %)، وأحرز بالجولۀ الثانیۀ 1047 صوتا بنسبۀ 56 %.

فاطمۀ جواد

دنیا فخراوي

أحمد السلوم

هانی محمد

محمد قاهري

رشاد عزالدین

عبداألمیر حسن

8 مترشحین 
یتنافسون على المقعد: 

القصیر  

دائـرة الـزنـج

المترش��ح الحاص��ل عل��ى تعلي��م ع��اٍل يك��ون قريب��اً م��ن تطلع��ات طلب��ة الخ��ارج

درويش يدعو ناخبي الخارج الختيار من يحقق تطلعاتهم

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

تعتب���ر االنتخاب���ات مج���رد آلي���ة أو أداة لضمان مش���اركة المواطنين في عملية صنع الق���رار، ولتأكيد أحقيتهم ف���ي اختيار من يرونه 
األفضل واألنسب في تمثيلهم والتعبير عنهم أمام األجهزة، ولتجسيد حقيقة إرادة األمة، وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعها.  
لذل���ك اتفق���ت األنظم���ة المعمول بها والس���ائدة في العالم المعاصر على أمري���ن مهمين، أحدهما كفالة ح���ق االنتخاب من دون نقص 
باعتب���اره ركن���ا ركين���ا لرابط���ة المواطنة التي تضمن للجمي���ع دون تمييز اإلدالء بآرائه���م ما دامت تتوفر فيهم الش���روط المقررة في 

قوانين مباشرة الحقوق السياسية.

واألمر اآلخر يتعلق بمحورية دور العملية 
االنتخابي����ة بكل مراحله����ا وإجراءاتها في 
رف����ع مس����توى الح����س الوطن����ي بالش����ؤون 
العام����ة، وكيفي����ة االنخ����راط ف����ي أتونه����ا، 
والت����ي تس����هم بالتأكي����د ف����ي دع����م ثقاف����ة 
وع����ي  تنمي����ة  وف����ي  وال����والء،  االنتم����اء 
المجتم����ع بالمصال����ح الحيوي����ة لألوط����ان، 
والس����بل المناس����بة لتحقيقها عبر ترس����يخ 

مبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية.
ول����م تك����ن البحري����ن ببعي����دة ع����ن الثقافة، 

وأك����دت نظم االنتخ����اب المعم����ول بها في 
التقالي����د واألع����راف  المملك����ة عل����ى ه����ذه 
قيم����ة  ش����أن  م����ن  تعل����ي  الت����ي  والمب����ادئ 
فيه����ا  ويك����ون  النيابي����ة،  الديمقراطي����ة 
للمواطني����ن الح����ق ف����ي اختي����ار وانتخاب 
ممثلي����ن له����م للبت في المس����ائل والملفات 
المهم����ة الت����ي تعنيهم وتؤثر في ش����ؤونهم 

ومستقبل أبنائهم.
وانتهج����ت مملك����ة البحري����ن، وضم����ن أطر 
ممارس����اتها للديمقراطي����ة النيابي����ة، نظاما 

ربما يكون فريدا لترس����يخ ثقافة االختيار 
الن����اس،  واالنتخ����اب وللتعبي����ر ع����ن إرادة 
واتبع����ت ف����ي س����بيل ذل����ك، وبحس����ب م����ا 
تحدده القوانين المنظمة، عدة آليات مهمة 
كانت وما زالت تجسد حقيقة تفرد وتميز 
تجربته����ا النيابي����ة ومش����روعها اإلصالحي 
الذي دش����نه عاهل البالد صاح����ب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي:
أوال: تأكي����د أهمي����ة االقتراع الحر الس����ري 
المباش����ر، مثلم����ا يؤكد على ذلك الدس����تور 

 2002 فبراي����ر   14 ف����ي  الص����ادر  المع����دل 
وتعديالته ع����ام 2012، حيث تنص المادة 
56 من����ه عل����ى أن أعض����اء مجل����س النواب 
ينتخب����ون بطري����ق االقتراع العام الس����ري 

المباشر.
“فردي����ة”  مب����دأ  عل����ى  التعوي����ل  ثاني����ا: 
االنتخ����اب، مثلم����ا ح����دد المرس����وم بقانون 
رقم 15 لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي 
الش����ورى والن����واب وتعديالت����ه بالمرس����وم 
بقانون رقمه 39 لس����نة 2012، والذي أشار 
إل����ى أن نظ����ام انتخ����اب أعض����اء مجل����س 
االنتخ����اب  لنظ����ام  طبق����ا  يك����ون  الن����واب 
الف����ردي )الم����ادة 9(، وكذلك األمر بالنس����بة 

النتخاب أعضاء المجالس البلدية.
ثالثا: االرتكاز على رأي أغلبية المصوتين 
بأصواته���م،  أدل���وا  )مم���ن  غيره���م  دون 

لمراك���ز  الحض���ور  ف���ي  فعلي���ا  وش���اركوا 
االقتراع( في تحدي���د نتيجة االنتخابات 
النهائي���ة، وم���ن هو المرش���ح الفائز بتأييد 
تن���ص  حي���ث  األكب���ر،  التصوي���ت  كتل���ة 
بقان���ون رق���م  المرس���وم  م���ن   20 الم���ادة 
15 لس���نة 2002 المعدل بش���أن مجلس���ي 
الش���ورى والن���واب وتعديالته بالمرس���وم 
بقانون���ه رق���م 39 لس���نة 2012 عل���ى أن 
انتخاب أعض���اء النواب يك���ون باألغلبية 
الصحيح���ة،  األص���وات  لع���دد  المطلق���ة 
وُيع���اد االنتخ���اب بي���ن أكثر المترش���حين 
الحاصلي���ن على أكبر ع���دد من األصوات، 
وُيعتب���ر فائ���زا م���ن حصل عل���ى أكبر عدد 
م���ن األصوات في الجولة الثانية، وكذلك 
المجال���س  النتخاب���ات  بالنس���بة  األم���ر 

البلدية.

ويتناس���ب ه���ذا النظ���ام المعم���ول به في 
مملكة البحرين، والذي يرتكز على أغلبية 
األص���وات الصحيحة مع طبيعة الظروف 
المملك���ة،  تواجهه���ا  الت���ي  والتحدي���ات 
خصوص���ا أن���ه يأخذ ب���رأي ه���ذه األغلبية 
الت���ي أدلت برأيها، كما أنه ال يتجاهل دور 
أي كتل���ة تصويتية لم تس���تطع أن توصل 
مترشحها للفوز باالنتخابات، حيث يحق 
ألكث���ر 3 مترش���حين ل���م ينال���وا األغلبي���ة 
الدخ���ول  ف���ي الجول���ة األول���ى  المطلق���ة 
للمنافس���ة في جولة ثاني���ة، وهو ما يعني 
التعوي���ل عل���ى دور الناخبي���ن وقدرته���م 
وحدهم على حس���م نتيج���ة االنتخابات، 
وم���ن ث���م م���دى مش���اركتهم ف���ي تحديد 
الفائزي���ن بالدوائ���ر االنتخابي���ة والمقاع���د 

النيابية بالتالي.

ض��م��ان ح���ق ال���ف���رد ف���ي اخ��ت��ي��ار م���ن ي��م��ث��ل��ه وال��م��ش��ارك��ة ف���ي ص��ن��ع ال��ق��رار

نظام ديمقراطي فريد لترسيخ ثقافة االنتخاب
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أك���دت عض���و لجن���ة الش���ؤون الخارجية والدف���اع واألمن الوطني وعضو لجنة ش���ؤون الش���باب 
بمجلس الش���ورى نانسي خضوري أن كرس���ي الملك للحوار بين األديان والتعايش السلمي، الذي 
تم تدش���ينه في جامعة ال س���ايبنزا بالعاصمة اإليطالية روما، يعد مش���روعا إنس���انيا سيسهم في 

نشر قيم السالم والتعايش والحوار في كل دول العالم. 

وأشادت خضوري بهذه المبادرة التي اتخذها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، بإنش���اء هذا الكرس���ي في واحدة من الجامعات العالمية المهمة، مؤكدة أن الش���باب 
الذين سيدرسون التخصصات المحددة في الجامعة، سيكونون قادة للسالم والمحبة مستقبال.

وأش���ارت إلى أن مملكة البحرين بقيادة جاللة 
المل���ك الحكيم���ة، عرف���ت من���ذ عق���ود طويل���ة 
بتماس���كها ووحدته���ا، وانفتاحه���ا على مختلف 
الديان���ات والمذاهب، وجس���دت أس���مى معاني 

وقيم التآلف والمحبة والتعايش.
وذكرت أن تدش���ين كرس���ي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي، يأتي استمرارا 
للنهج الذي عرفت به مملكة البحرين وقيادتها 
وش���عبها الكري���م، منوه���ة بال���دور ال���ذي قام به 
مرك���ز المل���ك حمد العالمي للح���وار بين األديان 
والتعاي���ش الس���لمي، إلى جان���ب وزارة التربية 
والتعلي���م ومجلس التعليم العال���ي، وجهودهم 
ف���ي إع���الء اس���م مملك���ة البحري���ن ف���ي إحدى 

الجامعات العالمية الرائدة.
ف���ي تحقي���ق  ثقته���ا  ع���ن  وأعرب���ت خض���وري 
وضع���ت  الت���ي  الطموح���ة  وال���رؤى  األه���داف 
في تدش���ين كرس���ي الملك حمد، والمس���ؤولية 
التي س���يتحملها الش���باب في نش���ر السالم بين 

الشعوب والمجتمعات على مستوى العالم.

تجسيد الهوية البحرينية

وبهذا الصدد، قال عضو مجلس الش���ورى بسام 
البنمحم���د “جس���د جالل���ة الملك به���ذه المبادرة 
الكريمة الهوية البحرينية األصيلة القائمة على 
التعددية والتسامح واالنفتاح على اآلخر فهي 
األرض الت���ي يضرب بها المث���ل لتجربة تعايش 
س���لمي ناجحة على مر األزمان... إنما الخطوة 
الرائدة التي قام بها جاللة الملك، وهو الس���باق 
دائًم���ا ل���كل ما في���ه الخير وكل ما يعزز الس���الم 
والنم���اء، هي في نقل ه���ذه التجربة البحرينية 
إل���ى آف���اق أوس���ع يس���تفيد منه���ا العال���م اجمع 
بش���كل أكاديمي وعلمي يعك���س وجه البحرين 
الحضاري وما عرف عن البحرين من ريادة في 

هذا المجال.
وتاب���ع “ل���كل دول وش���عوب العال���م م���ا يميزها 
وخير هذه األمم التي تس���عى لنش���ر ما تميزت 
ب���ه لتس���تفيد منه بقية األمم وهذا ما س���عى له 
جالل���ة الملك؛ ليضرب لنا مث���اال رائعا في كيف 
يج���ب علين���ا أن نس���عى ب���كل جه���د وعزيم���ة 
ألن نب���رز الجوان���ب اإليجابي���ة الت���ي تتميز بها 
البحري���ن وأن نطوره���ا؛ لك���ي تك���ون البحري���ن 
والتعاي���ش  الس���الم  وقي���م  لمب���ادئ  المص���درة 
الس���لمي عالمًيا، فهي صاحبة التجربة التي قل 
نضيرها في هذا الجانب ويحق لنا أن نفخر بها 

وبمبادرات جاللة الملك المشرفة”. 

 خطوة خالقة

وف���ي الس���ياق نفس���ه، أك���دت عض���و مجل���س 
الش���ورى هالة رمزي أن تدش���ين كرس���ي الملك 
حم���د للحوار بي���ن األديان والتعايش الس���لمي، 
في جامعة س���ايبنزا بالعاصم���ة اإليطالية روما، 
خط���وة خالقة اتخذها جاللة الملك من ش���أنها 
إب���راز دور مملك���ة البحري���ن، في نش���ر المعاني 
اإلنس���انية، والقيم الحضارية للتعايش السلمي 
والح���وار بي���ن األدي���ان، ودورهم���ا ف���ي إحالل 

السالم واألمن في جميع دول العالم.
وأش���ارت رم���زي إل���ى أن المطل���ع عل���ى تاري���خ 
مملك���ة البحرين، ُيدرك أنها امت���ازت على كثير 
م���ن دول العال���م على م���دى عق���ود طويلة، من 
خالل تجس���يدها ل���كل قي���م المحبة والس���الم، 

والتعايش الس���لمي، واحت���رام مختلف األديان 
للس���الم،  م���ا جعله���ا واح���ة  والمذاه���ب، وه���و 
ونموذًج���ا حضارًيا للتآلف والتق���ارب والوحدة 

بين مختلف فئات الشعب والمجتمع.
وبين���ت أن جالل���ة الملك، اتخ���ذ خطوة إطالق 
كرس���ي المل���ك حم���د تجس���يًدا لعب���ارة جاللت���ه 
“الجه���ل عدو للس���الم” التي اس���تهل به���ا وثيقة 
المجتمع���ات  ب���أن  وإليمان���ه  البحري���ن  إع���الن 
وال���دول ال يمكنه���ا النهوض، وتحقي���ق التنمية 
والتقدم دون أن تدرك القيم اإلنس���انية النبيلة، 
واالنعكاس���ات الكبيرة للتعايش والسالم والتي 
تعد من الركائز األس���اس الستقرار المجتمعات 

والدول، وبالتالي تطورها ونموها.
تمتلك���ه  ال���ذي  المش���رف  الس���جل  إن  وقال���ت 
مملك���ة البحري���ن، وتاريخه���ا العري���ق س���يكون 
للتعاي���ش  حم���د  المل���ك  كرس���ي  ف���ي  حاض���ًرا 
الس���لمي والحوار بين األديان، وسيكون إحدى 
الدعامات الرئيس���ية للشباب الذين سيدرسون 
التخصص���ات والبرام���ج المح���ددة في كرس���ي 
المل���ك حمد، مؤك���دة أن الش���باب بفكرهم النير 
القي���م، س���يكونون  له���ذه  وإدراكه���م ووعيه���م 
قادري���ن على بناء أوطانهم، واإلس���هام بش���كل 
كبي���ر ف���ي تحقيق نهض���ة حضارية ش���املة في 

كل المجاالت.
وأش���ادت بالجه���ود الت���ي ُبذل���ت ف���ي تدش���ين 
كرس���ي المل���ك حمد في واحدة م���ن الجامعات 
العالمي���ة العريق���ة، خصوص���ا م���ن مرك���ز الملك 
حم���د العالم���ي للحوار بي���ن األدي���ان والتعايش 
الس���لمي، ووزارة التربي���ة والتعلي���م ومجل���س 
جدي���د  إنج���از  أن���ه  مؤك���دًة  العال���ي،  التعلي���م 
ُيضاف لس���جل مملكة البحرين في نشر السالم 

والمحبة بين مختلف الشعوب والدول.

نموذج البحرين الحضاري

وق���ال عضو مجلس الش���ورى خالد المس���قطي 
الس���الم  لمب���ادرات  س���باق  العاه���ل  “جالل���ة 
والتعاي���ش وه���ذا نه���ج رس���خه جاللت���ه من���ذ 
أن  وأعتق���د  اإلصالح���ي.  المش���روع  انط���الق 
تدشين كرسي تعليمي باسم جاللة الملك حمد 
للح���وار بي���ن األدي���ان والتعاي���ش الس���لمي في 
جامع���ة عريقة مثل جامعة س���ابيانزا في روما 
ه���و دليل عل���ى تقدير العال���م لمب���ادرات جاللة 
الملك، وحرصه على إفش���اء السالم والتعايش 
الديني ليس في المملكة فحس���ب بل وفي كل 
م���كان، فالمب���ادئ اإلنس���انية الخي���رة ال تتغي���ر 
بالم���كان والزمان، ونحن نجد ف���ي هذا اإلنجاز 
مح���ل للفخر واالعتزاز بإنجازات جاللة العاهل 
ف���ي هذا المجال، كما نجد فيه دافع أكبر للعمل 
عل���ى إب���راز نموذج مملك���ة البحري���ن الحضاري 
التعاي���ش والعي���ش المش���ترك واالنتم���اء  ف���ي 
الوطن���ي دون تفري���ق عل���ى جن���س أو ل���ون أو 
عرق أو دين، وهذا من أهم البنود التي تضمنها 
ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وأكم���ل المس���قطي “ق���دم جالل���ة المل���ك عل���ى 
المب���ادرة الرائ���دة كخريط���ة الطري���ق للش���باب 
ليكونوا دعاة للس���الم والتعاي���ش والحوار بين 
األدي���ان، ويجعلون هذه القيم النبيلة والمبادئ 
اإلنس���انية قاعدة أساس���ية ينطلقون منها نحو 
تحقيق التقدم والنماء في مجتمعاتهم... نحن 
نق���ف وندعم ونس���اند جاللة المل���ك قلبا وقالبا، 

ومبادرات جاللته س���تبقى نبراسا يضيء دربنا 
نحو مزيد من اإلنجازات الحضارية”.

مبادرة رائدة

أن خط���وات  العس���ومي  ع���ادل  النائ���ب  وأك���د 

المل���ك األخي���رة تحدي���دا ف���ي مج���ال  جالل���ة 
التعايش والتس���امح بي���ن األديان تعد خطوات 
نوعي���ة ليس فقط من حي���ث التأثير إنما كذلك 
اإلنج���ازات  لتل���ك  ج���دا  الم���دروس  التوقي���ت 

وتنوعها.

أكاديم���ي  “تدش���ين كرس���ي  العس���ومي  وتاب���ع 
يحمل اس���م ملك البحرين في جامعة أوروبية 
عريق���ة وه���ي جامعة س���ابيانزا ف���ي روما التي 
تض���م أكث���ر م���ن 150 أل���ف طالب ف���ي مختلف 
التخصص���ات له���و دلي���ل ب���ارز عل���ى م���ا يحمله 
جاللت���ه من فكر وضاء باالس���تثمار في التعليم 
لمس���تقبل األجي���ال القادم���ة ب���ل والتركيز على 
العلوم اإلنس���انية تحديدا حين اختار التسامح 
والح���وار بي���ن األدي���ان مرتك���زا أساس���يا لتل���ك 
العلوم، فما ش���هدته الس���احة العربية والعالمية 
في الس���نوات الماضي���ة جعلت من ه���ذه القيم 
أهمي���ة غرس���ها  ف���ي  م���راء  ال  النبيل���ة حاج���ة 
ل���دى الش���باب للن���أي به���م ع���ن آف���ة التط���رف 
الت���ي تكل���ف  والتعص���ب والكراهي���ة والجه���ل 
الدول والش���عوب ثمنا باهظا... فعظيم الش���كر 
والتقدي���ر لجالل���ة المل���ك عل���ى ه���ذه المب���ادرة 
الرائ���دة والش���كر موصول للقائمي���ن على مركز 
المل���ك حم���د العالم���ي للتعاي���ش الس���لمي ف���ي 

تحقيق تلك الرؤية السامية”.

 دولة كافلة وضامنة

وف���ي الس���ياق نفس���ه، قال���ت رئيس المؤسس���ة 
الوطنية لحقوق اإلنس���ان ماريا خوري “أعيش 
وعائلت���ي التي قدم���ت إلى البحري���ن بحثا عن 
األمن والسالم ونعمة الوطن منذ أكثر من 100 
ع���ام... نعيش في نعمة في وطن بصرف النظر 

عن الل���ون والعرق والمذه���ب والدين... نعيش 
ف���ي دول���ة كافل���ة وضامن���ة لمنظوم���ة حق���وق 
اإلنس���ان والحري���ات الفردية ولقد تجس���د هذا 
الواق���ع العري���ق والتاري���خ األصيل أح���د  أقوال 
صاحب الجاللة الملك حمد في التعايش ونشر 
ثقافة التس���امح واالحت���رام”، إذ قال “أس���الفنا 
بن���اء  عب���ر  البحرين���ي  التقلي���د  ب���دأوا  النب���الء 
الكنائس والمعابد التي بنيت بجوار مس���اجدنا 
والتعاي���ش الس���لمي ف���ي البحرين يس���تند إلى 
مب���ادئ أصيلة، قوامه���ا روح االحترام المتبادل 

والمحبة، وأن الجهل عدو السالم”.
وتابعت خ���وري “المبادرة المميزة في تدش���ين 
كرس���ي لدعم ثقاف���ة الحوار بي���ن األديان تأتي 
عمق���ا وانعكاس���ا للتجرب���ة البحريني���ة األصيلة 
الت���ي تتمث���ل ف���ي الحي���اة اليومي���ة المس���تمرة 
وأس���لوب حياتن���ا ف���ي البحرين من���ذ القدم في 
والتصال���ح  والتس���امح  التعددي���ة  قي���م  نش���ر 
اإلنس���ان واس���تمرار  ثقاف���ة حق���وق  واحت���رام 
البناء واإلصالح... هذا الكرس���ي فخر للبحرين 
ملكا وش���عبا فه���و أجمل تجربة واقعي���ة تنقلها 
البحرين إلى العالم؛ ألن هذه التجربة والمبادرة 
بتدش���ين ه���ذا الكرس���ي يعتب���ر نقل���ة للمب���ادئ 
اإلنس���انية المعروفة لدى جاللة الملك وس���وف 
يك���ون بمثاب���ة نموذج ف���ي لغة التس���امح التي 
تق���رب الش���عوب من بعضها بعضا وتس���عى إلى 

ثقافة السالم بين الجميع”.

المنامة - بنا

برلمانيون: كرسي الملك حمد مشروع إنساني
عالمي��ا والح��وار  التعاي��ش  قي��م  نش��ر  ف��ي  البحري��ن  دور  تب��رز  خالق��ة  خط��وة 

ش����هد رئي����س األم����ن العام اللواء طارق الحس����ن حف����ل تخريج المش����اركين في دورتي 
“األمن التخصصي العاش����رة “ و “التخصصية السادس����ة عش����رة في العل����وم البحرية”، 
واللتين نظمهما جناح التدريب البحري بقيادة خفر السواحل، بحضور 35 من منتسبي 
قيادة خفر السواحل، سالح البحرية الملكي البحريني، جهاز حماية المنشآت الحيوية 

وحرس السواحل اإلماراتي، حرس الحدود السعودي، خفر السواحل الكويتي.

وبهذه المناس���بة، أش���اد رئيس األمن العام 
بتوجيه���ات وزي���ر الداخلي���ة بالعم���ل عل���ى 
رف���ع مس���توى األداء وتطوي���ر الخدم���ات 
المواطني���ن  لجمي���ع  المقدم���ة  الش���رطية 
والمقيمي���ن، معربا عن ش���كره وتقديره لما 
يالقيه خفر الس���واحل ومختلف قطاعات 
األم���ن الع���ام م���ن دع���م ورعاي���ة واهتم���ام 
م���ن لدن وزي���ر الداخلية، كما أش���اد رئيس 
األم���ن العام ب���أداء قي���ادة خفر الس���واحل 
والعمليات���ي  والتدريب���ي  اإلداري  وال���كادر 
واهتمامه���م  وتفانيه���م  إخالصه���م  عل���ى 

بتطوير قدراته���م والخدمات التي يقدمها 
خفر الس���واحل للجمه���ور وبما يناط به من 

واجبات وأعمال.
وأوض���ح أن الخط���ط والبرام���ج المعم���ول 
بها ف���ي وزارة الداخلية تس���هم في تقديم 
خدم���ات مواكب���ة للمتغي���رات والتحديات 
األمني���ة، إذ تعم���ل ال���وزارة عل���ى تطوي���ر 
وتزويد خفر السواحل بأحدث المنظومات 
التكنولوجية والتدريبية وتأهيل منتسبيه 
األمني���ة  ال���دورات والمناه���ج  م���ن خ���الل 
والعلمي���ة الش���املة والمعتمدة وفق أحدث 

النظم والمعايير الدولية.
م���ن جهته، ألقى قائد خفر الس���واحل كلمة 
أش���ار فيها إل���ى أن تطوي���ر منظومة العمل 
التدريب���ي وتفعيل آلي���ات تنفيذها من أهم 
المحاور اإلس���تراتيجية األمنية؛ باعتبارها 
الركيزة األساس لتحديث العمل الشرطي، 
وأض���اف أن النه���وض باأله���داف المرجوة 

س���يظل مرهونا بكفاءة العنصر البشري، إذ 
إن رؤي���ة قيادة خفر الس���واحل تتمثل في 

خلق بيئة بحرية آمنة على مدار الساعة.

في ختام الحفل، قام رئيس األمن  «
العام بتوزيع الشهادات على 

الخريجين، متمنيا للجميع التوفيق 
والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

تخريج المشاركين بدورتي “خفر السواحل”

الحسن يشهد تخريج المشاركين بدورتين تخصصيتين في “خفر السواحل”

أك���د وزي���ر الخارجية الش���يخ خال���د بن أحمد بن محمد آل خليفة أن تدش���ين كرس���ي الملك حم���د للحوار بين 
األديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا بروما، وهي واحدة من أعرق الجامعات األوروبية هي خطوة 
مهمة ضمن رؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، إلرس���اء التس���امح والتعايش 
بين مختلف الثقافات والش���عوب، وتجس���يد لتفاعل مملكة البحرين وانفتاحها على العالم أجمع وما تضطلع 

به من دور فاعل في تعزيز التفاهم والتواصل والحوار بين الجميع.

وأض���اف وزير الخارجية أن ه���ذا اإلنجاز مهم يؤكد ما 
يحظ���ى به الش���باب عل���ى وجه الخصوص م���ن اهتمام 
كبي���ر من لدن جالل���ة الملك باعتباره���م ركيزة أي دولة 
وأس���اس تق���دم وتط���ور أي مجتم���ع وضم���ان تحقي���ق 

التنمية المستدامة.
الملكي���ة  المب���ادرة  ه���ذه  أن  الخارجي���ة  وزي���ر  وش���دد 
الس���امية س���يكون له���ا أث���ر عظي���م ف���ي التقري���ب بي���ن 
الثقافات والحوار اإليجاب���ي بين الحضارات والتفاعل 
الثري بين الش���عوب والمجتمع���ات، خصوصا أن مملكة 
البحري���ن تمتل���ك نموذًجا ثرًيا وناجًحا وفاعالً س���يفيد 

العالم أجمع، كما س���تكون هذه المبادرة مرجًعا ومحفًزا 
للكثير من اإلس���هامات الدولية التي تصب في االتجاه 
نفسه الذي تحتاجه البشرية بشدة في ظل ما تواجهه 

من تحديات وما يحدق بها من تهديدات.

ورفع وزير الخارجية خالص الشكر واالمتنان إلى  «
جاللة الملك لما يحرص عليه جاللته من تقديم 

مبادرات عالمية رائدة وما يبذله من جهود حثيثة 
لتحقيق التضامن الدولي ونشر األمن والسالم، 

وضمان التعايش السلمي بين مختلف دول 
العالم.

وزير الخارجية: اإلنجاز يعكس اهتمام جاللة الملك بالشباب

المنامة - وزارة الخارجية

وزير اخلارجية

خضوري: مشروع 
إنساني لنشر 

السالم والتعايش 
في كل العالم

المسقطي: 
المبادرة الرائدة 
خريطة الطريق 

للشباب

البنمحمد: 
خطوة ملكية 

رائدة تجسد 
الهوية األصيلة

العسومي: 
االستثمار في 

التعليم لمستقبل 
األجيال

خوري:
 نعيش في دولة 

كافلة وضامنة 
للحقوق والحريات

رمزي:
البحرين نموذج 

حضاري للتآلف 
والوحدة
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البحرين تحصد 6 جوائز للمدارس الصديقة
النعيمي: تشجيع التربويين على المشاركة في المسابقات المحلية والخارجية

في إنجاز جديد يضاف إلى سلس���لة اإلنجازات 
التعليمي���ة العدي���دة التي حققته���ا البحرين في 
ع���دد من التقاري���ر الدولي���ة المرتبط���ة بالمجال 
بوس���طن  مجموع���ة  تقري���ر  ومنه���ا  التعليم���ي، 
االستش���ارية 2018، وتقري���ر التنمي���ة البش���رية 
 ،2018 المتح���دة  األم���م  ع���ن منظم���ة  الص���ادر 
أك���دت  2018، والت���ي  الدول���ي  البن���ك  وتقري���ر 
جميعه���ا المكان���ة الرفيعة الت���ي تحتلها المملكة 
في مؤش���رات التعليم، حصلت مملكة البحرين 
عل���ى 6 جوائ���ز ف���ي ال���دورة الرابع���ة لمس���ابقة 
مب���ادرات الم���دارس الصديق���ة لمكت���ب التربية 
العرب���ي ل���دول الخليج، والتي ش���ارك فيها أكثر 
م���ن 7 آالف معل���م وطال���ب من م���دارس الدول 
التع���اون  مجل���س  )دول  بالمكت���ب  األعض���اء 

الخليجي والجمهورية اليمنية(.
واستقبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 

وبحض���ور المدي���ر العام لمكت���ب التربية العربي 
لدول الخليج علي القرني، المدارس الفائزة في 
هذه المس���ابقة، وهي مدرس���ة زنوبيا اإلعدادية 
للبنات التي حصلت على 5 جوائز، وهي جائزة 
مبادرات المعلمين التي فازت بها كل من أميرة 
كمال عن مش���روع “تنمية ب���ا حدود”، وحكمت 

الس���يد إبراهي���م ع���ن مش���روع “تلخي���ص كتاب 
فج���وة التدريس”، وجائزة المب���ادرات الطابية 
عن مب���ادرة “أحي���ا بك���م” والتي أش���رفت عليها 
رقية عبدالرحمن، وجائزة أفضل مش���رف نظام 
الت���ي ف���ازت به���ا من���ال س���عيد، وجائ���زة المعلم 
األكث���ر تفاع���ااً الت���ي ف���ازت به���ا كف���اء المحمد، 

وكذل���ك مدرس���ة الح���د الثانوي���ة للبن���ات الت���ي 
ف���ازت بجائ���زة مبادرات المدارس عن مش���روع 

“مجلة دانات للصحافة واإلعام”.
الم���دارس  أع���داد  زي���ادة  إل���ى  الوزي���ر  ووج���ه 
المنتس���بة إل���ى منظوم���ة الم���دارس الصديق���ة 
ا حرص  للمكت���ب في المرحل���ة المقبل���ة، ومؤكداً
الوزارة على تش���جيع التربويين على المشاركة 
في المسابقات المحلية والخارجية؛ بهدف إبراز 
المواهب واألنشطة وتكريم المشاريع المتميزة 
ا ف���ي رعايته���ا  الت���ي ل���ن تدخ���ر ال���وزارة جه���داً
وتوفير كل ما من شأنه االرتقاء بالتعليم. ومن 
جانبه، عّبر المدي���ر العام لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج عن س���عادته بحضور تكريم نتاج 
ا إل���ى دور البحرين  أح���د برامج المكتب، مش���يراً
الرائد في حص���د الجوائز على الصعيد التربوي 

والتفاعل المتميز مع كل برامج المكتب.

وزير التربية والتعليم مع الفائزات في المسابقة

مدينة عيسى - وزيرة التربية والتعليم

المنامة - بنا

محافظة المحرق

اس���تقبل وكي���ل الش���ؤون اإلس���امية بوزارة العدل والش���ؤون اإلس���امية واألوقاف فريد المفت���اح بمطار البحري���ن الدولي أمس 
المتسابقة سارة محمد حسيني الفائزة بالمركز األول عالمًيا في حفظ القرآن الكريم كاما في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك 

الدولية للقرآن الكريم.

