
املنامة - بن���ا: اأكد وزي���ر الإ�سكان با�سم 
احلم���ر اأن الوزارة ت���ويل اهتماما كبريا لتنفيذ 
اله���دف احل���ادي ع����ر م���ن اأه���داف التنمي���ة 
امل�ستدام���ة، م���ن منطلق الهتم���ام احلكومي 
لتحقي���ق تل���ك الأه���داف الت���ي مت ت�سم���ن 
م���ا يع���ادل 78 % منه���ا فعلي���ا يف برنام���ج 
عم���ل احلكومة احل���ايل. واأ�س���اف الوزير، لدى 
م�ساركت���ه يف احللق���ة النقا�سي���ة التي عقدت 
مبق���ر الأم���م املتح���دة، اأن ����روع ال���وزارة يف 
بناء م���دن البحري���ن اجلديدة ير�س���خ منهجية 
عمل احلكوم���ة وروؤيتها ب�س���اأن حت�سن جودة 
معي�س���ة املواطنن.واأكد الوزي���ر اأن ت�سمن 
برنامج عمل احلكومة احل���ايل التزاًما اإ�سكانًيا 
ببناء 25 األف وحدة �سكنية، مع تعزيز ال�راكة 

م���ع القط���اع اخلا����ص لت�ري���ع وت���رية توفري 
الحتياج���ات الإ�سكاني���ة للمواطن���ن، كان له 
بال���غ الأث���ر يف حتقي���ق نقلة نوعي���ة يف امللف 

الإ�س���كاين يف اململكة، اأ�سفر ع���ن توزيع اأكرث 
من 15 األف وحدة �سكنية يف ال�سنوات 

الأربع املا�سية.
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 12 و�صيانة  ت�صغيل  “الكهرباء”: 
حمطة �صخ مياه بـ 2.3 مليون دينار

طرحت هيئة الكهرب���اء واملاء يف اجلل�سة 
الأ�سبوعية ملجل����ص املناق�سات واملزايدات 
واإج���راء  اأم����ص مناق�س���ة للقي���ام بت�سغي���ل 
ال�سيان���ة الوقائي���ة ل� 12 حمط���ة �سخ تابعة 
لإدارة نق���ل املياه بالهيئة مل���دة 5 �سنوات 

تق���دم اإليه���ا 7 عط���اءات اأقلها بنحو 
2.3 مليون دينار.

تطوير التعاون الع�صكري والأمني مع بريطانيا
موا�ضلة التن�ضيق امل�ضرتك والفعال حيال خمتلف الق�ضايا

املنام���ة - وزارة اخلارجية: بحث فريق 
العمل البحريني الربيطاين امل�سرتك تطور 
العالقات ب���ن مملكة البحري���ن واململكة 
املتحدة و�سب���ل تعزيزها يف جمالت الأمن 
وحمارب���ة الإره���اب، التع���اون الع�سك���ري، 
والط���ريان،  والت�س���الت  املوا�س���الت 
الرتبي���ة  والتج���ارة،  ال�سناع���ة  الطاق���ة، 
والعلوم والبتكار، حقوق الإن�سان، مكافحة 
الجت���ار بالأ�سخا����ص، البيئ���ة، والف�س���اء 
وا�ستثم���ار كل الفر����ص املتاح���ة للم�سي 
قدًم���ا بتلك العالق���ات وموا�سلة التن�سيق 
امل�سرتك والفع���ال حيال خمتلف الق�سايا 
ويف كافة املنا�سبات مبا يعود بالنفع على 
البلدي���ن وال�سعبن ال�سديق���ن وي�سهم 
يف دع���م م�ساعي وجه���ود التو�سل حللول 
�سلمية لق�سايا وم�سكالت املنطقة واإر�ساء 

الأمن وال�سلم وال�ستقرار يف العامل اأجمع.
وعقد فريق العمل البحريني الربيطاين 

امل�س���رتك اجتماًع���ا، اأم����ص، برئا�سة وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد 
اآل خليف���ة، ووزي���ر الدولة ل�س���وؤون ال�رق 

الأو�س���ط بوزارة خارجي���ة اململكة املتحدة 
األي�سرت بريت مبقر وزارة اخلارجية 

الربيطانية.

ال�صيانة على  الإنفاق  احلدائق” تقل�ص  “ر�صوم  اجلامعي” حمد  “اأورام  بـ  عالجية  جل�صة   1428
اعت���رب رئي�ص جمل����ص بل���دي اجلنوبية 
اأحم���د الأن�س���اري اأن تعين وكي���ل م�ساعد 
جديد للخدم���ات البلدي���ة امل�سرتكة خطوة 
اإيجابي���ة؛ نظ���را ل�سطالع���ه بامل�سوؤوليات 
املناطة ب���ه ب�س���كل اأف�س���ل، وقدرته على 

اتخاذ قرارات جريئة و�ريعة.
ولف���ت الأن�ساري يف لق���اء مع “البالد”، 
مع قرب موعد انق�ساء الدور الرابع الف�سل 

الت�ريع���ي الراب���ع، اإلى اأن جترب���ة املجل�ص 
يف فر����ص ر�س���وم عل���ى احلدائ���ق اأثبت���ت 
جناحه���ا يف قدرتها على توف���ري املوازنات 

املخ�س�سة ل�سيانة املرافق العامة.
ويف الوقت الذي اأكد فيه تنا�سق عالقة 
اأع�س���اء املجل�ص ببع�سه���م البع�ص، اأو�سح 
اأن ا�ستبع���اد املجل����ص اأح���د اأع�سائ���ه ج���اء 
متما�سيا مع الإج���راءات الإدارية املتبعة يف 

مثل حالته، ومل يكن لقرار املجل�ص 
اأي غايات �سخ�سية.

          بدور املالكي من املحرق

اأكد قائد م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي 
اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل اآل 
خليفة اأن العمل الفعلي بداأ يف ق�سم العالج 
الإ�سعاعي يف مركز امللك حمد لالأورام الأحد 
املا�س����ي مع انطالق التطبيق الكامل جلميع 

التقنيات املتطورة يف هذا املجال.
واأ�س���ار قائ���د م�ست�سف���ى املل���ك حمد 
يف ت�ريح���ات ل���� “الب���الد” اإل���ى اأن الق�سم 

ا�ستقبل حتى الي���وم 121 حالة اأجريت لها 
ما يقارب 1428 جل�س���ة عالجية با�ستخدام 
“جه���از امل�رع اخلط���ي الرباع���ي الطاقة” 

الذي يعترب الأحدث عامليا.
عالج���ه  يب���داأ  املري����ص  اأن  واأو�س���ح 
الفعل���ي بع���د ت�سخي����ص حالت���ه ودرا�سة 
املل���ف اخلا����ص ب���ه وحت�س���ري الربنام���ج 
العالجي مما قد ي�ستغرق نحو اأ�سبوع وهي 

ف���رتة اأقل بكثري عما ه���و متعارف 
7عليه ومقبول عامليا. 4

• وزير الإ�سكان م�ساركا يف احللقة النقا�سية مبقر الأمم املتحدة	

مدن البحرين اجلديدة تتوافق مع اأهداف التنمية امل�صتدامة

3
16

اأحمر ال�صلة 
اإلى “الذهبي”

•  من اجتماع فريق العمل البحريني الربيطاين امل�سرتك	

البحريــن ت�ضتـــورد مليــــون كيلوجــرام 
تبغ �ضهريًا

“التقاعد” تخالف  مرئيات  البلو�ضي لـ “$”: 
التوجيهات امللكية وم�ضلحة املواطن

اإ�ضرائيل تقر قانون “الدولة القومية” 
املثري للجدل

اقتصاد البالد
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الأديب البحريني... هل يعرفه املواطن 
ويقراأ نتاجه؟
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�ضحافة ال�ضتق�ضائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

�سيد علي املحافظة
اأمل  احلامد

تقدمي خدمات مبعايري متقدمة... �ضمو ويل العهد:

وال�صتثمارية القت�صادية  البنية  “الت�صالت” يعزز 

الأول “بتلكو” للن�صف  اأرباح  دينار  مليون   28.8

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص 
الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة دور قطاع الت�سالت كاأحد 
املقومات احليوية لتعزيز البنية القت�سادية 
وال�ستثماري���ة يف البحرين وتق���دمي خدمات 

مبعايري متقدمة. جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف 
ق�ر الق�سيبية اأم�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة �ركة 
البحري���ن لالت�س���الت ال�سلكي���ة والال�سلكية 
)بتلك���و( ال�سيخ عبداهلل بن خليفة اآل خليفة، 

وع�سو جمل�ص الإدارة ال�سيخ علي بن 
خليفة اآل خليفة.

املنام���ة - بتلك���و: حقق���ت جمموع���ة 
بتلك���و اأرباح���ا �سافي���ة للم�ساهمن خالل 
الأ�سه���ر ال�ست���ة الأولى من الع���ام 2018 

بقيم���ة 28.8 مليون دين���ار وذلك من 19 
ملي���ون دين���ار للف���رتة ذاته���ا 2017، اأي 

بزيادة قدرها 51 %.
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عوا�سم � وكالت: وجهت مندوبة اأمريكا 
لدى الأم���م املتحدة نيكي هيل���ي انتقادات 
حادة ملجل�ص حق���وق الإن�س���ان التابع لالأمم 
املتح���دة ل�سمته اإزاء قم���ع احتجاجات اإيران 
يف دي�سم���رب ويناي���ر املا�سين. جاء ذلك يف 
كلمة لها، م�ساء الأربعاء، يف معهد “هريتيغ” 
بوا�سنطن.وخلف���ت الحتجاج���ات املناه�سة 
تده���ور  ب�سب���ب  اندلع���ت  الت���ي  للنظ���ام، 
الأو�ساع املعي�سي���ة والغالء وانهيار العملة، 

نحو 50 قتيال و8 اآلف معتقل.
وكانت هيلي ت�رح اأ�سباب خروج بالدها 

من جمل�ص حقوق الإن�سان.

طهران يف  العملة  وانهيار  الغالء  �ضد  بالحتجاجات  قتيال   50

توزيع 15 األف وحدة يف 4 �ضنوات... وزير الإ�ضكان:

اأمريكا تنتقد جتاهل جمل�ص حقوق الإن�صان للقمع باإيران

• مندوبة اأمريكا لدى الأمم املتحدة نيكي هيلي	 15

• �سمو ويل العهد م�ستقبال ال�سيخ عبداهلل بن خليفة وال�سيخ علي بن خليفة	
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االرتقاء باجلهوزية القتالية وزيادة التدريب الع�سكري

القائد العام يقدم العزاء يف ا�ست�سهاد االأحمر

حميدان ي�سيد بجهود “املوؤ�س�سة البحرينية للحوار”

تطوير التعاون الع�سكري واالأمني مع بريطانيا
وزير اخلارجية وبريت يبحثان �شبل تعزيز العالقات والتطورات

املنام����ة - وزارة اخلارجية: عق����د فريق العمل 
البحرين����ي الربيط����اين امل�ش����رتك اجتماًع����ا، اأم�����س، 
برئا�ش����ة وزير اخلارجي����ة ال�شيخ خالد ب����ن اأحمد بن 
حمم����د اآل خليف����ة، ووزي����ر الدول����ة ل�ش����وؤون ال�رشق 
االأو�ش����ط ب����وزارة خارجية اململكة املتح����دة األي�شرت 

بريت مبقر وزارة اخلارجية الربيطانية.
وج����رى يف االجتماع، بحث تط����ور العالقات بني 
مملك����ة البحرين واململكة املتح����دة و�شبل تعزيزها 
وخا�ش����ة يف جم����االت: االأم����ن وحمارب����ة االإره����اب، 
واالت�ش����االت  املوا�ش����الت  الع�شك����ري،  التع����اون 
والط����ريان، الطاق����ة، ال�شناع����ة والتج����ارة، الرتبية 
والعل����وم واالبتكار، حقوق االإن�شان، مكافحة االجتار 
باالأ�شخا�����س، البيئ����ة، والف�ش����اء وا�شتثم����ار كاف����ة 
الفر�����س املتاح����ة للم�ش����ي قدًما بتل����ك العالقات 
التن�شي����ق امل�ش����رتك والفع����ال حي����ال  وموا�شل����ة 
خمتل����ف الق�شاي����ا ويف كافة املنا�شب����ات مبا يعود 
بالنفع على البلدين وال�شعبني ال�شديقني وي�شهم 
يف دع����م م�شاعي وجه����ود التو�شل حلل����ول �شلمية 
لق�شايا وم�شكالت املنطق����ة واإر�شاء االأمن وال�شلم 

واال�شتقرار يف العامل اأجمع.
و�ش����دد اجلانب����ان، عل����ى اأهمية اجتم����اع فريق 
العم����ل البحرين����ي الربيط����اين امل�ش����رتك يف دف����ع 
وتطوي����ر العم����ل امل�ش����رتك مب����ا يحق����ق تطلع����ات 
البلدين وال�شعب����ني ال�شديقني ويوؤدي اإلى املزيد 

من التقارب بينهما.
كم����ا مت يف االجتماع تب����ادل الروؤى ب�ش����اأن اأهم 
التطورات وامل�شتج����دات على ال�شاحتني االإقليمية 

والدولية والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ومت التوقيع عل����ى مذكرة تفاهم بني املجل�س 
االأعل����ى للبيئ����ة يف مملك����ة البحري����ن ووزارة الدولة 
للبيئ����ة والغ����ذاء وال�ش����وؤون القروي����ة يف اململك����ة 
املتحدة لربيطانيا العظم����ى و�شمال ايرلندا ممثلة 
مبرك����ز البيئ����ة وم�شائ����د االأ�شم����اك وعل����وم تربية 

االأحياء املائية.
وح�رش االجتم����اع، وزير املوا�شالت واالت�شاالت 
كم����ال اأحم����د، ورئي�����س االأمن الع����ام الل����واء طارق 
احل�ش����ن، وع����دد من كب����ار امل�شوؤولني م����ن خمتلف 

اجلهات الر�شمية وغريها مبملكة البحرين.
وكان ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
ق����د اجتمع م����ع األي�شرت بريت يف وق����ت �شابق وبحثا 

اهم ق�شايا املنطقة وتبادل وجهات النظر حولها.
واأ�شاد وزير اخلارجية خالل االجتماع، بالعالقات 
التاريخي����ة الوطيدة واملتميزة بني البلدين، موؤكدا 
اعت����زاز البحرين بتل����ك العالقات الت����ي ت�شتند اإلى 

اأ�ش�س قوية من االحرتام املتبادل والتعاون املثمر 
والتن�شيق امل�شرتك وتطلعها الدائم اإلى فتح اآفاق 
اأرحب للتع����اون مع اململكة املتح����دة ال�شديقة يف 
�شت����ى املجاالت، م�شريا اإلى اأهمي����ة موا�شلة تبادل 
الزي����ارات ب����ني م�ش����وؤويل البلدي����ن حتقيق����ا لهذه 

االأهداف امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني.
كم����ا اأثنى عل����ى الدور امله����م ال����ذي تقوم به 
اململكة املتحدة يف الت�شدي لالإرهاب بكافة �شوره، 
موؤكدا اأن افتتاح من�شاأة االإ�شناد البحري الربيطاين 
يف البحري����ن يعك�����س التزام اململك����ة املتحدة جتاه 

البحرين واملنطقة ب�شكل ع����ام، م�شددا على اأهمية 
ا�شتم����رار التعاون ب����ني ال�����رشكاء الدوليني حلماية 

اال�شتقرار واالأمن وتوفري بيئة اأكرث اأمانا للجميع.
م����ن جانبه، اأكد بريت حر�����س اململكة املتحدة 
عل����ى تطوير العالقات التاريخي����ة القوية مع مملكة 
البحري����ن عل����ى امل�شتوي����ات كاف����ة مب����ا يع����زز من 
م�شالح البلدي����ن وال�شعبني ال�شديقني، منوها مبا 
ت�شهده مملكة البحرين من تطور وتقدم يف خمتلف 
املج����االت، متمني����ا ململك����ة البحري����ن دوام الرقي 

واالزدهار.

الرفاع - قوة الدفاع: تفقد القائد العام 
لق���وة دفاع البحري���ن امل�شري الرك���ن ال�شيخ 
خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة ع���دد من وحدات 
قوة دفاع البحرين، والتق���ى بقادة الوحدات 
مبختل���ف  االهتم���ام  ����رشورة  عل���ى  وحثه���م 
القتالي���ة  باجلهوزي���ة  االرتق���اء  مقوم���ات 
واالإداري���ة وعليهم بذل اجله���ود املتوا�شلة 
الع�شك���ري  ال�ش���اأن  ه���ذا  وتقوي���ة  لتعزي���ز 
واالإع���داد  التدري���ب  يلق���ى  واإن  احلي���وي، 
مبختلف م�شتوياته االهتمام الدائم؛ باعتباره 
اأحد ركائز تنمية اجلهوزية القتالية واالإدارية 
والباعث للمزي���د من االإجن���ازات والتطور يف 

املجاالت الع�شكرية املختلفة.
واأ�ش���ار القائ���د العام اإل���ى اأن تطور قوة 
دف���اع البحري���ن وتقدمه���ا مت بع���ون من اهلل 
تعال���ى ومن ثم التوجيه���ات ال�شديدة جلاللة 
املل���ك، والت���ي نفذته���ا وتنفذه���ا �شواع���د 
املخل�شني من اأبناء البحرين الذين �شيظلون 
امل�ش���رية  لقائ���د  االأوفي���اء  اجلن���ود  دائًم���ا 
املبارك���ة، م�شيًف���ا اأن هوؤالء الرج���ال يوؤدون 
مهامه���م بكفاءة عالية حتت خمتلف الظروف 
الزمانية واملكانية، وه���م على ا�شتعداد تام 
للتعام���ل مع كل ما يطل���ب منهم من واجبات 

وم�شوؤوليات بكل كفاءة واإتقان.

الرف���اع - قوة الدف���اع: زار القائد العام 
لق���وة دفاع البحري���ن امل�شري الرك���ن ال�شيخ 
خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة �شفارة اجلمهورية 
اليمنية ال�شقيقة لدى مملكة البحرين لتقدمي 
واجب الع���زاء يف ا�شت�شهاد امللحق الع�شكري 
بال�شفارة اليمنية لدى مملكة البحرين العميد 

الركن حممد حممد �شالح االأحمر.
واأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
عن خال�س التعازي واملوا�شاة اإلى اجلمهورية 

اليمنية ال�شقيقة قيادة وحكومة و�شعباً �شائالً 
اهلل العلي القدي���ر اأن يتغمد ال�شهيد بوا�شع 
الرحم���ة واملغفرة واأن ينزل���ه منازل ال�شهداء 
وال�شديقني، واأن يله���م اأهله وذويه ال�شرب 
وال�شل���وان. ورافق���ه لتق���دمي واج���ب العزاء 
وزي���ر �ش���وؤون الدفاع الفري���ق الركن يو�شف 
اجلالهمة، ومدير ديوان القيادة العامة اللواء 
الركن ح�شن �شعد، ومدير التعاون الع�شكري 

للواء الركن بحري حممد ال�شادة.

مدين���ة عي�شى - وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، برئي�س جمل�س 
اأمن���اء املوؤ�ش�ش���ة البحريني���ة للح���وار �شهيل 

الق�شيبي.
وخ���الل اللقاء، ق���دم الق�شيب���ي ال�شكر 
لوزير العمل والتنمية االجتماعية على رعايته 

ملوؤمت���ر احل���وار املجتمع���ي، ال���ذي نظمت���ه 
املوؤ�ش�ش���ة البحريني���ة للحوار اأخ���ريا؛ بهدف 
تعزي���ز ثقاف���ة احل���وار والت�شام���ح وت�شهيل 

تبادل االأفكار بني قطاعات املجتمع. 
املوؤ�ش�ش���ة  بجه���ود  حمي���دان  واأ�ش���اد 
البحرينية للح���وار واأهدافه���ا النبيلة الرامية 

اإلى تعزيز االنتماء والوحدة الوطنية.