وأش���اد المفت���اح بالمرك���ز المتق���دم ال���ذي 
ع���ن  معرباً���ا  س���ارة،  المتس���ابقة  حققت���ه 
فخره واعت���زازه بالمراك���ز المتقدمة التي 
البحري���ن  أبن���اء وبن���ات مملك���ة  يحققه���ا 
ف���ي المس���ابقات القرآنية الدولي���ة، والتي 
تح���رص ال���وزارة س���نويا عل���ى المش���اركة 
فيها، بعد أن يتم إعداد المتس���ابقين لهذه 
المسابقات من خال إشراكهم في برنامج 
اإلعداد للمسابقات القرآنية الدولية والذي 

تشرف عليه إدارة شؤون القرآن الكريم.
وأهدى المفتاح ه���ذا اإلنجاز الذي حققته 
الشؤون اإلس���امية بفوز المتسابقة سارة 
إل���ى عاهل الب���اد صاحب الجال���ة الملك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة لدعم���ه الكبير 
والرعاي���ة والعناي���ة والامح���دود للق���رآن 

ولحملته وحفاظه.
حض���ر اللق���اء مدي���ر إدارة ش���ؤون القرآن 
ورئي���س  العم���ري،  عب���دهللا  الكري���م 
س���يادي،  ياس���ر  القرآني���ة  المس���ابقات 

واختصاصي مس���ابقات قرآنية أول نورة 
حج���ي، ورئي���س برنام���ج اإلع���داد ناص���ر 
جناحي، والمشرفة على إعداد المتسابقة 

سهيلة رجب، وأسرة المتسابقة.

اس���تقبل محاف���ظ المحرق س���لمان بن هندي المناع���ي بمكتبه بمبنى المحافظ���ة الفنان البحريني محمود الم���ا، إذ أهدى المحافظ 
نس���خة م���ن الكت���اب ال���ذي حمل عن���وان “محمود الم���ا”، ويتناول مس���يرته الفني���ة مس���تعرًضا من خال���ه أعمالة الفني���ة ولقاءاته 

بالشخصيات المرموقة، إلى جانب من مواهبه في التشكيل والخط العربي.

بالجه���ود  المحاف���ظ  أش���اد  جانب���ه،  م���ن 
المبذولة في هذا الكتاب المميز، بتوظيف 
الَحرف بعبقريته الفنية منوها في الوقت 
ذاته إلى اللغة العربية فهي هوية وانتماء 

ولغة علم وحضارة وحياة وعلينا الحفاظ 
عليها. 

ب���دوره تقدم الفن���ان محمود الما بخالص 
الش���كر واالمتن���ان إل���ى محاف���ظ المحرق 

على حسن استقباله وتقديره للمجهودات 
المخلص���ة التي يقدمها لمحافظة المحرق 
لرف���ع مس���توياتها ب���كل المج���االت وعل���ى 

جميع األصعدة.

 فخر واعتزاز بما يحققه أبناء البحرين من مراكز متقدمة

 الكتاب يستعرض أعمال الفنان ولقاءاته بالشخصيات المرموقة

المفتاح يستقبل الفائزة بجائزة دبي للقرآن

محافظ المحرق يتسلم “محمود المال”

دعت هيئة تنظيم س����وق العامة أرباب األس����ر إلى المس����ارعة في اس����تكمال إجراءات تصاريح العمالة المنزلية 
)خ����دم المن����ازل ومن في حكمهم( وتجديد إقامات العم����ل المنتهية قبل بدء تطبيق النظام الجديد الخاص مطلع 
الع����ام المقبل. وكش����ف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم س����وق العم����ل علي الكوهجي عن وجود 
أكث����ر م����ن 6 آالف عام����ل منزل����ي في المملكة يحمل����ون إقامات منتهي����ة الصاحية، إلى جانب نح����و 17 ألف عامل 
منزل����ي يحمل����ون تأش����يرات دخ����ول منتهية الصاحي����ة، أي أنهم دخل����وا إلى المملك����ة ولم يس����تكملوا اإلجراءات 
والمتمثل����ة ف����ي إص����دار بطاق����ة الهوي����ة، أو الفحص الطب����ي، والحصول على ختم اإلقامة من ش����ؤون الجنس����ية 

والجوازات واإلقامة.

العمال���ة  ع���دد  إجمال���ي  أن  يذك���ر 
المنزلي���ة يبلغ نح���و 92 ألف عامل، 
وهو ما يش���كل 15 % من إجمالي 

العمالة الوافدة في المملكة.
ا من  وأش���ار الكوهجي إلى أن عدداً
األس���ر تتهاون في إجراء الفحص 
الطب���ي عل���ى الرغم م���ن المخاطر 
ا  الت���ي ينط���وي عليها ذلك، مش���يراً
إل���ى أن اس���تكمال الفحص الطبي 

ا؛ للتأكد من س���امة  ض���روري ج���داً
ا وبالتالي االطمئنان  العام���ل صحياً
إلى ع���دم انتقال أي أم���راض، إلى 

أفراد األسرة والمجتمع.
وكش���ف عن اس���تعداد الهيئة لبدء 
تطبي���ق مرحلة جديدة من تطوير 
العمال���ة  تصاري���ح  إص���دار  نظ���ام 
المنزلية مطلع الع���ام المقبل، الفتا 
إل���ى أن���ه س���يتم إلغ���اء التصاريح 

كاف���ة غير المس���تكملة م���ع إطاق 
النظام الجديد وبالتالي س���يترتب 
عل���ى رب األس���رة التق���دم بطل���ب 
أهمي���ة  تأكي���د  ا  مج���دداً جدي���د، 
المسارعة في استكمال التصاريح 

الحالية.
الجدي���د  النظ���ام  إن  وق���ال 
يس���هل عل���ى أرب���اب األس���ر إنجاز 
معاماتهم وتقليص عدد الزيارات 

إل���ى الجهات الحكومي���ة بنحو 50 
ا إلى أنه س���يتم اعتماد  %، مش���يراً
ليت���م  ���ا؛  إلكترونياً الطل���ب  تقدي���م 
اختص���ار 4 معام���ات ف���ي معاملة 

واحدة فقط وه���ي اختيار العامل 
المنزل���ي م���ن مكت���ب االس���تقدام، 
وتقدي���م الطل���ب ف���ي نظ���ام إدارة 
للهيئ���ة  التاب���ع  الواف���دة  العمال���ة 

���ا، وإص���دار رق���م الهوي���ة  إلكترونياً
م���ن هيئ���ة الحكوم���ة اإللكترونية 
والمعلوم���ات، إضاف���ة إل���ى إصدار 
ش���هادة ع���دم الممانع���ة م���ن قب���ل 
والج���وازات  الجنس���ية  ش���ؤون 

واإلقامة.
وأش���ار إلى أن من بين التحديثات 
أخ���ذ ص���ورة  ه���ي  الت���ي س���تطرأ 
المط���ار،  ف���ي  العام���ل  وبصم���ات 
ا إلى أن هذا اإلجراء مطابق  مشيراً
لإلجراءات التي يتم تطبيقها على 
العمال���ة الوافدة للقط���اع التجاري 
الحماي���ة  توفي���ر  ش���أنها  وم���ن 
وضمان عدم دخول أي من العمالة 
غي���ر المرغوب فيه���ا أو التي صدر 
بحقه���ا منع س���فر إل���ى البحرين أو 

إحدى دول الخليج.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

نظام جديــد لتصاريــح خــدم المنــازل مطلــع العــام

علي الكوهجي

حميدان: تغيير كمي ونوعي بمشاريع الطفولة
البحري��ن تحتف��ل بالي��وم العالم��ي لحماي��ة الطف��ل م��ن اإلس��اءة واإليذاء

ف���ي  العال���م  دول  كل  م���ع  البحري���ن  تش���ارك 
االحتف���ال بالي���وم العالم���ي لحماي���ة الطف���ل من 
للطف���ل،  العالم���ي  والي���وم  واإلي���ذاء،  اإلس���اءة 
يومي 19 و20 من ش���هر نوفمب���ر، على التوالي، 
ويحم���ل ه���ذا الع���ام ش���عار “األطف���ال يتول���ون 
المهمة ويحّولون العالم إلى اللون األزرق”، وهو 
العن���وان الذي يحمل مضمون إقامة عالم يكون 
فيه جميع األطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين 
م���ن األذى وقادري���ن عل���ى تحقي���ق إمكاناته���م، 
الدول���ي،  التراب���ط  تعزي���ز  خ���ال  م���ن  وذل���ك 
والتوعي���ة بين األطفال في جميع أنحاء العالم، 

وتحسين رفاه األطفال.
ثقاف���ة  لتعزي���ز  فرص���ة  المناس���بة  ه���ذه  وتع���د 
الوقاي���ة م���ن اإلس���اءة ل���دى المجتم���ع وبجميع 
فئاته وتوعية الرأي العام باإلجراءات المتعلقة 
بحماية األطفال والخدمات المتوفرة للحد من 

اإلساءة.
اإلنس���ان  لحق���وق  العالم���ي  اإلع���ان  ويعتب���ر 
واالتفاقي���ة الدولي���ة لحق���وق الطف���ل م���ن أب���رز 

االتفاق���ات التي تبنته���ا المملكة، حيث صادقت 
عليه���ا ف���ي الع���ام 1992، كم���ا ب���ادرت البحرين 
بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد 
ه���ذه االتفاقي���ة ونصوصه���ا عل���ى أرض الواقع، 
وتأييده���ا لجمي���ع المب���ادرات على المس���تويين 

الدولي واإلقليمي ألجل حماية حقوق الطفل.
وبه���ذه المناس���بة، أش���اد وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حميدان، بالجه���ود الكبيرة 

المجتم���ع  ومنظم���ات  الحكوم���ة  تبذله���ا  الت���ي 
المدن���ي ذات العاق���ة لتعزي���ز وحماي���ة حق���وق 
الطف���ل الت���ي كان له���ا األث���ر في تب���وء البحرين 
الدولي���ة  األصع���دة  عل���ى  مرموق���ة  مكان���ة 
واإلقليمي���ة، إذ حققت الريادة من خال إصدار 
قان���ون خاص وش���امل ب���كل حق���وق وواجبات 
الطف���ل ف���ي الع���ام 2012، يتوافق م���ع المعايير 
العالمي���ة لارتق���اء بحماي���ة الطفول���ة، كم���ا وأن 
القانون ل���م يكتِف بتحديد الحق���وق وإنما جاء 

بعقوبات لكل من يعتدي على هذه الحقوق.
وقال حميدان إن مشاريع الطفولة في البحرين 
ا؛ لما حظيت به من  ���ا ونوعياً ا كمياً ش���هدت تغييراً
اهتمام ودعم متواصل من الحكومة، في العهد 
الزاه���ر لعاه���ل الب���اد صاح���ب الجال���ة المل���ك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة؛ به���دف النه���وض 
بأس���اليب التعلي���م اإليجابي���ة التي تس���اهم في 
توفي���ر بيئ���ة مش���جعة لتنفي���ذ مب���ادئ الحماية 
والرعاي���ة والتنمي���ة للطفل، والجه���ود المبذولة 
في إطار حماية الطفل من اإلساءة، منها إعادة 
تش���كيل اللجن���ة الوطني���ة للطفول���ة التي تضم 
في عضويتها عددا من الوزارات والمؤسس���ات 

الحكومي���ة واألهلي���ة والخاص���ة ذات العاق���ة، 
وتعم���ل على تنفي���ذ خطة عمل اإلس���تراتيجية 
الوطني���ة للطفول���ة الت���ي ترك���ز عل���ى 4 مح���اور 
رئيس���ة تمثلت ف���ي الحق في الصح���ة والبقاء، 
والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في 

الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز.
وف���ي إط���ار اهتم���ام البحري���ن بقضاي���ا حماي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  حرص���ت  األطف���ال، 
االجتماعي���ة عل���ى أن يحظ���ى الطف���ل برعاي���ة 
ش���املة منذ صغره، م���ن خال إش���راف الوزارة 
ا  داراً  77 عدده���ا  البال���غ  الحضان���ة  دور  عل���ى 
للحضان���ة، للتحق���ق من تنفيذ أح���كام قرار دور 

الحضانة وااللتزام بالمعايير واالشتراطات. 
إن ه���ذا الي���وم فرص���ة لتأكي���د أهمي���ة مواصلة 
الجهود الرامية إلى حماية الطفل من اإلس���اءة 
ودعم األسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها 
وتنش���ئتهم بتعزيز ممارس���ات التربية والتنشئة 
اإليجابي���ة للطف���ل البحرين���ي وتقوي���ة التفاعل 
األس���ري اإليجاب���ي بي���ن أفراد األس���رة للتصدي 
عل���ى  والعم���ل  ومواجهته���ا  اإلس���اءة  ألش���كال 

القضاء عليها بالتوعية والوقاية والتأهيل.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريبجميل حميدان

تحتف���ل هيئة جودة التعلي���م والتدريب 
 10 بم���رور  الج���اري،  نوفمب���ر   21 ي���وم 
س���نوات على إنش���ائها كإح���دى مبادرات 
التعلي���م  لتطوي���ر  الوطن���ي  المش���روع 
والتدري���ب في مملكة البحرين، المنبثقة 
عن الرؤية الشاملة لعاهل الباد صاحب 
آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك  الجال���ة 
خليف���ة. وفي ه���ذا الصدد، أش���ارت الرئيس 
التنفي���ذي لهيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب 

جواهر المضحكي إلى أهمية هذه المناس���بة؛ 
كونه���ا توثق نج���اح مرحلة تاريخي���ة نوعية 
لمؤسس���ات التعليم والتدريب بالبحرين، كما 
س���تكون ش���اهدة على نهضة تعليمية ممتدة 
لمئ���ة ع���ام. وذك���رت أن االحتف���ال س���يكون 
تح���ت رعاية نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء، 
التعلي���م  لتطوي���ر  األعل���ى  المجل���س  رئي���س 
والتدريب س���مو الش���يخ محمد بن مبارك آل 

خليفة. 

“الجودة”تحتفل بـ “عقد من التطوير”

Û  قم���ت صب���اح ي���وم أم���س بأخ���ذ جولة واس���عة في مح���رك )غوغ���ل(؛ ألرى
م���ا يكت���ب ع���ن دول الخلي���ج العربي ف���ي مرحل���ة حرجة كثر به���ا األعداء 

والمتربصون، والحساد و)الخونة(.
Û  وتش���ابه الزيف المتداول عن السعودية، والكويت، وعمان، واإلمارات إلى

ح���د ما، حيث أخفي بخبث، كومة النهض���ة الفائقة التي وصلت إليها هذه 
الدول، على المستويات كافة، وأشير عوضا عنها بأنها متأخرة أقرب لقطع 

صحراوية تجوبها الجمال.
Û  وفيم���ا يخ���ص البحرين، ف���كان األمر مغاي���را كالعادة، حيث يش���ير محرك

البح���ث، بوص���ات كثي���رة، بأنه���ا بلد تغ���رق بح���رب الش���وارع، واإلرهاب، 
والقتل، واالضطهاد، والتعذيب، وتكميم األفواه، وغير ذلك من الدسائس، 

التي يبرع بزرعها عماء الداخل والخارج.
Û  ودفعتن���ي هذه التقارير ألن أتس���اءل عن األس���باب التي تح���ول الوزارات

والجهات الحكومية دون نش���ر إنجازاتها الكثيرة، والمتنوعة، في )غوغل( 
وغيره، بش���كل مس���تمر، وبمهام عمل منظمة، ومتخصصة، تكلف بها فرق 
إعامي���ة وطنية، تبثها باللغتي���ن العربية واالنجليزية، وأي لغات أخرى إن 

سنحت الفرصة.
Û  فالبحري���ن تحص���د باس���تمرار الكثير من الجوائ���ز، والميدالي���ات، وألبنائها

مكاسب كبرى، ومشاركات عديدة، وبصمات مؤثرة في الداخل والخارج، 
يجهل عنها في العالم.

Û  ،لماذا ال يقوم المجلس التشريعي، والجهات التي تمثل واجهة مهمة للبلد
ولمش���روع جال���ة المل���ك اإلصاح���ي، بذلك، بدال م���ن حصر المكتس���بات، 

بمواقعهم اإللكترونية وتطبيقاتهم المتخصصة؟
Û  إن هذا التقصير، والثبات عليه، هو من خول أعداء الوطن، بأن يس���رحوا

ويمرح���وا ب���� )غوغل( وغيره، لينش���روا األكاذيب تلو األكاذيب، ويش���وهوا 
س���معة البلد، وس���معة أهلها، بواقع مر، يضع الجميع أمام مفترق مسؤولية 

وطنية كبرى.

“غوغل” 
ومسؤولية 

الوزارات

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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الوف��د البحريني االقتصادي أنهى جولته إلى المدينة الصينية

8 اتفاقات تجارية مع شينجن

أنهى وفد بحريني اقتصادي رفيع المس���توى برئاس���ة محافظ محافظة العاصمة الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن آل خليفة، محطته األولى )مدينة شينجن( من جولته إلى الصين التي 
ينظمها مجلس التنمية االقتصادية، حيث تم توقيع 8 اتفاقات مهمة؛ بهدف تعزيز فرص التعاون التجاري واالقتصادي المشترك.  والتقى الوفد البحريني نائب عمدة مدينة شينجن 

آي زوفنج، وعدًدا من المسؤولين وقادة قطاعات األعمال الصينيين على هامش “منتدى البحرين - شينجن لألعمال” و ”منتدى ومعرض الصين للتكنولوجيا المتقدمة”. 

الثالثي���ن  الذك���رى  المقب���ل  الع���ام  ويواف���ق 
العالق���ات  النط���الق  اللؤل���ؤي  واليوبي���ل 
والبحري���ن.  الصي���ن  بي���ن  الدبلوماس���ية 
وعش���ية الذك���رى، تواص���ل المملك���ة تعميق 
روابطه���ا االقتصادي���ة م���ع الصي���ن، إذ وقع 
الوف���د 8 اتفاقات مهمة في مدينة ش���ينجن 
ضم���ن قطاع���ات اقتصادية حيوي���ة أبرزها 

التكنولوجيا والنقل.
وت���م توقي���ع مذك���رة تفاه���م بي���ن مجل���س 
وش���ركة  بالبحري���ن  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
الصيني���ة  االصطناع���ي  ال���ذكاء  تقني���ات 
أج���ل  م���ن  تكنولوجي���ز(؛  )إنتليفيوج���ن 
تعزي���ز البيئ���ة الحيوي���ة لتطبيق���ات ال���ذكاء 
االصطناعي التي تعود بالفائدة على الصين 

والبحرين ومنطقة الشرق األوسط ككل. 

شراكة في التكنولوجيا المالية 

كما عقد مجلس التنمية االقتصادية شراكة 
م���ع ش���ركة ش���ينجن للتكنولوجي���ا المالي���ة، 
تأس���يس  أج���ل  م���ن  IAPPPAY؛  إياب���اي 
بواب���ة متكامل���ة للدفع باألجه���زة النّقالة في 
البحري���ن، واستكش���اف الفرص ف���ي مجال 

العم���الت الرقمية المش���فرة، وإمكان إطالق 
صنادي���ق تمويل التكنولوجيا المالية، فضالاً 
ع���ن التع���رف عل���ى آف���اق تأس���يس حاضنة 
لألجه���زة النّقال���ة المرتبط���ة باإلنترن���ت في 
البحرين، وتعريف قادة الصناعات الصينية 
بفرص االس���تثمار في المملك���ة، إضافة إلى 
تأس���يس بيئة حيوي���ة للتكنولوجي���ا المالية 
تك���ون صل���ة الوصل بي���ن الصي���ن ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ا توقيع مذكرة تفاهم  وش���هدت الزيارة أيضاً
بين مجل���س التنمية االقتصادي���ة وتحالف 
ش���ينجن للتج���ارة الخارجي���ة به���دف تعزيز 
التع���اون االقتص���ادي وتش���ارك المعلوم���ات 
ح���ول  دائم���ة  اتص���ال  قن���وات  وتأس���يس 
الفرص االقتصادية واالستثمارية المتاحة. 
وت���م توقي���ع مذك���رة أخ���رى بي���ن مجل���س 

التنمي���ة االقتصادي���ة ومنص���ة ون���در ني���وز، 
الت���ي تتب���ع مؤسس���ة س���وفت بنك تش���اينا 
كابيتال المالية الصينية؛ لتش���جيع محفظة 
عمالء المؤسسة من الشركات االستثمارية 
عل���ى تأس���يس مق���رات له���م ف���ي البحرين، 
واالس���تفادة م���ن موق���ع المملك���ة اإلقليمي 
الش���رق  منطق���ة  ف���ي  اس���تثماراتهم  إلدارة 

األوسط.

توقيع إحدى االتفاقيات

الصين: الحمائية 
أثرت على النمو 

العالمي

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس 
من أن ظ���الل الحمائية واألحادية تؤثران 
عل���ى النم���و العالم���ي وحث على التمس���ك 
بالتج���ارة الحرة، منضم���ا بذلك إلى زعماء 

دول آسيا والمحيط الهادي اآلخرين.
وق���ال بين���غ، ف���ي قم���ة منت���دى التع���اون 
االقتصادي ل���دول آس���يا والمحيط الهادي 
)أبي���ك( في باب���وا غينيا الجدي���دة، إن ”من 
يخت���ار غلق بابه س���يعزل نفس���ه فقط عن 
بقي���ة العالم ويفقد وجهت���ه“. وكان رئيس 
ال���وزراء المالي���زي مهاتي���ر محم���د قد قال 
في وقت س���ابق إن ال���دول بحاجة إلعادة 

تقييم العولمة والتكامل االقتصادي.

بورت مورزبي - رويترز

رأى عض���و مجل���س إدارة غرف���ة تج���ارة 
وه���و  كان���و،  ولي���د  البحري���ن  وصناع���ة 
بحريني���ة  ش���ركة  ف���ي  رفي���ع  مس���ؤول 
لتقنية المعلومات، أن من شأن مذكرات 
التفاه���م وزي���ارة الوف���ود المتبادل���ة بين 
البحري���ن والصين تهيئ���ة األجواء لخلق 
الش���راكات واكتش���اف قن���وات التعاون، 

خصوصا في مجال تقنية المعلومات.
ويش���كل قط���اع تكنولوجي���ا المعلومات 
يتعل���ق  فيم���ا  الس���يما  واالتص���االت، 
القطاع���ات  أح���د  واألنظم���ة  بالبرام���ج 
الواع���دة ف���ي البحري���ن، وال���ذي يعتب���ر 
م���ن القطاع���ات األساس���ية الت���ي يهدف 
للتركي���ز  التنمي���ة االقتصادي���ة  مجل���س 
عليه���ا، وه���ذا ما ب���دا واضح���ا من خالل 
المؤتم���رات  ف���ي  البحري���ن  مش���اركة 
والمع���ارض التقنية بالصين على هامش 
زي���ارة الوف���د البحرين���ي إليه���ا للترويج 

لالستثمارات.

تقني���ة  ش���ركات  أن  كان���و  واعتب���ر 
المعلومات البحرينية يمكنها االس���تفادة 
م���ن الش���ركات الصيني���ة ف���ي اتجاهي���ن 
أساس���ين، األول ه���و اس���تقطاب التقنية 
مس���توى  لرف���ع  المتط���ورة  الصيني���ة 
الش���ركات البحريني���ة م���ن خ���الل عق���د 
الش���راكات، والثان���ي تس���ويق المنتجات 
تكنولوجي���ا  قط���اع  ف���ي  البحريني���ة 

المعلومات للسوق الصينية.

وأكد كانو أنه على الرغم من كثافة وتنوع اإلنتاج الصيني في مجال تقنية  «
المعلومات، إال أن البحرين لديها تجربة في هذا المجال جديرة بالتقدير، وأنه 

مع فتح قنوات التواصل مع الجانب الصيني، فإن األمل معقود وممكن لفتح 
السوق الصينية للمنتجات البحرينية. وأوضح أن “الكثير من شركات التقنية 

في البحرين تريد أن تكون موجودة في السوق الصينية”.

شراكات في تقنية المعلومات

تج���ارة  غرف���ة  لرئي���س  األول  النائ���ب  كش���ف 
أن  ع���ن  نجيب���ي  خال���د  البحري���ن  وصناع���ة 
مس���ؤولين صينيين طلبوا تسهيالت؛ من أجل 
إقامة منطقة استثمارية تضم أنشطة تجارية 
وصناعي���ة ف���ي قطاع���ات مختلف���ة م���ن بينه���ا 
قط���اع التكنولوجيا، وذلك عل���ى هامش زيارة 
وف���د بحرين���ي إل���ى مدين���ة “ش���ينجن” ينظمها 
مجل���س التنمي���ة االقتصادي���ة، مش���يرا إلى أن 
الغرف���ة س���تقوم بنقل هذا الطل���ب إلى الجهات 

الحكومية المختصة في البحرين.
وأش���ار نجيبي إلى أن مسؤولين عن محافظة 
ش���ينجن أب���دوا اهتمامه���م بطل���ب تخصي���ص 
أراٍض م���ن الجان���ب البحرين���ي إلقام���ة مدينة 
صناعي���ة ف���ي البحري���ن؛ م���ن أجل اس���تقطاب 
قط���اع  بينه���ا  وم���ن  الصيني���ة،  الصناع���ات 
التكنولوجي���ا. وأش���ار إل���ى أنهم أب���دوا رغبتهم 
بتش���ييد نوع م���ن المدينة الصناعية “ش���ريطة 
توفي���ر األراض���ي المناس���بة لكي تق���وم مدينة 
للش���ركات  المدين���ة  ه���ذه  بتس���ويق  ش���ينجن 

الصيني���ة”. وجاء تصري���ح نجيبي على هامش 
البحري���ن،  وصناع���ة  تج���ارة  غرف���ة  توقي���ع 
اتفاقية مع “المجل���س الصيني لتعزيز التجارة 
لتفعي���ل  ش���ينجن”؛  مدين���ة  ف���رع   - الدولي���ة 
وتعزي���ز المب���ادرات المش���تركة لتطوير الفرص 
التجاري���ة واالس���تثمارية بي���ن البلدي���ن.  وقال 
نجيب���ي “الصي���ن ثاني أكب���ر االقتص���ادات في 
العال���م خصوصا في التكنولوجيا و ”ش���ينجن” 
تع���ادل ح���ي وادي الس���يلكون ف���ي الوالي���ات 
المتح���دة، ولذل���ك نش���جع الش���ركات الصيني���ة 

على االس���تثمار ف���ي البحرين لتكون بوابة لهم 
في المنطقة خصوصا مع وجود عناصر بشرية 

مؤهلة لدينا.

وأشار إلى أن الهدف ينصب على نقل  «
التكنولوجيا الصينية إلى البحرين إلى 
جانب توفير فرص العمل للبحرينيين. 

وأضاف “شينجن معروفة بشركات 
التكنولوجيا ونريد أن نرى الشركات 

الصينية تتخذ البحرين منطلقا لها في 
المنطقة”.

نجيبي ووليد كانو يتحدثان للصحافيين

مدين��ة ش��ينجن تطل��ب تخصي��ص أراض ف��ي البحرين
اهتمام صيني بإقامة منطقة استثمارية
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ب���ن  هش���ام  الش���يخ  العاصم���ة،  محاف���ظ  أك���د 
عبدالرحم���ن آل خليف���ة، أن البحري���ن تمتل���ك 
مرتك���زات أساس���ية ق���ادرة عل���ى خل���ق بيئ���ة 
ا لتوطينها على غرار الدول  تكنولوجية؛ تمهيداً
المتقدم���ة من خالل تنمية الق���درات الوطنية؛ 
ك���ي تس���اهم بفعالي���ة ف���ي التطوي���ر المعرف���ي 

ا. ا وعالمياً محلياً
وبين���ت امت���الك البحرين قاع���دة علمية مهيأة 
وق���ادرة عل���ى الخل���ق واالبت���كار، ممث���الاً ذل���ك 
للجمي���ع  أثبت���وا  الذي���ن  البحرين���ي  بالش���باب 
مقدرته���م عل���ى اس���تيعاب المع���ارف العلمي���ة 

والتعامل معها وتطويرها.
وأوض���ح المحاف���ظ أن جه���ود البحري���ن تدعم 
التح���ول نح���و عص���ر الرقمنة وبن���اء االقتصاد 
ا  الرقمي المس���تدام القائم على المعرفة، مؤكداً
دعم���ه له���ذا التوج���ه م���ن خ���الل التش���ارك في 
الترويج للبحرين عبر نقل المعلومات والدعوة 
نحو اس���تقطاب الخبرات والمه���ارات وتبادلها 

ا في مجال تقنية المعلومات. خصوصاً
ج���اء ذلك ف���ي زيارة محاف���ظ العاصمة للمركز 
العالم���ي لإلب���داع ف���ي التعليم العال���ي المعتمد 
من منظمة اليونس���كو العالمية بمدينة ش���نجن 
الصيني���ة الواق���ع مقره في الجامع���ة الجنوبية 
للعل���وم والتقني���ة بحضور س���فير البحرين لدى 
الصي���ن أنور العبدهللا، إذ اطل���ع المحافظ على 
تجربة المعهد في تعليم الطلبة مختلف العلوم 
المتصل���ة بتقني���ة المعلوم���ات واالتص���ال، كم���ا 
التق���ى ف���ي الزيارة بالمس���ؤولين ع���ن الجامعة 

التي تعتبر في المرتبة التاس���عة على مس���توى 
الصي���ن م���ن بي���ن 4 آالف جامعة منتش���رة في 
البالد. إلى جانب ذلك زار الش���يخ هش���ام مركز 
الدراس���ات والبح���وث التاب���ع للجامع���ة، حيث 
تع���ّرف عل���ى البرمجي���ات الت���ي يق���وم المرك���ز 
ف���ي  المتبع���ة  واإلس���تراتيجيات  بتطويره���ا 
تطوي���ر هذا القطاع، وِفي الختام زار أكاديمية 
ه���واوي لنظم المعلومات واالتصال التي تعنى 
بتزوي���د المرك���ز بإحدث التقني���ات واإلمكانات 

اللوجستية.

المحافظ لدى زيارته الجامعة الجنوبية للتقنية بالصين

محافظ العاصمة ي��زور الجامعة الجنوبية للتقنية الصينية
خلق بيئة تكنولوجية وتوطينها بالبحرين

صادر األلمنيوم بالربع الثالث
البحري��ن ص��درت أكثر م��ن 4.8 ملي��ون طن إل��ى 48 دولة

ص���َدرت المملك���ة أكث���ر من 4.8 مليون ط���ن من األلمنيوم إل���ى 48 دولة بقيم���ة إجمالية بلغت 
391.4 ملي���ون دين���ار خ���ال الرب���ع الثالث م���ن العام الج���اري 2018. وأوضح���ت بيانات إدارة 
الجم���ارك أن مص���ر جاءت في المرك���ز األول من حيث قيمة تصدير األلمني���وم إذ بلغت 50.4 
مليون دينار، تليها الواليات المتحدة األميركية بقيمة 45 مليون دينار، ثم الس���عودية ب�27.1 

مليون دينار.

وج���اءت تركي���ا بقيم���ة 26.9 ملي���ون دين���ار، 
وهولن���دا خامس���ا بقيمة 14.3 ملي���ون دينار، 
والهن���د بالمركز الس���ادس بقيم���ة 6.2 مليون 
دين���ار، تليها المغرب بقيمة 5.6 مليون دينار، 
ث���م إيطالي���ا ثامنا بقيم���ة 4.6 ملي���ون دينار، 
واإلمارات بالمركز التاس���ع بقيمة 3.8 مليون 
دينار، والكويت بالمرتبة العاشرة بقيمة 3.4 

ملي���ون دين���ار.  وتصدرت س���لعة أس���الك من 
ألمنيوم غير مخلوط يتجاوز مقاس عرضها 
7 م���م ف���ي المرتب���ة األول���ى، إذ بلغ���ت قيم���ة 
الكميات المصدرة 84.7 مليون دينار مرسلة 
إل���ى 17 دولة. وج���اءت في المرتب���ة الثانية 
س���لعة خالئط من ألمنيوم خام وبلغت قيمة 
الكمي���ات الت���ي ت���م تصديره���ا 53.2 ملي���ون 

دين���ار مصدرة إل���ى 30 دولة. وس���لعة ألواح 
مس���تطيلة من خالئط ألمنيوم يزيد س���مكها 
ع���ن 0.2 مم، ج���اءت في المرتب���ة الثالثة، إذ 
تم تصدير كمي���ات بقيمة 33.1 مليون دينار 
إلى 24 دولة. وس���جلت سلعة ألمنيوم الخام 
غي���ر مخلوط المرتبة الرابع���ة بكميات بلغت 
قيمته���ا 19 ملي���ون دين���ار ت���م تصديرها إلى 
15 دولة. خامس���ا س���لعة “غيرها من أس���الك 
وكواب���ل )امراس( م���ن ألمنيوم غي���ر معزولة 
كهربائي���ا”، إذ بلغ���ت قيمة الكمي���ات التي تم 
تصديره���ا للخارج حوال���ي 10 ماليين دينار 

إلى 8 دول.

فيما تم تصدير س���لعة “أس���الك م���ن ألمنيوم 
م���م،   7 مخل���وط، يتج���اوز مق���اس عرضه���ا 
كأكب���ر س���ادس س���لعة ت���م تصديره���ا خ���الل 
الرب���ع الثال���ث م���ن الع���ام 2018 بقيم���ة 4.8 
ملي���ون دينار إل���ى 8 دول. ثم جاءت س���لعة 
أسالك كهربائية من ألمنيوم لها قلب فوالذي 
)صلب( غير معزولة، بالمرتبة السابعة بقيمة 
3.3 ملي���ون دينار تم تصديره���ا إلى 4 دول. 
وج���اءت س���لعة “ أش���كال خاص���ة مجوف���ة 
من خالئ���ط األلمني���وم” بالمرتب���ة الثامنة، إذ 
س���جلت قيمة الكميات المصدرة 3.2 مليون 

دينار مرسلة إلى 4 دول.

في المرتبة التاسعة، جاءت سلعة “مساحيق غير رقائقية التركيب من ألمنيوم” بقيمة إجمالية  «
بلغت ما يقارب 1.7 مليون دينار مصدرة إلى 8 دول. فيما سجلت سلعة “خردة وفضالت 
من ألمنيوم” المرتبة العاشرة بكميات بلغت قيمتها 1.2 مليون دينار مصدرة إلى 3 دول.

واشنطن - رويترز

ارتفع���ت أس���عار الذه���ب بما يصل إل���ى 1 % مع هبوط ال���دوالر بعد أن أدلى 
مس���ؤولون بمجل���س االحتياط���ي الفيدرال���ي األميرك���ي )البن���ك المرك���زي( 
بتعليقات حذرة بشأن توقعات زيادات أسعار الفائدة، بينما سجل الباديوم 
مستوى قياسًيا مرتفًعا مدفوًعا بمخاوف من نقص في اإلمدادات، بحسب 

“رويترز”.

وقف���ز الذهب ف���ي المعام���الت الفورية 
إلى 1225.29 دوالر لألوقية )األونصة( 
وهو أعلى مس���توى له من���ذ الثامن من 
نوفمبر قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7 
% عن���د 1221.71 دوالر لألوقي���ة ف���ي 
أواخر جلس���ة التداول. وينهي المعدن 
األصفر األسبوع مرتفعا أكثر من 1 %، 

وهو أفضل أداء له في 5 أسابيع.
للذه���ب  العق���ود األميركي���ة  وصع���دت 
ثماني���ة دوالرات، أو 0.7 % ، لتبلغ عند 

التسوية 1223 دوالرا لألوقية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى قفز 

البالدي���وم 1.7 % إلى 1176.20 دوالر 
لألوقية منهيا األس���بوع على مكاس���ب 
تزي���د ع���ن 5 %. وفي وقت س���ابق من 
الجلسة سجل المعدن مستوى قياسيا 
مرتفع���ا عن���د 1185.40 دوالر لألوقية، 
مقتربا من مس���توى التعادل مع الذهب 

للمرة األولى في 16 عاما.

صعدت الفضة 0.9 % إلى 14.41  «
دوالر لألوقية منهية األسبوع على 

مكاسب تزيد عن واحد 1 %. وارتفع 
البالتين 0.5 % إلى 844.90 دوالر 
لألوقية لكنه ينهي األسبوع على 

انخفاض طفيف.

عقود الذهب األميركية تصعد 8 دوالرات

»  ،4PX ”وّقع المجلس مع شركة “4 بي أكس
الصينية المتخصصة لحلول التجارة اإللكترونية 

الدولية والخدمات اللوجستية في الصين، مذكرة 
تفاهم الستكشاف إمكان إطالق شركة 4 بي أكس 

تمويالت مبتكرة بالتعاون مع شركات بحرينية 
لتمكين ريادة األعمال في كٍل من البحرين والصين.

وعقد مجلس التنمية االقتصادية في البحرين  «
شراكة مع مؤسسة شينجن كول هاي لتكنولوجيا 

الشبكات، والتي تتخصص في التقنيات المتقدمة؛ 
بهدف تطوير الرياضة اإللكترونية في كٍل من الشرق 

األوسط والصين، من خالل استضافة فعاليات 
الرياضة اإللكترونية واستكشاف الفرص أمام 

الشركات لالستثمار في تطوير تطبيقات الرياضة 
اإللكترونية. إضافة إلى ذلك، وّقعت غرفة تجارة 

وصناعة البحرين مذكرة تفاهم مع “المجلس 
الصيني لتعزيز التجارة الدولية - فرع مدينة 

شنجن”، لتفعيل وتعزيز المبادرات المشتركة 
لتطوير الفرص التجارية واالستثمارية بين البلدين. 
فيما وّقع مجلس التنمية االقتصادية أيضا مذكرة 

تفاهم مع “المجلس الصيني لتعزيز التجارة 
الدولية - فرع مدينة شنجن” لتطوير وتعزيز 

المبادرات المشتركة بين البحرين وشينجن. إلى 
ذلك، قال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن 

عبدالرحمن آل خليفة “قامت شراكتنا مع مدينة 
شينجن على اإلرث المشترك لها ولعاصمتنا 

كمركزين مفتوحين ومبتكرين لألعمال، وتربطنا 
مصالح اقتصادية ثنائية”. بدوره قال الرئيس 
التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية، خالد 

الرميحي “تمّثل شينجن أولى المدن الصديقة 
لمدينة المنامة في الصين. والشراكة معها تعتبر 
نموذج يحتذى به لروابط أوثق وأعمق بين البلدين. 

فهناك كم كبير من الفرص للشركات الصينية 
في المنطقة، خصوصا مع مواصلة أسواق دول 

مجلس التعاون الخليجي مبادرات التنويع 
االقتصادي”. 

من جانبه، قال نائب عمدة مدينة شنجن “البحرين  «
دانة الخليج وميناء محوري على طريق الحرير 

البحري العريق. وهي اليوم أيًضا واحدة من أكثر 
البلدان انفتاًحا وحيوية؛ بفضل بيئة أعمال تحقق 
أعلى المراتب على مستوى الشرق األوسط. ولدى 

البحرين ومدينة شنجن شراكات قائمة في العديد 
من المجاالت”.

اتفاقات في التجارة اإللكترونية

علي الفردان من شينجن

وليد كانو

المحرر االقتصادي من شينجن المحرر االقتصادي من شينجن
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ح���دد المش���اركون ف���ي ملتقى اس���طنبول  الذي انطلق أم���س عددا من العقب���ات والتحديات 
والمشكالت التي يعانيها القطاع السياحي في البحرين واتفقوا على وضع الحلول المناسبة 

لها بالتشاور فيما بينهم وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 

ولخص المشاركون في الملتقى الذي تنظمه شركة “بحرين هوليديز تلك المشكالت في أمور 
عدة أبرزها المنافس���ة غير الش���ريفة للمكاتب غير المرخصة وأخرى تخص شركات الطيران 

وتتعلق بتنظيم القطاع السياحي.

المش���كالت  لتل���ك  ع���دة  حل���وال  ووضع���وا 
والتحدي���ات تتمح���ور في محاول���ة تنفيذها 
بش���كل جماعي تطبيقا لمقول���ة في “االتحاد 
قوة”؛ األمر الذي يجعل األصوات مس���موعة، 
وه���و أمر بدأته “بحرين هوليديز” التي باتت 
مظل���ة جامع���ة لكثي���ر م���ن مكاتب الس���ياحة 

والسفر بالمملكة.
لكن المشاركين بالملتقى ومسؤولي “بحرين 
هويدي���ز” ع���ادوا ليؤك���دوا أن التجمع يهدف 
إل���ى التش���اور ووض���ع األصب���ع عل���ى الجرح 

وإيص���ال األف���كار، وإال ف���إن األم���ر يبقى بيد 
الجه���ات المعنية والجمعيتي���ن المختصتين، 

واللتين أكدتا أنهما متعاونتان ومتفهمتان.
الس���ياحة  مس���ؤولي  أب���واب  أن  وأضاف���وا 
ف���ي المملك���ة دائما مفتوحة لخدم���ة القطاع 
والنه���وض به الس���يما هيئ���ة الس���ياحة التي 
عل���ى  ق���ادر  وواع  متن���ور  ش���باب  يقوده���ا 
تفه���م حاجة القط���اع. من جان���ب آخر، أبدى 
المش���اركون ف���ي الملتقى اهتمام���ا كبيرا في 
عمل برامج لتعزيز السياحة الواردة للمملكة 

وطرح منتجات جديدة تس���تقطب الس���ياح 
وتتضم���ن  األجان���ب.  وحت���ى  الخليجيي���ن 
أجن���دة الملتق���ى لق���اءات وورش عم���ل عدة 
م���ع مكات���ب س���ياحية تركية؛ لوض���ع برامج 
تنش���ط السياحة البينية بين البلدين.  وأشاد 
المشاركون بتطلعات شركة “بحرين هولديز” 
وإس���تراتيجيتها  المس���تقبلية  وخططه���ا 

الس���ياحة  بتعزي���ز  يتعل���ق  فيم���ا  التوس���عية 
الداخلي���ة وط���رح منتج���ات حديث���ة تغ���ذي 
مكاتب الش���ركاء وتعطيهم فرصة لتس���ويق 
منتج���ات مميزة وحصري���ة. وترعى “بحرين 
هوليدي���ز” الملتق���ى بالتع���اون م���ع ش���ركائها 
وكاالت ومكات���ب الس���ياحة والس���فر داخ���ل 
البحري���ن وخارجه���ا؛ بهدف تعزيز الس���ياحة 

الواردة والس���ياحة البينية بي���ن وكالئها في 
م���ن جه���ة  المختلف���ة  الس���ياحية  الوجه���ات 
ومناقش���ة تحديات القط���اع وإيجاد الحلول 
بشكل تشاوري من جهة أخرى. ويشارك في 
الملتقى أكثر من 30 مكتبا سياحيا معظمهم 
يعملون تحت مظلة ش���ركة “بحرين هولديز” 
الت���ي انطلق���ت بمنتج س���ياحي حديث على 

الس���وق المحلية؛ كون جمي���ع خدماتها تقدم 
للش���ركات، ولي���س لألف���راد. وتعم���ل “بحرين 
هوليدي���ز” عل���ى مب���دأ عم���ل الش���راكات م���ع 
الس���ياحية  والمكات���ب  الش���ركات  كبري���ات 
في المملك���ة وخارجها وتق���دم لهم خدماتها 
الرح���الت  الس���ياحية فيم���ا يخ���ص تس���يير 
الجماعية واألفواج لمختلف وجهات العالم.

“بحرين هوليديز” باسطنبول يشّخص مشكالت السياحة
ل����ق����اء م����ع م���ك���ات���ب س���ف���ر ت���رك���ي���ة ل���ت���ع���زي���ز ال�����رح�����ات ال��ب��ي��ن��ي��ة

مشاركون في ملتقى “بحرين هوليديز” بإسطنبول 

المنامة - شركة ريل سيرتش

تس���تعد ش���ركة ري���ل س���يرتش، الرائدة ف���ي مج���ال إدارة العق���ارات والمرافق في 
البحرين لتقديم خدماتها للمش���ترين والمستأجرين خالل فعاليات معرض الخليج 

للعقار في األفنيوز - البحرين الشهر الجاري.

وتدير ش���ركة ريل سيرتش حالًيا أكثر 
م���ن 3 آالف وح���دة، وتس���عى جاه���دة 
إدارة  قط���اع  ف���ي  ريادته���ا  لمواصل���ة 

العقارات والمرافق. 
وتش���مل العقارات الت���ي تديرها ميناء 
وذا  ري���ف؛  جزي���رة  ف���ي  الس���الم  دار 
بريك���ر، وه���و أعلى برج مس���بق الصب 
ذا  ومش���روع  األوس���ط؛  الش���رق  ف���ي 
تريج���ر في جزي���رة دلموني���ا الحاصل 
عل���ى جائ���زة أفض���ل مش���روع س���كني 
وطني للعام 2018 من ميد؛ ومش���روع 
ذا  ومش���اريع  مارين���ا،  درة  ف���ي   360

غران���د، وذا بريكر، وذا تويت، بزنز باي 
ف���ي ضاحي���ة الس���يف؛ وذا هوم���ز في 
الهملة؛ وس���بارك ريزيدنس، وس���تورم 
ف���ي الجفي���ر؛ وذا ون، وال في���دا، وبرج 
دار، وب���رج ب���الس في البس���يتين؛ وذا 
نيس���ت في السنابس وش���قق دراغون 

في ديار المحرق.
وتتمتع جميع العقارات والمرافق التي 
تديره���ا الش���ركة بخدمات عل���ى مدار 
24 ساعة تشمل خدمات األمن وصوالً 

إلى خدمات االستقبال. 

في هذا الصدد، قال المدير العام لشركة ريل سيرتش عبدالرحمن الكوهجي  «
“يعد معرض الخليج للعقار أكبر حدث في مجال العقارات والتطوير العقاري 

في البحرين. ويتمتع هذا الحدث بعالمة تجارية قوية للغاية، كما أن إضافة 
حدث خاص يقام في مركز للتسوق يحقق أهداف أعمالنا الرامية لتعزيز 

قدرات شركتنا في ضمان حصول المشترين والمستأجرين على أفضل قيمة 
الستثماراتهم وضمان راحة العيش في منازل أحالمهم”.

“ريل سيرتش” توفر خدماتها بـ“العقار”

تعتزم جمعية “ألواني البحرين” تنظيم ندوة “انطلقي مع السجل االفتراضي”؛ بهدف تسليط ضوء أكبر على مدى استفادة المرأة البحرينية 
الراغبة في تأس���يس مش���روعها الخاص من الس���جالت االفتراضية، ومعرفة متطلبات المرأة والتحديات أمامها، وتعريف رائدات األعمال 
على كيف تحويل أفكارهن لمشاريع من خالل االستفادة المثلى من نظام سجلي، إضافة إلى عرض تجارب لنساء تمكّن من تأسيس عمل 

تجاري قانوني بموجب هذا النوع الجديد من السجالت.

ويتح���دث ف���ي الن���دوة الت���ي تق���ام الس���اعة 
السادس���ة من مس���اء غد االثني���ن 19 نوفمبر 
2018 في فندق سويس بل هوتيل عددا من 
االقتصاديين وأصحاب األعمال والمسؤولين 

ذوي الصل���ة بالس���جالت االفتراضية وريادة 
األعمال والمؤسس���ات الصغيرة والمتوسطة 

عموما. 
وق���ال رئي���س الجمعي���ة الخبي���ر االقتص���ادي 

الس���جالت  خدم���ة  إن  عواج���ي  عم���ار 
االفتراضية التي جرى إطالقها في البحرين 
العام 2016 فتحت بابا واس���عا أمام ش���ريحة 
ف���ي  يرغب���ن  الالت���ي  النس���اء  م���ن  عريض���ة 

المواءمة بين أعمالهن التجارية، وواجباتهن 
المنزلية، أو أولئك اللواتي ال يفضلن الخروج 
كثيرا من المنزل لس���بب أو آلخر، أو ال يملكن 
رأس م���ال الس���تئجار مق���ر وتحم���ل نفق���ات 
تش���غيله، إذ ب���ات بمقدوره���ن امتالك س���جل 
تج���اري هو عب���ارة عن مؤسس���ة فردية دون 
الحاج���ة لمقر، وممارس���ة 39 نش���اطا تجاريا 
مث���ل التصميم الجرافيك���ي، وتصميم مواقع 

الصناع���ات  بع���ض  إل���ى  وص���وال  اإلنترن���ت 
اليدوية، وغيرها الكثر.

اإلحص���اءات  “بحس���ب  عواج���ي  وأض���اف 
الرس���مية فق���د صدر ف���ي الس���نة األولى 700 
س���جل افتراض���ي، وع���دد من أصح���اب هذه 
الس���جالت تمكنوا من التوس���ع ف���ي أعمالهم، 
وي���وزع  موظفي���ن  لدي���ه  أصب���ح  وبعضه���م 

بضائعه وخدماته داخل وخارج البحرين”.

وأعرب عن أمله في أن تخرج الندوة  «

بأفكار ومبادرات وتوصيات من 

شأنها تعزيز استفادة البحرينيين 

عموما والمرأة خصوصا خدمة 

السجالت االفتراضية، وفتح الباب 

أمام المزيد من الدراسات والبحوث 

بشأن النشاط االقتصادي المرتبط 

بالمرأة رائدة األعمال.

10 % مساهمة السياحة بالناتج المحلي
معين: “معرض الطي��ران” دليل على النم��و االقتصادي للبحرين

أك���د رج���ل األعمال، أس���امة معي���ن، أن تنظيم مع���رض البحري���ن الدول���ي للطيران في 
المملكة يعد من عالمات النمو االقتصادي والسياحي فيها. 

وأشار معين في تصريح ل� “البالد” إلى أن دخل 
البحرين من الس���ياحة يش���كل نح���و 10 % من 
إجمالي النات���ج المحلي للمملكة، متطلًعا لزيادة 
دخ���ل المملك���ة م���ن الس���ياحة إلى أكث���ر من 30 
إل���ى 40 %، وهذه الزيادة س���تأتي من س���ياحة 
ع���ن  البحري���ن  وزوار  والمؤتم���رات  المع���ارض 
طري���ق منفذ جس���ر الملك فه���د الدولي، فجميع 
ه���ذه األن���واع م���ن الس���ياحة تزي���د م���ن ق���درة 
البحري���ن على التمتع باقتص���اد أقوى من خالل 

التنويع االقتصادي وتنوع الدخل.
ع���ن مجل���س  الص���ادر  الفصل���ي  التقري���ر  وكان 
أن  إل���ى  أخي���را  خل���ص  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
البحري���ن س���تكون أحد أكب���ر المس���تفيدين من 
الق���وة  إن  إذ  فيه���ا،  االقتص���ادي  النم���و  زي���ادة 

الش���رائية التي اس���تعادت زخمها ف���ي المنطقة 
ستقود النمو في األنشطة السياحية والتجارية 
تس���تفيد  أن  التقري���ر  متوقًع���ا  المملك���ة،  ف���ي 
جمي���ع دول مجل���س التع���اون م���ن زي���ادة النمو 

االقتصادي فيها.
وأش���ار كبي���ر االقتصاديين في مجل���س التنمية 
االقتصادي���ة يارمو كوتيالين، إلى أن الس���ياحة 
البحريني���ة، على س���بيل المث���ال، تواصل نموها 
عل���ى أصعدة عديدة، مع ارتفاع أعداد الس���ياح 
بنس���بة 5.8 % على أس���اس س���نوي، كم���ا ارتفع 
متوس���ط ع���دد الليالي الس���ياحية التي يقضيها 
كل س���ائح ف���ي البحرين بنس���بة 16 %، وهو ما 
يعكس سمعة المملكة كوجهة سياحية تحتفي 

بالتنّوع وتمتلك إرًثا تراثًيا عريًقا.

وبخصوص مع���رض البحرين الدول���ي للطيران 
معي���ن  أش���اد  الخامس���ة،  نس���خته  ف���ي   2018
بالمع���رض ه���ذا الع���ام ال���ذي ش���هد تط���وًرا ف���ي 
ع���دد الزائري���ن وع���دد الش���ركات المش���اركة به، 
المصاحب���ة  واألعم���ال  الطي���ران  ومعروض���ات 
للطي���ران والتي تطورت خالل األعوام العش���رة 

بش���كل كبي���ر، مش���يًرا إل���ى أن النس���خة األول���ى 
من المع���رض كانت جيدة كبداي���ة إال أنه تطور 
ليصبح معرًضا دولًيا عالمًيا، فقد شهد المعرض 
هذا الع���ام صفقات عديدة كما زادت الش���ركات 
التي ش���اركت فيه إضافة إلى االهتمام العالمي 

بشكل ممتاز جًدا به.

معين متحدًثا لـ ”البالد”

افتتح رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة أحمد صباح الس���لوم، ملتقى “تحديات رائدات األعمال” تزامًنا مع 
أسبوع ريادة األعمال العالمي، إذ رحب في كلمته بأصحاب المشاريع الصغيرة ورائدات األعمال المشاركات في الملتقى، ولفت إلى أهمية 
أس���بوع ريادة األعمال العالمي قائاًل “تعتبر هذه الفعاليات فرصة س���انحة ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكتشاف مختلف آفاق 
األعمال، واكتساب المعرفة والرؤى الصادقة”.  وأثنى السلوم على دعم البحرين للمؤسسات الصغيرة ولرواد األعمال، مؤكدا أن االهتمام 
به���ذا القط���اع بات متزايدا وف���ي القلب من توجهات الحكومة خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة البحرينية، مش���يدا بما توفره 
الحكوم���ة م���ن دع���م خصوصا من خالل المؤسس���ات والهيئات ك� ”تمكين”، ومجل���س التنمية االقتصادية، وكذل���ك دور القطاع الخاص وفي 

القلب منه غرفة تجارة وصناعة البحرين لخدمة المؤسسات الصغيرة ورواد األعمال.

وأك���د الس���لوم أن “الملتق���ى يس���تعرض 
كان���ت  س���واء  والتج���ارب  الخب���رات 
إيجابي���ة أو س���لبية، ويس���تعرض أهمية 
ريادة األعمال محليا وإقليميا وعالميا”.

وتاب���ع “م���ن أه���م الفوائد والنتائ���ج التي 
يهدف األس���بوع العالمي لريادة األعمال 
م���ن  إله���ام  العدي���د  ه���و  تحقيقه���ا  إل���ى 
الش���باب ورواد األعم���ال المبتدئين لبدء 
مشروعاتهم، عن طريق األنشطة وورش 

الت���ي تس���اعد  عل���ى اس���تعراض  العم���ل 
مهاراته���م، وم���ن ث���م تعريفه���م بالط���رق 
م���ن خالله���ا يمك���ن أن  الت���ي  واألدوات 
يطلقوا  مش���اريعهم الريادية، مع الس���عي 
به���دف  بالمس���تثمرين  لربطه���م  الدائ���م 
وضعهم في المضمار المناسب  للنجاح”. 

 م���ن جهته���ا أك���دت عضو مجل���س إدارة 
الجمعية ياس���مين جمال أن الملتقى كان 
مس���اهمة متميزة ضمن أنشطة الجمعية 

المتع���ددة للتعري���ف باألس���بوع العالم���ي 
لري���ادة األعم���ال وتب���ادل الخب���رات بين 
الحض���ور، وع���رض المتحدث���ات لبع���ض 
أن  إل���ى  مش���يرة  الممي���زة،  تجاربه���ن 
الجمعي���ة دائما حريص���ة على أن تواكب 
أنش���طتها التوجهات العالمية واإلقليمية 
ف���ي كل م���ا يتعل���ق بصغ���ار المؤسس���ات 
وري���ادة األعم���ال، بما في ذل���ك الدورات 
العم���ل  وورش  والتثقيفي���ة  التدريبي���ة 

التي تنظم على مدار العام. 
وتضمن الملتقى جلس���ات حوارية كانت 
األولى بعنوان “قصص نجاح وصعوبات 
في مس���يرة سيدات األعمال، إذ شاركت 
فيه���ا كل م: الش���يخة م���روة آل خليف���ة، 
وجيه���ة حس���ن، ومن���ار ربيع���ة، وأدارت 
الحوار مدي���ر إدارة التدريب في جمعية 

البحري���ن لتنمي���ة المؤسس���ات الصغي���رة 
والمتوسطة إيما المنصوري. 

استعرضت المشاركات تجاربهن في  «
مجال األعمال واالستثمار، وقدمن 
خالل الجلسة العديد من النصائح 

لرائدات األعمال من خالل المواقف 
التي تعرضن لها في مسيرتهن 

العملية. أما الجلسة الثانية فكانت 

تحت عنوان “طموحات وتحديات 

رائدات األعمال” وشاركت فيها 

ياسمين جمال، أمل السادة، فاطمة 

إبراهيم، والهنوف ناس. وتناولت 

الجلسة قصص نجاح وطموحات 

ملهمة في مسيرة رائدات األعمال.

المنامة - المتوسطة والصغيرة

“رائدات األعمال” يستعرض التجارب اإليجابية والسلبية

“ألواني” تنظم “انطلقي مع السجل االفتراضي”

مشاركون في الملتقى

المنامة - ألواني البحرين

أمل الحامد من قاعدة الصخير الجوية )تصوير: رسول الحجيري(

المحرر االقتصادي من اسطنبول



شركة موني اون ديماند مود البحرين ذ.م.م
إعالن بالتوقف الكامل عن تقديم كل الخدمات

)المادة 50 من قانون المصرف المركزي(

المرك���زي  البحري���ن  مص���رف  قان���ون  م���ن   )50( الم���ادة  بن���ص  عم���ًا 
والمؤسس���ات المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 2006، تعلن شركة 
م�ون���ي أون ديمان���د م���ود البحري���ن ذم.م ع����ن تقدي���م طل���ب لمصرف 
البحري���ن المرك���زى بغ���رض اع���ان عزمه���ا التوق���ف ع���ن مزاول���ة كل 
الخدم���ات المالي���ة المرخ���ص لها من قب���ل مصرف البحري���ن المركزي 
وفقًا للس���جل التجاري رقم 69732  الصادر بتاريخ 27/8/2008م يرجى 
الحص���ول عل���ى تفاصيل تلك األعم���ال المتعلقة بالطل���ب المذكور من 
ش���ركة ك���رو بي أج على العن���وان التالي: في���ا 12- طري�ق 3201 مجمع 
- 332 - المنامة/ بوعش���يرة ، مملكة البحرين، هاتف: 17822440 )973+( - 

نقال: 39333324 )973+(
عل���ى من لديه اعتراض من أصحاب الش���أن على التوقف عن مزاولة 
النش���اط المعني ان يتق���دم باعتراضه إلى مص���رف البحرين المركزي 
)مدير ادارة مراقبة المؤسس���ات المالية( خ���ال ثاثين يومًا من تاريخ 

ه���ذا اإلع���ان عل���ى ص.ب: 27 - المنام���ة - مملك���ة البحري���ن أو فاكس:  
)+973(17531636

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةموني أون ديماند مود البحرين ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة/ ك���رو ب���ي إج ش���ركة تضامن مهني���ة باعتبارهم المصفين لش���ركة ش���ركة 
موني أون ديماند مود البحرين ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات مسئولية محدودة 
بموج���ب القي���د رق���م 69732، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر
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احتجاجات في بيروت 
على تدهور الوضع البيئي

اعتصم عشرات الناشطين اللبنانيين، 
مساء أمس، في ساحة رياض الصلح 

في وسط بيروت اعتراضا على التدهور 
البيئي المتفاقم في البالد وتفاقم 

اإلصابة بأمراض السرطان. وتحت 
شعار “صحة أوالدنا خط أحمر”، شاركت 

عشرات األمهات إلى جانب أبنائهن 
في مسيرة قصيرة من ساحة الشهداء 
في وسط العاصمة، وصوال إلى ساحة 

رياض الصلح على مقربة من مقر رئاسة 
مجلس الوزراء. وطالب المعتصمون 

بوقف مشروع بناء محارق للنفايات على 
طول األراضي اللبنانية، وإصالح شبكتي 

المياه والكهرباء، ومحاسبة الفاسدين 
والمرتشين ومدمري البيئة في البالد.

خالد بن س��لمان: لم أقترح على خاش��قجي الذهاب إلى تركيا

تقرير “واشنطن بوست” غير صحيح

نفى الس���فير الس���عودي لدى الواليات المتحدة األمير خالد بن س���لمان، الجمعة، ما ذكرته صحيفة “واش���نطن بوس���ت” األميركية بش���أن تواصله مع الصحافي جمال 
خاشقجي قبل وفاته أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا، مؤكدا أن ما ذكرته الصحيفة “غير صحيح”.

وأك���د األمير خالد بن س���لمان أنه التقى 
خاشقجي ش���خصًيا مرة واحدة أواخر 

شهر سبتمبر من العام 2017.
وذكر أن آخر رس���الة نصية أرسلها إليه 
كان���ت ف���ي الس���ادس والعش���رين م���ن 
أكتوب���ر م���ن الع���ام 2017، ول���م يقت���رح 
علي���ه ق���ط أن يذه���ب إل���ى تركي���ا ألي 

سبب من األسباب.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، 
الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصا 
في قضي���ة مقتل خاش���قجي، وطالبت 

بإعدام 5 أشخاص.
وقال النائب العام، في مؤتمر صحافي، 
إن خاش���قجي ُقت���ل بع���د ش���جار وت���م 
حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين 
أخرجوا جثته من القنصلية الس���عودية 

في إسطنبول بعد تجزئتها.

الرياض - وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

السفير السعودي لدى الواليات المتحدة األمير خالد بن سلمان

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةواشنطن - وكاالتباريس - أ ف ب

تخللت حوادث سير عدة أحدها شهد حالة وفاة، تظاهرات “السترات الصفراء” 
التي حشدت أكثر من 100 ألف شخص، أمس السبت، في فرنسا احتجاجًا على 
فرض ضريبة بيئية على الوقود وزيادة أس���عارها وكذلك على سياس���ة الرئيس 

ايمانويل ماكرون، لكن دون أن تتمكن من “شل” فرنسا.

وأوقعت حوادث أخرى 47 جريحًا، 3 منهم 
حالته���م خطرة وفق مصادر رس���مية. ومن 
بينه���م أحد المارة الذي أدخ���ل إلى “العناية 
الفائقة” بعد ان صدمته س���يارة في ش���مال 

البالد.
وقال���ت وزارة الداخلي���ة ان أكث���ر م���ن الفي 
تجمع ش���ارك فيه���ا 124 ألف ش���خص، وإن 
الحرك���ة أعيق���ت ف���ي بعض الط���رق لكن لم 

يتم غلق اي محور طرق استراتيجي.