•  من اجتماع فريق العمل البحريني الربيطاين امل�شرتك	

• وزير اخلارجية مع وزير الدولة ل�شوؤون ال�رشق االأو�شط بوزارة خارجية اململكة املتحدة	

“االت�ساالت” يعزز البنية االقت�سادية واال�ستثمارية
تطوير االأطر التنظيمية يزيد من تناف�شية القطاع... �شمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائب 
القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حم���د اآل خليفة اأهمي���ة ا�شتمرار �رشكات 
االت�شاالت العامل���ة باململكة يف اال�شتفادة 
من فر�س النمو لتطوير خدماتها ومنتجاتها 

مبا يعزز القطاع وتناف�شيته.
واأك���د �شم���وه دور قط���اع االت�ش���االت 
كاأح���د املقوم���ات احليوي���ة لتعزي���ز البنية 
مملك���ة  يف  واال�شتثماري���ة  االقت�شادي���ة 

البحرين وتقدمي خدمات مبعايري متقدمة.
ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء �شم���وه يف ق�رش 
الق�شيبي���ة اأم�س رئي����س جمل�س اإدارة �رشكة 
البحري���ن لالت�شاالت ال�شلكي���ة والال�شلكية 
)بتلكو( ال�شيخ عبداهلل بن خليفة اآل خليفة، 
وع�شو جمل�س االإدارة ال�شيخ علي بن خليفة 
اآل خليف���ة، حي���ث اأ�ش���ار �شم���وه اإل���ى اأن ما 
�شه���ده القطاع م���ن ا�شتم���رار يف النمو منذ 
م���ا يقارب العقدين ق���د دعمه تطوير االأطر 
التنظيمية التي عززت من تناف�شية القطاع 

وا�شتدام���ة من���وه با�شتيع���اب امل�شتجدات 
يف ع���امل االت�ش���االت، منوه���اً �شم���وه بدور 
هيئة تنظي���م االت�شاالت ووزارة االت�شاالت 
واملوا�شالت واإ�شهامهما يف مواكبة القطاع 
للمعاي���ري الدولية يف هذا املج���ال مبا يعزز 

من مردوده التنموي.

ومتن���ى �شم���وه خ���الل اللق���اء النج���اح 
والتوفي���ق لل�شي���خ عب���داهلل ب���ن خليفة اآل 
خليفة، وال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة يف 

مهامهما مبجل�س اإدارة ال�رشكة.
م���ن جانب���ه، رفع رئي����س جمل����س اإدارة 
اإل���ى  والتقدي���ر  ال�شك���ر  “بتلك���و”  �رشك���ة 

�شاح���ب ال�شمو امللك���ي ويل العه���د نائب 
القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء على دعم �شم���وه لقطاع االت�شاالت 
يف اململك���ة واهتمامه الكب���ري بتعزيز اأدائه 
بال�ش���كل ال���ذي يتواكب مع م���ا ي�شهده من 

تطور �رشيع.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال ال�شيخ عبداهلل بن خليفة وال�شيخ علي بن خليفة 	

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهوري���ة كوملبيا خ���وان كالديرون، 
وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده، 
اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب تهانيه 
ومتنياته له مبوفور ال�شحة وال�شعادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يهنئ 
كوملبيا بالعيد الوطني

• جاللة امللك	
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مدن البحرين اجلديدة تتوافق مع اأهداف التنمية امل�ستدامة

اململكة تدعم اأن�سطة “املوئل” وت�سارك يف املنتديات احل�رضية العاملية

اإجنازات بحرينية يف التعليم وال�سحة والبنية التحتية

توزيع 15 األف وحدة يف 4 �سنوات... وزير الإ�سكان:

اأكد احلر�ص على توثيق العالقات مع الربنامج ودعا �رشيف لزيارة املنامة... املطوع:

على هام�ص م�ساركة اململكة يف املنتدى ال�سيا�سي... املطوع:

املنامة - بن���ا: اأكد وزير الإ�سكان با�سم احلمر 
اأن ال���وزارة ت���ويل اهتمام���ا كبريا لتنفي���ذ الهدف 
احل���ادي ع�رش من اأهداف التنمية امل�ستدامة، والذي 
ين����ص على “جعل امل���دن وامل�ستوطن���ات الب�رشية 
�سامل���ة للجمي���ع واآمن���ة وق���ادرة عل���ى ال�سم���ود 
احلكوم���ي  الهتم���ام  منطل���ق  م���ن  وم�ستدام���ة”، 
لتحقيق تلك الأه���داف التي مت ت�سمني ما يعادل 
78 % منها فعليا يف برنامج عمل احلكومة احلايل.
واأ�س���اف الوزي���ر اأن ����رشوع وزارة الإ�سكان يف 
بناء مدن البحرين اجلديدة كمدينة �سلمان ومدينة 
خليف���ة ومدين���ة ����رشق احل���د ومدينة ����رشق �سرتة، 

اإ�سافة اإلى اإ�سكان �ساحية الرملي، ير�سخ منهجية 
عمل احلكومة وروؤيتها ب�ساأن حت�سني جودة معي�سة 
املواطن���ني م���ن خ���الل بن���اء جمتمع���ات عمراني���ة 
جديدة توف���ر ال�سكن املالئم، واخلدمات واملرافق 
التعليمي���ة وال�سحية والتجاري���ة الالزمة، م�ستمدة 
ه���ذا النهج م���ن التج���ارب الناجحة يف بن���اء املدن 
اجلدي���دة التي واكب���ت بداية العم���ل الإ�سكاين يف 
اململكة، وهي تتوافق كلًيا مع الهدف احلادي ع�رش.

جاء ذلك لدى م�ساركة وزير الإ�سكان يف احللقة 
النقا�سي���ة التي عقدت مبق���ر الأمم املتحدة �سمن 
فعاليات املنتدى الوزاري رفيع امل�ستوى، ملتابعة 

م�ستجدات تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة للدول 
الأع�س���اء، والت���ي نظمه���ا برنام���ج الأم���م املتحدة 
للم�ستوطن���ات الب�رشية، والتي ج���اءت حتت عنوان 
“مع���ا من اأج���ل مدن �سامل���ة وم�ستوطن���ات ب�رشية 
اآمن���ة”. وخالل احللق���ة النقا�سي���ة ا�ستعر�ص وزير 
الإ�سكان امل�سرية الإ�سكانية باململكة، وما ت�سهده 
م���ن خط���ط وبرامج ومب���ادرات، تهدف م���ن خاللها 
احلكوم���ة اإلى حت�س���ني جودة معي�س���ة املواطنني، 
باعتبار اأن عامل ال�سكن يعد الأكرث تاأثرًيا يف توفري 
ا�ستقرار ومعي�سة الأفراد، موؤكًدا اأن القيادة دائًما 
ما تويل ه���ذا امللف رعاية كبرية وم�ستمرة يف اإطار 

حر�سها على توفري املعي�سة الكرمية للمواطنني.
واأ�س���اف الوزي���ر اأن ت�سم���ني برنام���ج عم���ل 
احلكوم���ة احل���ايل التزاًم���ا اإ�سكانًيا ببن���اء 25 األف 
وح���دة �سكني���ة، م���ع تعزي���ز ال�رشاك���ة م���ع القطاع 
اخلا�ص لت�رشيع وتري توفري الحتياجات الإ�سكانية 
للمواطن���ني، كان ل���ه بال���غ الأثر يف حتقي���ق نقلة 
نوعية يف املل���ف الإ�سكاين يف اململك���ة، اأ�سفر عن 
توزيع اأك���رث من 15 األف وح���دة �سكنية يف غ�سون 
ال�سن���وات الأرب���ع املا�سية، م�سرًيا اإل���ى اأن برنامج 
عم���ل احلكومة املقب���ل �سيت�سم���ن اأي�ًس���ا توفري 
املزي���د من الوح���دات، �سمن امل�ساع���ي احلكومية 

لتنفي���ذ اأمر �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة لبناء 40 األف وحدة �سكنية.

اإن التقري���ر الوطن���ي الطوع���ي الأول  وق���ال 
الذي قدمت���ه مملك���ة البحرين اإلى الأم���م املتحدة 
يت�سم���ن خط���وات اململكة التي اتخذته���ا من اأجل 
�سكن اآم���ن للجميع، حيث اأ�سار التقرير اإلى تقدمي 
خدمة ال�سكن لذوي الدخل احلدود، وفق �سيا�سات 
اإ�سكانية ت�سم���ن التوزيع الع���ادل لتلك اخلدمات 
للمواطن���ني، ف�س���اًل ع���ن اإي���الء امل���راأة البحرينية 
املطلقة والعزباء اهتماًما كبرًيا يف توفري اخلدمات 

الإ�سكانية لها، من خالل تخ�سي�ص فئات لهن.

املنامة - بنا: اأكد وزي����ر �سوؤون جمل�ص الوزراء 
حمم����د املطوع اأن ال�ستعرا�ص ال����ذي قدمته مملكة 
البحرين من خ����الل التقرير الوطن����ي الطوعي الأول 
لأهداف التنمي����ة امل�ستدامة 2030، لن يتوقف عند 
ما مت اإجنازه يف نيويورك فقط، ولكن اجلهود �سوف 
ت�ستم����ر من خ����الل ال�سيا�سات واخلط����ط التي تلبي 
تطلعات اململكة على �سعيد حتقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة 2030.
واأع����رب املط����وع ع����ن �سك����ر مملك����ة البحري����ن 
للتع����اون القائ����م م����ع الأم����م املتح����دة ووكالته����ا 
املتخ�س�س����ة، من خالل اإط����ار ال�رشاكة ال�سرتاتيجية 

بني البحرين واملنظمة الدولية.
جاء ذلك يف الجتماع الذي عقده الوزير والوفد 
املراف����ق يف نيويورك اأم�ص الأول م����ع وكيل الأمني 
الع����ام لالأمم املتحدة واملدي����رة التنفيذية لربنامج 
الأم����م املتح����دة للم�ستوطن����ات الب�رشي����ة )املوئل( 
ميمون����ة �رشي����ف، بح�س����ور وزي����ر الإ�س����كان با�س����م 
احلمر، على هام�ص اأعم����ال املنتدى ال�سيا�سي رفيع 

امل�ستوى املعني بالتنمية امل�ستدامة.
واأعرب املطوع، خالل اللقاء، عن خال�ص تهانيه 
ل�رشي����ف عل����ى تعيينه����ا مدي����رة تنفيذي����ة لربنامج 
“املوئ����ل”، متمني����ا له����ا النجاح والتوفي����ق يف اأداء 
ر�سال����ة الربنامج الرامية اإل����ى تعزيز جهود املجتمع 

ال����دويل وتق����دمي الدع����م التقن����ي وبن����اء القدرات 
مل�ساع����دة ال����دول النامي����ة يف مواجه����ة التحدي����ات 

املتعلقة بالتنمية احل�رشية.
واأكد حر�����ص البحرين على توثيق العالقات مع 
برنامج “املوئل” والوفاء مبا لديها من التزامات يف 
جمال التنمي����ة امل�ستدامة، م�ستذكرا يف هذا ال�سدد 
ني����ل رئي�ص ال����وزراء �ساحب ال�سم����و امللكي الآمري 
خليفة ب����ن �سلمان ال خليفة جلائ����زة ال�رشف لالإجناز 
املتمي����ز من الأم����م املتحدة تكرمي����ا ل�سموه على ما 

حققه من تنمية ح�رشية للمملكة.
كم����ا ا�ستذك����ر مب����ادرة �سم����وه يف ا�ستح����داث 
جائ����زة دولي����ة با�سم �سم����وه تدعم وت�سج����ع الأفكار 
الت����ي ت�ساهم يف تعزير مب����ادرات الإ�سكان والتنمية 

احل�رشية.
وتط����رق املط����وع اإلى دع����م البحري����ن لأن�سطة 
“املوئل” يف عدد من املجالت منها برنامج التنمية 
احل�رشي����ة امل�ستدام����ة يف فل�سط����ني، وغريه����ا م����ن 
امل�رشوعات، ف�س����ال عن امل�ساركة البحرينية الفاعلة 

يف املنتديات احل�رشية العاملية.
ون����وه يف هذا ال�سدد اإل����ى الجتماع الذي عقده 
الوفد مع القائمني عل����ى املر�سد احل�رشي العاملي 
وال����ذي مت خالل����ه مناق�س����ة التط����ورات املنهجي����ة 
للموؤ�رشات والأه����داف ذات ال�سلة بالتنمية احل�رشية 

الت����ي ي�ستخدمها املجتمع ال����دويل، ور�سد وتقييم 
الأو�س����اع والجتاهات احل�رشية العاملية وما و�سلت 

اإليه البحرين يف هذا املجال.
واأو�س����ح اأن����ه مت توجي����ه الدع����وة للم�سوؤولني 
يف املر�سد احل�����رشي العاملي لزي����ارة البحرين؛ من 
اأج����ل املزيد من املباحثات ح����ول اخلطوات العملية 
لتق����دمي الدع����م الإقليم����ي بالتع����اون م����ع اللجن����ة 
القت�سادي����ة والجتماعية لغربي اآ�سي����ا “الإ�سكوا” 
ب�س����اأن املوؤ�رشات والإح�س����اءات للمدن واملجتمعات 

امل�ستدامة.
وم����ن ناحيت����ه، اأ�ساد وزي����ر الإ�س����كان مب�ستوى 

التعاون القائم ب����ني البحرين و “املوئل” يف كل ما 
م����ن �ساأنه دعم جه����ود اململكة يف قط����اع الإ�سكان، 
م�س����ريا اإل����ى م����ا يقدم����ه “املوئ����ل” للبحري����ن م����ن 
ا�ست�سارات فني����ة يف مراجعة ال�سيا�سات الإ�سكانية، 
م�سيف����ا اأن م����ن املتوق����ع اأن يت����م التو�س����ع يف هذا 
الدعم لي�سمل حماور اأخرى ت�ساعد يف تقدمي مراجعة 
�ساملة للخدمات وال�سيا�سات واملعايري الإ�سكانية.

ووج����ه احلم����ر الدعوة اإل����ى املدي����رة التنفيذية 
لربنام����ج “املوئ����ل” لزي����ارة البحرين نهاي����ة العام 
احلايل حل�س����ور اأعم����ال “املوؤمتر العرب����ي اخلام�ص 
لالإ�سكان والتعمري” يف دي�سم����رب املقبل، موؤكدا اأن 

ح�سوره����ا فر�سة لاللتق����اء بوزراء الإ�س����كان العرب 
واخلروج بت�س����ورات ترفع من م�ستوى التعاون بني 

“املوئل” والدول العربية.
من جهتها، اأعربت �رشيف عن �سكرها وتقديرها 
عل����ى ما تقوم به البحرين من جه����ود داعمة لأن�سطة 
ور�سالة برنامج “املوئل”، ومب����ا توليه اململكة من 
اهتم����ام بتنفيذ التزاماتها الدولية يف جمال التنمية 

امل�ستدامة على امل�ستويني املحلي والدويل.
واأ�س����ادت باهتم����ام ومبادرات �ساح����ب ال�سمو 
امللكي رئي�����ص الوزراء التي ت�س����ب يف دعم ر�سالة 
الربنامج يف على ال�سعيد الإن�ساين والتنموي والتي 
كان اأبرزه����ا جائ����زة “الأم����ري خليفة ب����ن �سلمان اآل 
خليف����ة للتنمي����ة امل�ستدامة” الت����ي اأ�سهمت ب�سكل 
كبري يف حتفيز جه����ود الدول واملوؤ�س�سات يف جمال 
التنمي����ة امل�ستدامة. واأك����دت حر�ص “املوئل” على 
توثي����ق اأوا�رش التعاون مع البحري����ن يف كل ما يخدم 
توجه����ات اململك����ة عل����ى �سعي����د التط����ور احل�رشي 
والعم����راين وفق روؤية تعزز م����ن مفاهيم ال�ستدامة 

واجلودة يف امل�رشوعات التنموية والإ�سكانية.
اإليه����ا  املوجه����ة  بالدع����وة  ترحيبه����ا  واأب����دت 
لزي����ارة مملكة البحرين من اأجل مزي����د من التن�سيق 
ال����ذي يعزز وترية التع����اون بني البحري����ن وبرنامج 

“املوئل”.

املنامة - بنا: اجتمع وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء 
حمم���د املطوع، اأم�ص الأربعاء، مع وكيل الأمني العام 
لالأم���م املتحدة لل�س���وؤون القت�سادي���ة والجتماعية 
لي���و زمن���ني ، بح�سور وزي���ر ال�سكان با�س���م احلمر، 
على هام�ص تق���دمي مملكة البحرين التقرير الوطني 
الطوع���ي الأول لأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 2030، 
�سمن املنت���دى ال�سيا�سي رفي���ع امل�ستوى املعني 
بالتنمي���ة امل�ستدام���ة التابع للمجل����ص القت�سادي 

والجتماعي لالأمم املتحدة املنعقد يف نيويورك.
وخالل اللقاء، اأعرب وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء 
عن جزيل ال�سكر للدعم ال���ذي قدمته الأمم املتحدة 
ململك���ة البحري���ن خ���الل اإع���داد التقري���ر الوطن���ي 
الطوع���ي، وب�سفة خا�سة زيارة وف���د اإدارة ال�سوؤون 
القت�سادي���ة والجتماعية للمملك���ة، م�سيدا بجهوده 
ال�سي���د ليو زمنني وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة 
لل�سوؤون القت�سادي���ة والجتماعية يف متابعة تنفيذ 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
واأعرب عن اعتزاز اململكة بتعاونها املتميز مع 
المم املتحدة يف كل ما من �ساأنه دعم جهود اململكة 

على �سعيد التنمية امل�ستدامة.
وقال اإن م�ساركة البحرين يف املنتدى ال�سيا�سي 
رفي���ع امل�ستوى املعني بالتنمي���ة امل�ستدامة التابع 
للمجل�ص وتقدميها لتقريره���ا الطوعي الأول اأ�سهم 

يف ت�سليط ال�سوء على التقدم الذي اأحرزته البحرين 
يف تنفيذ التزامات التنمية امل�ستدامة 2030. واأ�ساد 
املط���وع بال���دور اله���ام للمنت���دى ال�سيا�س���ي رفيع 
امل�ست���وى يف دعم تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
وتبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات يف هذا املجال.

وج���دد املط���وع التاأكي���د عل���ى الت���زام مملكة 
البحري���ن بتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030، 
م�س���ريا اإلى الإجنازات الت���ي حققتها اململكة يف هذا 
ال�س���دد يف جمال التعليم وال�سح���ة وال�سكن والبنية 

التحتية.
واأ�سار اإلى اأن مملكة البحرين نظمت يف الأ�سبوع 
احل���ايل عدًدا م���ن الفعاليات بالتع���اون مع منظمات 
الأم���م املتح���دة وجمموعة من ال���دول متحورت حول 
ال�س���كان والعمل، والتي اأ�سهمت يف تبادل اخلربات 

والتجارب يف كل ما يتعلق بالتنمية امل�ستدامة.
ون���وه اإل���ى اأن وف���د البحري���ن اجتم���ع اأي�ًسا مع 
امل�سوؤول���ني يف اإدارة التنمية امل�ستدامة، حيث جرى 
بحث التعاون يف عدد من املجالت املتعلقة بتنفيذ 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
ووجه املطوع خالل الجتم���اع الدعوة اإلى وكيل 
الأم���ني العام لالأم���م املتحدة لل�سئ���ون القت�سادية 
والجتماعي���ة لزي���ارة مملكة البحرين م���ن اأجل مزيد 
م���ن التن�سيق ب���ني اجلانبني يف كل م���ا يدعم جهود 
اململك���ة على �سعيد التنمي���ة امل�ستدامة، والتعرف 
على م���ا حققته البحري���ن يف تنفيذ اأه���داف التنمية 

امل�ستدامة من على ار�ص الواقع.
م���ن جانب���ه، اأ�س���اد وكيل الأم���ني الع���ام لالأمم 

املتح���دة لل�س���وؤون القت�سادي���ة والجتماعي���ة مب���ا 
تولي���ه مملك���ة البحري���ن م���ن اهتمام وحر����ص على 
تعزيز التعاون الدويل مع الأمم املتحدة واملنظمات 
املتخ�س�سة يف جم���ال التنمية امل�ستدامة. كما ا�ساد 
مبا ت�سمنه تقرير البحرين الطوعي الأول من بيانات 
اأظهرت م���دى التقدم الذي اأحرزت���ه يف هذا املجال، 
موؤك���دا ا�ستع���داد املجل����ص لتق���دمي كل امل�ساعدة 
واخلربات ململكة البحرين يف كل ما من �ساأنه حتقيق 

مزيد من التقدم يف تلبية اأهداف التنمية.