ق���ال الرئي���س األميركي دونالد ترامب إن تس���ليم رجل الدي���ن فتح هللا غولن، 
ال���ذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة االنقالب العس���كري الذي ش���هدته عام 

2016 “ليس قيد الدراسة”.

وقضى فتح هللا غولن ما يقرب من 20 
عام���ا ف���ي المنفى االختي���اري في جبال 
بوكون���و، ونف���ى المزاع���م الت���ي أعلنتها 
حكوم���ة الرئي���س التركي رج���ب طيب 

أردوغان
. وكان���ت الواليات المتح���دة قد طالبت 
تركيا بتقديم دليل مقنع للمضي في أي 

إجراءات للتسليم.
وقال ترامب للصحافيين: “نبحث دائمًا 
عم���ا يمك���ن أن نفعله م���ن أج���ل تركيا”، 
وق���ال، إن واش���نطن “تتمت���ع بعالق���ات 
جي���دة” م���ع أنق���رة بع���د إط���الق تركي���ا 

مؤخرًا سراح قس أميركي معتقل.

وتسببت قضية القس بأزمة  «
كبيرة بين أنقرة وواشنطن، 

حيث فرضت الواليات المتحدة 

مجموعة من العقوبات على تركيا، 
األمر الذي تسبب بانهيار اقتصادي 
في البالد، وخسرت الليرة التركية 

على إثره ما يقارب 40 في المئة 
من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

س���يطرت قوات النظام الس���وري، أمس الس���بت، على منطقة تل���ول الصفا، آخر 
جي���ب تحصن فيه تنظيم داعش والواقع عند الح���دود اإلدارية بين محافظتي 

السويداء جنوبا وريف دمشق، وفقا للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.

“س���يطرت  الس���وري:  المرص���د  وذك���ر 
ق���وات النظام عل���ى ه���ذه المنطقة بعد 
انس���حاب مقاتل���ي تنظيم داع���ش منها 
ش���رقا باتج���اه البادي���ة الس���ورية، بع���د 
أسابيع من حصارهم وتعرضهم لغارات 

عنيفة”.
ويأت���ي ذل���ك بعد أن إعالن دمش���ق، أن 
الق���وات الحكومية تمكن���ت من تحرير 
جميع المختطف���ات ال� 19 من محافظة 

السويداء لدى تنظيم داعش.
وقالت وكالة األنباء الرسمية “سانا” إن 
الجيش الس���وري قام بعملية عس���كرية 
في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر، 
واش���تبك م���ع مجموع���ة م���ن مس���لحي 
داعش، وبعد “معركة طاحنة” استطاع 
وقت���ل   19 ال����  المختطف���ات  تحري���ر 

الخاطفين.
وكان تنظيم داعش اإلرهابي أفرج عن 
6 م���ن الرهائ���ن ال����27 الذي���ن اختطفهم 
ف���ي محافظ���ة الس���ويداء، لق���اء إفراج 
النظ���ام الس���وري ع���ن نس���اء معتقالت 
لديه يطال���ب التنظيم بهن ودفع فدية، 
وف���ق ما أفاد المرصد الس���وري لحقوق 

اإلنسان منذ حوالي شهر.

وفي ال� 25 من يوليو الماضي شن  «
التنظيم اإلرهابي سلسلة هجمات 
متزامنة على محافظة السويداء 

وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل 
أكثر من 260 شخصًا، في اعتداء 

هو األكثر دموية يطال األقلية 
الدرزية في السويداء منذ بداية 

النزاع في سوريا.

سقوط آخر جيب لـداعش بجنوب سورياترامب يحسم قضية “تسليم غولن”احتجاجات بفرنسا على سياسة ماكرون
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية

القاهرة - سكاي نيوز عربية

تعت���زم كتلة تحالف “س���ائرون” بقيادة الزعيم الدين���ي مقتدى الصدر التقدم بطلب 
إل���ى رئاس���ة البرلمان العراقي لتش���كيل لجنة تحقيق في مالبس���ات غ���رق مليارات 

الدينارات في مصرف الرافدين بفعل مياه األمطار.

وق���ال النائب ع���ن تحالف س���ائرون بدر 
الزي���ادي ف���ي تصريح���ات صحافي���ة إن 
التحالف س���يتولى مهم���ة تقديم الطلب 
إل���ى مجل���س النواب م���ن أجل تش���كيل 
لجنة للتحقيق بشأن األموال التي أعلن 
محاف���ظ البن���ك المرك���زي عل���ي الع���الق 

تلفها جراء مياه األمطار.
وأض���اف الزي���ادي أن اللجن���ة س���تتولى 
عملية حصر األموال والتأكد منها، الفتا 
إل���ى أنه في ح���ال وجدت اللجن���ة نقصًا 
ف���ي تل���ك األم���وال، “فإننا س���نعمل على 

استجواب العالق في البرلمان”.

أجل���ت محكم���ة النق���ض، أم���س الس���بت، الطعون المقدم���ة من رئي���س حزب مصر 
القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة اإلخوان بشأن 

إدراجهم بقوائم اإلرهابيين لجلسة 19 يناير لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، 
ق���د أصدرت ق���رارا ب���إدراج أب���و الفتوح 
اإلرهابيي���ن،  قوائ���م  عل���ى  وآخري���ن 
وذل���ك بن���اء على المذك���رة المقدمة بهذا 
الش���أن م���ن النائ���ب الع���ام، والمرف���ق بها 
تحقيقات أجرتها النيابة. وأكدت النيابة 
عدائي���ة  لعملي���ات  المتهمي���ن  ارت���كاب 

ومنش���آتها  ومؤسس���اتها  الدول���ة  ض���د 
وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم 

اإلرهابيين. 
العلي���ا  الدول���ة  أم���ن  نياب���ة  وأس���ندت 
نش���ر  منه���ا  ع���دة  اتهام���ات  للمتهمي���ن 
وإذاع���ة أخبار كاذبة من ش���أنها اإلضرار 

بالمصالح القومية للبالد.

الصدر يدفع لحل لغز المليارات الغارقة

تأجيل طعن إدراج أبو الفتوح بقوائم اإلرهاب

دبي - العربية.نت جددت اإلمارات موقفها الداعم للسعودية، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس السبت، أن استقرار المملكة أساسي لدولة اإلمارات  «
وللمنطقة برمتها. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن “الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح”، مضيفًا أن استقرار السعودية 

أساسي ألمن المنطقة ومستقبلها. وأوضح أنه من المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف مقتل الصحافي #جمال خاشقجي. وشدد قرقاش على 
أن اإلعالن عن نتائج التحقيق في مقتل المرحوم جمال خاشقجي يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذا لإلرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، آن األوان لالنتهاء 

من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها.

دبي - العربية.نت:  أكد المستشار  «
بالديوان الملكي المشرف العام على 

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز 

الربيعة، اإلسهامات البارزة للمملكة 
العربية السعودية في ميدان العمل 

اإلنساني واإلغاثي الذي شهد به العالم 
أجمع، مشيراً إلى أن المملكة ساعدت 
المنكوبين في العالم وأنقذت ماليين 

البشر من جراء الصراعات واألزمات 
التي حلت بهم دون النظر إلى أي 

اعتبار لدين أو عرق أو لون، مبينًا أن 
حجم المساعدات الخارجية للمملكة 

بين عامي 1996 – 2018 بلغت 84.7 
مليار دوالر أميركي شملت 79 دولة في 

العالم. جاء ذلك في ندوة تعريفية عن 
جهود المملكة اإلنسانية في العالم في 
جامعة وارسو الخميس، قدمها الربيعة.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية لسفير 
خادم الحرمين الشريفين في بولندا، 

تحدث فيها عن حرص المملكة على دعم 
األمن واالستقرار في العالم، ومن أهمها 

اليمن الذي حاولت المملكة بجميع 
الوسائل الدبلوماسية إيجاد حل سياسي 

توافقي وإنهاء االنقالب المسلح، مؤكدا 
أن المملكة تدعم الحلول السلمية في 

اليمن بكل أنواعها وأشكالها.

دبي - قناة العربية أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ال ترى أسبابًا للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية مقتل جمال خاشقجي على  «
المستوى المناسب. وعبَّرت موسكو عن ثقتها في عدم قبول تسييس قضية خاشقجي، بحسب الخارجية الروسية. وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، 

نرفض تدويل قضية خاشقجي، ولدينا جهاز قضائي فعال، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية وال أساس لها، وأن اإلعالم القطري 
شن وال يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغالل القضية. وأضاف الجبير خالل مؤتمر صحافي أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر، وهناك أسئلة لم نجد لها 

إجابات حتى اآلن، مردفا أن القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة اإلرهاب أو إيران.

قرقاش: جولة استهداف السعودية الجديدة لن تنجح

روسيا: من غير المقبول تسييس قضية خاشقجي

دبي - قناة العربية لندن، أبوظبي – العربية.نت، سكاي نيوز عربية

اقتحم���ت ميليش���يات الحوثي االنقالبية في صنعاء، أمس الس���بت، منازل الش���يخ والنائب البرلماني عثم���ان مجلي، وزير الزراعة 
وعضو الوفد المفاوض في حكومة اليمن الشرعية.

 وف���ي تصري���ح ل�”العربي���ة”، ق���ال الش���يخ 
مجلي: “إن عناصر مسلحة من ميليشيات 
منازل���ه  أم���س  نه���ار  اقتحم���ت  الحوث���ي 
ف���ي صنع���اء وقام���ت بتكس���يرها ونهب���ت 
االقتح���ام  عملي���ة  واعتب���ر  محتوياته���ا”. 
رس���الة واضحة من الميليش���يات، بصفته 
عض���وا في وف���د الحكوم���ة المفاوض في 
جمي���ع ج���والت المش���اورات الت���ي عقدت 
منذ بداية الحرب، تؤكد أن الميليشيات ال 
تعير أي اهتمام لمساعي السالم والحلول 

السياسية.

نش���رت مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي ص���ورا ومقاطع فيدي���و من مظاهرات، أمس الس���بت، جابت ش���وارع األح���واز متوجهة إلى 
مبن���ى المحافظ���ة ف���ي وس���ط المدينة. وكان العمال قد نش���روا رس���ائل عبر مواقع التواص���ل االجتماعي تدعو إلى االس���تمرار في 

االحتجاجات على ما يصفونه ب� “ظلم المسؤولين بحقهم” حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر.

وعج���زت الش���ركات اإلنتاجي���ة المهم���ة مثل 
الصل���ب ف���ي األح���واز، وقص���ب الس���كر ف���ي 
الس���وس، عج���رت ع���ن تس���ديد مس���تحقات 

العمال المالية لمدة أنهت شهرها السادس.
وطالبت الرس���الة التي خلت م���ن ذكر الجهة 
المسؤولة لدواع أمنية وخوفا من اعتقاالت، 
القائ���م  مبن���ى  أم���ام  التجمه���ر  إل���ى  العم���ال 

مقامية.
هت���ف  الفيدي���و،  مقاط���ع  عل���ى  وبن���اء 
المتظاهرون العمال، ضد الحكومة واتهموها 
“بالمخادع���ة” كم���ا هتف���وا بش���عارات مؤي���دة 
ومتضامن���ة مع عمال ش���ركة “هفت تبه” في 
مدينة الس���وس التي تبعد ع���ن األهواز 120 

كيلومترًا.
كم���ا اس���تمر عمال ش���ركة قصب الس���كر في 

الس���وس لليوم الثالث عش���ر في مظاهراتهم 
االحتجاجي���ة أم���س تزامنا م���ع احتجاجات 
في األحواز. رافعين موائد رمزية خالية من 

الطعام في إشارة إلى حالة العمال المزرية.

وهت���ف العم���ال ب�”الم���وت للظال���م” و”العامل 
يموت وال يقبل الذل” وهي الش���عارات ذاتها 
الت���ي ب���دأ به���ا العمال من���ذ الي���وم األول لكن 

دون جدوى وال استجابة المسؤولين.

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء )أرشيفية(
من احتجاج سابق في إيران

مظاهرات عمالية تش��عل األحواز وهتاف��ات ضد الحكومة ميليشيات الحوثي تقتحم منازل أحد أعضاء الوفد المفاوض

مساعي السالم والحلول السياسية مـوائــد خـاليــة مــن الـطعــام

الربيعة: 
السعودية 

ساعدت 79 
دولة بـ 84 
مليار دوالر

أبدت الكويت استعدادها لتوفير دعم لوجيستي لضمان مشاركة األطراف اليمنية في جولة مشاورات من المنتظر إقامتها  «
في ستوكهولم مؤكدة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، في هذا الشأن. وجاء ذلك 
في كلمة مندوب الكويت، منصور العتيبي، في جلسة لمجلس األمن حول اليمن، بحسب ما أوردته وكالة األنباء الكويتية.

الكويت مستعدة لدعم مشاورات اليمن في ستوكهولم

رجل الدين التركي فتح الله كولن )رويترز(متظاهرون يرتدون سترات صفراء يرفعون علم فرنسا في أحد شوارع باريس أمس )أ ف ب(



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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أوحى لي اس���تقبال صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، سفير سلطنة عمان لدى المملكة عبدهللا 
المديلوي، وتس���ليم س���موه دعوة لحضور حفل االستقبال بمناسبة العيد الوطني 
الثام���ن واألربعين المجيد لس���لطنة عمان الش���قيقة... أوحى ل���ي بخواطر عديدة 
تج���ول ف���ي النفس عن اآلفاق المبش���رة وف���رص التكامل، على مس���توى البلدين 

بشكل خاص، وعلى مستوى منظومة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
ومن اللقاء أيًضا، تناول س���مو رئيس الوزراء آفاق هذا التعاون لتلبية طموحات 
ومصال���ح الش���عبين الش���قيقين وترس���يخ م���ا يجمع بينهم���ا من رواب���ط تاريخية 
مش���تركة، واألس���اس الذي ذهب إليه س���موه يأتي تأكيًدا لحرص مملكة البحرين 
عل���ى االس���تمرار في فتح مجاالت التعاون المثمر الس���يما في ظ���ل النهضة التي 
تشهدها سلطنة عمان الشقيقة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار بقيادة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وبحكم العالقات التي تربطني 
بأصدق���اء أع���زاء وش���خصيات في الس���لطنة، فإن مم���ا يثلج الفؤاد تل���ك المكانة 

العظيمة من الحب ل� “خليفة بن سلمان” في قلوب العمانيين.
العالق���ات العماني���ة البحريني���ة ماضي���ة في رس���م تصاع���دي كبير ضم���ن نموذج 
متق���دم م���ن التع���اون، ونعود إلى ش���هر س���بتمبر الماض���ي، والذي ش���هد توقيع 5 
اتفاقي���ات تؤك���د عل���ى تحقي���ق نجاح يستش���رف متطلب���ات مواجه���ة التحديات 
اآلنية والمس���تقبلية بدعم وتوجيهات صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، وس���لطان ُعمان الس���لطان قابوس بن س���عيد، والتي 
تأسست على التنسيق المشترك من جهة والتشاور الثنائي لوضع قراءات دقيقة 
في تش���خيص التحديات، لهذا جاءت أعمال الدورة السادسة للجنة البحرينية - 
العمانية المش���تركة بمدينة صاللة في سبتمبر الماضي تحمل جملة من مذكرات 
التفاه���م في مج���االت الثقاف���ة، التعاون الس���ياحي، البيئ���ة والش���ؤون المناخية، 
الش���باب والرياض���ة كراف���د للتعاون السياس���ي واألمن���ي واالقتص���ادي والتجاري 

والصناعي والتنموي.

ويحق للشعبين، العماني والبحريني، التعبير بكل صدق واعتزاز وطني  «
بترجمة هذه الثمار إلى عمل يخدم مسيرة تحقيق التطلعات المشتركة 

بتناغم مع القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، وهو ما عبر 
عنه سمو رئيس الوزراء بالحرص على السعي المشترك لدخول مجاالت 

جديدة، فاآلمال كبيرة والمستقبل يحمل بشائر الخير.

بين مسقط والمنامة... اآلفاق مبشرة

“وال يهمك أنا أدعوك!”

األميرة سبيكة والعصر 
الذهبي للمرأة

أم���ر موج���ع، صدي���ق عرب���ي، بينن���ا صداق���ة قديم���ة، 
دعان���ي مؤخ���رًا لفعالي���ة بدول���ة خليجي���ة، ويفترض 
أن تك���ون الدعوة من قبل المرك���ز والجهة الخليجية 
المنظمة، وحين س���ألته لماذا لم أتلق الدعوة مباشرة 
رد بخي���الء “وال يهم���ك أن���ا أدع���وك”، طبع���ًا رفض���ت 
الدع���وة وس���أرفضها مرات مادامت تأتي بالواس���طة 
العربي���ة ال الخليجية، وهذا ما أثار ش���جني وطرحت 
سؤاال على نفسي: إلى أين نحن سائرون بالمنطقة؟

أرجوك���م أال يحور األمر َعل���ىَّ للعنصرية، بالعكس أنا 
أدين للع���رب واألجانب بمس���اهماتهم التاريخية قبل 
عق���ود بالمنطقة، لكن حان الوقت لنطلق جرس إنذار 
فيما تتجه نحوه المنطقة إن ظلت تسلم كل المرافق 
والمج���االت للعمالة الخارجية بينم���ا العمالة المحلية 
فعل���ى  البطال���ة،  عل���ى رصي���ف  تنتظ���ر  والخليجي���ة 
مس���توى القطاعات الثقافية والسياحية واإلعالمية 
الت���ي هي أكث���ر القطاعات الت���ي تتوفر فيه���ا العمالة 

المحلي���ة والخليجي���ة مازالت بيد الغي���ر، وأنتم أعلم 
بالغير وم���دى والئه للمنطقة من اإلخوان المس���لمين 
العرب وعناصر حزب هللا بقطاعات ثقافية وإعالمية 
وصحافي���ة بالمنطق���ة، وهذه العناص���ر تتخفى تحت 
يافط���ة ال���والء للمنطقة بعد انكش���اف ه���ذه األحزاب 
وتعريته���ا فصار ه���ؤالء يرتدون قناع ال���والء للدول 
يكش���فون  منه���ا  يهاج���روا  أن  وبمج���رد  الخليجي���ة 
قناعه���م، ويب���دأ تس���ريب المعلوم���ات واألكاذيب عن 

هذه الدول التي عملوا فيها.
مشكلتنا ليست بحاجتنا لهؤالء العاملين من الخارج 
واآلث���ار  والس���ياحة  واإلع���الم  الثقاف���ة  بقطاع���ات 
وغيره���ا، مش���كلتنا تفضيل هؤالء عل���ى أبناء الوطن 
واألشقاء الخليجيين فيما بينهم، ورغم وجود كوادر 
محلي���ة وخليجي���ة تف���وق بمس���توياتها القادمين من 
الخ���ارج لكن اللغ���ز يظل بتفضيل ه���ؤالء المهاجرين 
الذي���ن لألس���ف بمج���رد توليه���م المس���ؤوليات تظه���ر 

غطرس���تهم وخيالؤهم وكأنه���م ينتقمون بتوظيفهم 
بدالً من والئهم للبلد الذي احتضنهم.

ال أفه���م حت���ى اآلن كي���ف يفك���ر المس���ؤولون عندن���ا 
م���ن وزراء ووكالء وكل من يفت���ح الباب للمهاجرين 
ويغلق���ه بوج���ه الوطنيي���ن، م���ا هي الحكم���ة من هذه 
السياس���ة التي أعود وأؤكد أنني لس���ت ش���عبويًا أبدًا 
ول���م أك���ن كذلك ول���ن أك���ون بي���وم هك���ذا، فعقيدتي 
اإلنس���انية والحضاري���ة حصانتي به���ذا االتجاه، لكن 
حين يفيض الماء على الطحين تحدث الكارثة وهو 
م���ا مررنا فيه ب���دول المنطقة حينما ش���رعنا األبواب 
لمهاج���ري اإلخ���وان وح���زب هللا واآلن للعنصريي���ن 

العرب الذين يكنون الحقد لكل ما هو خليجي.

تنويرة: حين ينسجم الديني  «
بالسياسي تفقد األمة هويتها.

هناك فرق بين األش���خاص الذين يمارسون عمال معينا بشكل 
روتين���ي أو بحك���م وظيفته���م أو تطلعهم إلى كس���ب المال أو 
غي���ره، وبي���ن األش���خاص الذي���ن يقوم���ون بمهامه���م كرس���الة 
يؤمنون بها ويبذلون ما في وس���عهم، ليس فقط إلنجاح هذه 
المه���ام، لكنه���م يبدع���ون أكث���ر ف���ي نجاحاتهم الت���ي تتحقق، 
وس���مو األمي���رة س���بيكة بن���ت إبراهي���م قرين���ة عاه���ل الب���الد 
المف���دى لديها رس���الة تجاه الم���رأة البحرينية تعش���قها وتبدع 
في حش���د الجه���ود من أجل نجاحها في االرتق���اء بالمرأة في 

كل المجاالت.
هذا الحماس وهذه العاطفة النبيلة التي تتحدث بها س���موها 
عن نجاحات المرأة البحرينية وتطلع س���موها للمزيد والمزيد 
م���ن النجاح���ات تثب���ت أن ما تقوم ب���ه تجاه المرأة هو رس���الة 
إنس���انية وإحساس من س���موها بمعاناة وقسوة ماضي المرأة 

هنا وهناك.
اهتم���ام س���موها بقضايا المرأة ليس كلمة تق���ال في مؤتمر أو 
توصية أو تصريحات تطلقها بحكم المجاملة أو البروتوكول، 

بل برامج وسياسات وخطط توضع وأدوات تحفيز ومكافآت 
بهذه البرامج والسياس���ات ثم آليات متابعة وفرق عمل تقيم 
م���ا تم إنج���ازه عل���ى أرض الواق���ع ف���ي كل المج���االت ابتداء 
من مش���اركات الم���رأة ونجاحاتها في مج���ال الوظائف العامة 
ومش���اركاتها في مجال السياس���ة وتوليها المناصب وقيادتها 

برامج التنمية الشاملة في البالد.
وطالما أن سموها تتمتع بهذا الحماس وهذا اإلخالص لقضايا 
الم���رأة ونجاحاتها، فإن هذا الحماس حتما ينتقل للناش���طين 
والمرتبطي���ن بقضايا المرأة، ليس فقط داخل المجلس األعلى 

للمرأة، بل في كل قطاعات المجتمع البحريني.
له���ذا فإن عهد س���مو األميرة س���بيكة هو العه���د الذهبي للمرأة 
البحريني���ة، وه���ذا أمر سيس���جله التاريخ وتس���جله األدبيات 

المكتوبة عن نجاحات المرأة البحرينية في أنحاء العالم.
رغم كل اإلنجازات التي تحققت، فس���موها تطمح إلى المزيد 
والمزي���د من التقدم للم���رأة في كل المج���االت، فقد قالت في 
كلمته���ا أم���ام المؤتمر الدولي حول دور المش���اركة السياس���ية 

للم���رأة ف���ي تحقيق العدالة التنموية: “إن ه���ذا يجعلنا نتوقف 
قليال لتقييم جهودنا المش���تركة، والبحث عن فرص تحس���ين 
جديدة للبناء على ما تم إنجازه، واسمحوا لي بهذه المناسبة 
أن أطرح عددا من التس���اؤالت والخواطر، وتس���اءلت سموها 
ه���ل من طريق���ة مثلى للتغلب عل���ى تح���دي ردم الفجوة بين 
النصوص الدس���تورية والقانونية التي رس���خت حقوق المرأة 
السياس���ية وبين الثقاف���ات واألعراف لممارس���ة تلك الحقوق 
بشكل واقعي، وصوال لعدالة التمتع بالفرص واإلسهام المؤثر 

في استدامة التنمية والتنافسية؟”.

“إن عهد صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة  «
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 

المفدى هو العهد الذهبي للمرأة البحرينية، وهذا 
أمر سيسجله التاريخ وتسجله األدبيات المكتوبة 

عن نجاحات المرأة البحرينية في أنحاء العالم”.
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أحمد جمعة
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ممنوع الدخول... رسالة 
إلى وزارة المواصالت

بع���ض  أمزج���ة  تتس���بب  األحي���ان  بع���ض  ف���ي 
الموظفين واس���تهتارهم واستعراض عضالتهم 
وتصوره���م أنه���م وصل���وا إل���ى مرحل���ة “الناهي 
واآلمر” في إحراج المسؤول دون علمه وتقديم 
صورة مغلوطة وس���يئة عن م���كان عمله، وهذه 
النوعية م���ن الموظفين واتجاهاتهم الس���لوكية 
غالبا ما تعاني من النقص والخطأ واإلهمال، لذا 
من غير الممك���ن وضعهم كواجهة تمثل الوزارة 
أو الجه���ة الت���ي يعمل���ون به���ا ألنه���م باختص���ار 
يعانون من قصور شديد في التعامل مع الناس.

“كب���ار  بطاق���ة  وبحوزت���ه  صحاف���ي  مواط���ن 
الزوار” م���ن وزارة المواصالت “الجهة المنظمة” 
وتحدي���دا م���ن مدير مع���رض البحري���ن الدولي 
المع���رض  فعالي���ات  لحض���ور  وذل���ك  للطي���ران، 
الخاص���ة  االس���تراحة  قاع���ة  إل���ى  والدخ���ول 

بال���وزارة وقتم���ا يحت���اج ذل���ك س���واء لتجمي���ع 
أف���كاره وتدوينه���ا أو التق���اط أنفاس���ه، كم���ا أن 
وكيل الوزارة لش���ؤون الطي���ران المدني بوزارة 
المواص���الت واالتص���االت أوص���ى به���ذا الكاتب 
نظي���ر م���ا يقدمه من خدمات للوط���ن ونقله إلى 
العالم رس���الة معرض البحرين الدولي للطيران، 
لكن م���ا حصل التالي، حينما ذه���ب الكاتب إلى 
قاع���ة اس���تراحة ال���وزارة معلق���ا بطاقت���ه الت���ي 
تخول���ه الدخ���ول وقفت ثالث موظف���ات، وقلن 
له “ممنوع الدخ���ول!”، “ممنوع الدخول.. كيف؟ 
لدي بطاقة ألدخل، انظروا”، وتابعت الموظفات 

بنبرة خالية من المسؤولية، ممنوع الدخول.
وق���ف كاتبن���ا حائ���را وه���و يش���اهد م���ن يحم���ل 
نفس البطاقة مرحبا به ومن كل الجنس���يات إال 
ه���و وكأنه منب���وذ أو يعيش في عزل���ة، وأرادها 

محاول���ة أخيرة وق���ال لهن، هل مدي���ر المعرض 
ومع���ه وكي���ل ال���وزارة يعرفان أنن���ي ممنوع من 
الدخ���ول؟ لك���ن دون فائ���دة، فكلم���ة ممنوع من 

الدخول كانت كالقمر في أفقهن.

السؤال الذي يطير كنسر جامح... لماذا  «
كان هذا التصرف منهن، ومن أعطاهن 

الحق في خرق بروتوكول متعارف عليه في 
كل مكان؟ هل المسألة مرتبطة بشكل 
الشخص، فإذا أعجبني شكله وهندامه 

سمحت له بالدخول وإذا لم يعجبن فلن 
تفيده مليون بطاقة “كبار الزوار”، ما حصل 

شيء غريب ونتمنى من اإلخوة في وزارة 
المواصالت واالتصاالت فتح تحقيق ألنها 

مسألة “كرامة” وربما تتكرر مع ضيف من 
خارج البلد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

جاءت الرس���الة التي وجهها وزير العدل والشؤون اإلسالمية إلى جموع الشباب 
الذي���ن يش���اركون للمرة األولى ف���ي انتخابات ه���ذا العام، بصيغة أبوية مباش���رة 
تراعي المصلحة العامة للوطن وتش���د على أيدي الش���باب بالمساهمة في صناعة 

قراراتهم المستقبلية عن طريق االنتخاب الصحيح.
وسأقتبس هنا من هذه الرسالة الملهمة الناصحة عندما خاطب الشباب “إن قرار 
الغد بين أيديكم، فأنتم الحاضر والمستقبل وأنتم من سيواصل البناء ويحافظ 
على بالدكم عزيزة ش���امخة أبية ضد أية محاوالت للمس���اس بس���يادتنا وهويتنا 

الوطنية الجامعة”.
خيرا فعل معالي الوزير، فقد برهن على التواصل المباش���ر بين القيادة الحكيمة 
وش���باب المس���تقبل، واالهتم���ام بهم عبر توجيه رس���الة واضحة ذات مس���ؤولية 
كبيرة تبرهن على مدى االهتمام بعنصر الشباب في اتخاذ قرارات مهمة مصيرية 
تنصب في مصلحتهم كونهم يشكلون النواة األساسية لبناء الوطن وهم األدرى 
بما سيناس���بهم مس���تقبال مع إدماجهم في مث���ل هذه الق���رارات وتمكينهم رويدا 

رويدا من أجل المضي قدما في عجلة التنمية.
إن اإلحصائي���ات األخي���رة كان���ت واضح���ة تج���اه مدى فتي���ة الش���عب البحريني 
حيث إن أغلب مواطنيه في عمر الش���باب، الش���باب الذين يقع على عاتقهم بناء 
المس���تقبل والتأه���ب لَِغد أفضل وحي���اة رغدة منعمة إذا ما ت���م االهتمام بخطط 
المس���تقبل وتنمي���ة الوع���ي االجتماعي والسياس���ي واأله���م تغليب أم���ن الوطن 

ومصلحته على أية مصلحة أخرى شخصية كانت أم فئوية.

ومضة: «

إن محاوالت فئات بسيطة تحييد الشباب وغيرهم عن المشاركة في  «
االنتخابات التي باتت قريبة جدا أصبحت محاوالت مكشوفة وحيلها 

ال تنطلي على شباب متعلم مسؤول يعي مدى أهميته في وطنه 
والمعنى الحقيقي للوطن.

قراءة في رسالة وزير العدل إلى الشباب

سمر األبيوكي

عادل عيسى المرزوق
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أقدم االتحاد البحريني 
لكرة السلة على خطوة 

الفتة للغاية بالتعاقد مع 
البروفيسور الكندي ستيفان 

بالي؛ إلعداد خطة طويلة المدى 
لتطوير رياضة كرة السلة 

في البحرين، تنفيذا للرؤية 
االستراتيجية الجديدة لالتحاد.

مدرب منتخب الكرة سكوب 
أحدث جدال واسعا في الساحة 

الكروية عموما والمحرقاوية 
خصوصا بعدما أبخس حق 

ونجومية الحارس سيد محمد 
جعفر في تصريحه األخير الذي 

افتقد لحسن الكالم والتمييز بين 
مجموعة مكملة لبعضها.

بحض���ور عض���و المجل���س األعل���ى للش���باب 
اللجن���ة  إدارة  مجل���س  عض���و  والرياض���ة، 
االتح���اد  رئي���س  البحريني���ة  األولمبي���ة 
البحريني لكرة الطاولة الش���يخة حياة بنت 
عبدالعزي���ز آل خليف���ة، والوكي���ل المس���اعد 
للتخطيط والترويج وزارة ش���ؤون الشباب 
إدارة  ومدي���ر  العم���ادي،  وف���اء  والرياض���ة 
ش���ؤون األندي���ة بال���وزارة ط���ارق العرب���ي، 
منافس���ات  الس���بت  أم���س  ي���وم  انطلق���ت 
للفتي���ات  التنافس���ي  الرياض���ي  البرنام���ج 
ش���ؤون  وزارة  تنظم���ه  وال���ذي  “رياضي���ة”، 
الشباب والرياضة بين مجموعة من األندية 
المحلية في أربعة ألعاب رياضية وهي كرة 
الطاولة، كرة السلة، كرة الطائرة وكرة اليد، 
حي���ث احتضنت صال���ة االتح���اد البحريني 
لكرة الطاولة افتتاحية البرنامج بمنافسات 
لعب���ة ك���رة الطاول���ة عب���ر مباراتي���ن جمعت���ا 

البحرين مع عالي، وسماهيج مع سار.
في المباراة األولى لم تجد فتيات سماهيج 
ال���ذي  اللق���اء  إنه���اء  ف���ي  بالغ���ة  صعوب���ة 
جمعه���ن بفتي���ات س���ار لصالحه���ن وبنتيجة 
ثالث���ة أش���واط دون مقابل، وج���اءت نتائج 
األش���واط جمعيها بثالثي���ة نظيفة لالعبات 
س���ماهيج، بعد أن تغلبت وديعة حسن على 
فاطم���ة يعق���وب، ومريم المزي���ن على ليلى 
السيد شرف وغدير المزين على جنان علي 
الدرازي؛ لكي تحصد فتيات س���ماهيج أول 
انتص���ار ونقطتي���ن، فيما أصب���ح في رصيد 

فريق سار نقطة واحدة.
وف���ي المب���اراة الثاني���ة الت���ي كان���ت أكث���ر 
حماس���ة وتنافس���ية، تغلب���ت فتي���ات فريق 
البحري���ن عل���ى فتي���ات فريق عال���ي بثالثة 
أش���وط لش���وط واح���د، وج���اءت تفاصي���ل 
األش���واط بتق���دم عال���ي عب���ر الالعب���ة منار 
مه���دي الت���ي تغلب���ت عل���ى عائش���ة اليحيى 
بثالث���ة أش���واط لش���وط، وبعد ذل���ك تفوقن 
فتيات فريق البحرين بحصد ثالثة أشواط 
وبثالثية نظيفة عبر تغلب الالعبات فاطمة 
وفاطم���ة  فتح���ي،  زين���ب  عل���ى  القاس���مي 
البقالي على أس���ماء زين العابدين، وفاطمة 
القاس���مي مجددا على الالعب���ة منار مهدي، 
فري���ق  رصي���د  ف���ي  أصب���ح  الف���وز  وبه���ذا 
البحرين نقطتنا وفريق عالي نقطة واحدة.

القاسمي: سعداء والفوز دافع

اعتب���رت العبة فريق البحرين لكرة الطاولة 
اللق���اء  الف���وز ف���ي  ب���أن  القاس���مي  فاطم���ة 
االفتتاحي كان مهما للغاية، مشيرة بأن هذا 
الفوز يعتبر دافعا جيدا لبقية المباريات؛ من 
أجل مواصل���ة االنتصارات وتحقيق الهدف 
بالمرك���ز  التتوي���ج  ف���ي  المتمث���ل  المأم���ول 
األول، مبينة بأن االس���تعدادات ستتواصل 
بشكل مكثف خالل األيام المقبلة ومن أجل 

تعزيز قوة الفريق في الجولة القادمة.

وديعة: الفوز خطوة مهمة

أكدت العبة فريق س���ماهيج لك���رة الطاولة 
وديعة حس���ن بأن تحقيق فريقها الفوز في 
المباراة االفتتاحي���ة ببطولة رياضية يعتبر 
خطوة مهمة للفريق الس���يما وأنه���ا المباراة 
األول���ى، مش���يرة ب���أن التفكي���ر حالي���ا ف���ي 

كيفية اس���تثمار هذا الف���وز؛ من أجل تقديم 
مستوى أفضل في المباراة المقبلة بالجولة 
الثاني���ة، وأب���دت س���عادتها للمس���توى ال���ذي 
قدم���ه الفريق في اللقاء متمنية بأن يتطور 
األداء في الج���والت القادمة، والذي يتوقع 

أن تكون مبارياته أكثر قوة وندية.

مكي: التوتر هو سبب خسارتنا

أعتب���ر م���درب فري���ق س���ار للفتي���ات لك���رة 
الطاول���ة جعفر مكي بأن خس���ارة فريقه من 
فريق سماهيج في افتتاح منافسات بطولة 
رياضية س���ببه الرئيس كان توتر الالعبات؛ 
كونها المباراة االفتتاحية في البطولة، ومع 
ذلك فإنه أشاد بمستوى الالعبات، وأكد بان 
العمل س���يكون مكثفا لتج���اوز األخطاء في 
الجول���ة القادمة؛ من أجل الظهور بمس���توى 

أفض���ل، عل���ى الرغ���م م���ن أن الفري���ق يضم 
العبات خبرتهن ليست طويلة في اللعبة.

زين العابدين: قدمنا أداء جيدا

أوضح���ت العبة فري���ق عالي لك���رة الطاولة 
أس���ماء زين العابدين ب���أن فريقها قدم أداء 
جي���دا في مبارته االفتتاحية بدوري بطولة 
رياضي���ة أمام فتي���ات فري���ق البحرين رغم 
الخسارة بشوط مقابل ثالثة، وقالت “قدمنا 
كل م���ا لدين���ا ولك���ن ل���م يحالفن���ا التوفي���ق، 
سنسعى جاهدين للتفكير بالمباراة القادمة؛ 
م���ن أج���ل تحقي���ق االنتص���ار األول، ولدينا 
القدرة على تحقيق ذلك عبر العمل المكثف 

خالل األيام المقبلة”.

الشيخة حياة تشهد انطالقة برنامج “رياضية”
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نادي البحرين للتنس

حق���ق الالعب س���لمان حس���ن لقب فردي 
الثاني���ة  “جيب���ك”  بطول���ة  ف���ي  الرج���ال 
والثالثي���ن المفتوحة ف���ي التنس، والتي 
ينظمها ن���ادي البحرين للتنس  من 7 إلى 
19 نوفمبر الجاري برعاية شركة الخليج 

لصناعة البتروكيماويات.
 وق���د حقق س���لمان اللقب بع���د فوزه في 
المب���اراة النهائي���ة عل���ى الالع���ب أحم���د 
ضي���ف بنتيج���ة 3-6 و 3-6، بينم���ا تمكن 
الثنائ���ي عل���ي خنج���ي وحس���ن الخنيزي 
م���ن تحقي���ق لقب زوجي الرواد س���ن 55 
س���نة وذل���ك بع���د فوزهم���ا ف���ي المب���اراة 
النهائي���ة عل���ى الثنائي محمد الموس���وي 
وعبدالحسين نشابه بنتيجة 2-6 و 6-1، 
وف���ي مس���ابقة زوج���ي الس���يدات حق���ق 
الثنائ���ي الفلبين���ي هان���ا اس���بونزا وتيس 
ك���ورال لق���ب البطول���ة بع���د فوزهما على 
الثنائ���ي األميركي كيلوي ماكنري وإيمي 

كانالس بنتيجة 4-6 و6-1.

وف���ي الي���وم قب���ل األخي���ر للبطول���ة تقام 
اليوم مباراتا الدور قبل النهائي لمسابقة 
الفائ���ز  يتقاب���ل  حي���ث  الس���وبر،  ف���ردي 
م���ن لق���اء إلي���اس عب���د الرض���ا وجنج���ي 
س���وكينو مع الفائز من لقاء كريم وحسن 
ه���ذه  مباري���ات  وتحظ���ى  عبدالرض���ا، 

المس���ابقة بحض���ور ومتابع���ة كبي���رة من 
عشاق لعبة التنس.   

وتق���ام اليوم المب���اراة النهائية لمس���ابقة 
زوجي الرواد سن 45 سنة، حيث يتقابل 
الثنائي عبدهللا الدوس���ري وعلي خنجي 

مع الثنائي الفلبيني رونالدو وراندي.

سلمان حسن بطل فردي الرجال

ف������وز خ���ن���ج���ي وال����خ����ن����ي����زي ب����ك����أس ال�������رواد

سلمان يظفر بفردي بطولة “جيبك”

وزارة شؤون الشباب والرياضة

اس���تقبل وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
هش���ام الجودر، رئيس مجلس إدارة نادي 
النوي���درات محمد علي، وعدد من أعضاء 
مجل���س اإلدارة وذل���ك بحض���ور الوكي���ل 
المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت خالد 
س���ليم الحاج، ومدير إدارة شؤون األندية 

طارق العربي.
وف���ي بداي���ة اللق���اء، رح���ب وزي���ر ش���ئون 
وأعض���اء  برئي���س  والرياض���ة  الش���باب 
مجل���س إدارة ن���ادي النوي���درات، مش���يدا 
بالدور المتميز الذي تلعبه أسرة النادي في 
إثراء مسيرة الحركة الشبابية والرياضية 
ف���ي المملك���ة م���ن خ���الل رعاية األنش���طة 
الرياضي���ة المختلفة، متمني���ا كل التوفيق 
والنجاح لمجلس اإلدارة في قيادة النادي 

نحو آفاق رحبة من التقدم والتطور.
الج���ودر  اس���تمع هش���ام  اللق���اء،  وخ���الل 
إل���ى ش���رح م���ن رئي���س ن���ادي النوي���درات 
حول خطط وبرامج الن���ادي واحتياجاته 

خ���الل  التط���رق  ت���م  كم���ا  المس���تقبلية، 
االجتم���اع إلى االس���تغالل األمث���ل لموارد 
م���ن  ع���دد  دراس���ة  ف���ي  والب���دء  الن���ادي 
المش���اريع االس���تثمارية التي تتناسب مع 
المنطقة، كما تم التناقش حول المقترحات 
التي تعجل من عملية االستثمار، كما حث 
مجل���س إدارة النادي بتقدي���م المقترحات 

واألف���كار االس���تثمارية بص���ورة س���ريعة؛ 
حتى تتمكن ال���وزارة من البدء في اتخاذ 
اإلجراءات اإلدارية المتبعة. وأكد الجودر 
حرص الوزارة على تلبية احتياجات نادي 
النويدرات وف���ق اإلمكانات المتاحة حتى 
يواصل تأدي���ة دوره في منظومة الحركة 

الشبابية والرياضية في المملكة.

جانب من اللقاء

الرياضي��ة المنظوم��ة  ف��ي  األندي��ة  دور  عل��ى  التأكي��د 

الجودر يستقبل رئيس نادي النويدرات

علي مجيد

يح���ل منتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة القدم 
ضيفا على نظيره المنتخب العماني، مساء 
غ���ٍد اإلثني���ن عل���ى اس���تاد مجمع الس���لطان 
قاب���وس الرياض���ي ببوش���ر، ف���ي مواجه���ة 
ودي���ة؛ تحضي���را لمنافس���ات بطول���ة كأس 
آس���يا المق���ررة ف���ي اإلم���ارات، مطل���ع العام 

المقبل.
وكان منتخبن���ا ق���د حط رحاله في س���لطنة 
عمان مس���اء أم���س األول )الجمع���ة(، قادما 
م���ن الكويت بعدم���ا ألغيت مبارات���ه الودية 

مع األزرق بسبب األجواء المناخية.
وخاض األحمر مس���اء أمس، تدريبه األول 
في مسقط بكامل نجومه الذين استدعاهم 

المدرب التشيكي ميروسالف سكوب.
وسيختتم منتخبنا مساء اليوم تحضيراته 
للقاء، إذ س���يخوض األحم���ر تدريبه األخير 
بقيادة المدرب س���كوب الذي من المؤمل له 

أن يكون على ملعب المباراة.

وتض���م القائم���ة كال من: س���يد ش���بر علوي، 
عبدالكريم فردان، أشرف وحيد، سيد رضا 
عيسى، أحمد ميرزا، سيد مهدي باقر، حمد 
شمس���ان، أحمد بوغمار، وليد الحيام، أحمد 
جمعة، س���يد ضياء س���عيد، أحم���د عبدهللا، 
عبدالوه���اب عل���ي، جاس���م الش���يخ، كمي���ل 
األس���ود، محمد الح���ردان، علي مدن، أحمد 
موس���ى، جمال راشد، محمد مرهون، هزاع 
علي، س���امي الحس���يني، أحمد الش���روقي، 
عبدهللا يوس���ف، محم���د الرميح���ي، مهدي 

حميدان.
وكان آخ���ر ف���وز لمنتخبن���ا الوطن���ي عل���ى 
نظي���ره العمان���ي ف���ي 2010 ببطول���ة اتحاد 

غرب آسيا بهدفين نظيفين.

يذكر أن منتخبنا سيلعب ضمن  «
المجموعة األولى ببطولة كأس 

آسيا مع الهند، وتايلند، واإلمارات، 
فيما سيلعب منتخب عمان يلعب 

ضمن المجموعة السادسة إلى جانب 
اليابان، وأوزبكستان، وتركمانستان.

منتخبنا لدى وصوله مسقط

آس��يا ل��كأس  منتخبن��ا  تحضي��رات  ضم��ن  المب��اراة 

األحمر يواجه عمان ودًيا اإلثنين

في إطار حرصها المستمر على حث الناس 
للمشاركة في االنتخابات النيابية والبلدية 
التي س���تجري الس���بت المقبل، علقت هيئة 
اإلفتاء والتش���ريع القانون���ي مجموعة من 
اإلعالن���ات ف���ي صال���ة االتح���اد البحرين���ي 
للك���رة الطائ���رة بمدين���ة عيس���ى الرياضية 
وفيه���ا ش���عار الحمل���ة اإلعالمي���ة “#نلبي_

الواجب”.
وت���م وضع ما يق���ارب م���ن 4 إعالنات على 
م���دار الصال���ة بهدف تش���جيع الن���اس على 
المشاركة في االنتخابات النيابية والبلدية، 
خصوصا أن الصاالت والمالعب الرياضية 
الطائ���رة  الك���رة  اتح���اد  صال���ة  وتحدي���دًا 
الجماهي���ر  م���ن  كبي���رة  أع���داد  تس���تقطب 
والمدربي���ن  والالعبي���ن  األندي���ة  وممثل���ي 
واإلداريي���ن والح���كام واإلعالميي���ن الذين 

يحق لهم التصويت في االنتخابات.
والتش���ريع  اإلفت���اء  هيئ���ة  نش���رت  كم���ا 

مختل���ف  ف���ي  اإلعالن���ات  م���ن  مجموع���ة 
ش���وارع المملكة واألماكن العامة منذ نحو 
ش���هر تقريبا، وربما تكون هي المرة األولى 
التي يتم فيها نش���ر إعالن���ات في المالعب 
والص���االت الرياضية الس���تهداف ش���ريحة 
التصوي���ت  له���م  يح���ق  مم���ن  الرياضيي���ن 
ثق���ال  ف���ي االنتخاب���ات والذي���ن يش���كلون 
انتخابيًا كبيرا وكتلة واس���عة، خصوصا أن 
الشباب يشكلون العنصر األكبر من القطاع 
الرياضي، وهو ما س���يكون له أبلغ األثر في 

إنج���اح الع���رس الوطن���ي ودف���ع أكب���ر عدد 
من المواطنين للمش���اركة الفاعلة واختيار 
المرش���ح األكف���أ لتول���ي عضوي���ة المجلس 

البلدي والبرلمان.

ويشار إلى أن االنتخابات الحالية  «
شهدت مشاركة أعداد كبيرة من 

الرياضيين للترشح لعضوية مجلس 
النواب والمجالس البلدية بمختلف 

المحافظات بصورة غير مسبوقة 
مقارنة بالسنوات الماضية.

اعالن االنتخابات في صالة اتحاد الكرة الطائرة

تس��تهدف ش��ريحة الرياضيين إلنج��اح الع��رس الوطني

إعالنات االنتخابات تغزو المالعب

حسن عليسبورت

اعتلى فريق النجمة صدارة دوري اليد إثر فوزه الكبير على نظيره االتحاد 
)22/25( ف���ي اللق���اء المؤج���ل م���ن الجولة الثاني���ة للدور التمهي���دي والذي 

جمعهما امس السبت.

وك������ان ال���ش���وط 
ق���د  األول 
انتهى لصالح 
ال������ره������ي������ب 
ال����ن����ج����م����اوي 

3 اهداف  بفارق 
 ،)10/13( وب���ذل���ك وب���ن���ت���ي���ج���ة 

وصل للمركز األول برصيد 15 نقطة 
وب��ف��ارق األه����داف ع��ن األه��ل��ي، أما 
االتحاد الذي تلقى الخسارة الثالثة 

صار رصيده 8 نقاط.
صعوبة  أي��ة  النجمة  يجد  ول��م 
تذكر في تحقيق الفوز في ظل 
التي  الفنية  اإلم��ك��ان��ات  ف���ارق 
بأريحية  ولعب  لصالحه،  صبت 
تامة، فرض من خاللها سيطرته 
يشاء  كيفماء  المجريات  وسيّر 
منذ البداية حتى النهاية ليخرج 
ال��ت��ي جعلته  ال��ث��الث  ب��ال��ن��ق��اط 
ينهي مبارياته بالعالمة الكاملة. 

النجمة يتصدر دوري اليد

النجمة

األهلي

باربار

الدير

توبلي

15

15

13

12

11

نقطة

نقطة

نقطة

نقطة

نقطة

ترتيب الفرق

الشباب

أم الحصم

االتفاق

االتحاد

التضامن

سماهيج

البحرين

11

9

7

8

7
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يش���ارك حكمن���ا الدولي للكرة الش���اطئية ولي���د محمود ف���ي إدارة مباريات بطولة 
آس���يان للكرة الشاطئية Aff beach soccer championship، والتي ستقام في 

إندونيسيا في الفترة 18 وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وكل���ف االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم 
حكمن���ا الدول���ي للك���رة الش���اطئية وليد 
محم���ود للمش���اركة ف���ي إدارة مباريات 
البطول���ة، إذ يع���د الحك���م ولي���د محمود 
ضم���ن نخب���ة ح���كام ق���ارة آس���يا عل���ى 

مستوى لعبة كرة القدم الشاطئية.
ويأت���ي التكلي���ف الص���ادر م���ن االتح���اد 
ولي���د  للحك���م  الق���دم  لك���رة  اآلس���يوي 

محمود؛ اس���تمرارا للنجاحات المتعددة 
التي يحققه���ا التحكي���م البحريني على 
جميع األصعدة وفي مختلف البطوالت.

وتتمتع الصاف���رة البحرينية بثقة كبيرة 
في جميع األوساط المحلية واإلقليمية 
والقاري���ة والدولي���ة؛ نظي���ر م���ا تقدم���ه 
الك���وادر التحكيمية من تميز في األداء 
التحكيمي���ة  الكف���اءة  حج���م  تعك���س 

البحرينية س���واء على مس���توى تحكيم 
المالع���ب المفتوحة، أو كرة الصاالت أو 

الكرة الشاطئية.

يشارك حكمنا الدولي المونديالي نواف شكرهللا وحكمنا المساعد 
الدول���ي المونديال���ي ياس���ر تلفت في إدارة مباراتي���ن وديتين في 

فترة أيام الفيفا بشهر نوفمبر الجاري.
وسيش���ارك الحكم نواف ش���كرهللا والحكم ياس���ر تلفت في إدارة 
مب���اراة منتخب���ي األردن والهن���د الودي���ة الدولية يوم الس���بت 17 
نوفمب���ر الجاري، والمقرر إقامتها في األردن، إذ يش���ارك ش���كرهللا 

بصفته حكما رابعا، فيما تلفت بصفته حكما مساعدا ثانيا.
كم���ا يش���ارك الحكمان ش���كرهللا وتلف���ت أيض���ا ف���ي إدارة المباراة 
الودي���ة الدولي���ة الت���ي س���تجمع منتخ���ب األردن األول ومنتخ���ب 
الس���عودية األول ي���وم الثلث���اء 20 نوفمب���ر الج���اري ف���ي األردن، 
حي���ث يش���ارك يش���كرهللا بصفت���ه حكما للس���احة وتلف���ت بصفته 

حكم���ا مس���اعدا أوال. وتأت���ي إدارة الحكمين للمباري���ات بناء على 
طلب االتحاد األردني لترش���يح حكم دولي وحكم مس���اعد دولي 
للمش���اركة ف���ي إدارة المباريات الودية الدولي���ة للمنتخب األردني 

خالل شهر نوفمبر الجاري.

شكراهلل وتلفت يديران وديتي األردنمحمود حكًما ببطولة AFF الشاطئية
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استمرارا للنجاحات التي يحققها االتحاد البحريني للكرة الطائرة إقليميا وقاريا ودوليا، وفي تأكيد جديد للنهج اإلداري المتميز الذي يتبعه االتحاد 
في إدارة اللعبة، صنف االتحاد اآلس���يوي، االتحاد البحريني من ضمن أفضل 8 اتحادات نش���طة في القارة اآلس���يوية وذلك من خالل ش���روط عدة 
ومعايي���ر طبقه���ا االتحاد، من أهمها حرصه على اس���تضافة البطوالت القارية والعالمية ونش���اط مركز البحرين الدول���ي للتطوير في تنظيم عدد من 

الدورات والندوات وورش العمل للمدربين والحكام على مدار العام.

جاء ذل���ك في العرض الذي قدمت���ه نائبة رئيس 
االتحاد اآلسيوي الس���يدة “ريتا سوبو” باجتماع 
الجمعي���ة العمومية لالتح���اد الدولي )الكونغرس 
رق���م 36( وال���ذي عق���د مؤخ���را ف���ي المكس���يك 
وشارك فيه وفد االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
برئاسة الش���يخ علي بن محمد آل خليفة ونائب 
الرئي���س عضو مجل���س إدارة االتحاد اآلس���يوي 
جهاد خلفان وأمين السر العام فراس الحلواجي 

وبحضور 222 اتحادا من كافة قارات العالم.
وف���ي االجتماع، ق���دم رئيس االتح���اد البحريني 
الش���يخ علي بن محمد آل خليفة عرضا متكامال 
ع���ن اس���تعدادات مملك���ة البحري���ن الس���تضافة 

21 ع���ام والت���ي س���تقام  العال���م تح���ت  بطول���ة 
المقب���ل  27 يولي���و  18 لغاي���ة  الفت���رة م���ن  ف���ي 
2019، حيث اس���تعرض الش���يخ عل���ي بن محمد 
الت���ي  والخدم���ات  التس���هيالت  كل  خليف���ة  آل 
س���تقدمها المملك���ة والمرافق والمنش���آت والبنى 
التحتية والفن���ادق ومالعب التدريب المش���يدة 
جميعه���ا وفق أعل���ى المواصفات لتحقيق افضل 
بش���هادة  وذل���ك  العالم���ي،  للح���دث  اس���تضافة 
االتحاد الدولي نفسه الذي منح البحرين شهادة 
التميز في استضافة بطولة العالم تحت 19 عام 

التي أقيمت العام الماضي 2017.
إلى ذلك، أعرب الشيخ علي بن محمد آل خليفة 

عن س���عادته البالغة بتصني���ف االتحاد البحريني 
الق���ارة  ف���ي  اتح���ادات  ثماني���ة  أفض���ل  ضم���ن 
اآلس���يوية وال���ذي اعتب���ره ثم���رة لدع���م اللجن���ة 
األولمبية البحرينية برئاس���ة س���مو الشيخ ناصر 
بن حم���د آل خليفة ممثل جالل���ة الملك لألعمال 
المجل���س  رئي���س  الش���باب،  وش���ئون  الخيري���ة 
األعلى للشباب والرياضة، واهتمام األمين العام 
للمجلس األعلى للش���باب والرياضة نائب رئيس 
اللجنة األولمبية الش���يخ س���لمان بن إبراهيم آل 
خليفة، ومتابعة األمين العام المس���اعد للمجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة األمين الع���ام للجنة 

األولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر.

وأضاف الشيخ علي بن محمد أن الفضل  «
في تلك السمعة الطيبة التي حققها 
االتحاد تعود إلى جهود مجلس إدارة 
االتحاد وتفانيهم في العمل كل من 

موقعه واختصاصه، باإلضافة إلى تعاون 
ودور األندية األعضاء في دعم أنشطة 

وبرامج االتحاد، وجهود كل الشركاء 
اآلخرون من شركات داعمة ووسائل 

اإلعالم، كما لم يغفل دور موظفي االتحاد 
وعطائهم غير المحدود.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

اتحـاد الطـائـرة ضمـن أفضـل 8 اتحـادات قارية

علي بن محمد يقدم عرض االتحاد الستضافة بطولة العالم

وليد محمود
شكرالله وتلفت

ش���هد رئيس االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الشيخ عيس���ى بن علي آل خليفة، 
مهرج���ان المايك���رو باس���كت الثالث، الذي أقام���ه االتحاد صباح أمس الس���بت، على 

صالة المغفور له الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة بنادي المحرق.

وأش���اد س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن عل���ي 
بالمشاركة الواس���عة من األندية الوطنية 
والمواه���ب والخام���ات الت���ي تزخ���ر به���ا 
األندي���ة، مؤكًدا س���موه أن مش���اركة هذا 
الع���دد الكبي���ر م���ن البراع���م يع���د بمثاب���ة 
القاع���دة المتين���ة لك���رة الس���لة الوطنية، 
لتكون رافدا أساسيا لفرق الفئات السنية 
والمنتخب���ات الوطني���ة خ���الل الس���نوات 
المقبلة، مثنيًا سموه على التنظيم المميز 
ال���ذي كان عليه المهرجان ومش���يدًا بدور 
لجنة المس���ابقات واللجن���ة الفنية ولجنة 
المدربي���ن واللذين تكاتفوا في العمل من 

أجل إنجاحه.
ويأت���ي حضور س���مو الش���يخ عيس���ى بن 
لمس���ابقات  ومتابعت���ه  الش���خصي  عل���ي 
وفعالي���ات االتح���اد، ف���ي إط���ار االهتمام 
لمس���ابقات  يولي���ه س���موه  ال���ذي  الكبي���ر 

لعب���ة كرة الس���لة، وتأكيًدا لضم���ان توفير 
األج���واء المثالي���ة للعب���ة، حي���ث يحم���ل 
األرضي���ة  توفي���ر  عاتقي���ه  عل���ى  س���موه 

الخصبة لنجاح المسابقات.
وش���هد المهرجان مش���اركة أكثر من 100 
الع���ب يمثل���ون األندي���ة المنضوية تحت 

مظلة اتحاد كرة السلة.
إقام���ة  المهرج���ان  فعالي���ات  وتضمن���ت 
العديد م���ن األلع���اب الترفيهي���ة لالعبين 
الصغ���ار ومس���ابقات متنوع���ة وتدريبات 
مختلف���ة أش���رف عليه���ا لجن���ة المدربي���ن 
باتح���اد كرة الس���لة بمس���اندة مدربي فئة 
“الميكرو باسكت” في األندية المشاركة.

ش���غف  زي���ادة  إل���ى  المهرج���ان  ويه���دف 
الالعبي���ن صغ���ار الس���ن بالس���لة، وزي���ادة 
واكتش���اف  اللعب���ة،  ممارس���ي  قاع���دة 
وتنمي���ة  قدراته���ا  لتعزي���ز  المواه���ب؛ 

مهاراتها.
مهرجان���ات  الس���لة  ك���رة  اتح���اد  ويقي���م 
المايكرو بشكل شهري وبمشاركة واسعة 
م���ن قبل جمي���ع األندية، إذ يع���د هذا هو 
المهرجان الثالث الذي نظمه اتحاد السلة 
الموس���م،  ه���ذا  باس���كت  المايك���رو  لفئ���ة 
ف���ي إطار االهتم���ام الكبير به���ذه القاعدة 
العريض���ة والت���ي تمثل مس���تقبل الس���لة 

البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي متوسطا المدربين والالعبين

مشاركة كبيرة بمهرجان المايكرو باسكت الثالث
الوطني��ة للمنتخب��ات  أساس��يا  راف��دا  القاع��دة  عل��ي:  ب��ن  عيس��ى  الش��يخ  س��مو 

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمياتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

علي بن محمد 
يستعرض االستعدادات 

الستضافة بطولة 
العالم تحت 21 عامًا



sports@albiladpress.com

األحد
18 نوفمبر 2018 

10 ربيع األول 1440

عق���د المكت���ب التنفي���ذي األعلى لالتح���اد الدولي للفروس���ية اجتماع���ه العادي في إط���ار أعمال 
الجمعي���ة العمومي���ة لالتح���اد، والتي تقام في الفترة م���ن 16 - 20 نوفمبر الج���اري في البحرين 
للمرة األولى بمش���اركة دولية واسعة تهدف لمناقشة العديد من الملفات المهمة والقضايا ذات 

العالقة.

الفت���رة  ف���ي  عق���د  ال���ذي  االجتم���اع  وت���رأس 
الصباحي���ة رئي���س االتح���اد للفروس���ية إنغم���ار 
دي ف���وس بحضور أعضاء المكت���ب التنفيذي، 
كما ش���هد حضور النائ���ب األول لرئيس االتحاد 
الدول���ي الش���يخ خال���د ب���ن عب���دهللا آل خليفة، 
وت���م ف���ي االجتم���اع بح���ث وإع���داد توصيات 
ع���دة؛ تمهيدا لعرضها عل���ى الجمعية العمومية 
لالتح���اد ف���ي االجتماع ال���ذي ُس���يقعد الثالثاء 

المقبل. 
التنفي���ذي  المكت���ب  وأعض���اء  رئي���س  وأش���اد 
األعلى لالتحاد الدولي للفروس���ية باس���تضافة 
مملك���ة البحري���ن الح���دث المهم مش���يدا بدعم 
س���مو ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة 
األعل���ى  المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة 
البحريني���ة الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة، 
منوه���ا بالجه���ود الت���ي بذلتها اللجن���ة المنظمة 
للتحضير ألعمال المؤتمر من خالل التسهيالت 

المقدمة للوفود المشاركة.
وت���م التأكي���د ف���ي االجتم���اع عل���ى منج���زات 

االتحاد الدولي للفروس���ية في الفترة من العام 
2014 - 2018 وما تحقق خاللها من تطور في 
عم���ل االتح���اد ف���ي العديد م���ن الجوان���ب، كما 
تمت اإلش���ارة بعض العقبات والتحديات التي 
واجهه���ا االتحاد؛ تمهيًدا لعرضها على الجمعية 

العمومية العادية الحقا.