• •وزير الإ�سكان م�ساركا يف احللقة النقا�سية مبقر الأمم املتحدة	 جانب من احل�سور	

• وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء يعقد اجتماعا مع وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة واملديرة التنفيذية ل� “املوئل” بح�سور وزير الإ�سكان	

• وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء مع وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية	 • وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء جمتمعا مع وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية بح�سور وزير الإ�سكان	
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�فتتاح كلية “فاتيل �لبحرين” يف �أكتوبر

تطوير �لتعاون بني �لتعليم �لعايل و�ل�صناعة

بحث زيادة �لطاقة �ال�صتيعابية جل�رس �مللك فهد

“�الأور�م” �أجرى 1428 جل�صة عالجية لـ121 حالة

�لعلوي �أول عربية حت�صد جائزة �الأكادميية �الأمريكية

وزير الداخلية اجتمع مع مدير املوؤ�ض�ضة بح�ضور وكيل “اجلوازات” ورئي�س اجلمارك

با�ضتخدام “امل�رسع اخلطي” الأحدث عامليا... قائد م�ضت�ضفى امللك حمد لـ “$”:

متنح �ضنويا لأطباء العيون املتميزين يف العامل

وزيــــر  ا�ضتقبــــل  الداخليــــة:  وزارة   - املنامــــة 
الداخليــــة الفريق الركــــن ال�ضيخ را�ضــــد بن عبداهلل 
اآل خليفــــة اأم�ــــس املديــــر العــــام للموؤ�ض�ضــــة العامة 
جل�رس امللك فهد فهد الــــداود، بح�ضور وكيل وزارة 
الداخليــــة ل�ضــــوؤون اجلن�ضيــــة واجلــــوازات والإقامــــة 
ال�ضيــــخ را�ضد بن خليفة اآل خليفة، ورئي�س اجلمارك 

ال�ضيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة.
مبديــــر  الوزيــــر  رحــــب  اللقــــاء،  م�ضتهــــل  ويف 
عــــام املوؤ�ض�ضــــة العامــــة جل�ــــرس امللك فهــــد، م�ضيدا 
بالعالقــــات الأخويــــة املتميــــزة التــــي جتمــــع مملكة 
البحريــــن واململكــــة العربيــــة ال�ضعوديــــة ال�ضقيقة، 
مثمنا احلر�س املتبادل من البلدين ال�ضقيقني على 

تطوير اآفاق التعاون امل�ضرتك.
وخــــالل اللقاء، اطلع الوزير علــــى اإيجاز عن اأهم 
امل�ضاريع التي تنفذها املوؤ�ض�ضة والتي �ضت�ضاهم يف 
حت�ضــــني وت�رسيع احلركة يف ال�ضنوات املقبلة، ومنها 

م�رسوع تو�ضعة وزيــــادة الطاقة ال�ضتيعابية ملناطق 
الإجــــراءات وبوابــــات الر�ضوم يف اجلانبــــني وم�رسوع 

امل�ضار الأخ�رس لل�ضاحنات يف اجلانب البحريني.
كمــــا اطلــــع على عر�ــــس مرئي ت�ضمــــن الزيادة 
الكبــــرة يف حركــــة النقــــل والتنقل التــــي ي�ضهدها 
اجل�ــــرس �ضنويا ومــــا حتقق مــــن اإجنازات علــــى اأر�س 
الواقــــع، وت�ضمن الإيجــــاز ا�ضتعرا�ــــس ا�ضرتاتيجية 
املوؤ�ض�ضــــة امل�ضتقبليــــة واأن ت�ضبــــح منوذجا عامليا 
علــــى امل�ضتــــوى الإقليمي والدويل مــــن خالل زيادة 
فاعليــــة الأداء وتطوير الأنظمــــة وال�ضتخدام الأمثل 

للتقنيات احلديثة.
ويف هذا ال�ضيــــاق، اأ�ضاد الوزير باجلهود الطيبة 
التي تقوم بهــــا املوؤ�ض�ضة العامــــة جل�رس امللك فهد 
وعملهــــا املتوا�ضــــل علــــى رفــــع م�ضتويــــات الأداء 
الر�ضــــوم،  وبوابــــات  الإجــــراءات  مناطــــق  وتطويــــر 
منوهــــا اإلى اأهميــــة تعزيز التعــــاون والتن�ضيق فيما 

يتعلــــق مبعاجلــــة حــــالت الزدحام التــــي قد حتدث 
علــــى اجل�رس، كما اأ�ضار اإلــــى اأهمية ال�ضتخدام الأمثل 
للقــــوى الب�رسية وتوظيــــف التقنيــــات احلديثة ومن 
بينها الطاقــــة ال�ضم�ضية يف تطويــــر بيئة عمل كافة 

العاملني على اجل�رس.
من جهته، اأعرب املدير العام للموؤ�ض�ضة العامة 
جل�رس امللك فهد عن خال�ــــس �ضكره وتقديره لوزير 
الداخليــــة وحر�ضه علــــى متابعة م�ضاريــــع املوؤ�ض�ضة 
وتقدمي الدعم امل�ضتمــــر يف اإطار العمل على تنفيذ 
امل�ضاريــــع التطويرية التــــي ت�ضعــــى املوؤ�ض�ضة اإلى  
تنفيذهــــا بالتعاون مــــع الإدارات واجلهــــات العاملة 
يف منفــــذ ج�ــــرس امللــــك فهد مبــــا ي�ضهــــم يف ت�ضهيل 

الجراءات للم�ضافرين وان�ضياب احلركة املرورية.
ح�رس اللقــــاء املدير العام امل�ضاعــــد للدرا�ضات 
العامــــة  العالقــــات  اإدارة  حممــــد اجلا�ضــــم، ومديــــر 

باملوؤ�ض�ضة العامة جل�رس امللك فهد جمال الياقوت.

       بدور �ملالكي من �ملحرق

اأكد قائـــد م�ضت�ضفى امللـــك حمد اجلامعي 
اللواء طبيـــب ال�ضيخ �ضلمان بـــن عطية اهلل اآل 
خليفـــة اأن العمـــل الفعلي بـــداأ يف ق�ضم العالج 
الإ�ضعاعـــي يف مركـــز امللـــك حمد لـــالأورام يوم 
الأحـــد املا�ضـــي مع انطـــالق التطبيـــق الكامل 

جلميع التقنيات املتطورة يف هذا املجال.
واأ�ضـــار قائـــد م�ضت�ضفـــى امللـــك حمـــد يف 
ت�رسيحـــات لــــ “البـــالد” اإلـــى اأن ق�ضـــم عـــالج 
الأورام بالأ�ضعـــة يف مركـــز امللك حمـــد لالأورام 
ا�ضتقبل حتـــى اليوم 121 حالـــة اأجريت لها ما 
يقارب 1428 جل�ضـــة عالجية با�ضتخدام “جهاز 
امل�ـــرسع اخلطـــي الرباعي الطاقـــة” الذي يعترب 
الأحدث عامليا لهذا النـــوع من العالج، مو�ضحا 
اأن املري�س يبداأ عالجـــه الفعلي بعد ت�ضخي�س 
حالتـــه ودرا�ضـــة امللـــف اخلا�س بـــه وحت�ضر 
الربنامـــج العالجـــي ممـــا قـــد ي�ضتغـــرق حوايل 
اأ�ضبـــوع وهي فرتة اأقل بكثـــر عما هو متعارف 

عليه ومقبول عامليا.
وذكـــر اأن اإدارة مركـــز امللك حمـــد لالأورام 
حتر�س على تقـــدمي اأرقى اخلدمـــات ال�ضحية 
التزامـــا  العامليـــة  املعايـــر  اأعلـــى  ح�ضـــب 
القيـــادة، ومبـــا ي�ضمـــن تقـــدمي  بتوجيهـــات 
اأف�ضـــل خدمات عالجية حديثـــة يف هذا اجلانب، 
ومـــن خالل مركـــز وطني بحرينـــي متميز ورائد 
باملنطقـــة لعالج الأورام. وبـــنينّ اأن مركز امللك 
حمـــد لالأورام يقدم خدمات ت�ضخي�ضية وعالجية 
ذات م�ضتـــوى عاملـــي، مما ي�ضهـــم يف تقلي�س 
كلفة العالج باخلـــارج ملر�ضى ال�رسطان، موؤكدا 

اأن هـــذا امل�ـــرسوع الطبـــي املتكامل هـــو ترجمة 
واقعية لتوجيهات عاهل البالد �ضاحب اجلاللة 
امللك حمد بـــن عي�ضى اآل خليفـــة يف بناء مركز 
طبـــي وطنـــي معتمـــد عامليا يعنـــى بت�ضخي�س 
ومعاجلـــة امل�ضابـــني باأمرا�س ال�رسطـــان دون 
عناء ال�ضفر والكلفة العالجية الباهظة باخلارج، 
ووفق اأعلى املعاير على غرار املراكز العاملية 

املتقدمة يف هذا املجال.
وبـــني ال�ضيـــخ �ضلمـــان بـــن عطيـــة اهلل اأن 
التن�ضيق والتعاون بـــني م�ضت�ضفى امللك حمد 
اجلامعـــي ووزارة ال�ضحـــة فعـــال ومتوا�ضل يف 
املجالت كافة من نقل الأطباء وحتويل مر�ضى 
اإ�ضافـــة  الأورام،  عـــالج  اأدويـــة  و�ـــرساء  الأورام 
اإلى انعقـــاد اجتماعـــات دوريـــة للتن�ضيق بني 

الطرفني.
ومـــن جهتـــه، اأكد مديـــر مركـــز امللك حمد 
لالأورام اإليا�س فا�ضـــل اأن جميع اإجراءات قبول 

املر�ضـــى للعـــالج يف املركـــز تتم ح�ضـــب اآلية 
معتمدة عامليا تهدف اإلى التاأكد من الت�ضخي�س 
وو�ضـــع اخلطـــة العالجيـــة مـــن خـــالل مناق�ضة 
احلالـــة يف املجل�ـــس الوطنـــي لـــالأورام بح�ضور 
الطبيـــب املعالج ونخبة مـــن ال�ضت�ضاريني من 
م�ضت�ضفيات البحرين، علما اأن املجل�س الوطني 
لـــالأورام يرحب باأطبـــاء البحرين كافـــة ويعمل 

حتت اإ�رساف ومتابعة املجل�س الأعلى لل�ضحة.
واأو�ضـــح اإليا�س اأن املركز ا�ضتقدم اف�ضل 
اخلـــربات املعروفـــة يف هـــذا اجلانـــب لعـــالج 
املر�ضى داخـــل البحريـــن، موؤكدا اأنـــه �ضيمنح 
الأطبـــاء البحرينيني املخت�ضـــني والعاملني يف 
هذا اجلانب فر�ضة ملواكبة هذا التطور الهائل 
يف عـــالج الأورام، ممـــا �ضيك�ضبهم خـــربه عملية 
م�ضتقبـــال لإدارة املركـــز باأنف�ضهـــم، موؤكدا اأن 
املركز جاهـــز وعلى اأمت ال�ضتعـــداد ل�ضتقبال 

املر�ضى.

يف كل يـــوم ت�رسق فيه ال�ضم�ـــس على بحريننا 
احلبيبـــة، حتقـــق املـــراأة البحرينية اإجنـــازا جديدا 
يوؤكـــد للعامل اأنهـــا تعدت باإجنازاتهـــا احلدود، يف 
ظل دعـــم متوا�ضل مـــن املجل�س الأعلـــى للمراأة، 
تقـــوده بجدارة يف حراك فاعـــل نحو الأممية قرينة 
جاللة امللك، رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة �ضاحبة 
ال�ضمـــو امللكي الأمـــرة �ضبيكة بنـــت اإبراهيم اآل 

خليفة.
وياأتي اليوم اإجناز ا�ضت�ضارية اأمرا�س وجراحة 
العيون يف مركز العيون يف جممع ال�ضلمانية الطبي 
ابت�ضـــام العلـــوي، كاأول بحرينيـــة وعربيـــة تنـــال 
باقتدار جائـــزة التعليم من الأكادميية الأمركية، 
والتـــي تعـــد اإحـــدى اجلوائزالعامليـــة املعروفـــة 

والقيمـــة، والتـــي متنـــح �ضنويـــا لأطبـــاء العيون 
املتميزيـــن يف العامل، لتكـــرمي وتقدير الإجنازات 

يف التعليم والتعلم، ولالعرتاف بالتزامهم بالبحث 
والتدريب لتطويراملهارات العملية والكلينيكية 

ب�ضكل م�ضتمر يف جمال طب العيون.
وتعـــد الأكادمييـــة الأمركية لطـــب العيون 
اأكـــرب جمعية اأكادميية يف طـــب العيون يف العامل، 

وت�ضم اأكرث من 32000 طبيب حول العامل.
و�ضيتـــم يفيِ املوؤمتـــر ال�ضنوي الـــذي �ضيعقد 
يف �ضيكاغـــو يف �ضهر اأكتوبـــر املقبل، و�ضع موقع 
خا�س �ضيتم فيه ن�رس �ضورة ال�ضت�ضارية العلوي، 
�ضمـــن �ضـــور املكرمـــني واأ�ضبـــاب متيزهـــم، مع 
“داتا” عـــن منجزاتهم يف جمال طب العيون، كما 
�ضيتـــم ن�رس واإبـــراز هذه اجلائزة يف جميـــع اأدبيات 

الأكادميية الأمركية. 
و�ضبـــق لال�ضت�ضاريـــة العلـــوي اأن حازت على 

جائزة الأمانة العامة لالكادميية عام 2016.

الرتبيـــة  وزارة   - عي�ضـــى  مدينـــة 
والتعليم: ا�ضتقبل وزير الرتبية والتعليم 
رئي�ـــس جمل�ـــس التعليـــم العـــايل  ماجـــد 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئي�ـــس  النعيمـــي 
البحريـــن لل�ضياحـــة واملعار�ـــس ال�ضيـــخ 
خالد بن حمـــود اآل خليفة، حيث بحث معه 
ا�ضتعدادات الهيئة النهائية لفتتاح كلية 
“فاتيل البحرين” يف �ضهر اأكتوبر املقبل، 
والتي �ضت�ضت�ضيف برنامج البكالوريو�س 
يف اإدارة الفنادق الدولية، الذي ميثل اأحد 

برامج جمموعة “فاتيل” الفرن�ضية.
ت�ضجيـــع  النعيمـــي  الوزيـــر  واأكـــد 

جمل�س التعليم العـــايل لال�ضتثمار يف هذا 
القطـــاع التعليمـــي احليوي، مـــع احلر�س 
علـــى ا�ضتحـــداث التخ�ض�ضـــات امللبيـــة 
ملتطلبات �ضوق العمـــل، وتعزيز التعاون 
يف هـــذا املجـــال مـــع موؤ�ض�ضـــات التعليم 
العـــايل الدوليـــة املرموقـــة وغرهـــا من 
بيـــوت اخلربة ذات الخت�ضا�ـــس، متطلعا 
اإلـــى اأن ت�ضكل كليـــة “فاتيـــل البحرين” 
اإ�ضافة نوعيـــة ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل 
يف مملكة البحريـــن، وم�ضيدا بجهود هيئة 
البحريـــن لل�ضياحـــة واملعار�ـــس يف اإن�ضاء 

هذه الكلية.

مدينة عي�ضى - وزارة الرتبية والتعليم: 
عقـــدت اللجنـــة التن�ضـيقية لقطـــاع التعليم 
العايل وقطـــاع ال�ضناعة والأعمال، اجتماعها 
الـــدوري يف مقـــر الأمانـــة العامـــة ملجل�ـــس 
التعليـــم العايل بـــوزارة الرتبيـــة والتعليم، 
بح�ضور الأمني العام ملجل�س التعليم العايل 
عبد الغنـــي ال�ضويـــخ، والرئي�ـــس التنفيذي 
للهيئـــة الوطنية لتنظيـــم املهن واخلدمات 

ال�ضحية مرمي اجلالهمة.
عمـــل  ا�ضتعرا�ـــس  مت  الجتمـــاع،  ويف 
اللجنـــة التن�ضيقيـــة واإجنازاتهـــا، كمـــا متت 
مناق�ضـــة اآليـــات تطوير التعـــاون بني قطاع 
التعليـــم العـــايل وقطاع ال�ضناعـــة والأعمال 

يف املجـــالت التي ت�ضـــب يف جت�ضر الفجوة 
بني خمرجـــات التعليـــم العـــايل ومتطلبات 
�ضـــوق العمـــل، اإ�ضافًة اإلـــى مناق�ضة تفعيل 
التعـــاون البحثـــي بـــني موؤ�ض�ضـــات التعليم 
العـــايل وقطاع ال�ضناعة والأعمال، وذلك من 
خالل اآليـــة متابعة التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات 
التعليمية وقطـــاع ال�ضناعة يف جمال البحث 

العلمي.
اللجنـــة  اأع�ضـــاء  اتفـــق  الجتمـــاع،  ويف 
علـــى جملة من التو�ضيـــات تتعلق مبناق�ضة 
املوا�ضيـــع ذات ال�ضلـــة والتي مـــن اأبرزها 
تنظيـــم امللتقـــى الوطنـــي اخلام�ـــس بـــني 

التعليم العايل وقطاع ال�ضناعة والعمال.

• وزير الداخلية م�ضتقبال املدير العام للموؤ�ض�ضة العامة جل�رس امللك فهد بح�ضور وكيل “اجلوازات” ورئي�س اجلمارك	

• ال�ضيخ �ضلمان بن عطية اهلل	

•  ابت�ضام العلوي	

حمرر �ل�صوؤون �ملحلية

• اإليا�س فا�ضل	
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تخالف التوجيهات امللكية وم�صلحة املواطن مرئيات “التقاعد” 

نرف�ض حتميل املواطن دفع الزيادة يف اال�صرتاكات

يف “�صاد�صة املحرق” اأن�ض عتيق يرت�صح لـ“النواب” 

مل جند حترك� ي�شري اإلى اال�شتع�نة ب�أهل الراأي واملخت�شني... البلو�شي لـ “$”:

دع� اللجنة امل�شرتكة اإلى بحث ق�شية �شد العجز االكتواري... “التجمع”:

برن�جمه االنتخ�بي يركز على البط�لة واالإ�شك�ن و�رصف امل�ل الع�م

اعترب الن�ئــــب نبيل البلو�شي اأن معظم 
مرئيــــ�ت احلكومــــة ب�ش�أن تعديــــل التق�عد 
احلكومــــة تخ�لــــف توجيه�ت جاللــــة امللك 

وم�شلحة املواطن ومت�س حقوقه.
واأو�شح البلو�شي يف ت�رصيح لـ “البالد” 
اأنــــه مت االتف�ق مع ممثلي النواب يف اللجنة 
امل�شرتكــــة على اأن يتم بحث جميع مرئي�ت 
تعديــــالت ق�نــــوين التق�عــــد ب�التف�ق بني 
جميع النواب للو�شول اإلى حلول ال ته�شم 
حق املواطن، بــــل حت�فظ على املكت�شب�ت 
احل�لية وتقدم امتي�زات اإ�ش�فية للمواطن.

وذكر اأن رئي�ــــس الوفد الني�بي الن�ئب 
االأول لرئي�ــــس جمل�س النواب علي العرادي 
وعــــد النواب بعــــدم اتخ�ذ قــــرار اإال ب�إجم�ع 
النــــواب. وبــــني اأن معظــــم النــــواب اتفقوا 
علــــى اأن املبــــداأ الرئي�ــــس لتو�شي�تهم هو 
االلتــــزام بتوجيه�ت جاللة امللــــك مبراع�ة 
امل�شلحة الع�مة وحفظ حقوق امل�شرتكني 

واملتق�عدين. 
وت�بع الن�ئب اأنــــه مت التو�شية ب�لعمل 
على حت�شني و�شــــع ال�شن�ديق التق�عدية 
وتطوير م� تقدمه من خدم�ت للمتق�عدين 
امل�شلحــــة  يراعــــي  مبــــ�  وامل�شرتكــــني 
الع�مــــة ويكفــــل ا�شتدامتهــــ� وحفظ حقوق 

املواطنني من امل�شرتكني واملتق�عدين.