خالد: تعزيز سمعة البحرين في 

عالم الفروسية وسباقات الخيل

الملك���ي  لالتح���اد  المس���اعد  الس���ر  أمي���ن  أك���د 
البحرين���ي للفروس���ية وس���باقات الق���درة خالد 
العمومي���ة  الجمعي���ة  إقام���ة  أحم���د حس���ن أن 
لالتحاد الدولي للفروس���ية في مملكة البحرين 
للم���رة األولى يع���زز من الس���معة العط���رة التي 
تتمت���ع به���ا المملك���ة ف���ي ه���ذا اإلط���ار، مبين���ا 
أهمي���ة وجود هذا الكم الكبير من المس���ؤولين 
الدوليين عن هذه الرياضة في المملكة لتأطير 
أواصر العالقة مع الدول المشاركة لالرتقاء بها 

وتطويرها. 
كما أش���اد خالد أحمد حس���ن بتوجيهات س���مو 

الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، والتي كانت 
الداف���ع األهم واألب���رز لطلب االس���تضافة، وما 
يوليه س���موه م���ن اهتمام كبي���ر للغاية برياضة 
الفروس���ية وس���باقات الق���درة وه���و م���ا جع���ل 
البحري���ن تحت���ل ه���ذه المكان���ة المرموقة على 

الصعيد الدولي.
وقال خالد “بدأت االجتماعات أمس األول من 
خالل اجتماع المكتب التنفيذي وفق البرنامج 
العام للجمعية العمومية، ثم ُعقد أمس اجتماع 
المكت���ب التنفي���ذي األعل���ى برئاس���ة إنغمار دي 
فوس على أن تتواصل اليوم وغًدا اجتماعات 
المجموع���ات اإلقليمي���ة واالتح���ادات القاري���ة، 
وص���وال إل���ى الي���وم الختام���ي ال���ذي سيش���هد 

اجتماع الجمعية العمومية العادي”.
وأضاف “ننظر بعين األهمية الجتماع الجمعية 

العمومي���ة لالتحاد الذي م���ن أن يتم التصويت 
في عل���ى بعض التوصي���ات والمقترحات التي 
يج���ري إعداده���ا والتواف���ق عليه���ا م���ن جانب 
أعض���اء المكتب التنفيذي األعل���ى، إضافة إلى 
اعتم���اد الق���رارات الت���ي أصبح���ت واقع���ا مثل 
تزكي���ة الرئي���س الحال���ي لالتح���اد إنغم���ار دي 
فوس لوالية جديدة عق���ب النجاحات الكبيرة 

التي تحققت في اآلونة األخيرة”.
وأش���ار أمي���ن الس���ر المس���اعد لالتح���اد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة إلى أن هناك بعض 
التغيي���رات المنتظ���رة المتوق���ع حدوثه���ا ف���ي 
بعض مناصب اللجان الفنية والبيطرية والقفز 
عن الحواجز والترويض، إذ من الممكن دخول 
أسماء جديدة في هذه اللجان وخروج أسماء 
كانت تتولى زمام األمور في المرحلة الماضية. 

وج���دد خالد أحم���د الترحيب بضي���وف مملكة 
البحري���ن م���ن ال���دول الش���قيقة والصديقة في 
بلده���م الثاني، مؤكدا أهمية اس���تغالل الحدث 
في الترويج للمملكة، إذ كش���ف عن نية اللجنة 
المنظم���ة تجهي���ز وع���رض فيل���م مختص���ر عن 
اإلنج���ازات التي تحققت عموما وعن خطوات 
وأنش���طة االتحاد الملكي البحريني للفروس���ية 
وس���باقات القدرة وذلك خ���الل اليوم الختامي 

أمام الجمعية العمومية لالتحاد الدولي.
كما كش���ف خالد أحمد ع���ن إقامة حفل الختام 
تكري���م  في���ه  س���يصار  المقب���ل  الثالث���اء  ي���وم 
المتميزي���ن م���ن االتح���ادات والفرس���ان الع���ام 
االتح���اد  رئي���س  طري���ق  ع���ن   2018  -  2017
الدول���ي للفروس���ية، إضاف���ة إل���ى تكري���م أه���م 
الش���خصيات التي لها الباع الطويل في خدمة 

هذه الرياضة.

المجموع���ات  اجتماع���ات  اس���تمرار 
اجتماع���ات  الي���وم  اإلقليميةوتتواص���ل 
المجموع���ات اإلقليمي���ة الت���ي تنض���وي تح���ت 
عضوي���ة االتح���اد الدول���ي للفروس���ية، وتنضم 
لها الدول حس���ب بعض المناطق الجغرافية، إذ 
سيتم االس���تماع لبعض المرئيات والمقترحات 
الت���ي تتعل���ق  تل���ك  المقدم���ة منه���ا وتحدي���دا 
بتعديل التش���ريعات والقوانين الخاصة ببعض 

األلعاب؛ تمهيدا لرفعه���ا إلى المكتب التنفيذي، 
ثم عرضها على الجمعية العمومية للنظر فيها.
كما س���يتم م���ن خ���الل المجموع���ات اإلقليمية 
عرض التحديات والهموم التي تواجهها الدول 
إليج���اد الحل���ول الالزم���ة لمواجهته���ا وتذليلها 
في إطار الس���عي لتقدم وازدهار هذه الرياضة 
السيما في الدول التي تعاني كثيرا في عملية 
إنج���اح البرام���ج والخط���ط الالزم���ة للنه���وض 

برياضة الفروسية وتقدمها.

جهود تنظيمية مميزة

بذل���ت اللجن���ة المحلي���ة المنظم���ة الجتماع���ات 
الجمعي���ة العمومية لالتحاد الدولي للفروس���ية 
جه���ودا كبي���رة ف���ي إنج���اح الح���دث، إذ ج���رت 
االجتماعات بصورة سلس���لة ومنظمة ساهمت 
ف���ي إب���راز ص���ورة ممي���زة ع���ن البحري���ن ف���ي 
استضافة األحداث الرياضية الكبيرة من بينها 

هذا المحفل الدولي المهم.
البحرين���ي  الملك���ي  االتح���اد  وظه���رت جه���ود 
للفروس���ية وس���باق القدرة بطريق���ة مميزة في 
التنظيم وبرز مدي���ر االتحاد حيدر الزعبي في 
اإلشراف على العملية التنظيمية، وكان بمثابة 
حلق���ة الوص���ل بي���ن اللجن���ة التابع���ة لالتح���اد 
الدول���ي واللجن���ة المحلية المنظمة مما س���اهم 

في االنطباع اإليجابي للوفود المشاركة.

حيدر الزعبي خالد أحمد جانب من أعمال الجمعية العمومية لالتحاد

كونغرس االتحاد الدولي للفروسية
م����رئ����ي����ات ال����������دول ع����ل����ى ط�����اول�����ة ال����م����ج����م����وع����ات اإلق���ل���ي���م���ي���ة

اللجنة اإلعالمية

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

أقي���م بمق���ر االتح���اد البحرين���ي لرف���ع األثق���ال ب���أم الحص���م  الجمعة 
الماض���ي الفح���ص الفني لالعب���ي المنتخ���ب الوطني لبناء األجس���ام 
استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لبناء األجسام لألساتذة المقرر 
إقامة منافس���اتها بمدينة تاراغونا بإس���بانيا ف���ي الفترة من 6 وحتى 
11 م���ن ديس���مبر المقب���ل. وأقي���م الفحص الفن���ي بحضور أمين س���ر 
االتح���اد البحرين���ي لرفع األثقال رئي���س لجنة رياضة بناء األجس���ام 
جاسم بورشيد وأعضاء اللجنة عبدالهادي جاسم، عبد العظيم علي، 

طارق الفرساني، يوشع أشكناني ونضال سلمان.
وأع���رب بورش���يد عن إعجاب���ه بمس���تويات الالعبين واس���تعداداتهم 
العالي���ة لخ���وض منافس���ات البطول���ة القادم���ة والت���ي تعتب���ر خت���ام 

المشاركات الخارجية التحاد رفع األثقال للعام الجاري 2018.
الغان���م  س���لطان  برئاس���ة  األثق���ال  رف���ع  اتح���اد  أن  بورش���يد  وأك���د 
حري���ص كل الحرص عل���ى متابعة الالعبين والوقوف على مس���توى 
اس���تعداداتهم وجهوزيتهم، ومتابعة احتياجاتهم وتذليل الصعوبات 
الت���ي تواجهه���م ف���ي برامجه���م التدريبي���ة خصوصا مع ق���رب موعد 
البطول���ة العالمي���ة والت���ي يتطل���ع لها مجل���س اإلدارة والجه���از الفني 

وتحقي���ق أفض���ل النتائ���ج وأعل���ى المرات���ب والمراكز في منافس���اتها 
بكتيبة مخضرمة ومميزة وتعتبر نخبة من العبي بناء األجسام على 
مس���توى مملك���ة البحرين، وهؤالء الالعبين ه���م من أصحاب الخبرة 
الواس���عة واإلنجازات المشرفة وهم قادرين على تمثيل وطنهم خير 

تمثيل.
وأكد عضو اللجنة الفنية نضال سلمان أن اهتمام اإلدارة أثمر العديد 
م���ن النتائ���ج الطيب���ة، فالظه���ور المش���رف ال���ذي ظهر علي���ه منتخب 

جانب من الفحص الفني

الخط��وة اس��تعدادا لعالمية األس��اتذة بإس��بانيا الش��هر المقبل

الفحص الفني لالعبي منتخب بناء األجسام
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مشاركة واسعة بالفعاليات الرياضية الشاطئية
حي��اة أس��لوب  الرياض��ة  تجع��ل  ال��وزارة  مب��ادرات  الج��ودر: 

ش���هد وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة هش���ام الجودر جانبا من الفعاليات الرياضية الش���اطئية 
الت���ي نظمته���ا الوزارة، وش���ملت العديد من األلعاب الرياضية وذلك س���عيا منها لتحقيق التفاعل 
الرياضي االجتماعي لفئات المجتمع، إضافة إلى نش���ر الوعي بأهمية ممارس���ة الرياضة بصورة 

منتظمة وجعلها أسلوب حياة يومي ألفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين.

كما ش���هدت جانبا من الفعاليات الش���يخة حياة 
المجل���س  عض���و  خليف���ة  آل  عبدالعزي���ز  بن���ت 
األعلى للش���باب والرياض���ة، عضو مجلس إدارة 
اللجن���ة األولمبي���ة، رئي���س االتح���اد البحرين���ي 
لك���رة الطاول���ة وعدد م���ن الوكالء المس���اعدين 
ومديري اإلدارات بالوزارة. واطلع وزير شؤون 
الش���باب والرياض���ة عل���ى الفعالي���ات والبرام���ج 
الت���ي تتضمنه���ا الفعالي���ة، والت���ي تتواف���ق م���ع 
جميع فئ���ات المجتم���ع؛ بوصفها مكان���ا للترفيه 
العائل���ي أيضا، ومن بين األلعاب الرياضية التي 
س���تنظم “ك���رة الق���دم والك���رة الطائ���رة للعم���وم 
الرياض���ات  والجالي���ات،  الش���بابية  والمراك���ز 
المائي���ة، فنون القت���ال المختلطة، اليوغا، ألعاب 
األطف���ال، ع���روض فني���ة، مس���ابقات متنوع���ة 

وجوائ���ز يصل عددها إلى 250 جائرة، الس���ينما 
الشاطئية، عروض سحرية، إضافة إلى عروض 
موس���يقية كم���ا اطلع أيض���ا على مب���ادرة وزارة 
ش���ؤون الش���باب والرياض���ة بتس���خير الرياضة 
لتحقيق أهداف إنس���انية م���ن خالل تخصيص 

ريع الفعالية لصالح مرضى أطفال السرطان.
وبهذه المناس���بة، أكد هش���ام الجودر أن تنظيم 
وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة لهذه الفعالية 
الرياضي���ة الترفيهي���ة تس���عى م���ن خالله���ا إل���ى 
تحقي���ق جمل���ة م���ن األه���داف الب���ارزة، والت���ي 
تس���اهم ف���ي نش���ر مفه���وم ممارس���ة الرياض���ة 
وجعله���ا وس���يلة للتغير وأس���لوبا للحي���اة، وهو 
األم���ر ال���ذي يتواف���ق م���ع رؤي���ة ممث���ل جالل���ة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 

رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة والرامية إلى توس���يع قاعدة 

الممارسة الرياضية لجميع شرائح المجتمع.
وق���ال وزير ش���ؤون الش���باب والرياض���ة “تعمل 
وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة عل���ى تقديم 

المبادرات والبرامج التي تهدف إلى نشر الوعي 
الرياض���ي والصحي ألف���راد المجتمع البحريني، 
وخل���ق بيئة رياضي���ة ترفيهية هادفة تتناس���ب 
مع كافة فئات المجتمع لتعكس أهمية الرياضة 
في حياة الفرد بالمجتمع والمس���اهمة في نش���ر 
الوع���ي الصح���ي من خ���الل ممارس���ة الرياضة، 

وتعزيز الش���راكات مع مختلف فئ���ات المجتمع؛ 
لتوفي���ر المن���اخ المالئ���م واألنش���طة الرياضي���ة 
التي تس���اعد كافة فئات المجتمع على ممارسة 
الرياضة وتوعيتهم بأهميتها ودورها اإليجابي 
ف���ي ممارس���ة الرياض���ة”. ولفت هش���ام الجودر 
إلى أن “وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة، ومن 

منطلق حرصها على تس���خير الرياضة من أجل 
دعم األعمال اإلنس���انية والخيري���ة، فقد قامت 
بمب���ادرة بتخصي���ص ري���ع الفعالي���ة الش���اطيئة 
الترفيهية لصالح مرضى أطفال الس���رطان في 
ب���ادرة تهدف إل���ى التركي���ز على دع���م األطفال 

والوقوف إلى جانبهم”.

الجودر يشهد الفعاليات الرياضية الشاطئية

ق���ال عض���و مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي للك���رة الطائ���رة، رئي���س مجل���س 
الش���واطئ محم���د الف���ردان إن المجلس يعكف حالي���ًا على إع���داد الئحة لتنظيم 
دوري خ���اص للش���واطئ تنفي���ذا لق���رار مجل���س اإلدارة والذي م���ن المؤمل له أن 

ينطلق بعد نهاية منافسات دوري الصاالت.

أن  س���بورت”  “الب���الد  ل����  الف���ردان  وأض���اف 
المجلس أعد مسودة الئحة سترفع لمجلس 
إدارة االتحاد لتنقيحها وإجراء أي إضافات 
إرس���ال  س���يتم  كم���ا  عليه���ا  تعدي���الت  أو 

المسودة إلى األندية لالستئناس بآرائها.
وأك���د الف���ردان أن الرؤية تتج���ه نحو إقامة 
دوري للناش���ئين )أق���ل م���ن 18 عام���ا( ودور 
للرج���ال )ف���وق ال���� 18 عام���ا( وأن المجل���س 
حريص على تطبيق رؤية االتحاد باالرتقاء 
بالك���رة الطائ���رة الش���اطئية خصوص���ا بع���د 
إنش���اء الملع���ب الرمل���ي بالق���رب م���ن مق���ر 

االتح���اد بمدينة عيس���ى الرياضي���ة بمنطقة 
الرف���اع وال���ذي أقيم���ت علي���ه أول بطول���ة 
مفتوح���ة قب���ل ع���دة اش���هر وت���درب علي���ه 
منافس���ات  لخ���وض  اس���تعدادا  المنتخ���ب 
البطول���ة العربي���ة التي أقيمت ف���ي المغرب 
الصي���ف الماض���ي. وأض���اف أن المجلس لم 
يس���تقر نهائيًا بخصوص بع���ض مواد الئحة 
مس���ابقة دوري الشواطئ ومازالت المسودة 
قي���د المناقش���ة والدراس���ة م���ع كل األطراف 
ذات العالق���ة، بما يكف���ل التوصل إلى أفضل 
البنود التي تسهم في حفظ حقوق الالعبين 

إخ���راج  إل���ى  وت���ؤدي  واالتح���اد  واألندي���ة 
المسابقة بأفضل صورة.

وأشار الفردان أن دوري الشواطئ في حال 
إقامت���ه ونجاحه فإنه سيش���كل نقلة نوعية 
وس���يرتقي باللعب���ة وس���يخلق مجموعة من 
المواه���ب ف���ي اللعب���ة القادرة عل���ى التمثيل 

الخارجي بأفضل صورة.

محمد الفردان

الفردان: نس��عى إلقامة مس��ابقتين للناشئين والرجال

إعداد مسودة الئحة لدوري الشواطئ

حسن علي



ش���هد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
الرئي���س الفخ���ري لالتح���اد البحرين���ي لفنون القتال المختلطة س���مو الش���يخ خالد بن حم���د آل خليفة 
حفل ختام بطولة العالم لفنون القتال المختلطة، التي تعد أكبر حدث رياضي في القارة اآلس���يوية، 
والتي ش���هدت إقامة أس���بوع بريف الدولي للقتال في مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليفة، بتنظيم من االتح���اد البحريني لفن���ون القتال المختلطة بالتعاون والش���راكة مع 
االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال الش���جاع، إذ ش���هدت إقامة النسخة الخامسة 
من بطولة العالم للهواة، والنس���خة الثامنة عش���رة من بطولة القتال الشجاع - بريف في الفترة 11 - 

18 نوفمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وأه���دى الالع���ب باش���ا الميدالي���ة الذهبي���ة لمملكة 
البحري���ن ف���ي الي���وم الختام���ي ف���ي آخ���ر ن���زاالت 

البطولة.
ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف���ة، و ول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، وإلى س���مو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة حصول 
مملك���ة البحرين على 9 ميدالي���ات ملونة، ميدالية 
ذهبي���ة واحدة، و3 ميداليات فضية، و5 ميداليات 

برونزية.
وقام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمتابعة 
جان���ب من الن���زاالت القوية بي���ن المقاتلين، والتي 
اتس���مت بالش���جاعة والقوة واإلثارة في النزاالت، 
األم���ر الذي جعل من البطول���ة صعبة جدا مع عدم 
الق���درة عل���ى تحديد هوي���ة الفائز؛ باعتب���ار جميع 

المستويات متقاربة من بعضها البعض.
وش���هد سمو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة حفل 
الخت���ام بحض���ور جماهي���ري كبي���ر، وتاب���ع س���موه 
الن���زاالت الت���ي اتس���مت بالتركيز العال���ي والتنوع 
ف���ي الخط���ط واإلس���تراتيجيات؛ باعتباره���ا تمثل 
مس���ك الختام للبطولة العالمية التي حرص جميع 
المقاتلي���ن على إبراز قوتهم ومهاراتهم وخبراتهم؛ 
م���ن أجل الوص���ول إلى منصة التتويج والتوش���ح 
بالميدالي���ات المتنوع���ة الت���ي تثب���ت ق���وة المقاتل 

على المستوى العالمي.  

اهتمام القيادة ساهم بالنجاح

وأكد س���موه أن النجاح الكبير الذي حققته بطولة 
العال���م لفنون القتال المختلط���ة جاء بفضل الدعم 
الكبي���ر واالهتم���ام المباش���ر من قبل جالل���ة الملك، 
وصاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب 
الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء، مش���يرا إلى 
أن مملكة البحرين تمكنت من إبهار العالم بتنظيم 
الفعالي���ة العالمي���ة بصورة مثالي���ة واحترافية بكل 
اقت���دار ونج���اح بع���د أن هي���أت مختل���ف أس���باب 

النجاح للحدث العالمي الكبير.

 أسباب رئيسة وراء التطور

وأش���ار سموه إلى أن المتتبع لمسيرة رياضة فنون 
القت���ال المختلطة في مملك���ة البحرين وما حققته 
م���ن تط���ور هائ���ل ف���ي فت���رة وجي���زة ي���درك تماما 
أن هنالك أس���باب رئيس���ة ف���ي هذا التط���ور ومنها 
المتابعة المباش���رة من قبل جالل���ة الملك وحرصه 
الموص���ول على الوقوف إل���ى جانب هذه الرياضة 
ومنتس���بيها وصوال إلى تحقيق اإلنجازات الكبيرة 
على مختل���ف األصعدة التي س���لطت الضوء على 

البحرين.

 نجاح باهر

وأض���اف س���موه أن النج���اح الباه���ر ال���ذي حققت���ه 
المملكة في استضافة الحدث العالمي هو انعكاس 
طبيع���ي للدعم الالمحدود الذي تحظى به الحركة 
الرياضية من لدن القيادة وحرصها الموصول على 
توفي���ر مختلف أس���باب النج���اح إلب���راز البطوالت 
بش���كل متميز يؤك���د الق���درة الهائلة الت���ي تمتلكها 
المملك���ة من الناحي���ة التنظيمية، وه���و األمر الذي 
اتض���ح جليا من خالل بطول���ة العالم لفنون القتال 
المختلط���ة، إذ ش���كل دعم القي���ادة القاعدة القوية 
التي انطلق���ت منها اللجنة المنظمة العليا من أجل 

استحضار عوامل النجاح للبطولة.

 إشادة بالرعاية

وأش���اد س���موه برعاية سمو الش���يخ ناصر بن حمد 
وحض���وره للبطول���ة، وق���ال “يس���عى س���موه إل���ى 
بن���اء رياض���ة قوية لمملك���ة البحرين ف���ي مختلف 
األلع���اب الرياضية كما يح���رص على متابعة جميع 
المنتخبات والف���رق الرياضية التي تمثل البحرين 
وتوفير مختلف أس���باب النج���اح لممثلي البحرين، 
وه���و األمر ال���ذي اتضح من خ���الل دعمه ورعايته 
لبطول���ة العالم لفنون القتال المختلطة، إذ ش���كلت 
متابع���ة س���موه للجن���ة المنظم���ة والعلي���ا وجمي���ع 
اللج���ان العامل���ة حافزا قويا من أج���ل بذل العطاء 
في س���بيل إخ���راج البطولة بحل���ة تنظيمية زاهية 

تتناسب مع سمعة البحرين العالمية”.

 نزاالت قوية

وق���ال س���موه عن مجري���ات بطول���ة العال���م لفنون 
القت���ال المختلطة وصوال إلى النهائيات “لقد بدأت 
ن���زاالت البطول���ة قوي���ة ج���دا مع بع���ض الحذر من 
المقاتلي���ن وحرصه���م على عدم ارت���كاب األخطاء 
الت���ي تمنح الخصم فرصة الس���يطرة الكاملة على 
الن���زال وأخ���ذ المبادرة م���ن أجل إنه���اء اللقاء إلى 

صالح���ه وص���وال إل���ى دور الثمانية، ال���ذي كان هو 
اآلخ���ر حذرا ف���ي بداياته ما جعل النزاالت تتس���م 
بالتركي���ز، ولك���ن عندما تمكن الخص���وم من قراءة 
المجريات الفنية والتعرف على إمكاناتهم اختلف 
النزاالت وأخذت الطابع الحماس���ي والشجاع؛ من 
أجل كسب النزال والتأهل إلى الدور قبل النهائي”.

دقة فنية عالية

وأش���ار س���موه “ج���اءت الن���زاالت األخي���رة عل���ى 
مستوى مختلف األوزان ذات مستويات عالية من 
الدقة الفنية واالحترافية في سبيل تحقيق الفوز 
إضافة إلى قوة المقاتلين وش���جاعتهم، األمر الذي 

أدخل اإلثارة على تلك النزاالت.

 حضور جماهيري مميز

ون���وه س���موه بالحض���ور الجماهي���ري الكبي���ر ف���ي 
الصال���ة الرياضي���ة وق���ال “جميع حلق���ات التنظيم 
الرائ���ع كان���ت مكتمل���ة واتخ���ذت اللجن���ة المنظمة 
جميع اإلجراءات التي تجعل من البطولة ناجحة؛ 
لتأت���ي الجماهي���ر الرياضي���ة وتحضر إل���ى الصالة 
الرياضي���ة لمتابعة النزاالت وتكمل حلقات النجاح 
في مشهد رائع جدا ينم عن عشق شباب البحرين 
والمقيمي���ن عل���ى أرضه���ا لرياض���ة فن���ون القت���ال 
المختلط���ة، الت���ي تأخذ طريقها في االنتش���ار بكل 

سرعة”.
باهتم���ام كبي���ر  البطول���ة  وتاب���ع س���موه “حظي���ت 
م���ن قب���ل الجه���ات الحكومية والخاصة، وش���كلت 
التفافا وطنيا مهما من قبل الجميع الذين ساهموا 
ف���ي تحقي���ق عوام���ل النجاح له���ا، كم���ا أن للكوادر 
البحريني���ة المحترفة دورا مهما في نجاح البطولة 
باعتباره���م المحرك األس���اس لجمي���ع اللجان التي 
عمل���ت ب���كل ج���د وإخ���الص في س���بيل رفع اس���م 

بلدهم عاليا.

نبارك للبحرينيين

الوطن���ي  منتخبن���ا  لالعب���ي  س���موه  وب���ارك  ه���ذا 
الحائزين على الميداليات في بطولة فنون القتال، 

متمنًيا لهم دوام التوفيق في الفترة المقبلة.

9 ميداليات حصيلة البحرين

ف���ي  ميدالي���ات   9 البحري���ن  مملك���ة  وحص���دت 
البطول���ة، ميدالي���ة ذهبي���ة واح���دة، و3 ميدالي���ات 

فضية، و5 ميداليات برونزية.

ذهبية لالعب باشا

بدوره، وفاز الالعب البحريني باش���ا على الروسي 
غيري غوري بالضربة القاضية وس���ط فرحة كبيرة 

من الجماهير البحرينية.

فضية للبحريني محمد

وحق���ق البحرين���ي محم���د إدريس���وف الميدالي���ة 
الفضي���ة بع���د خس���ارته من الروس���ي ش���ارابودين 
عن���د منتص���ف  إث���ر س���قوطه  وذل���ك  مغم���ادوف، 
الجولة األولى؛ ليس���تغل الروس���ي مغمادوف األمر 
ويوجه بعض اللكمات بش���كل سريع، وفي الجولة 
الثالثة سقط إدريسوف مرة ثالثة وسمح لمنافسه 

بتوجيه بعض الضربات؛ ليخسر المباراة.

درويش الفضية

وف���ي النزال الثاني من اليوم الختامي نال الهندي 
محب���وب خ���ان الميدالي���ة الذهبي���ة بف���وزه عل���ى 
البحريني إبراهيم دروي���ش بالضربة القاضية بعد 
أق���ل م���ن دقيقتي���ن، إذ حص���د دروي���ش الميدالية 
الفضية، وتوج األبطال سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.

المعماري والفضية

الميدالي���ة  المعم���اري  محم���د  البحرين���ي  حص���د 
الفضي���ة، بينم���ا ن���ال الروس���ي روس���الن س���اتييف 
الميدالي���ة الذهبية بع���د مباراة غل���ب عليها الحذر 

من الجانبين، خصوًصا المعماري الذي تلقى بعض 
اللكم���ات الخفيفة في الجولة األولى. وفي الجولة 
الثانية اس���تمر الحذر مع أفضلية نس���بية للروسي 
س���اتييف، وفي الجولة الثالثة تمكن الروس���ي من 
محاصرة المعماري قبل دقيقة من نهاية المباراة.

برونزية حسن عياد

عل���ى  زوبانيت���ش  باغ���دت  الكازاخس���تاني  وف���از 
الميدالي���ة  وذهب���ت  س���يركن،  روم���ان  األوكران���ي 

البرونزية للبحريني حسن عياد.

 برونزية لمنار الحايكي

حص���دت البريطاني���ة ميغ���ان موري���س الميدالي���ة 
عل���ى  بفوزه���ا  للعال���م  بطل���ة  وتوج���ت  الذهبي���ة 
الس���ويدية ميلي إيركسون، ونالت البحرينية مناز 
الحايك���ي الميدالي���ة البرونزي���ة، وتوجه���م رئي���س 
االتح���اد الدول���ي لفن���ون القتال المختلط���ة كاريث 

براون.

برونزية للبحريني علي يعقوب

وفي النزال الرابع فاز البريطاني محمد موغاييف 

بالذهب تارًكا الفضة إلى الياباني ديو ياماغاتشي، 
بينما حص���ل عل���ى الميدالية البرونزي���ة البحريني 

علي يعقوب.

 نتائج أخرى

اإليرلن���دي جي���ر هاري���س  ف���از  الثالث���ة  المب���اراة  وف���ي 
بالميدالي���ة الذهبي���ة بانتص���اره عل���ى الروس���ي ش���امل 
مي���راس  الكازاخس���تاني  هاتشاييف.واستس���لم 
كازهيمورات���وف لُيت���ّوج الروس���ي ألبك أليش���وف بلقب 
بط���ل العال���م بع���د دقيق���ة و34 ثاني���ة من بداي���ة الجولة 
األول���ى. وفق���د اإليرلندي بادي ويلكنس���ون لقبه على يد 
الكن���دي جي���ت غراند بصعوبة، وحافظ الروس���ي محمد 
حبي���ب على لقبه بتغلبه على الروس���ي عل���ي ديغاتوف، 
غالس���كوف  إيغ���ور  الروس���ي  مب���اراة  الحك���م  وأنه���ى 
والتش���يكي ل���وكاس بيفك���زف لصال���ح الروس���ي بعد 52 
ثانية من بدايتها. وبعد دقيقة ونصف من بداية الجولة 
الثانية استطاع الروس���ي شمس الدين مغمادوف الفوز 
عل���ى اإليرلن���دي تريف���ور ماكينغ���و، وتوج���ت الرومانية 
األوكراني���ة  عل���ى حس���اب  بالذه���ب  دينيس���كو  رال���وكا 
أوكسانا باش���كوفا، وأنهت حكم اللقاء مباراة السويدية 
نينا باك واألوكرانية داريا سامتش���ف لصالح األوكرانية؛ 

لتفقد السويدية اللقب.
وفازت الهنغارية ألكساندرا كوفاس على  «

الفلندية جانيكا كيفوجا، وفازت األميركية 
النيشا فينسون على الرومانية بولغارو دانيال 

بالضربة القاضية، وتغلبت األلمانية جوليا 
دورني على الفلندية جيني كيفوجا؛ لالستسالم 

قبل دقيقة من نهاية الجولة الثانية.

خالد بن حمد:
 “أسبوع بريف” نجاح كبير للمملكة

ال��ب��ح��ري��ن ت��ح��ص��د 9 م��ي��دال��ي��ات م��ل��ون��ة ف��ي ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال
اللجنة اإلعالمية
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تنفي���ذا ألح���كام القان���ون والتزام���ا بالق���رارات الوزاري���ة الص���ادرة لتنظي���م الصي���د 
وحماي���ة الث���روة البحري���ة، أعلن���ت إدارة الث���روة الس���مكية التابعة لوكال���ة الزراعة 
والث���روة البحري���ة بوزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراني أنها 
وخ���ال الفت���رة م���ن 4 ال���ى 16 نوفمبر الج���اري، صادرت كمي���ات تق���در بنحو طنين 

)2000 كيلوغرام( من األسماك الصغيرة والتالفة.

وقال���ت اإلدارة إن األس���ماك الت���ي تم���ت 
مصادرته���ا وعرضه���ا للبيع في األس���واق 
المركزي���ة ومح���ات بي���ع األس���ماك م���ن 
قب���ل المص���رح له���م بالبي���ع، وكذل���ك م���ن 
قب���ل الباع���ة الجائلي���ن غي���ر المرخصين، 
والت���ي تم صي���د بعضها بش���باك محظور 
استخدامها بموجب القانون، قد تنوعت 
بي���ن أن���واع صغي���رة م���ن س���مك الصافي 
والروبيان والقرقفان والشعري والفسكر 

والهامور والقين والكنعد.
وأضافت إدارة الثروة السمكية أنها وفي 
ه���ذا الص���دد ح���ررت 95 مخالف���ة، بعض 
تل���ك المخالف���ات ق���د ت���م تقييده���ا )ضد 
مجهول( في ح���ق الباعة الجائلين الذين 
غادروا مواقعهم لحظة وصول مفتش���ي 
اإلدارة مخلفي���ن وراءهم كمي���ات كبيرة 
من األس���ماك والقش���ريات غي���ر المصرح 
له���م ببيعها فضاً ع���ن أن مزاولتهم لهذه 

المهنة لم تتم ضمن اإلطار القانوني.