واأ�شــــ�ف “�شــــدد النواب علــــى �رصورة 
التم�شــــك مببــــداأ م�شــــ�واة تق�عــــد الــــوزراء 
والبلديــــني  وال�شوريــــني  والنــــواب 

ب�ملواطنني الذي ال يختلف عليه اأحد”.
 وت�ش�ءل البلو�شي عن �شبب اال�شتعج�ل 
يف اإ�شدار تعديالت علــــى ق�نوين التق�عد، 
م�شددا على �ــــرصورة الت�أين يف اتخ�ذ القرار 
والقبــــول ب�لتعديالت يف هــــذا الق�نون، اإذ 
اإنه� مت�ــــس كل املواطنني. وت�بع “ال خالف 
على اأن هــــذا امللف يــــوؤرق ميزانية الدولة 
ومع�جلتــــه ت�شهم ب�شــــدة يف توفــــري مب�لغ 
م�ليــــة كبــــرية ميكــــن اال�شتفــــ�دة منه� يف 

جمــــ�الت وم�رصوعــــ�ت تنموية تعــــود ب�لنفع 
علــــى جميــــع املواطنــــني، اإال اأن مع�جلتــــه 
يجب اأن تكــــون بعيدا عن امل�ش��س بحقوق 

الن��س”.
اأن التوجيهــــ�ت  اإلــــى  ولفــــت الن�ئــــب 
امللكيــــة دعت اإلى الرجوع اإلــــى اأهل الراأي 
من كت�ب ال�شحف واالإعالميني وهي االآلية 

املفقودة على اأر�س الواقع.
اإلــــى  ي�شــــري  “مل جنــــد حتــــرك�  وت�بــــع 
اال�شتع�نة ب�أهل الراأي واملخت�شني ليكون 
التعديــــل على القرار ب�إجمــــ�ع �شعبي وع�م� 

ومب�ش�ركة اجلميع”.

الب�شيتني - جتمع الوحدة الوطنية: جدد 
جتمع الوحدة الوطنية، يف بي�ن اأ�شدره اأم�س، 
ت�أكيـــد رف�شـــه املبدئـــي الأي مقرتحـــ�ت اأو 
تعديـــالت ق�نونية مت�س مك��شب املواطنني 

املتق�عدين.
وعلـــى خلفية املرئيـــ�ت املقرتحة التي 
تقدمـــت به� احلكومـــة خالل اجتمـــ�ع اللجنة 
احلكوميـــة الربمل�نيـــة امل�شرتكـــة املعنيـــة 
ببحـــث تعديالت ق�نـــوين التق�عد، دع� جتمع 
الوحـــدة الوطنية احلكومة واللجنة امل�شرتكة 
وا�شتيفـــ�ء  اال�شتعجـــ�ل  وعـــدم  للرتيـــث 
الدرا�شـــة والتمحي�س واملراجعـــة على �شوء 
توجيه�ت جاللة امللك وعدم اإقرار اأي بند اأو 
تعديل مي�س حقوق املتق�عدين يف املقرتح 

احلكومي اجلديد ب�شكله احل�يل.
واأكـــد “التجمع” اأن عددا من البنود التي 
املرئيـــ�ت احلكوميـــة املقرتحة  ت�شمنتهـــ� 
جـــ�ءت خميبة الآمـــ�ل املواطنـــني وال تعك�س 
توجيهـــ�ت جاللـــة امللك بـــ�أن تكـــون اإع�دة 
التقييم مل�رصوعي ق�نوين التق�عد مب� يكفل 

احلف�ظ علـــى حقوق املواطنـــني والتي اأكد 
عليه� �شمو رئي�س الوزراء.

ومن بني هـــذه البنود التي يدعو التجمع 
اللجنـــة امل�شرتكة اإلى عـــدم املوافقة عليه� 

الت�يل:
يف  اال�شـــرتاك�ت  ن�شبـــة  تعديـــل  اأوال: 
القط�عني العـــ�م واخل��ـــس، اإذ يجب ت�أكيد 
اأال يتحمـــل املواطـــن املتق�عـــد دفـــع هـــذه 
الزيـــ�دات اجلديدة بل تتكفل به� املوؤ�ش�شة 
التي عمل فيه� يف القط�عني الع�م واخل��س.
ث�ني�: تعديل ت�شوية املع��س التق�عدي 
ليكون علـــى اأ�ش��س متو�شط الراتب اأو االأجر 
اأو املك�ف�أة ال�شهرية للخم�س �شنوات االأخرية 
يف القط�عني الع�م واخل��س بدال عن الو�شع 
احل�يل يف ال�شنتني االأخريتني مم� يت�شبب يف 
اإحل�ق اإ�رصار كبرية مب�ش�لح الن�شبة االأكرب من 
املتق�عدين من اأ�شح�ب الدخول املتو�شطة 

وال�شعيفة.
ث�لثـــ�: وقـــف �ـــرصف الزيـــ�دة ال�شنويـــة 
للمتق�عدين بعـــد 7 �شنوات، اإذ يرى التجمع 

ب�أ�شحـــ�ب  كثـــريا  ي�ـــرص  املقـــرتح  هـــذا  اأن 
املع��شـــ�ت املتو�شطـــة واملتدنيـــة والذين 
يقدر عددهم ب�الآالف يف ظل الت�شخم والغالء 

املعي�شي.
وط�لـــب جتمع الوحـــدة الوطنيـــة اللجنة 
امل�شرتكـــة لبحـــث ومن�ق�شـــة ق�شيـــة �شـــد 
العجـــز االإكتواري الذي ت�شببت فيه االإدارات 

ال�ش�بقة للهيئة والتي عينته� احلكومة.
ال�شـــدد  هـــذا  يف  “التجمـــع”  وتقـــدم 
مبقـــرتح خ�شـــم دوالر واحد عـــن كل برميل 
مـــن مبيعـــ�ت البرتول الـــذي يتـــم ت�شديره 
ملـــدة ع�ـــرص �شنـــوات ل�شد هـــذا العجـــز الذي 
حدث خالل �شنـــوات االإدارات ال�ش�بقة قي�م� 
مب�شوؤوليـــ�ت احلكومـــة الد�شتورية لتحقيق 
ال�شم�ن االجتم�عي للقوى الع�ملة امل�شمولة 
بقوانني الت�أمني االجتم�عي، يف الوقت الذي 
�شدد فيه على احلكومـــة ب�شداد مديوني�ته� 
القدميـــة على هيئة الت�أمينـــ�ت حتى تتمكن 
الهيئة بدوره� من مع�جلة اأو�ش�عه� امل�لية.

تر�شحـــه  عـــن  عتيـــق  خ�لـــد  اأن�ـــس  اأعلـــن 
لالنتخ�ب�ت الني�بية املقبلة كمرت�شح م�شتقل، 
وذلك عن منطقتي الدير وال�شم�هيج يف الدائرة 
ال�ش�د�شة من حم�فظة املحرق، والتي ميثله� يف 

الوقت احل�يل عب��س امل��شي.
وقـــ�ل املرت�شـــح اإن اأبـــرز حمـــ�ور برن�جمه 
االنتخ�بـــي ت�شليط ال�شوء على مو�شوع البط�لة 
والرتكيـــز علـــى امللـــف االإ�شـــك�ين اإلـــى ج�نب 
التطـــرق اإلـــى اآلية �رصف امل�ل العـــ�م يف �شبيل 
حت�شـــني الو�شـــع املعي�شـــي للمواطـــن ب�شكل 

مب��رص.
يذكـــر اأن اأن�ـــس عتيق ميتلك خـــربة حملية 
واإقليميـــة تتج�وز 18 ع�مـــ�ً يف التوا�شل �شمن 
القطـــ�ع اخل��ـــس عـــرب �شتـــى املجـــ�الت، ومن 
�شمنه� القط�ع ال�شي�حي، والعق�ري وامل�رصيف.

ويوؤكد اأن�س عتيق اأن للمواطن عدة حقوق، 
ومـــن اأب�شـــط حقوقـــه هـــي االأر�ـــس ال�شكنية، 
ومـــن �شمـــن برن�جمـــي االنتخ�بـــي ال�شعي من 
اأجـــل توفري هذا احلـــق الذي ي�شمـــن للمواطن 
العي�س الكـــرمي، فحقك كمواطن احل�شول على 
قطعـــة من هذه االأر�س. ومن اأجل �شم�ن حقوق 
املواطن ولتوزيع االأرا�شي بطريقة ع�دلة يجب 
حتديد االآلية غري الفع�لة وتبديله� ب�آلية جديدة 
مـــن اأجل عـــدم التالعب، واأي�ش� عـــدم املت�جرة 
ب�أحد اأهم حقوق املواطن. واإنني اأ�شعى لتنظيم 
ع�شوائيـــة اال�شتثم�رات غـــري البحرينية، وعدم 
املت�جرة واال�شتثم�ر يف االأرا�شي ال�شكنية التي 

من املفرت�س اأن تكون من اأجل �شكن املواطن. 
وا�شـــ�ف اأن �شكـــن املواطـــن هـــو للعي�س 
فيه ولال�شتقرار لـــه ولع�ئلته ولي�س املت�جرة، 
فهنـــ�ك العديد مـــن االأرا�شي االأخـــرى من اأجل 
اال�شتثم�ر والتطويـــر، ويف ح�لة رغبة امل�لك يف 
بيـــع املنزل املبني على االأر�س ال�شكنية، يجب 
علـــى وزارة االإ�شـــك�ن و�شع اآليـــ�ت و�شم�ن�ت 
حلفـــظ حقوق املواطن. �ش�بق�، ك�ن �شعر املرت 
املربـــع يف اأي منطقـــة يف البحريـــن يبـــداأ ب�أقل 
مـــن دينـــ�ر، ويف اأقـــل مـــن 20 �شنة قفـــز �شعر 
املـــرت املربع اإلـــى اأ�شع�ف ذلـــك، وي�شكل هذا 
ارتف�عـــ� خي�لي�، فم� دور وزارة االإ�شك�ن يف هذا 
املو�شـــوع؟ يجـــب اأن يحدد �شعـــر املرت املربع 

لالأرا�شي ال�شكنية من ِقبل وزارة االإ�شك�ن.
غـــري  اأعـــاله  ذكرتـــه  مـــ�  ك�ن  “اإن  وقـــ�ل 
ممكـــن ل�شبـــب مـــن االأ�شبـــ�ب التـــي ال يعلمه� 
اإال املخت�شـــون، ف�ل�شعـــب يعلـــم اأن االآليـــ�ت 
وال����روط  فعال���ة،  غ���ر  حالي���ا  املو�ضوع���ة 
املو�شوعة لال�شتف�دة من اخلدم�ت االإ�شك�نية 
تعجيزيـــة، ف�ملواطـــن اليوم يقـــدم على خدمة 
م���ن اخلدم���ات الإ�ضكاني���ة حت���ت ظ���ل ����روط 
وزارة االإ�شـــك�ن وبعد 20 ع�ًم� من االنتظ�ر يتم 
ا�شتدع�وؤه ويطلب منه جتديد معلوم�ته، واأخريا 
قد يتم اإعف�وؤه من اأي خدمة اإ�شك�نية؛ وذلك الأن 
دخل املواطن تعدى �ضقف ال�روط، هل هذا هو 
جزاء العمل الطموح وتطوير النف�س؟ هل يتوقع 
مـــن املواطن اأن يعي�س بنف�ـــس املدخول لـ 20 

�شنة واإن زاد خ�رص حقوقه؟”.
وزاد “اليـــوم - ولالأ�شـــف - تتـــم املت�جرة 
بحـــق املواطـــن، وهـــذا ه�شـــم حلـــق مهـــم من 
حقوقـــه االأ�ش��شيـــة، ودوري كمرت�شح ملجل�س 
النواب اإعط�ء هـــذا املو�شوع االأهمية واالأولوية 
ومن�ق�شتـــه واإيجـــ�د اأ�رصع واأف�شـــل احللول حلل 
هذه امل�شكلـــة بطريقة تر�شـــي جميع االأطراف 
دون اال�شتهتـــ�ر بحـــق املواطـــن، واأمتنـــى من 
جميـــع النواب احل�ليـــني واملرت�شحني التطرق 
اإلى هـــذا املو�شوع االأ�ش��شـــي واملهم قبل اأي 
مو�شوع ث�نـــوي، ف�ملواطن اليـــوم حني ي�شمع 
جملة )اأر�س لـــكل مواطن( ي�شحك وك�أنه �شمع 

طرفة من اخلي�ل”.

• نبيل البلو�شي	

• اأن�س عتيق	

حزمة برامج تدريبية لـ “اأمانة ال�صورى”

“مرافق ال�صورى” بحثت 19 ت�رشيًعا

ال�شـــورى:  جمل�ـــس   - الق�شيبيـــة 
قـــ�ل االأمـــني العـــ�م ملجل�ـــس ال�شـــورى 
عبداجلليـــل الطريـــف اإن االأم�نـــة الع�مة 
للمجل�س بداأت بتنفيذ حزمة من الربامج 
التدريبيـــة وور�س العمـــل املتخ�ش�شة، 
وذلـــك خالل االإجـــ�زة الت�رصيعيـــة؛ بهدف 
تعزيز مه�رات وخـــربات منت�شبي االأم�نة 
الع�مـــة للمجل�س، ومب� يحقـــق تقدًم� يف 
م�شتـــوى الدعم وامل�ش�نـــدة، التي ُتقدم 
الأع�شـــ�ء املجل�س، موؤكًدا اأهمية الدورات 
التدريبيـــة، وور�ـــس العمـــل يف تطويـــر 
العمـــل ورفع كفـــ�ءة املوظفني.ج�ء ذلك 
لدى تروؤ�ـــس االأمـــني الع�م للمجل�ـــس �شب�ح 
اأم�ـــس اجتم�ع جلنة التدريـــب، بح�شور االأمن�ء 

الع�مني امل�ش�عدين.
واأكد الطريـــف اأن االأم�نة الع�مة ملجل�س 
ال�شـــورى تعمـــل وفـــق ا�شرتاتيجيـــة وخطـــة 
�ش�ملـــة، تعتمد اأعلـــى مع�يري اجلـــودة، ومب� 
ُي�شهم يف ا�شتمرار عملي�ت التطوير، والتقدم 

الذي حتققه االأم�نة الع�مة بف�شل توجيه�ت 
رئي�س جمل�س ال�شورى علي ال�ش�لح.

واأ�ش�ر اإلـــى اأنَّ االأم�نة الع�مـــة للمجل�س، 
حتر�س على اال�شتف�دة من الكوادر واخلربات 
التدريبيـــة،  الـــدورات  تقـــدمي  الوطنيـــة يف 
العمـــل  وور�ـــس  التثقيفيـــة،  واملح��ـــرصات 
املختلفـــة، اإلـــى ج�نـــب التعـــ�ون والتن�شيق 
واملع�هـــد  التدريبيـــة،  املوؤ�ش�شـــ�ت  مـــع 
يف  متخ�ش�شـــة  دورات  لتقـــدمي  الوطنيـــة، 
املجـــ�ل الت�رصيعي. واأ�شـــ�د الطريف ب�لنت�ئج 
املتميـــزة، والتف�عل الكبري من قبل منت�شبي 
االأم�نـــة الع�مـــة للمجل�ـــس خـــالل م�ش�ركتهم 
يف العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة، التي 
اأقيمت خالل الن�شف االأول من الع�م اجل�ري، 
موؤكًدا اأن التزام املوظفني بح�شور الدورات 
والتف�عـــل فيه�، يعك�س حر�شهم على تعزيز 
اإمك�ن�تهـــم، ورفـــع كف�ءتهم، ومبـــ� يجعلهم 
اأكـــر انفت�ًح� واطالًعـــ� على اأحـــدث االأدوات 

واالآلي�ت املتقدمة يف العمل الت�رصيعي.

الق�شيبيـــة – جمل�ـــس ال�شـــورى: بّينـــت 
اإح�شـــ�ءات وبي�نـــ�ت جلنـــة املرافـــق الع�مة 
والبيئة مبجل�س ال�شـــورى، اأن اللجنة برئ��شة 
حممـــد ح�شـــن، ن�ق�شـــت 19 مو�شوًعـــ� حم�اًل 
اإليه� خـــالل دور االنعق�د الرابـــع من الف�شل 
 22 الت�رصيعـــي الرابـــع، فيمـــ� عقـــدت نحـــو 

اجتم�ًع�.
واأظهـــرت االإح�شـــ�ءات اأن اللجنة بحثت 
12 م�رصوع ق�نون اأحيلت اإليه� ب�شفة اأ�شلية، 
اإلـــى ج�نب اقـــرتاح بق�نون واحـــد، ومر�شوم 
بق�نون، اإلى ج�نب من�ق�شة 5 قرارات ملجل�س 
النواب حول م�رصوعـــ�ت قوانني ك�نت اللجنة 
قـــد ن�ق�شته� ونظر اإليهـــ� جمل�س ال�شورى يف 

اجلل�ش�ت الع�مة.
واأو�شحـــت االإح�شـــ�ءات اأن اللجنة اأعدت 
القوانـــني  15 تقريـــًرا متعلًقـــ� مب�رصوعـــ�ت 
املح�لة اإليهـــ�، اإ�ش�فة اإلى اإعداده� تقريرين 

تكميليني.
وقـــ�ل ح�شـــن علـــي اإن اأع�شـــ�ء اللجنـــة 
حر�شوا خـــالل من�ق�شتهم للت�رصيع�ت املح�لة 
اإلى اللجنة، علـــى دعوة اجله�ت املعنية بكل 
ت�رصيـــع، بغية احل�شول علـــى اإي�ش�ح�ت واآراء 
قبـــل اأن ُتعد اللجنة تقريرهـــ� النه�ئي ب�ش�أن 
كل تقريـــر، موؤكـــًدا اأن هذا احلر�ـــس يعك�س 
م�شتـــوى التعـــ�ون والتن�شيـــق بـــني جمل�ـــس 

ال�شورى وجل�نه املختلفة، واجله�ت املعنية، 
�شـــواًء يف احلكومـــة اأو اجلمعيـــ�ت والهيئ�ت 

املعنية.
كمـــ� اأكـــد اأن امل�شـــ�ورات واالجتم�ع�ت 
التي عقدته� اللجنة مع خمتلف اجله�ت ذات 
العالقـــة ب�لت�رصيعـــ�ت التي نظرتهـــ� اللجنة، 
اأ�شهمـــت يف تكويـــن راأي حمكـــم يف خمتلـــف 
الت�رصيعـــ�ت، م�شرًيا اإلـــى اأن بي�ن اآراء خمتلف 
اجلهـــ�ت يف التق�ريـــر التـــي اأعدتهـــ� جلنـــة 
املرافق الع�مة والبيئة، اأعط�ه� عمًق� وا�شًع�، 
وعك�شـــت وجه�ت النظـــر املتعددة حي�ل كل 

ت�رصيع.

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

ما ذنب المواطن مما يجري؟
متهـــر ال�شحـــف املحلية هـــذه االأي�م -اأكـــر من اأي وقـــت م�شى- بن�ـــرص االأخب�ر 

ال�شوداوية، التي جتثم على �شدر ابن البلد، لتخنقه، وتقطع اأنف��شه.
وال ميـــر يوم، اإال وخرجت لن� )م�ن�شيتـــ�ت(، وعن�وين ال�شفح�ت االأولى، ب�لقن�بل 
املدوية، لقرارات، وت�رصيح�ت، وتلميح�ت، ديدنه� الوحيد، اإزع�ج املواطن، واإرب�كه، 

وخلط اأوراقه كله�.
ونقـــراأ اأخريا وعلى م�ش�ـــس، اأخب�ر �شن�ديـــق التق�عد املتعـــرة، امل�ش�رفة على 
االإفال�س، ونقراأ اأي�شـــ� احللول الك�وية ال�ش�منة لدميومة بق�ئه�، والتي تعني املزيد 

من العمل، واجلهد، واالإنه�ك، واال�شتقط�ع من الراتب.
 ب�ملق�بـــل، هن�لـــك امل�شـــ�كل امل�شتمـــرة والف�ئ�شـــة مل�شت�شفـــى ال�شلم�نيـــة، 
ولل�شيدلي�ت، وهن�لك امل�ش�كل املتن�مية للقط�ع التج�ري، واإفال�س التج�ر، وهن�لك 
اأخب�ر تفكك االأ�ـــرص، وتوح�س املخ�لف�ت املرورية، وقطع الكهرب�ء، وغريه� الكثري من 

اأخب�ر ال�شوؤم، التي حت��رص ابن البلد، من كل حدب و�شوب.
وت�أخذنـــ� �شفح�ت بريد القـــراء حتديداً، لواقع اأكر اإيالمـــ�، الأنه� –دون غريه�- 
توجـــز ح�ل البلد، وابن البلد، بال رتو�ـــس، اأو مكي�ج، اأو تطبيل، تنقل �شوت املواطن، 

كم� هو، بال قطع، اأو تغيري، اأو مونت�ج.
ابن بلدي، ب�ت ين�شد اال�شتقرار االقت�ش�دي والنف�شي، خالف�ً الأي ان�شغ�الت اأخرى 
ك�نـــت تزحم يومه، من اأخبـــ�ر ال�شي��شة، والنواب، واملنطقة برمتهـــ�، ابن البلد قلق، 
ومتخـــوف، وب�له م�شغول، بواقـــع مرير، اأفل�س حلوله كلهـــ�، وو�شعه مبك�نة ال يح�شد 

عليه�.
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مدير بلدية املحرق يتفقد الت�شجري ب�شارع خليفة الكبري

بلدية “اجلنوبية” تنظم حملة لنظافة “�شاحل زويد”

طرح وتر�شية 61 مناق�شة يف الربع الثاين

“ال�شمالية” تد�شن اأول برنامج �شيفي لأطفال التوحد

6303 بالغات ال�رصف ال�شحي بالن�شف الأول

بتكلفة اإجمالية ت�شل اإلى 83 مليون دينار... وزير الأ�شغال:

لكت�شاب مهارات حياتية متنوعة

عرب مركز ال�شكاوى

املنامة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ����رح وزي���ر الأ�شغال 
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�شام 
خل���ف باأن���ه مت ط���رح وتر�شي���ة 61 مناق�ش���ة 
خالل الربع الث���اين من العام احلايل يف كل من 
قط���اع الطرق وال�رف ال�شح���ي واملباين، من 
قبل جمل�س املناق�ش���ات واملزايدات بتكلفة 

اإجمالية ت�شل اإلى 83 مليون دينار.
واأف���اد الوزير باأن عجل���ة التنمية م�شتمرة 
يف مملك���ة البحري���ن يف ظل التط���ور العمراين 
املت�ش���ارع ال���ذي ت�شهده اململك���ة، لفًتا اإلى 
بتنفي���ذ  الب���دء  احل���ايل �شي�شه���د  الع���ام  اأن 
واإجن���از حزم���ة م���ن م�شاري���ع البني���ة التحتية 
�شمن برنامج عم���ل احلكومة وبرنامج التنمية 
اخلليج���ي تهدف اإلى توف���ر بنية حتتية ذات 
معاير جودة عالية حتق���ق النمو القت�شادي 
امل�شت���دام وتلبي احتياج���ات البحرين احلالية 
وامل�شتقبلية على كافة الأ�شعدة وتتكامل مع 

امل�شاريع احلكومية الأخرى.

واأ�ش���ار اإلى املناق�ش���ات التي مت طرحها 
خ���الل الربع الث���اين م���ن العام احل���ايل، حيث 
بلغت تكلفتها التقديرية 32.4 مليون دينار 
توزعت ما بني 4 مناق�ش���ات يف قطاع الطرق 
و9 مناق�ش���ات يف قط���اع ال����رف ال�شحي و9 
مناق�ش���ات يف قط���اع املب���اين ومناق�شت���ني 

م�شنفتني �شمن قطاع اخلدمات الفنية.
وم���ن اأب���رز امل�شاري���ع الت���ي مت طرحه���ا 
الثالث���ة متثل���ت  القطاع���ات  للمناق�ش���ة يف 
يف م����روع تطوي���ر قري���ة ال�شناب����س - جممع 
�شبك���ة  لن�ش���اء  وم����روع  و406،   402،404
ت�ري���ف مياه الأمطار مبنطقة وادي ال�شيل - 
جممع924، وم�روع اأعمال الت�شغيل وال�شيانة 
ملع���دات توري���د الأوزون لوح���دة املعاجل���ة 
الثالثي���ة يف مركز توبلي ملعاجلة مياه ال�رف 
اإن�ش���اء امل����رح امل���درج  ال�شح���ي، وم����روع 
املفت���وح يف حلب���ة البحري���ن الدولي���ة ب�شعة 
10 اآلف �شخ����س م���ع كل املراف���ق امللحقة 
امل�شان���دة �شمن اأعمال البناء، وم�روع املبنى 
الرئي�ش���ي ل���وزارة املوا�ش���الت والت�شالت 
الكائن يف املح���رق بالقرب من مطار البحرين 
الدويل، وم�روع اإن�شاء مبنى اأكادميي مبدر�شة 

الرفاع الغربي الإعدادية للبنات.

اأك���د  ال�شمالي���ة:  املحافظ���ة   – اجلنبي���ة 
حماف���ظ ال�شمالية علي الع�شفور اأن تخ�شي�س 
برنام���ج �شيفي خا����س بالأطف���ال امل�شابني 
بالتوح���د، وبالتع���اون م���ع جمعي���ة التوحديني 
البحرينية وبدعم من وزارة التنمية الجتماعية، 
يدخ���ل �شمن مرئي���ات املحافظ���ة يف الهتمام 
بالفئات ذات الأولوية، واأن الربنامج ال�شيفي 
للتوحدي���ني و�ش���ع من اأجل اأن نتي���ح الفر�شة 
لأولي���اء الأم���ور وكذل���ك الأطف���ال امل�شابني 

لكت�شاب مهارات حياتية متنوعة.
وق���ال املحاف���ظ اإن الربنام���ج ال���ذي يعد 
الأول م���ن نوعه يف البحري���ن، حظي بدعم  وزير 

العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان.
واأو�ش���ح “و�شعنا الربنام���ج بالتعاون مع 
جمعي���ة التوحدي���ني  للتعريف بع���امل الأطفال 
التوحدي���ني وطرق التعامل معه���م، كما ركزنا 
عل���ى العدي���د م���ن الأه���داف �شم���ن الربنامج 
منه���ا ن����ر الوع���ي باأ�شالي���ب التدخ���ل املبكر 
والتعام���ل م���ع ال�شطرابات، واإتاح���ة الفر�شة 
لالأهايل للح�ش���ول على ال�شت�ش���ارات والدعم 

الجتماعي”.
وع���ن �ش���ور املعاناة، ق���ال الع�شف���ور اإن 
“هن���اك �شعوب���ات يواجهها اأولي���اء الأمور مع 
�ريح���ة من التوحديني �شيم���ا الفئات العمرية 
فوق الثامنة ع�ر عاًما ما يوجب تعاون املجتمع 
املدين لدعم هذه الفئ���ة، وبرنامج التوحديني 
ال�شيف���ي هو مبادرة ل�شتنها����س املجتمع يف 
اأول ن�شخ���ة للم�شاركة يف حتم���ل امل�شئولية مع 

اأولياء الأمور”.
و�ش���دد الع�شفور عل���ى اأن تفاع���ل اأولياء 
الأمور م���ع الربنامج ي�شه���م يف ال�شتفادة منه 
كن�ش���اط نو�ش���ع م���ن خالل���ه اكت�ش���اف وتنمية 
واكت�ش���اف  امل�شارك���ني  الأطف���ال  مه���ارات 
مواهبه���م، وكذلك تنويع الو�شائ���ل التعليمي 

والرتبوية.
وع���رب عن �شعادت���ه يف اأن تكون املحافظة 
من ال���رواد يف تد�شني هذا الن���وع من الأن�شطة 
ال�شيفي���ة �شم���ن مبادرته���ا “كلنا ����ركاء يف 
ال�شالم”، وت�شمن الربنامج حما�رات للتعريف 
مبر�س التوحد واأن�شطة يف جمال اإعداد الطعام 
وتعوي���د الأطف���ال لالعتم���اد عل���ى اأنف�شه���م 

والر�شم واملحا�رات الت���ي حتوي مو�شوعات 
مهم���ة لأولي���اء الأمور، تنقلت ب���ني قاعة نادي 

البديع ونادي �شار ومقر جمعية التوحديني.
 كما ع���رب الع�شفور عن العرفان والتقدير 
جله���ود جميع امل�شاركني، داعًي���ا اإلى الرتكيز 
برامج تعل���م ال�شلوكي���ات والع���ادات اليومية 
املعي�شي���ة للتوحديني، وذلك م���ن التحديات 

التي يواجهها اأولياء الأمور حالًيا.
من جهته، ثمن رئي����س جمعية التوحديني 

املحافظ���ة  تع���اون  �شيدها�ش���م  �شيدزكري���ا 
ال�شمالي���ة املثم���ر ممثلة يف �شع���ادة املحافظ 
الع�شفور ملا لقيناه من جتاوب ودعم وحر�س 
عل���ى دعم الربام���ج الرامي���ة اإلى ن����ر الثقافة 
ورفع الوعي والتعريف بفئة التوحديني، ذاكًرا 
اأن الربنام���ج ال���ذي ميث���ل التع���اون امل�شرتك 
ب���ني وزارة العمل والتنمية الجتماعية وجمعية 
التوحدي���ني، ميثل باكورة انط���الق نحو تعاون 

اأو�شع يف امل�شتقبل.

املنام���ة - وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: ذكر 
مدي���ر اإدارة ت�شغي���ل و�شيان���ة ال�رف 
و�ش���وؤون  الأ�شغ���ال  ب���وزارة  ال�شح���ي 
البلديات والتخطي���ط العمراين �شوقي 
املنديل اأن ع���دد البالغات التي وردت 
اإلى مرك���ز تلقي البالغ���ات وال�شكاوى 
على الرق���م 80001810 بلغت 6303 
بالغ���ات يف الن�ش���ف الأول م���ن الع���ام 
اجل���اري، يف حني و�شل ع���دد البالغات 
التي مت���ت ال�شتجابة له���ا ومعاجلتها 

خالل �شاعة اأو اأقل 6188 بالغاً.
وق���ال املندي���ل اإن البالغ���ات التي 
ت���رد اإلى مركز الت�ش���الت يتم تلقيها 
من قب���ل 6 موظف���ني يف املرك���ز لأخذ 

البيانات والتفا�شي���ل كاملة، وبالتايل 
يتم حتويلها اإلى طاقم ال�رف ال�شحي 
ال���ذي يجوب مناط���ق البحري���ن ب�شكل 

يوم���ي ملعاجلة ح���الت الط���وارئ التي 
ترد املركز واملتعلقة ب�شبكات ال�رف 
ال�شحي و�شبكات ت�ريف مياه الأمطار.
العا�شم���ة  حمافظ���ة  اأن  واأ�ش���اف 
هي م���ن اأعلى املناطق الت���ي ترد منها 
البالغ���ات، اإذ بلغ���ت يف الن�ش���ف الأول 
2336 بالغ���اً مت معاجل���ة 2178 منها، 
وتليه���ا املحافظ���ة اجلنوبي���ة ب� 1779 
بالغ���اً ومت اتخ���اذ الإج���راءات الالزمة  ل� 
1752 ب���الغ، اأم���ا يف حمافظ���ة املحرق 
فتم النته���اء من معاجل���ة 1338 بالغا 
م���ن اأ�ش���ل 1365 بالغا، واأخ���راً جاءت 
املحافظ���ة ال�شمالية يف ع���دد البالغات 
الواردة منها، حيث بلغت 823 بالغاً مت 

ال�شتجابة ل� 806 منها.

الب�شيت���ني - بلدية املحرق: قام املدير 
العام لبلدية املح���رق اإبراهيم اجلودر بزيارة 
ميداني���ة اإلى �شارع خليفة الكبر لتفقد �شر 
اأعم���ال الت�شج���ر. ودع���ا املدير الع���ام خالل 
الزيارة املعنيني بق�شم املتنزهات واحلدائق 
باإدارة اخلدمات الفني���ة اإلى �رورة الهتمام 
بت�شجر ال�شوارع الرئي�شة يف حمافظة املحرق 
وزيادة م�شاح���ة امل�شطحات اخل����راء والبدء 
مبب���ادرة اإكث���ار النخي���ل ع���رب نق���ل ف�شائل 
النخيل وزراعتها يف مواقع الت�شجر اجلديدة.

ت�شع���ى  البلدي���ة  اإن  اجل���ودر  وق���ال 
با�شتمرار لتحقيق التوازن البيئي يف حمافظة 
املح���رق، اإذ اأعدت منظومة متكاملة لالهتمام 
عليه���ا  واملحافظ���ة  اخل����راء  بامل�شطح���ات 

متثل���ت يف ال�شيان���ة الدوري���ة لأنظم���ة الري 
والعمل على املتابعة امل�شتمرة للمواقع التي 
ت�شه���د بني احلني والآخر جف���اف املزروعات 
ومعاجلته���ا على الفور، اإ�شاف���ة اإلى تهذيب 
وتقليم الأ�شج���ار والنخيل يف ال�شوارع العامة 

ب�شكل دوري وم�شتمر.
وذك���ر اأن البلدي���ة م�شتم���رة يف تنفي���ذ 
براجمها التطويرية املتعلقة باأعمال الزراعة 
والتجمي���ل وعم���ارة البيئ���ة والت���ي ته���دف 
اإل���ى تعزيز ج���ودة وكفاءة م�شت���وى خدماتها 
املقدمة للمواطنني واملقيمني، ومن �شمنها 
العناية بت�شجر ال�شوارع العامة للحفاظ على 
املنظر اجلمايل والبيئ���ي كجزء من اأولوياتها 

يف حتقيق التنمية امل�شتدامة يف البحرين.

الرف���اع - بلدي���ة اجلنوبي���ة: نظمت 
بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية حمل���ة �شاملة 
للنظاف���ة يف �شاحل راأ�س زويد، مب�شاركة 
ع���دد م���ن موظف���ي �رك���ة “وذر فورد” 
وعمال �ركة النظافة “اأوربا�شر” وذلك 
التع���اون  لتعزي���ز  مبادراته���ا  اإط���ار  يف 
ال����ركات واملوؤ�ش�ش���ات  وال�راك���ة م���ع 

اخلا�شة.
املخلف���ات  اإزال���ة  احلمل���ة،  يف  ومت 

الت���ي تت�شبب يف تلوي���ث البيئة البحرية 
وت�شوي���ه املظه���ر الع���ام لل�شاحل الذي 

يعد متنف�شاً لالأهايل واأبنائهم.
وت�شتمر البلدية يف حمالتها لتنظيف 
ال�شواح���ل العامة يف املنطق���ة اجلنوبية، 
لرفع م�شتوى الوعي الع���ام باأهمية هذه 
املراف���ق الطبيعي���ة، و����رورة املحافظ 
عليه���ا وال�شع���ي لدميومته���ا لالأجي���ال 

احلالية والقادمة.

• الربنامج ال�شيفي للتوحديني	

• ع�شام خلف	

• اأ�شماء مراد	

فعلتها الشيخة عائشة
تب���ارى النا����س الأي���ام املا�شية ب���كل م�شتوياته���م القيادي���ة وزراء وم�شوؤولون 
وع�شكري���ون واأكادمييون و�شيا�شيون واقت�شادي���ون يف احلديث عن �شجاعة حفيدة 
�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي����س الوزراء املالزم ثاين طيار ال�شيخ���ة عائ�شة بنت را�شد 
اآل خليف���ة الت���ي �شطرت ا�شمه���ا مبداد من نور يف �شج���ل الرواد الذي���ن حققوا اأرفع 
الإجن���ازات الوطني���ة يف جمالتهم املختلف���ة، فنجاح ال�شيخة عائ�ش���ة يف قيادة طائرة 
ع�شكرية مقاتلة )الهوك( بكفاءة واقتدار يوؤكد اإ�رارها وعزميتها على بلوغ الأهداف 

والطموحات التي ر�شمتها لنف�شها يف خدمة الوطن العزيز مملكة البحرين.
ل �شك اأن املراأة البحرينية بكفاءتها واإ�رارها وعزميتها دخلت كل جمالت العمل 
الوطن���ي، بدعم كبر من القيادة الر�شيدة، ومن املجل�س الأعلى للمراأة برئا�شة قرينة 
عاهل البالد �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرة �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، عرب اجلهود 
الكبرة والعظيمة طوال ال�شنوات املا�شية يف تر�شيخ املفاهيم احلديثة يف التمكني 
ال�شيا�ش���ي والقت�شادي والريا�شي والعلمي والأكادمي���ي للمراأة البحرينية، مما اأدى 
اإلى النتائج املربهة التي نحن ب�شددها الآن، ولذلك مل يكن غريبا اأن ال�شيخة عائ�شة 
بن���ت را�شد اآل خليفة تختار العمل يف هذا املجال ال�شعب وما فيه من خطورة وم�شقة 
ي�شر بو�شوح �شديد اإلى حبها للبحرين الغالية، ولقيادتها الر�شيدة التي هياأت كل 

الظروف لهذه اللحظة التاريخية.
اإن الحتف���اء الكب���ر واملتوا�ش���ل من اأه���ل البحرين باملالزم ثاين طي���ار ال�شيخة 
عائ�ش���ة بنت را�شد اآل خليفة يع���رب يف ذاته عن اعتزاز وفخر الأ����رة البحرينية ببنتها 
ال�شجاعة التي �ربت مع التميز والتفرد موعدا ل ين�شى، وهو لي�س بالأمر الذي ين�شاه 
التاري���خ يوم اأن حلقت بالطائ���رة القتالية )الهوك( عاليا يف �شم���اء اململكة العزيزة 
تقوده���ا بثق���ة عالية يف النف�س بن���ت البحرين الأبي���ة ال�شيخة عائ�شة بن���ت را�شد اآل 
خليفة، لتكتب ف�شال جديدا من ف�شول متيز املراأة البحرينية واخلليجية والعربية يف 

ظل التناف�س احل�شاري بني ال�شعوب والأمم.
اإن جمي���ع الذي���ن قدموا التهاين والتربي���كات اإلى رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمر خليف���ة بن �شلمان اآل خليف���ة بنجاح الطلعة القتالي���ة لل�شيخة عائ�شة 
بن���ت را�شد يعلمون جيدا اأن �شموه هو من ق���دم لها الدعم غر املحدود، واأن ت�ريف 
�شم���وه الكرمي وح�شوره احلدث التاريخي يعك�س م���ا ل�شموه من روؤى �شديدة وحكمة 
ونظرة بعيدة الأمد ترت�شم فيها الكثر من املعاين والقيم ال�شامية يف تطور وازدهار 

مملكتنا الغالية مب�شاركة للمراأة البحرينية يف جميع املجالت.
اإن عم���ل املراأة البحرينية يف قوة دفاع البحري���ن يف جمال الطران القتايل دفاعا 
ع���ن هذه الأر����س وما حظيت به من مكا�شب واإجن���ازات يف العهد امليمون ميثل نقلة 
نوعي���ة كبرة جدا، جدي���رة بالهتمام والتوثيق، ت�شاف اإل���ى الإجنازات التي حققتها 

املراأة يف املجالت الأخرى.