 11 جم���دت  أنه���ا  اإلدارة  وأوضح���ت 
رخص���ة صي���د حت���ى اآلن، لكنه���ا رفع���ت 
حال���ة التجمي���د ع���ن بعض تل���ك الرخص 
الذي���ن راج���ع أصحابه���ا اإلدارة لتوقي���ع 
التعه���د النهائ���ي بع���دم الع���ودة الرت���كاب 
ه���ذه المخالف���ة، كم���ا ت���م التنبي���ه عل���ى 
المخالفي���ن أن���ه في ح���ال العودة س���يتم 
إحالة المخالفة إلى النيابة العامة لتحرك 
بدوره���ا الدعاوى الجزائية لدى المحكمة 

المختصة.
ويعاق���ب القان���ون بالحبس م���دة ال تزيد 
عل���ى ش���هر، وبغرامة تت���راوح بي���ن 300 
دين���ار و1000 دين���ار أو بإح���دى هاتي���ن 
العقوبتي���ن كل من يق���وم بصيد اليرقات 
أو صغ���ار الكائن���ات البحري���ة الت���ي تق���ل 
أطوالها عن الحج���م المصرح به، وكذلك 
كل م���ن يقوم باس���تخدام ش���باك أو آالت 
أو أدوات تق���رر اإلدارة المختص���ة بأنه���ا 

محظورة.

واهابت إدارة الثروة السمكية بالمواطنين وعموم الجمهور بتفعيل مبدأ  «
الشراكة المجتمعية من خالل التبليغ عن أي مخالفات يرصدونها في عرض 

البحر أو في المرافئ واألسواق المركزية ومحالت بيع األسماك وكذلك من قبل 
الباعة الجائلين غير المرخصين، كبيع األسماك الصغيرة أو الصيد بواسطة 

شباك محظور استخدامها قانونًا، االتصال على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع 
على أرقام الخط الساخن التي أعلنت عنها اإلدارة مؤخراً وهي )39244428( 

و)39479246(.

المنامة - بنا

مصادرة طنين
 من األسماك الصغيرة والتالفة

الجائلين ال��ب��اع��ة  ه���روب  ج���راء  م��ج��ه��ول”  “ض���د  بعضها  مخالفة   95 تقييد 



ال���ن���ف���ط وال�����ح�����روب ال���ت���ج���اري���ة أس����ب����اب ل����أزم����ة وم����رك����زه����ا أم���ي���رك���ا
وأوض���ح أن األزمة س���تبدأ بأمي���ركا وتقضي 
على كل اقتصادات العالم، فكما يقال “عندما 

تعطس أميركا يصاب العالم باإلنفلونزا”.
ومن المعلوم أن النظام المالي العالمي مرتبط 
بطريقة أو بأخرى بأميركا، فهي تس���يطر على 
التجارة وحركة األموال الدولية، منذ اتفاقية 
“بريتون وودز” في العام 1944، عندما أصبح 

الدوالر العملة األساسية والمرجعية بالعالم.
وتوق���ع أبوغزالة أن يصل س���عر برميل النفط 
ج���راء األزم���ة ألكث���ر م���ن 150 دوالرا، وه���ذه 
اعتبرها ميزة للدول المنتجة )الخليج العربي 
مث���ا( والعكس ف���ي الدول الت���ي تعتمد على 

االستيراد.

أسباب األزمة 

أم���ا األس���باب، فبدأه���ا بتح���ول أمي���ركا إل���ى 
دولة مس���توردة للنف���ط بعد اس���تهاك معظم 
إمكاناتها، وبالتالي فإنها س���تفرض ش���روطها 
على األسواق بحكم قوتها العسكرية للهبوط 
باألس���عار، كذلك ارتف���اع الفوائد في الس���وق 
المالية هناك ما سيؤثر على األسواق العالمية.
وتاب���ع “يض���اف إل���ى ذل���ك الح���رب التجاري���ة 
ف���ي  العال���م،  ض���د  واش���نطن  تقوده���ا  الت���ي 
مقدمت���ه الصين التي تعتبرها أش���د خصومها 
الحقيقيي���ن، وه���و ص���راع كبي���ر ل���ن ينته���ي، 
والجمي���ع ق���رأ وع���رف ع���ن تب���ادل الضرائ���ب 

والرسوم والعقوبات بين البلدين”.
وأكد أن الصين منافس قوي وشرس ألميركا، 
وف���ي مختلف المجاالت، فضا عن أن معظم 
وش���ركاتها  المهم���ة  األميركي���ة  الصناع���ات 
الكبرى تنتج أعمالها وتقيم مصانعها بالصين، 
)...( وطبيعي أن يكون لدى واش���نطن مشكلة 

اسمها بكين.
وزاد أبوغزال���ة “األم���ر ال يتوق���ف هنا، فبعض 
مراكز البحوث والدراسات في أميركا، تتوقع 
أن تعلن واشنطن حربا حقيقة عسكرية على 

الصين عندما تقع األزمة”.
وأكد أن ما يزيد المش���كلة بأن ارتفاع أس���عار 
كروس���يا  أمي���ركا،  خص���وم  س���يخدم  النف���ط 
وإي���ران، فنزوي���ا وغيره���ا، وه���و ما س���يزيد 

تأجيج الموقف العالمي.
يع���رف  إن���ه  ق���ال  البحري���ن،  صعي���د  وعل���ى 
أن البحري���ن تمتل���ك م���ن الخب���رة والخب���راء 
القادرين على وضع حلول لتحصين المملكة، 
مس���تدركا أن���ه م���ن الصعوب���ة بم���كان أعط���اء 

وصفة خاصة لكل دولة.

 التعليم الرقمي.. ضرورة

واتهم أبوغزالة النظام التعليمي بجميع دول 
العالم دون استثناء، بأنه غبي وخاطئ؛ كونه 
ال يتماشى )مع الفرق بين الدول( مع التقنية، 
مؤك���دا أنه ي���درس رفع دع���وى قضائية على 
جميع مؤسس���ات التعليم العالي حول العالم 

بهذا الخصوص السيما بالدول العربية.
واس���تند بفكرته إلى أن جميع أنظمة التعليم 
تخ���ّرج أش���خاصا يحمل���ون ش���هادات، لكنهم 
باحثي���ن عن وظيف���ة، وبالتالي ه���م عاطلين 
ع���ن العمل، مؤك���دا أن مؤسس���ات التعليم لم 
تتكي���ف مع احتياجات الس���وق المس���تقبلية، 

وهي االختراع واإلبداع.
وتس���اءل لدع���م فكرت���ه “ما هي غوغ���ل، إنها 
برنام���ج، فك���رة، لي���س فيه���ا م���واد أولية وال 
منتجات وال رأس مال، لكنها اآلن أكبر شركة 
بالدنيا، فحجمها وصل تريليون دوالر، وهذا 

ما نحتاجه”. 
وتابع أبوغزالة “تساءلت في عدة محاضرات 
وكلم���ات ألقيته���ا بالش���هور القليل���ة الماضي���ة 
وكولومبي���ا،   mitو هارف���رد  جامع���ات  ف���ي 
وغيره���ا: ألم تدركوا أنه إذا ل���م تتغيروا فإن 
التس���ونامي المعرفي س���يقضي عليك���م، )...( 

قل���ت للحاضري���ن: لم���اذا تركك���م واح���د مثل 
بيل غيتس ولم يستكمل دراسته؟، )...( أنتم 
تخّرجون أناس���ا يتسببون بمشكلة في سوق 

العمل”. 
أكب���ر،  العربي���ة  بالبل���دان  “مصيبتن���ا  وزاد   
باللغ���ة  يّدرس���ون  األق���ل  عل���ى  فالغ���رب 
اإلنجليزية، وبالتالي يستطيع الخّريج العمل 
في أي مكان، على عكسنا نحن حيث يدرس 
عل���ى  نقض���ي  وبالتال���ي  بالعربي���ة،  الط���اب 

مستقبله”.
وضرب أبوغزالة مث���اال حيا على ذلك، حيث 
قال “لدي أكبر ش���ركة محام���اة بالمنطقة، وال 
أس���تطيع إيجاد موظفين عرب يتقنون اللغة 
اإلنجليزي���ة للعم���ل معن���ا، فنح���ن بحاجة إلى 
ش���خص يس���تطيع قراءة وفهم المس���تندات 

الت���ي يريد رف���ع قضية فيه���ا، والتي معظمها 
باللغة اإلنجليزية”.

وأوض���ح أن كل ش���يء حولنا تط���ور وواكب 
المعرف���ة والرقمن���ة، إال التعليم خصوصا في 
البل���دان العربي���ة، )...( انظ���ر إل���ى الصناع���ات 
حولنا، التلفونات، السيارات أين كانت وكيف 

أصبحت؟

 إصالح التعليم قبل االقتصاد

وع����اد أبوغزال����ة ليؤك����د أن ال����دول العربي����ة 
التعلي����م  وزارات  س����يطرة  مش����كلة  تعان����ي 
)الحكوم����ات( عل����ى التعلي����م، وه����و م����ا يزي����د 
التأخي����ر ويعط����ل التق����دم نح����و المس����تقبل، 
موضحا أن دوال متقدمة اس����تطاعت الس����ير 
بخط����وات كبيرة بهذا االتجاه، فثما بأميركا 

وفنلن����دا ال توج����د وزارة تعليم أساس����ا، فيما 
ألغت السويد التعليم الحكومي نهائيا.

ويؤكد أبوغزالة أن إصاح التعليم يجب أن 
يس����بق إصاح االقتصاد، بل يجب أن يسبق 
إص����اح كل مناح����ي الحي����اة، موضح����ا أنه ال 
يمك����ن القض����اء عل����ى الفس����اد بش����كل نهائ����ي 
مث����ا إال بالتحول الرقم����ي؛ ألنه عندما يكون 
هن����اك حكومة إلكترونية ومواطن إلكتروني 
وخدم����ات رقمية، فإن ذلك س����يلغي التمييز؛ 
كون الجهاز ال يعرف األس����ماء و”الواسطات 
والمحس����وبيات”، مبينا  هن����اك ضرورة ملحة 
لنقف����ز إلى التعلم الرقمي، فتقدم الدول اآلن 
يق����اس بع����دد المواطنين الرقميي����ن، )بالدول 

اإلسكندنافية يصل إلى 90 %(.

توفر الفرص في عصر اإلنترنت

أم���ا المش���كلة الثاني���ة األعظم، فهي بحس���ب 
وجهة نظ���ر أبوغزالة توفر الف���رص، حيث لم 
تتجهز الدول إلى المستقبل والعصر الرقمي، 
)...( نح���ن انتقلن���ا م���ن التعلي���م إل���ى التعل���م، 
والش���خص يستطيع اآلن أن يعلم نفسه، وأن 
يصب���ح عالما بفضل التقني���ة واإلنترنت الذي 

بات يوفر كل المعلومات.
وفّض���ل أبوغزال���ة تس���مية الث���روة المعرفي���ة 
الرابع���ة،  الصناعي���ة  بالث���ورة  نعيش���ها  الت���ي 
والتي اعتبرها أقوى من الصناعية والزراعية 
وغيرها، منبها إلى أهمية خلق طريقة للعيش 
في ظ���ل ال���ذكاء االصطناعي الذي س���يطغى 
على كل شيء. وأشار إلى أن ذلك يحتم على 

الجمي���ع س���واء حكومات أو قط���اع خاص أو 
أي جهة كانت، مواكبة سرعة التطور التقني؛ 
ألن الوظائ���ف تغيرت وفرص العمل أصبحت 

ذكية.
وتابع “مثا خذ مهنة المحاسبة، فهي بأقصى 
حد لن تكون موجودة بعد 20 عاما، حيث لن 
يكون هناك مدقق حس���ابات، فاألمر سيصبح 
تكنولوجيا بالكامل، وس���يحل محلها البرامج 

التقنية”.

كلية المخترعين

���ن  بيَّ وع���ن أح���دث مش���روعات المجموع���ة، 
أبوغزال���ة أن���ه ت���م إط���اق كلية ب���األردن هي 
األول���ى م���ن نوعها على مس���توى العالم تعنى 
باإلب���داع، وفكرته���ا الرئيس���ة تكم���ن ف���ي أن 
الطالب ال يس���تطيع التخرج إال بعمل اختراع 
م���ا. وأكد أن العال���م يحتاج التغيي���ر، فالثروة 
في المس���تقبل تأتي من االختراع، )...( الحظ 
مث���ا كيف كان���ت بالس���ابق البنوك وش���ركات 
العق���ارات والطاق���ة هي األكبر على مس���توى 
العال���م. أما اآلن، فش���ركات التقني���ة هي التي 

تسيطر.
وع���ن الكلي���ة الجديدة، أك���د أن لديهم 5 دول 
طلب���ت فت���ح كلي���ات ش���بيهة فيه���ا، البحرين 

ليست واحدة منها.

أن  األول  أربع���ة،  النج���اح  ش���روط 
تكون س���عيدا، فالس���عادة قرارك، ثانيا 
أن تتح���ول م���ن ناقم وحاس���د إلى أن 
تكون محبا، حتى عدوك، فهو يراقبك 
لتفش���ل، وبالتال���ي يخدم���ك لتجته���د 

وتنجح.
ثالث���ا، العم���ل ث���م العم���ل ث���م العم���ل، 
ورابع���ا،  بالصح���ة،  مض���رة  فالراح���ة 
م���ن  الث���روة  ب���أن  تع���ي  أن  علي���ك 
المستقبل، فهي لن تأتي من الوظيفة 
والمش���روعات التقليدي���ة، ل���ذا علي���ك 
التفكي���ر باالخت���راع ولي���س التقلي���د، 
واالقتن���اع ب���أن األم���ر لي���س مقتصرا 
عل���ى الغرب، فالن���ادل األوكراني الذي 

اخترع “واتس اب”، مثال حقيقي.

إصدار كتاب عن مستقبل المعرفة، يتكلم عن أثر وأهمية الذكاء االصطناعي الذي سيغير كل شيء بالدنيا.  «

كلية العلوم المستقبلية )كلية المخترعين( بدأت في األردن، وهناك طلبات من اإلمارات، العراق، فلسطين، ودولتان تحت البحث. «

عضوية فريق جديد يتبع األمم المتحدة يحمل مسمى فريق تقنية الذكاء االصطناعي. «

عضوية فريق المستوى العالي للخبراء في التحول باألثر االقتصادي، )األمم المتحدة(، يقيس الفريق كل تقدم تقني مالي، سياسي، تعليمي، وأثره على  «
اإلنسان. وهو يضم 12 عضوا خبيرا يمثلون دول العالم الرئيسة والشركات الكبرى، )...( زوجة بيل غيس إحدى األعضاء.

رسالة للشباب البحريني 

جديد طالل أبوغزالة 

طالل أبوغزالة متحدثا لـ “البالد”

ح���ّذر المؤس���س والرئي���س لمجموع���ة ط���ال أب���و غزال���ة الدولي���ة ط���ال أبوغزالة من 
أزم���ة اقتصادي���ة “طاحنة” س���تضرب العالم بحل���ول 2020، مركزها الوالي���ات المتحدة 

األميركية، وستكون أقوى وأشد بكثير من تلك التي حدثت في 2008.
وأك���د ف���ي حدي���ث م���ع “الب���اد” أن ما س���يحدث ه���و أزم���ة اقتصادي���ة، وليس���ت مالية 
كس���ابقتها، س���تأكل “األخض���ر والياب���س”، وس���تؤدي إلى كس���اد كبي���ر، وغ���اء وبطالة 

وارتفاع “فاحش” لألسعار.
ومجموع���ة ط���ال أب���و غزال���ة الدولي���ة هي ش���ركات عالمية تق���دم خدمات المحاس���بة 
والمحام���اة واالستش���ارات اإلدارية ونق���ل التكنولوجيا والتدري���ب والتعليم والملكية 

الفكرية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع.
ودعا الدول والحكومات والش���ركات والمؤسس���ات على مختل���ف أحجامها وقطاعاتها 

لضرورة االستعداد لهذه األزمة والتصدي لها، كل حسب ما يناسبه.
وأوضح أبوغزالة أن المؤشرات التي تدل على ذلك كثيرة، وهو توقع يؤيده به الكثير 

من الخبراء والمفكرين االقتصاديين ومراكز الدراسات واألبحاث حول العالم.
وبّي���ن أن الغ���رب بدأ بالفعل اس���تعداده وبات قلقا تجاه األمر، لكننا لألس���ف في الدول 
العربي���ة م���ا زلن���ا “نائمين” عل���ى الموضوع، حي���ث ال تحركات جدي���ة وال تجهيزات ذات 

قيمة. 

مازن النسور وعلي الفرادن | )تصوير: خليل إبراهيم(

أزم��ة اقتصادي��ة عالمي��ة “طاحن��ة” ف��ي 2020

ويعد أبوغزالة، الذي شارف على دخول عامه ال� 81، من الشخصيات العصامية التي 
بنت نفس���ها بنفس���ها، وذاق طعم الحرمان والمعاناة منذ طفولته، إذ عاش الجئا بعد 
أن احتل الكيان الصهيوني مسقط رأسه فلسطين؛ لينتقل مع عائلته إلى لبنان ومن 

ثم بدأت حكاية النجاح.
وطالم���ا اعتب���ر المعان���اة نعم���ة دفعت���ه إل���ى التف���وق والبق���اء ف���ي كل نواح���ي حياته 
بالمقدم���ة، س���اردا العديد من التجارب الخاصة التي كانت المعاناة س���ببا رئيس���ا في 
الحصول عليها مثل حصوله على المركز األول بشهادة البكالوريا على مستوى لبنان، 
وهو أمر س���عى له بقوة للحصول على البعثة الجامعية الوحيدة التي توفرها وكالة 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين “األونروا”.
وأشار إلى كتاب ألفه بهذا الخصوص يحمل عنوان “قصص من حياة أنعم هللا عليها 
بالمعاناة”، وهو يتضمن 30 قصة ش���خصية عن حياته ش���كلت تحديا ونجاحا بسبب 

المعاناة.
وال يؤم���ن ضيفن���ا بالتقاعد، إذ يدعو إل���ى مواصلة العمل آلخر رم���ق، فهو يعتقد بأن 
الصحة تأتي مع العمل، بقوله: “اش���تغلوا تصحوا”، )...( أنا أعمل 12 س���اعة يوميا و7 

أيام باألسبوع. 
ويؤكد أبوغزالة أن الفرص المتاحة للش���باب اليوم ال تحصى، كما أنها ال تقارن بتلك 
التي كانت متوافرة س���ابقا، رابطا ذلك بعصر السرعة والتقنية وباإلنترنت الذي أتاح 

كل شيء وفتح األبواب على مصراعيها.
وتاب���ع “اإلنترن���ت هو الم���كان الوحي���د بالدنيا )بالطبع م���كان افتراض���ي( الذي يحقق 

الديمقراطية الكاملة”.

 80 عاما من النجاح
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 CX-5 كشفت مازدا عن
2019 بخيارات جديدة 

للمحرك وفئة جديدة 
تعتبر األفخم بين فئاتها. 

مع خيار جديد من 
المحركات هو محرك 4 
سلندرات تيربو بسعة 

2.5 لتر.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تتمتع س����يارة “رين����و كوليوس” بمزايا 
قوي����ة وتصمي����م رياض����ي ج����ذاب، مع 
قوال����ب واقي����ة لألب����واب، وقط����ر كبير 
عل����ى الجانبي����ن، فض����ا ع����ن الواجهة 

المزينة بخطوط الكروم والفضة.
وتأت����ي المركبة م����ع تكنولوجيا الدفع 
الرباعي، وتتميز بقدرتها على اجتياز 
كل الطرق����ات الوع����رة، وت����م تصمي����م 
المح����رك وتقني����ة نقل الحركة بش����كل 
يلبي كل احتياجات وتوقعات السوق 

الكويتية.
بمح����رك  كولي����وس”  “رين����و  وتتمت����ع 

رباع����ي األس����طوانات س����عة 2.5 ليت����ر 
المط����ور حديثا، و4 أس����طوانات، بقوة 
170 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 233 
نيوت����ن ف����ي المتر عن����د 4000 لفة في 
الدقيق����ة. وتتمي����ز المقاع����د بتصمي����م 
رحب يحيط بالراكب والسائق وأبعاد 
تجعله����ا من بي����ن األفضل ف����ي فئتها، 
إضاف����ة مس����احة للرك����ب ف����ي الخلف 
تص����ل إل����ى 289 مل����م، وتابل����ت مجهز 
 8.7 قي����اس  باللم����س  تعم����ل  بشاش����ة 
بوصات م����ع تكنولوجي����ا “آر- لينك 2” 

ونظام الماحة.

“رينو كوليوس”.. جذابة وقوية

18 نوفمبر 2018 األحد
10 ربيع األول 1440

22

ال��ع��ال��م��ي��ة ف���ي م����ارس 2019 ال���س���وق  س��ُت��ط��رح ف���ي 

أول سيارة BMW X7 على اإلطالق

ه���ي أول س���يارة تجم���ع بي���ن الحضور 
الط���راز  ورحاب���ة  والحصري���ة  الاف���ت 
المترف ومزايا القيادة المرنة والرشيقة 
التي ُيتوّقع توّفرها في س���يارة أنشطة 

رياضية.
وتجم���ع س���يارة BMW X7 األول���ى بين 
الحض���ور الملف���ت والحصري���ة ورحابة 
الط���راز المت���رف ومزايا القي���ادة المرنة 
والرش���يقة الت���ي ُيتوّق���ع توّفره���ا ف���ي 
وس���يتّم  رياضي���ة.  أنش���طة  س���يارة 
إنتاجه���ا في معمل BMW في الواليات 
المتحدة على أن ُتطرح في السوق في 

مارس 2019.
مل���م   5151 ط���راز  أكب���ر  ط���ول  يبل���غ 
وعرض���ه 2000 مل���م وارتفاع���ه 1805 
العج���ات  قاع���دة  مل���م، ويبل���غ ط���ول 
3105 مل���م. ويش���مل تصميمه الواضح 
والدقي���ق مقدم���ة ب���ارزة ج���دا ونواف���ذ 
األرض،  ع���ن  عالي���ا  وارتفاع���ا  كبي���رة 
وس���طحا طويا وباب صندوق مقس���ما 
إل���ى جزأي���ن. أما التفاصي���ل الحصرية، 
فتتضّمن االس���تخدام المكّث���ف للكروم 
ومصابي���ح ال���� LED المتوف���رة قياس���يا 
 BMW Laserlight وتكنولوجي���ا 

المتوفرة اختياريا.
مس���احة داخلية رحبة تش���مل صفوف 
المقاع���د الثاث���ة. تتوفر س���بعة مقاعد 
الص���ف  اس���تبدال  ويمك���ن  قياس���يا، 
األوس���ط بمقعدين منفصلين مريحين. 
ال مس���اومة على المس���احة ف���ي الصف 
الثال���ث م���ن المقاع���د المرفقة بمس���اند 
لليدي���ن وحام���ات ك���ؤوس وفتح���ات 
USB. كم���ا يمك���ن تعدي���ل المقاعد كلها 
إلكتروني���ا وتتواف���ر قياس���يا تطعيمات 
بجل���د Vernasca. يمك���ن أيض���ا زي���ادة 
سعة الصندوق من 326 لترا لتبلغ كحّد 

أقصى 2120 لترا.
عجات مصنوعة من السبائك الخفيفة 
قياس���يا  تتوف���ر  بوص���ة   20 قي���اس 
الس���بائك  م���ن  مصنوع���ة  وعج���ات 
الخفيف���ة قي���اس 21 و22 بوصة تتوفر 

اختياريا.
Design Pure Excel- حزم���ة  تتي���ح 
BMW Indi- ومزاي���اM Sportو lence
vidual الخاص���ة بالط���راز إضفاء طابع 

شخصي إلى السيارة.
تحّك���م أوتوماتيكي بالح���رارة في أربع 
مناطق وإنارة خافتة وس���طح زجاجي 
يتوف���ر  أقس���ام  ثاث���ة  م���ن  بانورام���ي 
قياس���يا. تحّكم أوتوماتيك���ي بالحرارة 
 Ambient ف���ي خمس مناط���ق، وحزمة
 Sky وس���طح زجاج���ي بانورام���ي ،Air
Lounge، وأدوات تحكم اسُتخدم فيها 
Bow-  للزجاج. هذا باإلضافة إلى نظام
الصوت���ي   ers & Wilkins Diamond
م���ع  اختياري���ا  يتوف���ر  ال���ذي  المحي���ط 
نظ���ام الترفي���ه Professional للمقاعد 

الخلفية.
المحوري���ن  عن���د  هوائي���ة  نواب���ض 
وتعلي���ق متكّي���ف م���ع مخّم���دات يمكن 
التحّكم بها إلكترونيا وتتوفر قياس���يا. 
 Executiveو متكام���ل  نش���ط  توجي���ه 
Drive Pro م���ع تثبي���ت نش���ط يتوف���ر 
 M Sport تفاضل���ي  نظ���ام  اختياري���ا. 
 BMW X7 يتوف���ر قياس���يا ف���ي ط���راز
الوق���ود:  اس���تهاك  )مجم���وع   M50d
مجم���وع  كل���م،   100 لت���رات/     7  -  7.4
انبعاث���ات ثاني أكس���يد الكرب���ون: 193 
ف���ي  واختياري���ا  كل���م(  غرام���ا/     185  -
ط���راز BMW X7 xDrive50i )مجم���وع 

اس���تهاك الوق���ود: 11.4 لت���رات/   100 
كل���م، مجم���وع انبعاث���ات ثاني أكس���يد 
 BMW X7الكربون: 261 غراما/   كلم(، و
xDrive40i )مجموع اس���تهاك الوقود: 
مجم���وع  كل���م،   100 لت���رات/     8.7  -  9
انبعاث���ات ثاني أكس���يد الكرب���ون: 205 
- 198 غرام���ا/   كل���م(. وتتي���ح الحزم���ة 
االختيارية الخاص���ة بالطرقات الوعرة 
االختيار بين أنماط القيادة على الرمل 
والحصى والحجارة والثلج بكبسة زّر.

مجموع���ة كامل���ة م���ن برامج مس���اعدة 
م���زّود  نش���ط  س���رعة  مثب���ت  الس���ائق: 
بخاصي���ة الوق���وف واالنط���اق إضافة 
 Driving إل���ى نظ���ام مس���اعدة الس���ائق
ونظ���ام   Assistant Professional
فض���ا  بالمس���ار،  والتحك���م  التوجي���ه 
ع���ن نظام التحذي���ر عند تغيير المس���ار 
الجانب���ي  وأنظم���ة تجن���ب االصط���دام 
العاب���رة،  الس���يارات  م���ن  والتحذي���ر 
عن���د  والتحذي���ر  األول���وّي  والتحذي���ر 
الس���ير باالتج���اه الخاط���ئ. كم���ا يتوفر 
الجيل األحدث من شاشة العرض على 
الزجاج األمامي ونظام التوقف الطارئ 
)غير متوفر في أوروبا(. ويش���مل نظام 
المس���اعدة عل���ى الرك���ن كامي���را للرؤية 

الخلفية ونظام مس���اعدة عل���ى القيادة 
الخلفية يتوفر قياسيا.

BMW Live Cockpit Profession-
al م���ع نظ���ام تش���غيل BMW الجدي���د 
النس���خة 7.0 يتوفر قياس���يا. مجموعة 
مع���دات رقمية بالكامل وشاش���ة تحّكم 
يبلغ قطره���ا 12.3 بوصة. ويتيح نظام 
تش���غيل BMW الجدي���د النس���خة 7.0 
التش���غيل المتع���دد األنم���اط م���ن خال 
 iDrive الشاش���ة العامل���ة باللم���س، وزّر
Controller، وأزرار المق���ود، والتحك���م 

الصوتي واليدوّي.

»  BMW Intelligent يؤدي نظام
Personal Assistant دور مساعد 

السائق الرقمي والخبير في 
السيارة ويشّغل المزايا المتوفرة 
فيها. يعمل هذا النظام بواسطة 

 BMW الصوت ويتيح مفتاح
الرقمي للعمالء استخدام هاتفهم 

المتحرك للدخول إلى السيارة 
وتشغيل المحرّك. ويحّدث تحديث 

البرمجيات عن ُبعد وظائف 
السيارة تلقائيا والمزيد.

أطلق���ت ميتسوبيش���ي س���يارتها الجدي���دة 
كلي���ا Triton التي تأتي لمنافس���ة س���يارات 
بي���ك أب التجارية. تحم���ل واجهة ترايتون 
 Dynamic أس���لوب متسوبيشي التصميمي
Shield م���ا يمن���ح الس���يارة مظه���ر س���يارة 
جدي���دة كلي���ا بخط���وط بس���يطة وجرئي���ة 
تمن���ح الس���يارة مظه���را رياضيا قوي���ا يعبر 
عنها تماما. لم تكتف ميتسوبيشي يالمظهر 
الجدي���د، بل أضافت مي���زات إلى محركات 

الس���يارة بتوفير أحد نظامي الدفع الرباعي 
 Easy-Select أو   Super-Select 4WD
4WD، حي���ث يتمي���ز األول منهم���ا بتوفي���ر 
أقصى تماس���ك وتحكم بوضعي���ات القيادة 
عل���ى  النظامي���ن  كا  ويش���مل  المتع���ددة. 
وضعي���ة الط���رق الوعرة التي تحس���ن أداء 
الس���يارة على الطرق غير المعبدة. ستتوفر 
ترايتون للبيع في عدد من أس���واق الش���رق 

األوسط.

بجبروته���ا  كالين���ان  روي���س  رول���ز  تتمّي���ز 
وقّوته���ا وحضوره���ا الاف���ت، وه���ي أكث���ر 
س���يارات الدف���ع الرباع���ي براع���ة وتعددي���ة 
لاس���تخدام. إنه���ا س���يارة عائلي���ة بامتي���از 
وتتمي���ز بتجرب���ة قي���ادة ممتع���ة، كم���ا أّنه���ا 
الس���يارة رباعي���ة الدفع األكث���ر فخامة التي 
ت���ّم صنعها على اإلط���اق. ويضمن تصميم 
كالين���ان المعاصر مكانتها المبدعة في وجه 
 SUV الدف���ع  رباعي���ة  الس���يارات  تصامي���م 

الروتيني���ة، وذل���ك ناب���ع من خط���وط غطاء 
المح���رك الطوي���ل والمقدمة القصي���رة، إلى 
الجزء الخلفي الممتد والتي تمنحها إطالة 
كالين���ان  كاريزم���ا  وتكتم���ل  رولز-روي���س. 
الواثق���ة عل���ى الطري���ق بلمس���ات تصميمية 
فاخ���رة أساس���ية، بم���ا ف���ي ذل���ك االرتف���اع 
المتزايد والتنفيذ المتكامل للشبك األمامي 
ولي���دة  ه���ي  الجدي���دة  كالين���ان  الش���هير. 

سنوات من التصميم المضني والتطوير.