بدور المالكي 

Budoor al malki
@albiladpress.com
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ج�������ه�������ات ر������س�����م�����ي�����ة ت�����ت�����ع�����ام�����ل م��������ع امل�����ج�����ل�����������س ك�����م�����ن�����اف�����������س ل���ه���ا

“ر�صـوم الـحـدائـق” قـلـ�صـت الإنـفـاق على الـ�صـيـانـة
تعيني وكيل جديد ل� “اخلدمات امل�سرتكة” خطوة اإيجابية... الأن�ساري ل� “$”:

اعترب رئي�س جمل�س بل���دي اجلنوبية اأحمد 
الأن�س���اري اأن تعي���ني وكي���ل م�ساع���د جدي���د 
للخدم���ات البلدي���ة امل�سرتكة خط���وة اإيجابية؛ 
نظ���را ل�سطالع���ه بامل�سوؤولي���ات املناط���ة به 
ب�س���كل اأف�س���ل، وقدرت���ه على اتخ���اذ قرارات 

جريئة و�رسيعة.
ولف���ت الأن�س���اري يف لق���اء م���ع “البالد”، 
م���ع قرب موع���د انق�ساء ال���دور الرابع الف�سل 
الت�رسيع���ي الرابع، اإل���ى اأن جترب���ة املجل�س يف 
فر����س ر�سوم على احلدائ���ق اأثبتت جناحها يف 
قدرته���ا عل���ى توف���ر املوازن���ات املخ�س�سة 

ل�سيانة املرافق العامة.
ويف الوقت ال���ذي اأكد في���ه تنا�سق عالقة 
اأع�س���اء املجل�س ببع�سهم البع����س، اأو�سح اأن 
ا�ستبعاد املجل�س اأحد اأع�سائه جاء متما�سيا مع 
الإجراءات الإدارية املتبع���ة يف مثل حالته، ومل 

يكن لقرار املجل�س اأي غايات �سخ�سية.
وفيما يلي ن�س اللقاء: 

ما أبرز المشاريع الخدمية التي 
تنتظر المحافظة الجنوبية؟

- اأب���رز امل�ساري���ع التي تنتظ���ر املحافظة 
هي تاأهيل حديقة وع���ني احلنينية، اإلى جانب 
اإن�ساء مرك���ز غ�سيل الكل���ى يف الرفاع ال�رسقي، 
اإ�سافة اإلى اإقام���ة مركز امللك عبداهلل الطبي، 

ومو�سوع نقل ال�سكراب واملدفن.

ما الجديد فيما يتعلق بموضوع 
نقل السكراب والمدفن؟

- فيما يتعل���ق بال�سكراب، فالأمور جاهزة 
تقريبا بانتظار حتديد الهيئة العامة للتخطيط 
والتطوي���ر العم���راين للمنطق���ة الت���ي �سينقل 
اإليه���ا، وحاليا املوقع املتوق���ع نقله اإليها هو 
املدفن احل���ايل، واأم���ا املدف���ن ف�سينقل اإلى 

موقع املحجر احلايل.
ودعن���ا نك���ون واقعي���ني، يف ح���ال مل يكن 
هناك م�سن���ع لتدوير النفايات فاإن الإ�سكالية 
التي نعاين منها اليوم يف املدفن لن يتم حلها.

ما أبرز األمراض المزمنة 
التي تعاني منها المحافظة 

الجنوبية؟

يف  توؤرقن���ا  الت���ي  امل�س���اكل  اأب���رز  اإن   -
املحافظة هي املدف���ن وال�سكراب، اإلى جانب 
م�سكلة �سك���ن العمال، وذلك من خالل ت�سكني 

العمال يف و�سط الأحياء ال�سكنية.
وامل�سكل���ة اأنه ل يوجد قان���ون ينظم هذه 
العملية، وهو قابع يف اأدراج جمل�س النواب منذ 

فرتة طويلة.

ما مالحظاتك على أداء تنفيذ 
الميزانية البلدية؟

- البلدي���ة قائم���ة على تنفيذه���ا باأف�سل 
�سكل ممكن، ولكن امل�سكلة اأن هذه امليزانية 

غر كافية.
منذ اليوم الأول ال���ذي التقينا فيه الوزير 
اأغل���ق اأمامن���ا جمي���ع الأب���واب، بداع���ي وج���ود 
التق�سف وعدم توفر املوازنات لإن�ساء م�ساريع 

جديدة وغرها.
وحاليا فاإن معظم م�ساريف البلدية تذهب 
لأعم���ال ال�سيان���ة؛ لع���دم وجود اهتم���ام فئة 
كبرة م���ن املواطنني باحلف���اظ على املرافق 

العامة، وهو ما دف���ع البلدية واملجل�س البلدي 
اإلى الجتاه نحو خ�سخ�سة اإحدى احلدائق.

وجتربة اخل�سخ�سة كانت مطلبا جماهريا 
م���ن املواطنني اأنف�سهم؛ نظ���را ملا ي�ساهدونه 
م���ن �سلوكي���ات �سيئ���ة تتعر����س له���ا ه���ذه 
املرافق، وهو الأمر الذي خف�س من معدل هذه 

ال�سلوكيات.

عض الناس يعتبر أن دفعه 
رسوما لدخول مرفق عام 

بمثابة حق شخصي له، يدفعه 
للقيام ببعض السلوكيات 

السيئة، فكيف تعلق على مثل 
هذا النمط من التفكير؟

- اإن املحافظ���ة اجلنوبية ت�س���م اأكرث من 
60 حديقة ومم�سى جمانية، ويف املقابل هناك 
حديق���ة واحدة مت فر�س ر�س���وم على دخولها، 
ف���اإن مل يك���ن الأمر يعج���ب هوؤلء فه���م لي�سوا 
جمربي���ن على ارتيادها، وميكنه���م ال�ستفادة 

من بقية املرافق املجانية.
واإن ال�سخ����س ال���ذي يدخ���ل احلديقة بنية 
التخريب هو اإن�سان مري�س، وت�سعب مراقبته 

ومنعه من التخريب.
واأن���ا اأرى اأن احلل له���ذه امل�سكلة يتطلب 
وج���ود وازع داخلي يردع ال�سخ����س من العبث 
باملمتلكات العامة وتخريبها، كما اأن املجل�س 
قدم مقرتحات تفعل �رساكة الأهايل مع البلدية 
يف احلف���اظ عل���ى ه���ذه املمتل���كات كمق���رتح 

ت�سكيل فريق اأ�سدقاء احلديقة.
فاملواطنة لي�ست �سع���ارات وهمية تقال، 
واإمنا هي �سلوك وفع���ل، وهذا الأمر يربز لدى 
من يعم���ل م���ن املواطنني على احلف���اظ على 

املمتلكات العامة.

كيف انعكست التعيينات 
األخيرة في الوكالة المساعدة 

للخدمات البلدية المشتركة 
والهيئة العامة للتخطيط 

والتطوير العمراني على عمل 
المجلس البلدي الجنوبي؟

- يف حال احلدي���ث عن التخطيط العمراين 
مل ن�سع���ر ب���اأي تغير م���ن حيث ط���ول الفرتة 
التي ت�ستغرقها الطلبات، والدليل اأننا طالبنا 
باجتم���اع خا�س بالتخطي���ط العمراين يف اللجنة 
التن�سيقي���ة العلي���ا، ومت حتديد الي���وم اإل اأنه 

تاأجل، دون معرفة اأ�سباب التاأجيل.
واأنا ل اأحتدث عن عدم وجود تعاون، واإمنا 
اأحت���دث عن وج���ود بطء �سدي���د يف التعامل مع 

الطلبات املرفوعة من قبل املجل�س البلدي.
واأم���ا فيما يتعل���ق بتعيني وائ���ل املبارك 
على راأ�س الوكالة امل�ساعدة للخدمات البلدية 
امل�سرتكة فهناك �سب���ه اإجماع باأن تعيينه كان 
خط���وة اإيجابية؛ لأن���ه م�سطل���ع بامل�سوؤوليات 
املناطة به ب�سكل اأف�سل، اإ�سافة اإلى اأنه ميكن 
الو�سول ل���ه ب�سكل اأ�رسع، وقدرت���ه على اتخاذ 

اإجراءات جريئة و�رسيعة.

ما أبرز المشاكل التخطيطية 
التي عانيتم منها في 

المحافظة؟

- اإن اأب���رز امل�ساكل التي كان���ت تواجهنا 
يف التخطي���ط تتعلق بالأرا�س���ي املجمدة، اإلى 
جانب م�سكل���ة اأنه يف حال طلب املجل�س تغير 
ت�سنيف منطقة فاإن���ه يخ�سع لإجراءات مطولة 
م���ن خالل اإحالته اإلى املجل�س الأعلى للتخطيط 

العم���راين، يف املقاب���ل يطل���ب م���ن املجل����س 
املوافقة على طلبات الهيئة ب�سكل �رسيع.

ماذا قدم المجلس خالل الفصل 
التشريعي الرابع؟

- املجل����س قدم اأم���ورا كث���رة للمنطقة، 
�سواء على �سعيد الت�رسيعات التي مت م�ساركة 
جمل����س الن���واب فيه���ا اأو ال���وزارة اأواللج���ان 

اخلا�سة.
بالإ�سافة اإلى اأن املجل�س ا�ستطاع اأن يغر 
ت�سنيفات بع����س املناطق لالأف�سل، من خالل 
املخط���ط التف�سيلي ال�سرتاتيج���ي للمملكة، 
اإذ رف���ع املجل����س حوايل 97 مالحظ���ة مت الأخذ 

بالكثر منها.
وهناك م�ساري���ع كثرة متت اأو يتم العمل 
عل���ى اإجنازها �س���واء م���ن حيث تطوي���ر البنى 
التحتي���ة، اأو امل�ساريع ال�سياحي���ة والرتفيهية 
عل���ى غرار ب���الج اجلزائ���ر واإقامة اأك���رب ملعب، 
اإ�ساف���ة اإلى تطوي���ر ال�سوق ال�سعب���ي، واإن�ساء 
املدر�س���ة النموذجي���ة يف ع�سك���ر، وامل�ساري���ع 

الإ�سكانية وغرها مما حتقق.

ما أبرز التحديات التي واجهت 
المجلس البلدي الحالي؟

- ي�سه���د اجلميع اأن جمل�س بلدي اجلنوبية 
يتمي���ز بتما�سك���ه وتنا�سقه ب���ني اأع�سائه، ول 
يوجد لدينا اأي م�ساكل تعيق عمل املجل�س من 

الداخل.
واأما الإعاقات فاإنها ناجتة ب�سبب امل�ساريع 
التي كان مقررا اإجنازها اإل اأنها تتعطل ب�سبب 

حتويل موازناتها مل�ساريع اأخرى.
وكن���ا نتمن���ى اأن يت���م ا�ستغ���الل ميزانية 
البلدي���ة لإقامة مراف���ق عامة جدي���دة بدل من 
ا�ستنزافها يف اأعم���ال ال�سيانة، ف�سال عن عدم 
توفر موازنات لتكليف �رسك���ة خا�سة بتنظيف 
دورات مي���اه احلدائ���ق واملما�سي، م���ع اأنها ل 

تكلف مبالغ كبرة.
ول نن�سى دور �سح���ب ال�ستقاللية املالية 

عن الهيئات البلدية يف تعطل امل�ساريع.

واإ�ساف���ة اإلى ذلك، هن���اك بع�س اجلهات 
الر�سمية تنظ���ر اإلى املجل�س البل���دي على اأنه 
مناف����س له���ا، ف���ال تتع���اون معنا، كم���ا ح�سل 
ملق���رتح ا�ستغ���الل اأ�سط���ح امل�ساج���د لتوفر 
األ���واح الطاق���ة  الطاق���ة م���ن خ���الل تركي���ب 
ال�سم�سي���ة عليه���ا، فت���م التع���ذر بالكثر من 
احلجج، ث���م تقوم هيئ���ة الكهرب���اء واملاء بعد 
ف���رتة وجيزة بتطبي���ق م�رسوع الطاق���ة البديلة 

على خمتلف الأ�سعدة.

حينما نتحدث عن عالقة أعضاء 
المجلس ببعضهم البعض، 
يقفز إلى الذهن سؤال عن 

الدوافع التي أدت إلى إجماع 
أعضاء المجلس على استبعاد 
أحد زمالئهم منذ بداية الدور 

الحالي؟

- هذا املو�سوع ح�سا�س بالن�سبة للع�سو، 
واأي �سخ����س يف و�سع���ه �سيتح�س����س م���ن هذا 

الأمر.
نح���ن كمجل�س بل���دي كان���ت عالقتنا على 
اأح�سن ما يرام، حت���ى مت اإثارة مو�سوع الع�سو 
يف ال�سحافة وورد لنا طلب من الوزارة للتحقق 

من الأمر.
لب���د لنا يف البداي���ة اأن نو�سح اأنه ل ميكن 
لأي �سخ����س اأن يغ���ر عنوان اأح���د اآخر، وممكن 
اأن يكون هناك خط���اأ فني يقف وراء ما ح�سل، 
ولكن م�سكلة املجل�س هو اأنه ل ميكنه اأن يعقد 

اجتماعه وبينهم اأحد �ساقطة ع�سويته.
ومت اجللو�س مع الع�سو و�رسحنا له مربرات 
موق���ف املجل����س، وطلبنا منه اإثب���ات عك�س ما 
ن�سب له فل���م ياأتنا ب�سيء، وعليه قام املجل�س 
بدوره الإداري الطبيع���ي، اإلى اأن يبت الق�ساء 

يف اأمره.
الع�س���و طلب من���ا منحه مهل���ة، ولكن هذا 
الأم���ر غ���ر ممك���ن قانوني���ا؛ لأن املجل����س ل 
ميكن اأن يعقد اجتماعه بوج���ود واأحد اأع�سائه 

ع�سويته �ساقطة.

كن���ت اأمتن���ى م�ساع���دة الع�س���و واجلميع 
يعلم بذل���ك، فما ح�سل مل يك���ن بدافع موقف 
�سخ�سي م���ن الأع�ساء جتاه ذلك الع�سو، واإمنا 
هو اإج���راء اإداري بح���ت، والق�س���اء يف البحرين 
نزي���ه ومع���روف، ويف حال كان احل���ق معه فاإنه 

�سيعود اإلى مكانه.
واأم���ا عن الق�سية فهي لزالت يف املحكمة 
ومل يت���م حت���ى الآن البت فيه���ا، وحينما يقول 
الق�س���اء ل���ه اإن مع���ه احل���ق للع���ودة، فمكتبه 

�سيكون جاهزا ل�ستقباله.

كيف تقيم عالقة البلديين 
بالنواب؟

- هن���اك تعاون وا�ست�س���ارات بني النواب 
والبلدي���ني عموم���ا، فبع����س الن���واب يحر�س 
على تواجد الع�سو البلدي معه اأثناء الزيارات، 
فيما ل جت���د هذا التعاون ل���دى البع�س الآخر، 
لع���ل ال�سبب يف ذلك يع���ود خل�سية النائب من 
مناف�س���ة الع�س���و البل���دي له، لوج���ود احتمال 
تر�س���ح الع�س���و البل���دي للمقع���د النياب���ي يف 

الدورة الالحقة.

وكيف تقيم تعاون األجهزة 
التنفيذية بمختلف اختصاصاتها 

مع المجلس البلدي؟

- بالن�سبة لبلدية املنطقة اجلنوبية هناك 
تع���اون اإلى حد ما، ولكن كما يقال فاإن “احللو 
ما يكمل�س”، فكنا نتمنى اأن يكون هناك تعاون 
من جمي���ع اجلوان���ب، واأما عن بع����س اجلهات 

الأخرى فالعالقة متفاوتة من جهة لأخرى.
ونحن ندعو يف ه���ذا ال�سدد اإلى �رسورة اأن 
يكون هناك تعامل خا����س مع املجال�س، فبعد 
�سح���ب ال�سالحي���ات م���ن املجال����س البلدي���ة، 
وت�سكي���ل العديد م���ن اللجان، اأ�سب���ح الع�سو 

البلدي يهم�س من قبل امل�سوؤولني.
فالبلدي الي���وم ي�سطر لإر�سال الكثر من 
الر�سائل لرتتيب لقاء مع وزير ما، بينما النائب 

ي�ستطيع اللتقاء به ب�سكل اأ�سهل بكثر.

يتميز مجلس بلدي الجنوبية 
بقصر فترة اجتماعاته 

االعتيادية، بعكس بقية 
المجالس، فما السبب في ذلك؟

- اأنا اأ�ستغرب من بع����س املجال�س حينما 
يعلنون عن طرحه���م لعدد كبر من املوا�سيع 

على جدول الأعمال.
فنحن موا�سيعنا حتل عرب اللجان الداخلية، 
ول نرفع على ج���دول الأعمال اإل الأمور امللحة، 
فلدينا جلان قوية، تتخذ قرارات قوية، قادرة 
على اإنهاء املعامالت عرب مكتب وزير الأ�سغال 

والبلديات ب�سكل مبا�رس.
فاملجل����س يعقد الجتم���اع والأع�ساء �سبه 
متفق���ني عل���ى املوا�سي���ع املطروح���ة عل���ى 
اجل���دول، ويف حال وجود خ���الف عليها فاإنها ل 
تدرج على جدول اأعم���ال املجل�س اإل بعد حلها 

يف اللجان.

ما التوصيات التي يقدمها 
المجلس الحالي إلى المجلس 

القادم؟

- �سي�سل���م املجل����س احل���ايل ملف���ات كل 
امل�ساري���ع التي مل تنفذ؛ م���ن اأجل البناء عليها 

والعمل على حتقيقها.

• الأن�ساري متحدثا ل� “البالد”	

�صيد علي املحافظة

اأ���س��ت��غ��رب و���س��ع جم��ال�����س م��و���س��وع��ات 
������س�����غ�����رة ب�������ج�������دول اأع�����م�����ال�����ه�����ا

ن������ق������ل ال�������������س������ك������راب ل����ل����م����دف����ن 
احل����������ايل... وامل�����دف�����ن اإل������ى امل��ح��ج��ر

البديع - بلدية املنطقة ال�سمالية: اأعلنت 
مدير ع���ام بلدي���ة املنطق���ة ال�سمالي���ة ملياء 
الف�سال���ة عن اإط���الق مبادرة “ي���وم العميل” 
الرامي���ة لتعزي���ز التوا�س���ل م���ع املواطن���ني 
واملقيم���ني، وقال���ت اإن ذل���ك ياأت���ي تنفيذا 
لتوجيه���ات رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأمر خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 
املختلف���ة  احلكومي���ة  واجله���ات  لل���وزارات 
بالتوا�س���ل م���ع املواطن���ني والط���الع عل���ى 
احتياجاتهم. واأو�سحت الف�سالة اأنها خ�س�ست 

ي���وم الأربع���اء م���ن كل اأ�سب���وع للتوا�سل مع 
املواطن���ني والعموم، وذلك ابتداًء من ال�ساعة 
الثامنة وحتى العا�رسة �سباحا، واكدت اأن هذه 
املب���ادرة تاأتي حتقيقا لروؤي���ة وزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين الرامية 
اإل���ى ال�ستثم���ار يف املواطنني م���ن خالل فتح 
قنوات التوا�سل املختلفة معهم مبا يعزز من 

م�ستويات ر�ساهم عن اخلدمات البلدية.
واأ�ساف���ت اأن الغر�س من اإط���الق مبادرة 
“ي���وم العمي���ل” ه���و اإتاح���ة الفر�س���ة ل���كل 

مواط���ن بالتوا�س���ل املبا�رس م���ع املدير العام 
يف كل م���ا يخ�س الم���ور البلدي���ة املقدمة يف 
نط���اق املحافظة، وال�ستم���اع الى املقرتحات 
واملالحظ���ات كو�سيل���ة م�ساف���ة م���ن و�سائل 
التوا�س���ل، وبينت اأنه���ا خ�س�ست فريق عمل 
ملتابعة مالحظات املواطنني واملقيمني التي 
يت���م ا�ستالمها والتعامل معه���ا كمنطلق مهم 

لعملية التطوير امل�ستدام.
واأك���دت اإمكانية ط���رح اأي موا�سيع خالل 
اللقاء ال�سبوعي، والتي ل تنح�رس يف ال�سكاوي 

ب���ل تتع���دى الى مالحظ���ات املواطن���ني على 
برامج وخدمات البلدية واآراءهم حول تطويرها 
الرئي����س  العن����رس  ه���و  املواط���ن  اإن  حي���ث 

امل�ستهدف يف هذه اخلدمات.
واأ�س���ارت اإلى اأن العمل البل���دي باعتباره 
اأح���د روافد امل�رسوع الوطن���ي ل�ساحب اجلاللة 
عاه���ل البالد، ه���و ركيزة ا�سا�سي���ة من ركائز 
التنمية ال�ساملة امل�ستدام���ة، موؤكدة حر�سها 
على التعاون مع املجل�س البلدي والعمل على 

تطوير الأداء والرتقاء به ب�سورة م�ستمرة.

بلدية ال�صمالية تطـلق مـبـادرة “يـوم العـمـيـل”
للتوا�سل مع املواطنني تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

• ملياء الف�سالة	
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اآ�شيوي ي�شتقيل بعد 22 �شهر عمل بدون راتب
�ملحكمة عّو�ضته بـ 33 �ألف دينار

�أن  ذكـــرت �ملحاميـــة ب�ـــرى معيـــوف 
�لق�ضـــاء �لعمـــايل �نتهـــى يف �أحـــد �أحكامه 
للق�ضاء بتعوي�ض موظف �آ�ضيوي يف �إحدى 
�ل�ركات �خلا�ضة باأكرث من 33 �ألف و400 
دينار، نظـــر� لعدم ��ضتالمـــه رو�تب قر�بة 
�ل�ضنتـــن، بـــن �لعامـــن 2014 و2016، 
وبدون �أن ينقطع يف تلك �لفرتة عن �لعمل 
لدى �ل�ركة �ملدعى عليها، مع �إلز�م �ل�ركة 
باإعـــادة �ملدعي �إلى بـــالده، وبن�ضبة فائدة 

قانونية على �لتاأخري يف �رف �لأجور.
و�أفـــادت معيـــوف �أن وقائـــع �لدعـــوى 
تتمثـــل يف �أن موكلهـــا �ملدعـــي �لآ�ضيوي 
�جلن�ضيـــة كان قـــد �لتحـــق بالعمـــل لـــدى 
�ل�ركة �ملدعى عليهـــا يف �لأول من فرب�ير 
من �لعـــام 2008، ب�ضفته مديـــر م�ضاريع، 
مقابـــل �أجر �ضهـــري مقـــد�ره 1200 دينار 
�ضهريـــا، �إل �أن �ل�ركـــة تخلفـــت عن �ضد�د 
�أجـــور �ملدعي �بتد�ء من �أكتوبر عام 2014 

وحتى �ضبتمرب عام 2016.
ولفتـــت �إلـــى �أن موكلهـــا توقـــف عن 
�لعمل بعد تلك �لفـــرتة رغما عنه، كون �أن 
�ل�ركـــة مل ت�رف لـــه رو�تب �أكـــرث من 22 
�ضهر�، و�لذي كان قد طالبها مر�ر� وتكر�ر� 
ب�ـــرورة ت�ضليمه �أجـــوره �لتي جتاوزت 22 
�ضهـــر�، �إل �أن �ملدعـــى عليهـــا مل ت�ضتجب 
لتلـــك �لدعو�ت، �لأمر �لذي حـــد� به لإقامة 
هـــذه �لدعـــوى �أمـــام �ملحكمـــة �لعماليـــة. 
وطالبـــت �ملحامية يف مر�فعتهـــا �ملحكمة 

�لأجـــور  �ل�ركـــة بدفـــع  باإلـــز�م  بالق�ضـــاء 
�ملتخلفة و�لتعوي�ض عن �لتاأخري بال�ضد�د، 
م�ضرية �إلى �أن �ملـــادة )40/ج( من قانون 
�لعمل ن�ضـــت على �أنـــه: )�إذ� تاأخر �ضاحب 
�لعمـــل يف �رف �أجر �لعامل عن موعد �أد�ئه 
وجـــب عليه تعوي�ـــض �لعامـــل بن�ضبة 6% 
�ضنويا من �لأجر �لذي تاأخر �رفه مدة �ضتة 
�أ�ضهـــر �أو �أقل من تاريـــخ ��ضتحقاق �لأجر، 
وتز�د هذه �لن�ضبة بو�قع %1 عن كل �ضهر 

تاأخري بعد ذلك(.
و�أ�ضافت وحيـــث �إن �ضاحب �لعمل قد 
تاأخـــر يف �ـــرف ر�تب �ملدعـــي وتخلف عن 
�ضد�د �أجـــره، �لأمر �لذي يحـــق له �ملطالبة 

بالأجر و�لتعوي�ض.
كمـــا طلبـــت �لق�ضـــاء مبكافـــاأة نهاية 
�خلدمـــة ملوكلهـــا، لكـــون �أنه قـــد عمل مع 
�ملدعـــى عليها �أكرث من 8 �أعـــو�م وهو من 
غري �ملنتفعن بقانون �لتاأمن �لجتماعي، 
فيحـــق له مكافـــاأة نهايـــة خدمـــة ��ضتناد� 
لقانون �لعمل �جلديد �لذي ين�ض يف �ملادة 
)116( علـــى �أنـــه: )ي�ضتحـــق �لعامـــل غري 
�خلا�ضع لأحـــكام قانون �لتاأمن �لجتماعي 
عنـــد �إنهـــاء عقد عملـــه مكافاأة بو�قـــع �أجر 
ن�ضـــف �ضهـــر عـــن كل �ضنـــة مـــن �ضنو�ت 
�لعمل �لثـــالث �لأولى، و�أجـــر �ضهر عن كل 
�ضنة من �ل�ضنو�ت �لالحقة عليها، وي�ضتحق 
�لعامـــل �ملكافاأة عن ك�ضـــور �ل�ضنة بن�ضبة 
�ملدة �لتي ق�ضاها يف �خلدمة لدى �ضاحب 

�لعمل(. كمـــا طلبت ببدل �لإجازة �ل�ضنوية، 
كون �أن �ملدعي قد عمل مع �ملدعى عليها، 
ومل ي�ضتنفـــذ �إجاز�ته �ل�ضنوية، مما يجيز له 
�حل�ضول علـــى بدل �لإجـــازة �ل�ضنوية لآخر 

عامن عمل.
وقررت �أنهـــا طالبت بتعوي�ض موكلها 
عن �لف�ضل �لتع�ضفـــي، وبينت �أن موكلها 
10 �ضبتمـــرب  تقـــدم با�ضتقالتـــه بتاريـــخ 
2016، وذلـــك لتاأخـــر �ملدعـــى عليها عن 
�ضـــد�د �أجوره ملدة تفـــوق 22 �ضهر�، حيث 
�إن �لأخـــري �أجنبي �جلن�ضيـــة وي�ضعب عليه 
�لعي�ض و�لتعاي�ض مـــن دون ر�تب �ضهري، 
ممـــا يعد معه �ضلوك �ملدعـــى عليها �إجبار� 
لتوقـــف �ملدعي عـــن �لعمل، كمـــا يحق له 
�حل�ضول علـــى �ضهادة �خلدمة، لال�ضتفادة 
مـــن خرب�ته و�للتحاق بعمل �آخر، ف�ضال عن 
طلبها توفري تذكرة �ضفر مرجعة �إلى بالده.
بذكـــر  مر�فعتهـــا  �ملحاميـــة  و�نهـــت 

طلباتها للمحكمة، وهي كالتايل:
�أول: �إلـــز�م �ملدعـــى عليهـــا بـــاأد�ء �أجر 
�ملدعي ملـــدة 22 �ضهر� مـــن �ضهر �أكتوبر 
 ،2016 �ضبتمـــرب   10 تاريـــخ  �إلـــى   2014
بو�قع 1200 دينار �ضهريا 26400 دينار.

�إلـــز�م �ملدعـــى عليهـــا بـــاأد�ء  ثانيـــا: 
تعوي�ض جـــر�ء �لتاأخري و�لتوقف عن �ضد�د 

�لأجر.
ثالثا: �إلز�م �ملدعى عليها باأد�ء مكافاأة 
نهايـــة �خلدمـــة لطـــو�ل فرتة عملـــه من 1 

فرب�ير 2008 �إلى 10 �ضبتمرب 2016.
�إلـــز�م �ملدعـــى عليهـــا بـــاأد�ء  ر�بعـــا: 

تعوي�ض عن �لف�ضل �لتع�ضفي.
خام�ضـــا: �إلز�م �ملدعى عليهـــا باإ�ضد�ر 

�ضهادة نهاية �خلدمة.
تذكـــرة  باإ�ضـــد�ر  �إلز�مهـــا  �ضاد�ضـــا: 

�لعودة.
�ضابعـــا: �إلـــز�م �ملدعـــى عليهـــا بـــاأد�ء 

�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�أتعاب �ملحاماة.
من جهتهـــا حكمت �ملحكمـــة �لعمالية 

بعد مد�ولة �لق�ضية بالآتي:
�أول: باإلـــز�م �ملدعى عليهـــا باأن توؤدي 
للمدعي �أجـــر �لفرتة �أكتوبـــر 2014 لغاية 
10 �ضبتمـــرب 2016 مبلـــغ 26400 دينـــار 
و�لفائدة بن�ضبة 6 % �ضنويا من �لأجر �لذي 
تاأخـــر �رفه مـــدة �ضتـــة �أ�ضهـــر �أو �أقل من 
تاريخ ��ضتحقاق �لأجـــر، وتز�د هذه �لن�ضبة 
بو�قع 1 % عـــن كل �ضهر تاأخري بعد ذلك، 
ومبـــا ل يجاوز ن�ضبـــة 12 % �ضنويا من هذ� 

�لأجر.
 ثانيا: �إلز�م �ملدعـــى عليها باأن توؤدي 
للمدعـــي مبلغ 7080 دينـــار مكافاأة نهاية 
�خلدمـــة و�لفائـــدة �لقانونيـــة بو�قع 1 % 
�ضنويـــا من تاريـــخ 1 نوفمـــرب 2016 حتى 
متام �ل�ضد�د، و�إلز�م �ملدعى عليها باإعطاء 
�ملدعي �ضهادة نهاية خدمة للفرتة من 16 
�أبريـــل 2008 لغايـــة 10 �ضبتمـــرب 2016، 

و�إلز�مها باأن توؤدي له تذكرة �ضفر عودة.

�ملنامـــة - �لنيابـــة �لعامـــة : �ـــرح 
رئي�ض نيابة �لـــوز�ر�ت و�جلهات �لعامة  
ممدوح �ملعـــاودة �ملحامي �لعام بتلقي 
�لنيابـــة �لعـــام بالغ مـــن مركـــز �ل�رطة 
منتهيـــة  ب�ضاعـــة  ��ضتخـــد�م  مفـــاده 
�ل�ضالحيـــة يف �إحدى �ل�ـــركات �خلا�ضة 
ب�ضنع �لـــكاكاو و�ل�ضكولته و�حللويات 
�إد�رة  �إخطـــار  مت  وعليـــه  �ل�ضكريـــة، 
�ل�ضحة �لعامة وتفتي�ض �ل�ركة من قبل 
ماأمـــوري �ل�ضبـــط �لق�ضائـــي �ملخت�ض 
و�ضبط مو�د غذ�ئية عليها مل�ضق دون 
عليه تو�ريخ �ضارية �ملفعول على خالف 
�حلقيقـــة حيث مت نزعهـــا وتبن وجود 
تاريخ �ضالحية منتهي على تلك �ملو�د 
�لغذ�ئيـــة وعليـــه مت �لتحفـــظ عليهـــا 
و�إغـــالق �ل�ركـــة �إد�ريـــا مبعرفـــة �إد�رة 
�ل�ضحة �لعامـــة. و�أمـــرت �لنيابة �لعامة 
ب�ضبـــط و�إح�ضـــار �ملتهمـــن وبا�ـــرت 
��ضتجـــو�ب بع�ضهـــم و�أمـــرت بحب�ضهم 
�ضبعة �أيام �حتياطيا بعد �أن وجهت لهم 
تهمة �لتزوير يف حمرر خا�ض وبيع مو�د 

غذ�ئية منتهية �ل�ضالحية.
 كمـــا ندبـــت �إد�رة �ل�ضحـــة �لعامة 
لتفتي�ض وجـــرد �ضائر حمتويات �ل�ركة 
مـــن �ملـــو�د �لغذ�ئيـــة و�ضبـــط مـــا هو 
خمال���ف منه���ا لل����روط واملوا�صف���ات 
�ل�ضالحية و�لتحفـــظ عليها، كما كلفت 
�ل�رطة باإجر�ء �لتحريـــات ب�ضاأن ظروف 

ومالب�ضات �لو�قعة.

�إغالق �ركة باعت حلويات 
منتهية �ل�ضالحية

نام يف منزل �شديقه ليال واأحرق �شيارته باليوم التايل
ب�ضبب 50 دينار� �ختفت منه تلك �لليلة

نظرت �ملحكمة �لكربى �جلنائية �لأولى يف 
و�قعة حرق �ضيـــارة مبنطقة �ضلماباد، �رتكبها 
�ضـــاب “27 عامـــا” يف �ضيـــارة �ضديقـــه �لذي 
يدعي �أنه �ختل�ض منه مبلغ 50 دينار� و��ضتفزه 
بعدم �إعادتهـــا، و�لذي �أنكـــر �رتكابه للو�قعة 
رغم �عرت�فه �أمام �لنيابة �لعامة وت�ضليم نف�ضه 

لل�رطة يف �ليوم �لتايل للو�قعة.
وقـــررت تاأجيـــل �لق�ضية حتـــى جل�ضة 10 
�ضبتمـــرب �ملقبل، وذلك لالطـــالع، مع �لت�ريح 
ب�ضـــورة مـــن �لأور�ق و�أمرت با�ضتمـــر�ر حب�ض 

�ملتهم حلن �جلل�ضة �لقادمة.
وجـــاء يف �أور�ق �لق�ضيـــة �أن �ملجني عليه 
�ضاحب �ل�ضيـــارة “57 عامـــا – متقاعد” وهو 
و�لد �ضديق �ملتهم، قال �إنه ورد �إليه �ت�ضال 
من �أهله �ملتو�جدين يف �ملنزل �لكائن مبنطقة 
مدينـــة ز�يد، و�أبلغـــوه �أن �ل�ضيـــارة �ململوكة 
لـــه و�ملتوقفة �أمـــام �ملنزل غـــري موجودة يف 
مكانهـــا، وبعـــد ذلـــك �لت�ضـــال بدقائق ورد 
�إليه �ت�ضال مـــن �إد�رة �لدفاع �ملدين يبلغونه 
بـــاأن �ضيارتـــه موجـــودة يف منطقـــة �ضلماباد، 
و�أنها �حرتقت بالكامـــل، وعليه توجه للموقع 
مل�ضاهدتها، وتقدم ببالغ لـــدى مركز �ل�رطة 
ب�ضان �لو�قعة، ويف �ملركز مت �إبالغه �أن �جلاين 
قـــام بت�ضليـــم نف�ضـــه و�عرتف بقيامـــه بحرق 
�ل�ضيـــارة. وثبت بتقريـــر �إد�رة �لدفاع �ملدين 
�أن �حلريـــق يف �ل�ضيـــارة ناجت عـــن فعل فاعل 

متعمد.
ويتبـــن مـــن �لأور�ق �أي�ضـــا �أنـــه كان قد 
ورد بـــالغ ملركز �رطة �خلمي�ـــض، يت�ضمن �أنه 

ح�ضـــب ر�ضالة من مديرية �ل�ضمالية يف �ل�ضاعة 
10:38 م�ضـــاء، يفيـــد بوجود �ضيـــارة من نوع 
ني�ضـــان ماك�ضيما حتـــرتق يف منطقة �ضلماباد 
على �ل�ضارع �ملـــوؤدي �إلى جامعة AMA، ويف 
�ليوم �لتـــايل ح�ر �ملتهم �إلـــى �ملركز و�أفاد 
باأنـــه قام بحـــرق �ضيارة �ضديقـــه �بن �ملجني 

عليه ب�ضبب خالف بينـــه وبن �بن �لأخري على 
مبلغ 50 دينار.

و�أثناء �لتحقيق مـــع �ل�ضاب، و�لذي يعمل 
طباخـــا يف �أحد �ملطاعم، قـــرر �أن ما ن�ضب �إليه 
�ضحيح، و�حلا�ضل �أنه يف يوم �جلمعة 11 مايو 
2018 حدثـــت م�ضكلة بينـــه وبن �أهله فقام 

بالتوجه �إلـــى منزل �ضديقه �بن �ملجني عليه، 
ونـــام لديه يف �ملنـــزل، لكنه يف �ضبـــاح �ليوم 
�لتايل بحـــو�يل 11:30 ��ضتفقـــد خالل �لبحث 
يف �أغر��ضـــه �ل�ضخ�ضية �لتـــي كانت لديه مبلغ 
وقدره 50 دينار، ف�ضاأل �ضديقه عنها، �إل �أنه 
قرر �إليه باأنـــه مل يكن ميلك �ملال حينها، فما 

كان منه �إل �أن �ضكت عنه.
و�أ�ضـــاف �نـــه بعـــد خروجهما مـــن �ملنزل 
فتـــح �ملو�ضوع مرة �أخرى مـــع �ضديقه، فقرر 
له باأنه لي�ض حر�مـــي بطريقة م�ضتفزة، ح�ضب 
�دعائه، مما �أثار �لغ�ضب بد�خله فرتكه وتوجه 
�إلى حمطة �لوقود، وهناك قام بتعبئة �لوقود 
يف قنينة وعـــاد �إلى جو�ر منزل �ضديقه، حيث 
�إن �ضيـــارة �لأخـــري متوقفة باخلـــارج ولكونها 
قدميـــة وي�ضتطيع �أي �أحـــد فتحها فقد متكن 
مـــن فتحها وقـــام بقيادتها حتـــى و�ضل �إلى 

منطقة �ضلماباد.
ولفت �إلى �نه �أوقفها يف �إحدى “�لرب�حات” 
�لقريبة من �لكر�جات، وقـــام ب�ضكب �لبنزين 
عليها، و�أ�ضعـــل �ضيجارة ورماها على �ل�ضيارة 
و�ن�ـــرف، ويف �ليـــوم �لتايل توجـــه �إلى مركز 
�ل�رطة وقام بت�ضليم نف�ضه، و�عرتف لهم �أنه 

قام بحرق �ل�ضيارة.
وبتفح�ـــض ك�ضـــف �ل�ضتعـــالم �جلنائـــي 
�خلا�ض باملتهم، ثبت من �أنه يحمل يف ر�ضيده 

�أ�ضبقيات لق�ضايا �رقة وتعاطي �ملخدر�ت.
هذ� وقـــد �أحالـــت �لنيابة �لعامـــة �ملتهم 
للمحاكمـــة علـــى �عتبـــار �أنه بتاريـــخ 12 مايو 
2018، �أول: �أ�ضعل حريقا يف �ل�ضيارة �ملبينة 
�لو�ضـــف و�لنوع باملح�ـــر و�ململوكة للمجني 
عليـــه، كان مـــن �ضاأنـــه تعري�ض حيـــاة �لنا�ض 
و�أمو�لهـــم للخطر، ثانيـــا: ��ضتعمـــل �ل�ضيارة 
�ملبينـــة �لو�ضف و�لنوع باملح�ـــر و�ململوكة 
للمجنـــي عليه بغـــري �إذن �أو مو�فقة مالكها �أو 

�ضاحب �حلق يف ��ضتعمالها.