كش���فت هيون���داي رس���ميا ع���ن النت���را 
2019 بالتحديث���ات الجدي���دة منذ عدة 
أش���هر، والي���وم تع���ود الش���ركة الكورية 
لتكش���ف عن فئة س���بورت منه���ا والتي 
تتمي���ز بلمس���ات رياضي���ة عديدة حول 

السيارة.
من الخارج يمكن تمييز النترا س���بورت 
إضاف���ات  ع���دة  بفض���ل  ف���ورا   2019
تظه���ر ف���ي الش���بك األمام���ي، الجن���وط 
الرياضي���ة، الجن���اح المدم���ج، مخ���ارج 

وأخي���را  الجدي���د،  بتصميمه���ا  الع���ادم 
الصدام الجانبي. تتميز النترا س���بورت 
2019 كذلك باللون األحمر وبالطبع مع 
باقي العناصر المحدثة مثل المصابيح 
األمامي���ة والخلفي���ة ومختل���ف أج���زاء 

السيارة عموما.
ل���م تكش���ف هيونداي عن مح���رك النترا 
س���بورت 2019 واكتف���ت بالكش���ف عن 
ثنائ���ي  األوتوماتيك���ي  الحرك���ة  ناق���ل 

الكلتش.

Triton ميتسوبيشي تكشف عن

رولز رويس كالينان

النترا سبورت 2019

س���يارة رياضي���ة متعددة االس���تخدامات حائزة عل���ى العديد من 
الجوائز تتفاخر بطرازها العالمي

أعادت “فولفو للس���يارات” إطاق مفهوم التصميم الجديد للطراز 
“XC90” ف���ي خط���وة ته���دف إلى االس���تمرار في الوف���اء بوعدها 
بتقدي���م س���يارة رياضي���ة متع���ددة االس���تخدامات )SUV( ذات 7 
مقاع���د تتمي���ز بش���كلها المذهل وتتمت���ع بجودة عالي���ة، مع األخذ 
في االعتبار ميزات الس���امة العالمي���ة الرائدة وتقنيات مجموعة 
نقل الحركة الجديدة، ما يش���كل مزيج���ا منقطع النظير من القوة 
وكفاءة استهاك الوقود، إضافة إلى لمسات سحرية أنيقة تجعل 

تصميمها الداخلي يرقى إلى أعلى المستويات. 
وحقق الجيل الجديد من س���يارات 

المتع���ددة  الرياضي���ة  فولف���و 
الفخم���ة  االس���تخدامات 

نجاحا في وقت قياس���ي 
ذات  للتصمي���م  نتيج���ة 
االس���كندنافي  الطاب���ع 
ال���ذي يرق���ى إل���ى أعل���ى 
المستويات؛ نظرا ألدائه 

المتمي���ز وجماله األصيل. 
 ”XC90“ الط���راز  ويش���كل 

تتويج���ا للرفاهي���ة، ويتي���ح أداء متمي���زا عل���ى الطرق الس���ريعة، 
ويسهم في الوقت نفسه في خفض االنبعاثات من خال تزويده 
بسلس���لة م���ن مجموع���ات نق���ل الحرك���ة “Drive-E” س���عة ليترين 

وذات 4 أسطوانات.  
تمتلك “فولفو” باعا طويا رائدا وفّعاال في عالم تقنيات السامة، 
م���ع األخذ في االعتبار بش���كل خ���اص رؤيتها  التي تنص على أنه 
ل���ن ُيقت���ل أحد أو ُيصاب أي ش���خص بجروح خطيرة في س���يارة 

فولفو جديدة بحلول ذلك العام 2020.
لقد تبوأت “XC90” الطليعة في مس���ألة الس���امة في الس���يارات 
الرياضية المتعددة االستخدامات منذ إطاق طراز الجيل 
الجديد للم���رة األولى في الع���ام 2002. وباعتبارها 
الس���ّباقة في مج���ال تقنيات الس���امة، فقد 
كانت “XC90” أول س���يارة رياضية 
االس���تخدامات  متع���ددة 
مزّودة بنظام التحكم في 
 Roll( استقرارية الدوران
Stability Control(؛ 
للحد من وق���وع حوادث 

االنقاب.

ك�������ف�������اءة ف�������ي اس������ت������ه������اك ال������وق������ود

“فولفو XC90” عنوان الرفاهية واألمان

أطلق���ت تويوت���ا العالمية ف���ي البحرين عبر إبراهيم خلي���ل كانو مؤخرا 
س���يارة تويوتا كامري الهجينة الكهربائية )هايبرد( الجديدة كليا، ليس 
فقط لقاعدة عمائها من الشركات، بل لألفراد أيضا، متيحة لهم فرصة 
المش���اركة في مس���يرتها البيئية، ومانحة إياهم تجرب���ة قيادة تفاعلية 

أكثر تشويقا، وفرصة اختبار مستويات جديدة من متعة القيادة.
ويمك���ن قي���ادة مركبة تويوتا كامري الهجين���ة الكهربائية، إما باالعتماد 
عل���ى الطاقة الكهربائية بش���كل كام���ل، وبدون أي اس���تهاك للوقود، أو 
إص���دار أي انبعاث���ات كربونية، أو من خال اس���تخدام الطاقة المتولدة 

من كل من محرك الوقود والموتورين الكهربائيين.
وذلك تبعا لسرعة المركبة وأسلوب القيادة.

وتق���دم تويوت���ا كامري الهجين���ة الكهربائي���ة الجديدة كليا، مس���تويات 
عالي���ة م���ن الراحة والثبات، إل���ى جانب مزايا أداء التحك���م الفريدة، إذ 
يرج���ع الفضل في ذل���ك إلى منصة “األط���ر الهيكلية العالمي���ة الجديدة 
لتويوت���ا” )TNGA(، الت���ي تمث���ل إس���تراتيجية جدي���دة كلي���ًا لعملي���ات 
التصميم والهندس���ة ومختلف الباقات والتجهيزات التي تقوم بتزويد 
مركباته���ا به���ا، إضاف���ة إل���ى تصميمه���ا العص���ري األخ���اذ، تؤم���ن كامري 
الهجينة توفيرا أكبر في استهاك الوقود بنسبة 70 %، قياسا بكامري 
الت���ي تعم���ل بمح���رك الوق���ود التقلي���دي، وذلك بفض���ل النظ���ام الهجين 

المعدل.
وينتج محرك كامري الكهربائي المحس���ن الجديد بسعة 2.5 ليتر، عزما 

أكبر، ويسهم في زيادة تجاوب التسارع بقدرة تبلغ 212 حصانا.
وتقت���رن كف���اءة ط���راز 2018 المحس���نة، بقي���ادة مذهلة بص���ورة الفتة 
للنظ���ر، يؤمنه���ا هي���كل أخ���ف وزنا وأكثر صاب���ة بنس���بة 30 ٪، ونظام 
تعلي���ق جدي���د وتقني���ات متط���ورة، فض���ا ع���ن مزاي���ا س���امة عالمي���ة 
المس���توى. وتمت���از كام���ري 2018 الهجين���ة الكهربائي���ة بمزاي���ا س���امة 
عالمية المستوى تشمل نظام الضوء األمامي المتكيف، ونظام المكابح 
اإللكترونية، ونظام المس���اعدة على تس���لق المرتفعات، ونظام منع غلق 
المكاب���ح، ونظ���ام التحكم بثبات المركبة، وشاش���ة خلفي���ة، إضافة إلى 

.”ISOfix“ مثبتات مقاعد األطفال

وداًع������������������������ا ل���������ص���������رف ال���������وق���������ود

تويوتا كامري الهجينة “هايبرد” الجديدة



نشاطات مركز الشيخ إبراهيم وبيت عبداهلل الزايد

ظهرت نجمة هوليوود الجميلة ناتالي بورتمان في شوارع لوس  «
أنجلس بإطاللة بسيطة، بخالف غالبية النجوم، إذ كانت على طبيعتها، 
بعدما رصدتها أعين مصوري الباباراتزي أثناء سيرها. ويبدو أن بورتمان 

قررت التمرد على الشخصية التي ظهرت بها في برورمو فيلمها 
الجديد )Vox Lux(، الذي ُطرح أخيرا، وظهرت فيه بشكل مغاير تماما.

ف���ي إط���ار الموس���م الثقاف���ي “كل ن���ور ال 
يزيل الظلمة ال يعول عليه”، لمركز الش���يخ 
إبراهي���م للثقاف���ة والبح���وث، يقي���م بي���ت 
الت���راث المعماري، المع���رض الفردي األول 
للمهندس المعماري الهولندي آن هولتروب 
بعنوان “معرض حركة مادية” وذلك اليوم 
األح���د، عن���د الس���اعة الس���ابعة مس���اء، إذ 
سيس���تعرض مجموع���ة م���ن أعمال���ه التي 
طوره���ا في الفترة ما بي���ن 2016 و 2018 
بناء على استكش���افه وتطويره المستمر ل�� 

“الحركة المادية”.
مهن���دس  ه���و  هولت���روب  أن  إل���ى  يش���ار 

ف���ي  عمل���ه  ي���زاول  مس���تقل  معم���اري 
أمس���تردام، وتش���مل أعماله صن���ع النماذج 
وتصمي���م المس���احات والمبان���ي المؤّقت���ة، 
والت���ي يتع���اون فيه���ا م���ن حي���ن آلخر مع 
الفنانين كرين دي كونينغ وباس بينس���ين، 
إضافة إلى توّليه إدارة البرنامج الدراسي 
الس���توديو الفضاءات المباش���رة في معهد 
بتصمي���م  وق���ام  بأمس���تردام.  س���اندبيرغ 
الجن���اح الوطن���ي لمملكة البحري���ن، والذي 
ج���اء بتكليف م���ن وزارة الثقافة في العام 
ميالن���و  إكس���بو  مع���رض  وجن���اح   ،2014

.2015
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يستضيف بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحافي، رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن في محاضرة بعنوان  «
“األيادي الخفية في التاريخ”، إذ سيقدم فيها تقييما تاريخيا لثالثة من الرجال الذين لعبوا دورا كبيرا في مجال األحداث السياسية 

في القرن العشرين، وهم: تي إي لورانس “لورانس العرب”، فوجي وارا أيواجي الياباني، وأرنستو تشي جيفارا، كما سيستعرض لمحة 
عامة عن مسيرته الصحافية في الصحافة البحرينية والخليجية على حد سواء، يكون ذلك، ضمن الموسم الثقافي الموسوم بــ 
“كل نور ال يزيل الظلمة ال يعول عليه” لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، وذلك يوم اإلثنين 19 نوفمبر 2018، عند الساعة 

الثامنة مساء، في بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحافي. يذكر أن أنور عبدالرحمن قارئ شغوف واسع االطالع ومتحدث في 
التاريخ والسياسة، يجيد اللغة الفارسية واإلنجليزية، تقلد رئاسة  تحرير صحيفة أخبار الخليج البحرينية منذ العام 2000.

األيادي الخفية في التاريخ

ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية 2018
أف����������ام م����ص����ري����ة وت����ون����س����ي����ة ت����ت����ق����اس����م أه��������م ال����ج����وائ����ز

حص���ل الفيلم التونس���ي “فت���وى”، على الجائ���زة األولى في مس���ابقة األف���ام الروائية 
الطويل���ة للدورة التاس���عة والعش���رين لمهرجان أي���ام قرطاج الس���ينمائية، فيما حصل 
فيل���م “أم���ل” المصري على جائ���زة أفضل فيلم وثائقي.  وفاز “فت���وى” لمخرجه محمود 
ب���ن محم���ود، بجائوة “التانيت الذهبي” في حفل اختت���ام المهرجان الذي انطلق يوم 3 
نوفمبر الحالي، بمس���رح “األوبرا” بمدينة الثقافة، بالعاصمة تونس. كما حاز فيلم “يوم 
الّدي���ن” للمخ���رج المص���ري أبو بكر ش���وقي بجائزة التاني���ت الفّضي، فيم���ا كان التانيت 

البروزي من نصيب فيلم “مسافرو الحرب” للمخرج السوري جود سعيد.

وفي مس���ابقة األف���الم الوثائقّي���ة الطويلة 
فق���د من���ح التاني���ت الّذهب���ي لفيل���م “أمل” 
للمخرج المصري محّمد صيام، أما التانيت 
الفض���ي فُق���دم لفيل���م “تأت���ون م���ن بعي���د” 
للمخرج���ة المصري���ة أم���ل رمس���يس، فيما 
تحص���ل فيلم “ ِطْرس، رحل���ة الصعود إلى 

المرئى” للمخرج اللبناني غسام حلواني.
وتحص���ل فيل���م “رفيق���ي م���ن كيني���ا عل���ى 
جائزة أحس���ن موس���يقى لألف���الم الروائية 
الطويلة، وذهبت جائزة أحس���ن س���يناريو 
للفيل���م الكين���ي “س���وبا م���ودو”، أم���ا جائزة 
لفيل���م “مس���افرو  أحس���ن ص���ورة فكان���ت 
الح���رب” م���ن س���وريا ال���ّذي حص���د ايض���ا 

جائزة الجمهور.
س���امانتا  الِكيني���ة  الممثل���ة  وتحصل���ت 
موغاتس���يا عل���ى جائزة أحس���ن ممثلة في 
مس���ابقة الف���الم الروائي���ة الطِويل���ة فيم���ا 
كانت جائزة أحس���ن ممثل للتونسي أحمد 
الحفي���ان. وفي مس���ابقة األف���الم الروائية 

القصي���رة كان التاني���ت الذهبي من نصيب 
فيل���م “إخ���وان” لمري���م جوبار م���ن تونس، 
أم���ا التاني���ت الفض���ي فمن���ح لفيل���م “بي���ت 
الل���و” لكل���ي كال���ي م���ن البني���ن، كم���ا ق���دم 
التاني���ت البرون���زي لفيل���م “اس���ترا” لنضال 
قيقة من تونس. وضمن المس���ابقة نفس���ها 
قّدمت هيئة المهرجان تنويها خاصا لفيلم 
“بائ���ع الزه���ور” لمخرجه التونس���ي ش���امخ 
بوسالمة. وفي مس���ابقة األفالم الوثائقية 
القصي���رة، تحّص���ل فيلم “ أص���داء” للبناني 
نيكوال خوري على جائزة التانيت الذهبي، 
كما من���ح التانيت الفض���ي لفيلم “أمضيت 
على العريض���ة” للفلس���طيني مهدي فليفل 
لفيل���م  فذه���ب  البرون���زي  التاني���ت  أم���ا 
“كيدوغو” لمامادو خما غي من الس���ينغال.

وتحص���ل فيلم صوفيا” للمخرجة المغربية 
مري���م ب���ن مب���ارك عل���ى جائزت���ي الطاه���ر 
ش���ريعة )مؤس���س المهرج���ان( و”تيف���ي 5 

موندن”.

عامان مرا على رحيل “الساحر” النجم محمود عبدالعزيز، غاب فيهما عن قلوب وأنظار عشاقه بجسده، إال أنه ال يزال يعيش بينهم بأعماله الخالدة. 
وهذه محطات فارقة في حياة النجم الراحل محمود عبدالعزيز.  - بدأت مسيرته الفنية من خال مسلسل “الدوامة” في بداية السبعينيات حين 

أسند له المخرج نور الدمرداش دوًرا في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي.

- برز دوره في السينما من خالل فيلم “الحفيد” أحد 
كالسيكيات السينما المصرية )1974(، وبدأت رحلته 
م���ع البطولة منذ الع���ام 1975 عندما لعب دور بطولة 

فيلم “حتى آخر العمر”.
- منذ العام 1982 بدأ بالتنويع في أدواره، فقدم فيلم 
“العار” ورس���خ محمود عبدالعزي���ز نجوميته بعد هذا 

الفيل���م، ون���وع أكثر ف���ي أدواره فق���دم دور األب في 
“الع���ذراء والش���عر األبي���ض”. - قدم دوًرا م���ن األدوار 
المهم���ة في حياته الفنية وهو دور رأفت الهجان في 
المسلس���ل التلفزيوني الذي يحمل االس���م نفسه وهو 
من ملف المخابرات المصرية. - بلغ عدد أفالمه نحو 
84 فيلًم���ا، ق���ام فيها بدور البطول���ة بينما أخرج فيلًما 

واحًدا ه���و “البنت الحلوة الكدابة”، وقد تنوعت هذه 
األف���الم ما بي���ن الرومانس���ية الكوميدي���ا والواقعية. 
- ف���ي العام 2004 ق���دم محمود عبد العزيز للشاش���ة 
الصغي���رة المسلس���ل التلفزيون���ي “محم���ود المصري” 
والذي جس���د فيه ش���خصية أحد كبار رجال األعمال 
العصاميي���ن الذي���ن ب���دؤوا رحلته���م م���ع النج���اح من 

اإلس���كندرية. - حصل محمود عبدالعزيز على العديد 
م���ن الجوائ���ز الس���ينمائية م���ن مختل���ف المهرجانات 
الدولية والمحلية من أهمها، جائزة أحسن ممثل عن 
أفالم “الكيت كات”، “القبطان”، “الساحر” من مهرجان 
دمشق الس���ينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن 
فيلم “س���وق المتعة” من مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم “الكيت كات” 
من مهرجان اإلس���كندرية السينمائي الدولي، وجائزة 
أحس���ن ممثل مش���اركة مع الفنان عمار محمد حسان 

في فيلم “الليالي المقمرة”.

محطات فارقة في مشوار “الساحر” محمود عبدالعزيز
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“فيسبوك” تواجه اتهامات جديدة
تواجه ش���ركة فيس���بوك انتقادات جديدة بش���أن مزاعم اس���تخدامها أس���اليب تهدف إلى تشويه س���معة معارضين لها وإحراج الشركات 
المنافس���ة والتقليل من ش���أن مشاكل بداخلها. ونش���رت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا بتفاصيل ما ُيقال إنه األساليب التي لجأت إليها 

فيسبوك بالتعاون مع شركة عالقات عامة من أجل “نفي وتشتيت” االنتقادات.

ودف���ع تقرير الصحيفة مش���رعين أميركيين إلى الدعوة إلى تش���ديد 
لوائح تنظيم عمل شبكات التواصل االجتماعي. 

ويزع���م تقري���ر نيوي���ورك تايم���ز أن فيس���بوك حث���ت مراس���لين على 
التحقيق في ما إذا كانت توجد صالت مالية تجمع الملياردير جورج 
س���وروس، صاحب األعمال الخيرية البارز، وحركة مناهضة لش���بكة 
التواص���ل االجتماع���ي، وأنه���ا س���عت إل���ى تش���ويه س���معة معارضين 
مناهضي���ن لفيس���بوك ووصفته���م بأنه���م مع���ادون للس���امية، وطلبت 
نش���ر مقاالت تش���وه س���معة منافس���ين. وقال���ت الصحيفة إن ش���ركة 
“ديفاين���رز” للعالق���ات العام���ة وزعت وثيقة تش���ير إلى أن س���وروس 
داع���م مس���تتر لحرك���ة “التحرر م���ن فيس���بوك” المناهضة لفيس���بوك. 
وشجعت الوثيقة الصحافيين على البحث في وجود عالقات مالية 

بين الش���ركات المناهضة لفيسبوك وس���وروس، الذي يعد هدفا دائما 
لنظريات المؤامرة وحمالت تشويه معادية للسامية. 

من���ح الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترام���ب، 
أس���طورة الغن���اء الراحل إلفيس بريس���لي، 
الحري���ة  ميدالي���ة  أخ���رى  ش���خصيات  و6 
األميركي���ة، أرف���ع وس���ام مدن���ي بالواليات 
المتح���دة، وذل���ك ف���ي أول حف���ل لترام���ب 
منذ توليه السلطة. ووصف البيت األبيض 

إلفيس بأنه “أيقونة أميركية خالدة”.
ومن بين األشخاص الستة اآلخرين الذين 
منحوا الجائزة الرئاسية، الجمعة، أسطورة 
كرة القاعدة )بيسبول( بيب روث، والقاضي 
الراحل أنتونين س���كاليا. كما كان أسطورة 
ك���رة الق���دم األميركي���ة روجر س���توباتش، 
وأالن ب���ادج من بين الرموز الرياضية التي 
منحت الميدالية. وقال ترامب، أثناء كلمة 
الحفل االفتتاحية: “أمريكا حظيت بأفضل 

المهارات والمواهب على وجه األرض”. 

 وأكمل قائمة المكرّمين كل من  «
سيناتور يوتا المتقاعد، أورين 

هاتش، ورائدة األعمال اإلنسانية 
والخيرية، ميريام أدلسون.

ترامب يمنح 
بريسلي “الحرية 

األميركية”
تتجه مذكرات الس���يدة األولى األميركية السابقة، ميشيل أوباما في طريقها إلى 

بيع مليون نسخة، وذلك بعد أول يوم من نشرها.

وأعلن���ت دار النش���ر “ك���راون ببليش���ينغ”، 
الجمعة، أن المذكرات التي تحمل العنوان 
“بيكمن���غ” بيع���ت منه���ا 725 ألف نس���خة. 
وفقا ألسوش���يتد ب���رس. ونزلت مذكرات 
ميش���يل أوبام���ا إل���ى األس���واق العالمي���ة، 
الثالث���اء، الماضي، بعدما تم���ت ترجمتها 
ف���ي نف���س الوقت إل���ى 30 لغة. وتش���مل 
والس���معية  الورقي���ة  النس���خ  المبيع���ات 

المتح���دة  الوالي���ات  ف���ي  واإللكتروني���ة 
وكندا. كما أعلنت “كراون ببليش���ينغ” أنها 
رفعت عدد النس���خ المق���ررة طباعتها من 
الكت���اب م���ن 1.8 مليون إل���ى 2.6 مليون 
نس���خة. وأوردت ميش���يل أوبام���ا البالغة 
م���ن العمر 54 عاما، ف���ي مذكراتها رفضها 
مس���امحة دونالد ترام���ب على طعنه في 

وطنية زوجها باراك أوباما.

يقول علماء سويس���ريون إن جبل أليتش في سويس���را، أكبر الجبال الجليدية في غرب 
أوروبا، يذوب بوتيرة لم يسبق لها مثيل إذ يفقد ما يصل إلى 12 مترا من الجليد سنويا.

وه���ذا الذوب���ان جع���ل الجب���ل الموج���ود 
موقع���ا  األل���ب  جب���ال  منطق���ة  ف���ي 
لح���دث ترويج���ي ي���وم الجمع���ة حي���ث 
ق���رر المنظم���ون تش���كيل م���ا قال���وا إنه���ا 
أكب���ر بطاق���ة بريدي���ة ف���ي العال���م.  وفي 
المجمل وصلت 125 ألف بطاقة بريدية 
التغي���ر  لمكافح���ة  برس���ائل  مصحوب���ة 

المناخ���ي وج���رى تجميعها عل���ى ارتفاع 
يونفراي���وخ،  ف���ي  تقريب���ا  مت���ر   3400

الطرف العلوي من جبل أليتش.
ف���ي  الجلي���د  عل���وم  خب���راء   ويخش���ى 
أليت���ش  جامع���ة زوري���خ م���ن أن جب���ل 
الجلي���دي، ال���ذي يمك���ن مش���اهدته م���ن 

الفضاء، قد يختفي بحلول عام 2100.

مبيعات قياسية لمذكرات ميشيل أوباما

بطاقة بريدية لمكافحة تغير المناخ

شاب وفتاة يجلسان عند ساحل ماليبو غربي لوس 
انجليس بوالية كاليفورنيا األميركية، وينظران إلى 

حريق ولزي، حيث تدفع الرياح باللهب والدخان في 
اتجاه المحيط الهادي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا يشير إلى أن الروح المعنوية في فيسبوك تراجعت في ظل التدقيق المستمر  «
في ممارسات الشركة. وأضافت الصحيفة أن الشركة أجرت مسحا داخليا شمل 29 ألف موظف أفاد نصفهم فقط بأنهم 

“متفائلون” بشأن مستقبل الشركة، وهو ما يمثل تراجعا بواقع 32 % مقارنة بمسح مماثل قبل عام. وقال عضو الكونغرس 
األميركي ديفيد سيسيلين، في منشور إن “فيسبوك ال يمكن الوثوق بها لتنظيم نفسها”، مشيرا إلى أن مديري فيسبوك 

يهتمون بأرباحهم على حساب مصلحة المستخدمين.

تراجع الروح المعنوية

نجاح البحرين

ح���از خبر بعنوان “5.1 مليار دوالر 
إجمالي صفقات معرض الطيران”، 
م���ن  متنوع���ة  بمجموع���ة  مرفق���ا 
صور العروض الجوية والفعاليات 
البحري���ن  لمع���رض  المصاحب���ة 
أعل���ى   ،2018 للطي���ران  الدول���ي 
إنس���تغرام  عل���ى  تفاع���ل  مع���دل 
“الب���الد” ف���ي اليومي���ن الماضيين. 
 )aaldoy@( المس���تخدم  وق���ال 
“الحمدلل���ه عل���ى نج���اح البحرين، 

ومنها دوما إلى نجاح أكبر”.

قال���ت وزارة الزراع���ة الصيني���ة، أمس 
السبت، إنه تم اإلبالغ عن 4 بؤر تفش 
جديدة لحمى الخنازير اإلفريقية في 
أقاليم جيانغشي ويوننان وسيتشوان 

إضافة إلى بلدية شنغهاي.
موقعه���ا  عل���ى  ال���وزارة  وأوضح���ت 
نفق���ت  خنازي���ر   10 أن  اإللكترون���ي 
بس���بب الم���رض وأصيب���ت 10 خنازير 
 150 تض���م  مزرع���ة  ف���ي  ب���ه  أخ���رى 
خنزي���را في إقليم جيانغش���ي بجنوب 
ش���رق الصي���ن. وأضاف���ت أن���ه س���يتم 
إعدام 348 خنزيرا ف���ي إقليم يوننان 

بجنوب غرب البالد.

وذكرت الوزارة أن المرض ظهر  «

في مزرعة بها 314 خنزيرا في 

منطقة جينشان في شنغهاي. 

وأضافت أن 11 خنزيرا نفقت 

وأصيب 50 بالعدوى.

مع���رض  نيوزيالن���دا، ضم���ن  أطلق���ت 
“بيغ بوي إكس���بو”، وهو معرض ضخم 
معن���ي ب���كل األش���ياء الت���ي يفت���رض 
أن يهت���م به���ا الرجال، وس���يلة جديدة 
ه���ي  الخصيتي���ن؛  س���رطان  لفح���ص 
عب���ارة عن كش���ك يس���مح للرجال في 
دون  خصيتيه���م،  بفح���ص  نيوزلن���دا 
حرج من مواجهة طبيب، إذ س���يجري 
طبيب مسالك بولية ذو خبرة الفحص 
عب���ر ثقب صغي���ر بمد يده، وتحس���س 

الخصيتين .
ويع���د س���رطان الخصي���ة أكث���ر أنواع 
الس���رطان انتش���ارا، بي���ن الش���باب في 
ال���دول الغربي���ة، ويجري إط���الق تلك 
األكش���اك في معرض كبير، في مدينة 

أوكالند.

ومرض سرطان الخصيتين يتمتع  «
بنسب عالية للغاية للشفاء، لكن 

األمر يعتمد تماما على مدى 
الكشف عنه مبكرا.

الصين تعلن         
عن بؤر جديدة 
لحمى الخنازير

أكشاك 
الكتشاف سرطان 

الخصيتين
ق���ال مس���ؤولون إن اإلعص���ار جاجا وصل اليابس���ة في والية تامي���ل نادو بجنوب 
الهن���د ي���وم الجمع���ة مما أدى إل���ى مقتل 11 ش���خصا على األقل واقتالع األش���جار 

وإسقاط أعمدة الكهرباء بعد إجالء أكثر من 80 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وق���ال كيه.جي���ه رامي���ش المدي���ر الع���ام 
لهيئ���ة األرص���اد الحكومي���ة لرويت���رز إن 
اإلعص���ار وص���ل اليابس���ة في الس���اعات 
األولى من صباح الجمعة لكنه فقد بعضا 

من قوته مع تحركه إلى الداخل.

وذكر مسؤول بهيئة إدارة الكوارث في  «
والية تاميل نادو أنه تم التأكد من مقتل 

11 شخصا، وأن حكومة الوالية أقامت 
أكثر من 470 مخيما لإلغاثة وأجلت 

أكثر من 80 ألفا من منازلهم في المناطق 
المعرضة للخطر.

“جاجا” يقتل 11 شخصا جنوب الهند

في واقعة “غريبة”، كشف مغن بريطاني عن أن زميلته المغنية األميركية تايلور 
سويفت تعمدت االختباء داخل حقائب السفر للهرب من الصحافيين. وفي مقابلة مع 

مجلة فوغ، تحدث المغني البريطاني زين مالك، والذي عمل مع سويفت في أغنية 
مشتركة، عن قدرتها على الحركة دون أن يكتشفها أحد، وقال “كانت تسافر داخل 
حقيبة سفر”. وانتشرت الشائعات عن طريقة انتقال المغنية العام الماضي، عندما 

شوهد رجالن وهما يحمالن صندوقا كبيرا خارج شقتها في نيويورك.

دمار خلفه اإلعصار جاجا بجنوب الهند أمس )رويترز(

ayman.hamam
@albiladpress.com

أيمن همام

Û  م���ن المفارق���ات المثيرة للتأم���ل أن تلقى كل النع���رات العنصرية والطائفية
تفاع���ال هائ���ال م���ن جانب مس���تخدمي وس���ائل التواص���ل االجتماعي، رغم 
أنه���ا تمثل التطور الطبيعي لإلعالم الحديث، وجل مس���تخدميها من جيل 

األلفية وما بعدها.
Û  أي متاب���ع محاي���د لما ي���دور عبر تلك المنص���ات الحديثة ي���درك أن التطور

العلمي والتكنولوجي يس���ير في اتجاه معاكس 180 درجة للتطور الفكري 
واألخالقي، فيبدو أن البش���ر بدال من أن يسّخروا المعرفة لبلوغ المستقبل 
آث���روا أن يس���تخدموها وس���يلة للع���ودة بالزمن إل���ى العص���ور المظلمة وما 

قبلها.
Û  ال أح���د ينك���ر وج���ود العنصرية والطائفي���ة في نفوس كثيري���ن، وليس من

المس���تغرب أن يتأثر بفتنهما سياس���يون وبرلمانيون ومفكرون ويتفاعلون 
مع الرس���ائل المثيرة لهما عبر التواصل االجتماعي، فهذه اآلفة الخبيثة قد 
ال يس���لم منها إال من رحم ربي، وال ننس���ى كيف تخلى الجنرال الجمهوري 
كولن باول عن صديق عمره وزعيم حزبه الس���يناتور ماكين في انتخابات 
الرئاسة األميركية 2008، على الرغم من كل ما يجمعهما من قيم ومبادئ، 
معلنا دعمه ألوباما، الذي ال يربطه به أي قاسم مشترك سوى لون البشرة!

Û  رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة
ح���ذر ف���ي مناس���بات ع���دة من مح���اوالت اس���تخدام أع���داء األمة وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي لبث الفرقة بي���ن أبناء المجتم���ع الواحد، من منطلق 
“فرق تسد”. وال توجد وسيلة أقوى تأثيرا من العنصرية أو الطائفية يمكن  
أن يس���تغلها المتربصون بأوطاننا، فهؤالء ال يتركون حادثا فرديا وال حدثا 

رياضيا إال وحولوه إلى معركة سيبرانية بين شعوبنا الكل فيها خاسر.
Û  اتساع رقعة هذه المعارك يطرح تساؤالت مشروعة بشأن مسؤولية منصات

التواصل في منع الخطاب الذي يحض على الكراهية، ودور المؤثرين على 
وسائل التواصل االجتماعي أو من يطلق عليهم “إنفلونسرز”.

معارك 
سيبرانية 

والكل خاسر
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