اإعداد: عبا�س اإبراهيم

�أرجاأت �ملحكمة �لكربى �جلنائية �لأولى 
�لنظـــر يف ق�ضيـــة �رقـــة بالإكـــر�ه �رتكبها 
عامل �آ�ضيـــوي �جلن�ضية بحـــق زميل له كان 
على خـــالف م�ضتمر معـــه، م�ضتعينا بـ 4 من 
�أ�ضدقائـــه يف �لعتـــد�ء علـــى �ضالمـــة ج�ضم 
�ملجني عليـــه و�إمتام عمليـــة �ل�رقة، وذلك 
حتـــى جل�ضـــة 5 �ضبتمـــرب �ملقبـــل؛ لالطالع 
و�لأمـــر  للمتهـــم  نـــدب حمـــام  مـــع  و�لـــرد 

با�ضتمر�ر حب�ضه حلن �جلل�ضة �ملقبلة.
وتتح�ضل �لو�قعة يف �أنه ورد بالغ ملركز 
�ل�رطـــة، مفاده �عتد�ء عدد مـــن �لأ�ضخا�ض 
�لآ�ضيويـــن على �آخر و�رقـــة هاتفه �لنقال 

ومبلغ 800 دينـــار. وبالتحري حول �لو�قعة 
تبن �أن �ملتهـــم كان على خالف م�ضتمر مع 

�ملجني عليه.
ويف يوم �لو�قعة �تفـــق مع 4 �آ�ضيوين 
�آخريـــن علـــى �لعتـــد�ء علـــى �ضالمـــة ج�ضم 
�ملجنـــي عليـــه، فتوجهـــو� �إلـــى مقـــر عمل 
�ملجنـــي عليـــه يف �إحدى �لـــرب�د�ت مبنطقة 
�ملنامة، وهنـــاك �ضحبوه �إلى �ل�ضارع و�ضول 
�إلـــى �أر�ـــض خاليـــة )بر�حـــة( وتعـــدو� عليه 
بال�ـــرب علـــى �ضدره ووجـــه بينمـــا قام 3 
منهم ب�ضـــل حركته، فيما �ربه �ضخ�ض ر�بع 
بقطعة خ�ضبية، �أمـــا �ملتهم �ملقبو�ض عليه 

بالق�ضيـــة فقـــد تفرغ يف �لعمـــل على �إفر�غ 
حمتويـــات جيـــوب �ملجني عليـــه، حال كون 
�ملجني عليه قد �أغمي عليه من قوة �ل�رب 

�لذي تلقاه.
وبهـــذه �لطريقـــة متكـــن �جلنـــاة مـــن 
�ختال�ض �لهاتـــف �لنقال �خلا�ـــض باملجني 
عليـــه ومبلـــغ 800 دينـــار كانـــت بحوزتـــه، 
ولذو� بالفر�ر من �ملوقـــع، وتركو� �ملجني 
عليه غائبا عن �لوعـــي وينزف �لدماء متاأثر� 

بجر�حه.
ولحـــظ �أحد �أ�ضدقاء �ملجني عليه غيابه 
عن مـــكان �لعمل، فظل يبحث عنه حتى عرث 

عليه ملقى علـــى �لأر�ض يف تلك “�لرب�حة”، 
حيـــث قام بنقلـــه �إلى �مل�ضت�ضفـــى لإنقاذه 

بالعالج �لالزم.
�أثنـــاء  عليـــه  �ملجنـــي  �ضديـــق  وذكـــر 
�لتحقيـــق معه �أن �ملتهم �ت�ضل �إليه بنف�ضه 
بعـــد مرور �أيام عـــدة، وطلب منـــه مقابلته؛ 
ليقـــوم بت�ضليمـــه �لهاتف �لنقـــال �خلا�ض 
باملجنـــي عليـــه، فمـــا كان منـــه �إل �أن �أبلـــغ 
�ل�رطـــة بالأمـــر، و�لتـــي ح�ـــرت ور�ضدت 
�ملتهم و�ألقت �لقب�ـــض عليه، حيث �عرتف 
مبـــا ن�ضب �إليه من �تهام �أثناء �لتحقيق معه 
مبعرفة �لنيابة �لعامة وقرر م�ضاركة �آخرين 

جمهولـــن معـــه. وثبت من تقريـــر �لطبيب 
�ل�رعـــي �أن �ملجني عليـــه يعاين من كدمات 
بفـــروة �لر�أ�ـــض و�لكتـــف �لي�ـــرى و�ل�ضدر 
و�لـــذر�ع �لي�ـــرى. وكانـــت �لنيابـــة �لعامة 
�أحالـــت �ملتهم للمحكمة علـــى �عتبار �أنه يف 
ليلـــة 17 يونيـــو 2018، �ـــرق �ملنقـــولت 
�ملبينة بالو�ضف و�لنوع و�لأور�ق �ململوكة 
للمجنـــي عليـــه بطريـــق �لإكـــر�ه بـــاأن قـــام 
و�آخـــرون جمهولـــون بالعتد�ء علـــى �ضالمة 
ج�ضـــم �ملجنـــي عليه و�ضل حركتـــه ومتكنو� 
بتك �لو�ضيلـــة �لق�رية من تعطيل مقاومته 

و�ل�ضتيالء على �ملنقولت و�لفر�ر. بها.

اآ�شيوي ي�شتعني بـ 4 من اأ�شدقائه ل�رسب و�رسقة اآخر
خلالف �ضابق بينهما
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والثقاف���ة  الِعل���م  بل���د  الع���راق 
واحل�ضارات، العراق الذي َعلَم الب�رشية 
كل اأن���واع العل���وم والآداب والفن���ون، 
الع���راق الذي توزعت عل���ى جغرافيته 
والأولي���اء  الأئم���ة  وقب���ور  �ضواه���د 
وال�ضاحل���ن، العراق ال���ذي �ضاهم يف 
بنائه قادة بررة واأبن���اء اأفذاذ، العراق 
اليوم حت���ول اإلى م�ضهد اآخر، يت�ضدره 
الدباب���ات  م���ع  اأت���وا  الذي���ن  اأولئ���ك 
والراي���ات  وال�ضهيوني���ة  الأمريكي���ة 
الفار�ضية يف 2003م، �رشقوا ممتلكات 
العراق وهدموا ح�ضارته ون�رشوا الف�ضاد 
يف دوائره، فغاب العراق وتراجع الِعلم 
وُف�ض���دت ال�ضحة واأ�ضب���ح العراقيون 
الع���رب حتت خ���ط الفقر، لق���د َجعلوا 
���ا خ�ضب���ة لأوبئتهم  م���ن الع���راق اأر�ضً
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية، 
فاأغلق���وا امل�ضان���ع واأتلف���وا الزراعة، 
وب���دًل م���ن اأن ُي�ض���در الع���راق اأ�ضبح 

م�ضتورًدا ل���كل ما مل يكن يحتاجه قبل 
قدوم هوؤلء.

انتف����ض اأه���ل الب����رشة واجلن���وب 
العراق���ي النجب���اء، اأهل املج���د والعز، 
من اأج���ل اإرجاع حقوقهم، انتف�ضوا من 
اأجل اإعادة كل �ضيء اإلى م�ضاره، خرجوا 
اإلى ال�ضوارع ُمعلنن رف�ضهم الف�ضاد 
ورموزه الذين دن�ضوا اأر�ض العراق من 
�ضماله جلنوب���ه، خرجوا من كل الأديان 
والقوميات والطوائف م���ن اأجل اإعادة 
الع���راق اإلى اجتاه���ه ال�ضحيح، العراق 
العربي احُل���ر الدميقراطي والإن�ضاين، 
فدماوؤهم واأرواحهم �ضتكون ثمًنا لفك 
ربط العراق بالنظام الإيراين واجتثاث 
تبعيته له���ذا النظام الذي َدمر العراق 
واأح���رق كل �ض���يٍء جمي���ل يف اأقطارنا 

العربية. 
الإي���راين  النظ���ام  اأنب���اء  وكالت 
هاجم���ت اإعالمًي���ا ث���ورة اأه���ل الب�رشة، 

الحتجاج���ات  ه���ذه  “اإن  وقال���ت 
والتظاه���رات مد�ضو�ض���ة م���ن اأمريكا 
ودول اجل���وار العرب���ي”، فم���اذا ع���ن 
احتاللها الع���راق؟ وتدخلها يف �ضوؤون 
والإم���ارات  وال�ضعودي���ة  البحري���ن 
والكوي���ت ولبن���ان و�ضوري���ا واليم���ن 
واملغرب؟ ماذا عن اإطالقها ال�ضواريخ 
البالي�ضتي���ة على اأرا�ض���ي ال�ضعودية؟ 
م���اذا ع���ن اإعالمه���ا امُل�ضل���ل؟ نق���ول 
اأه���ل  احتج���اج  اإن  الإي���راين  للنظ���ام 
اجلنوب العرب���ي يف العراق هو احتجاج 
الع���راق و�ضعب���ه عل���ى تواج���د النظام 
الإي���راين على اأر�ض���ه لأن ما يحدث يف 
العراق من���ُذ 2003م حت���ى يومنا هذا 
نتيج���ة لإف���رازات الحت���الل الأمريكي 
وج���ود  وب�ضب���ب  للع���راق،  الفار�ض���ي 
الأحزاب الإيراني���ة وميلي�ضياتها التي 
عمل���ت على تخريب و�رشق���ة ممتلكات 

الدولة العراقية وتراثها وح�ضارتها.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ال����رشق والغ���رب كله، ب���ل العامل كله 
يتحدث ع���ن الإجنازات والنتائج املذهلة 
الت���ي حققته���ا وزارة الرتبي���ة والتعليم 
والدور ال�ضتثنائ���ي يف النجاح وخطوات 
التق���دم واإجن���از امل�رشوع���ات التعليمية 
الك���رى القائمة عل���ى التخطيط ال�ضليم 
والتج���اوب ال�رشي���ع والفعال م���ع حاجات 
وخط���ط التنمي���ة يف املجتم���ع، وب�ضهادة 
كم���ا  الدولي���ة،  واملنظم���ات  التقاري���ر 
منا�ضب���ات  ع���دة  يف  القي���ادة  اأ�ض���ادت 
بالقف���زات الرائ���دة يف م�ضم���ار الرتبية 
والتعلي���م ومبختل���ف عنا����رش املنظومة 
التعليمي���ة، اإل اأن هناك فئ���ة من “خونة 
املقب���ورة  اجلري���دة  وفل���ول  ال���دوار” 

“جريدة الفركات” مازالت تلب�ض خوذة 
املعلوم���ات  وتن����رش  والف���رتاء  الك���ذب 
م���ن  له���ا  اأ�ضا����ض  ل  الت���ي  املفرك���ة 
ال�ضح���ة، واآخرها ن�رش معلومات عن تعاقد 
ال���وزارة م���ع جمموعة م���ن املعلمن غري 
معروف���ا  كان  واأحده���م  البحريني���ن، 
بحق���ده على الوزارة وان�ضياب الفركات 
كالروح يف بدنه “عل���ى اأيام جريدتهم”، 
م���الأ ح�ضابه يف خمتل���ف و�ضائل التوا�ضل 
الجتماعي بق�ضا�ض���ات مفركة م�ضاغة 
بحر الكذب ل اأحد يعرف عنها اأي �ضيء، 
فالكذب عنده كاللحن الطروب والأنغام 

والعطر.
دفاعنا ككتاب يف ال�ضحافة عن وزارة 

الرتبية والتعليم هو دف���اع عن البحرين 
واإجنازاته���ا والت�ض���دي للنواي���ا ال�رشيرة 
العفن���ة الت���ي ت�ضته���دف وطنن���ا الغايل 
واإجنازات���ه امل�ضيئ���ة يف جميع املجالت، 
فهذه الفئ���ة احلاق���دة والعميلة مل تدن 
وت�ضتنك���ر يف ي���وم من الأي���ام العمليات 
التخريبي���ة الت���ي طال���ت املدار����ض، اأو 
عندما ترك الطلبة من دون معلمن ملدة 
طويلة اأيام حماولة النقالب على الدولة 
وال�رشعية، فئة ل ميكن اأن  تذكر اأي منجز 
وطن���ي من قري���ب اأو بعي���د، ول تتفاعل 
اأب���دا مع ق�ضة جن���اح حتققها البحرين يف 
اأي جمال ول تتحدث عنها اأبدا.. النجاحات 
تذه���ب وتع���ود واملفرك���ون يتجنبون 

الكتابة كتجنبهم �ضيارة م�رشعة، فالإجناز 
البحرين���ي يقتله���م، ي�ضيبه���م باجلنون 
ويحرقه���م، وق�ضتهم م���ع وزارة الرتبية 
معروفة معرف���ة العن والقلب، فقامات 
وب�ضماته���م  ال�ضاخم���ة  “املتطوع���ن” 
احلل���وة للطلبة املر�ضوم���ة يف الذكريات 
توؤذيهم وجتعلهم يذرف���ون طوفانا من 

الدموع.
لقد تعر�ضت وزارة الرتبية والتعليم 
اإلى م���د طائفي بغي�ض ط���ال املدار�ض 
واملجتم���ع  التعليمي���ة  واملوؤ�ض�ض���ات 
البحرين���ي، واأوراق اخليان���ة مل جتف بعد 
واإحداه���ا ه���ذا الطق����ض م���ن الفركات 

والأكاذيب التي تعودنا عليها كل عام.

 الدفاع عن “التربية”... 
دفاع عن البحرين وإنجازاتها

يف الوق���ت ال���ذي يتم في���ه النظر يف 
تعديل قان���ون التقاعد وفر�ض ال�رشائب 
لدع���م امليزاني���ة، هناك ����رشكات وطنية 
مازال���ت م�ضتمرة يف �رشف ع���الوات دون 
وج���ه ح���ق لفئ���ة م���ن موظفيه���ا، ومنها 
ع���الوات تعليم اأبن���اء امل���دراء فما فوق، 
م���ا يدعونا للت�ضاوؤل ع���ن رفاهية لي�ضت 
يف مكانه���ا ووقتها ل�رشكات تدعم �ضنوياً 
م���ن ميزانية الدول���ة؟ األي�ض من ي�ضغلون 
ه���ذه املنا�ضب ي�ضتلم���ون رواتب عالية 
ت���رتواح م���ا ب���ن 4 اآلف اإل���ى 20 األ���ف 

دين���ار �ضهرياً، فه���ل ي�ضتحق من ي�ضتلم 
ه���ذا الراتب عالوة تدفع ل���ه على ح�ضاب 
الدولة، حيث تعاين ال�رشكات منذ �ضنوات 
طويل���ة من اخل�ض���ارة، اأو اأن ه���ذه ال�رشكة 
م�ضتم���رة لتغطي اأرباحها فقط م�ضاريف 

املوظفن ورفاهيتهم؟
وال�ضوؤال اأي�ضاً األي�ضت هذه ال�رشكات 
ن�ضف حكومي���ة، فلماذا اإذا يتميز املدير 
يف هذه ال�رشكة عن املدير يف املوؤ�ض�ضات 
احلكومي���ة التي تقدم خدم���ات ملمو�ضة، 
اأ�ضح���اب  فيه���ا  املنا�ض���ب  وي�ضغ���ل 

املوؤهالت والتخ�ض�ضات العلمية العالية 
والنادرة، وراتب املدي���ر فيها ل يتجاوز 
3 اآلف دين���ار وبدون ع���الوة تعليم حتى 

لواحد من اأبنائه.
واإذا كان امل���رر اأن الأجنب���ي يف هذه 
ال�رشكات ي�ضتحق عالوة تعليم، واأن الأولى 
بهذه الع���الوة املدير البحريني، نقول اإن 
الأجان���ب الذي���ن ي�ضغل���ون وظيفة مدير 
فم���ا فوق يج���ب اأن يكونوا م���ن اأ�ضحاب 
التخ�ض�ض���ات الن���ادرة الت���ي حتتاجه���ا 
ال�رشكة، ويعطون العالوة التعليمية لعدم 

توفر التعليم املجاين احلكومي لأبنائهم، 
ث���م اإن الأجنبي يعمل بعق���د حمدد املدة 
ومتى انتفت احلاجة اإلي���ه اأو متت بحرنة 
الوظيف���ة ينه���ى العق���د، اإل اأن املدي���ر 
البحريني تكون ال�رشكة ملزمة بدفع عالوة 
لأبنائه جلميع املراحل فهو باق يف ال�رشكة 

مما يوؤدي اإلى عبء على امليزانية.
ال�ض���وؤال ه���ل ال�رشك���ة م�ضوؤول���ة عن 
تعليم اأبناء املدراء يف املدار�ض اخلا�ضة؟ 
األ يعن���ي هذا اأن ال�رشكة الوطنية تقر باأن 
التعليم احلكومي ل ينا�ضب م�ضتوى اأبناء 

كبار امل�ضوؤولن... اإن وقف عالوة التعليم 
للم���دراء البحريني���ن فم���ا ف���وق �رشورة 
حتمي���ة تفر�ضها الظ���روف القت�ضادية، 
وحت���ى اإن كان���ت الظ���روف القت�ضادية 
جي���دة، فاإن���ه يجب م�ض���اواة امل���دراء يف 
القط���اع احلكوم���ي وال����رشكات الوطنية، 
والأولى دعم احلياة املعي�ضية للمواطن، 
ل ترفي���ه فئة من املوظف���ن يف �رشكات 
خا����رشة عل���ى ح�ض���اب  جي���ب املواطنن 
الكادحن، اأو اأن هذه ال�رشكات تعي�ض يف 

كوكب اآخر؟!.

عالوة تعليم األبناء في الشركات الوطنية

العراق... مشهد آخر

القرار الذي اتخذه �ضمو الأمري 
العه���د  �ضلم���ان ويل  ب���ن  حمم���د 
ال�ضعودي بوقف الرامج الدعوية 
واإخ�ضاع م�ضمونه���ا للمراجعة من 
قب���ل امل�ضوؤول���ن ع���ن الدعوة يف 
ال���وزارة امل�ضوؤولة، ق���رار غاية يف 
الأهمي���ة يف جمال �ضب���ط اخلطاب 
الديني وتنقية احلقل الدعوي من 
ال�ضوائب والأفكار الهدامة وقطع 
الطري���ق عل���ى اأ�ضح���اب الفتاوى 
ال�ضاذة التي ت�رش املجتمع بالداخل 
وامل�ضلم���ن  لالإ�ض���الم  وت�ض���يء 
باخل���ارج، فكم فت���وى وكم خطبة 
من م�ضاي���خ التطرف خلقت دعاية 

�ضيئة لالإ�ضالم يف اخلارج.
ال�ضعودية  العربي���ة  واململكة 
ال�ضقيقة مبا لها من رمزية كبرية 
وم�ضوؤولية ع���ن ت�ضحيح ما اأحلقه 
اأ�ضح���اب الأف���كار املتطرف���ة من 
الإ�ضالم وامل�ضلمن،  �رشر ب�ضورة 
لب���د اأن تق���وم بدوره���ا يف جمال 
ت�ضحيح ال�ضورة من خالل ما تراه 
م���ن �ضيا�ض���ات توؤدي اإل���ى تنقية 
الدعوى م���ن امل�ضام���ن ال�ضارة 
الت���ي حلق���ت به���ا يف ال�ضن���وات 

املا�ضية.
ول نن�ضى اأن ت�ضحيح اخلطاب 
�ضينعك����ض  حتم���ا  ال�ضعودي���ة  يف 
اإيجاب���ا عل���ى الكث���ري م���ن الدول 
العربية والإ�ضالمية لأن ال�ضعودية 
برمزيتها ورمزي���ة علمائها تعتر 
قدوة لغريها، فالكثري من الدعاة 
واخلطباء يف ه���ذه الدول يقومون 
ال�ضع���ودي  النم���وذج  مبح���اكاة 
والدع���اة ال�ضعودين، وهو اأمر يف 
الوق���ت نف�ض���ه يحم���ل ال�ضعودية 
يف  وقومي���ة  ديني���ة  م�ضوؤولي���ة 
جمال تنقي���ة الرامج الدعوية مما 

ي�ضوبها.
نق���دم التحي���ة وكل الح���رتام 
ل�ضمو الأمري حممد بن �ضلمان على 
قراراته ال�ضجاعة التي تعد مبثابة 

ثورة على التطرف و�ضناعه.

تنقية البرامج الدعوية

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ت���داول بع����ض الن�ضط���اء 
على مواق���ع التوا�ضل فيديو 
يوث���ق حلظ���ة اقتح���ام فت���اة 
منقب���ة من�ضة م����رشح مهرجان 
الطائ���ف  يف  ع���كاظ  �ض���وق 
ماج���د  الفن���ان  واحت�ضانه���ا 
املهند����ض، وف���ور اعتالئه���ا 
واقرتابه���ا  امل����رشح  خ�ضب���ة 
واحت�ضانه هرع  الفن���ان  م���ن 
ع���دد م���ن حرا�ض���ه لإبعاده���ا 
واإنزاله���ا عن خ�ضب���ة امل�رشح، 
واأثار املقط���ع ا�ضتهجان كل 

احل�ضور واملتابعن.
اأتاب���ع  واأن���ا  ا�ضتح����رشت 
ه���ذه املهزلة حادث���ة وقعت 
اأثن���اء احل���ج يف زم���ان الإمام 
اب���ن اجل���وزي، فبينما احلجاج 
ويغرفون  بالكعب���ة  يطوفون 
املاء من بئر زمزم ح�رش اأعرابي 
عن ثوب���ه، ث���م ب���ال يف البئر 
والنا����ض ينظ���رون، فما كان 
انهال���وا  اأن  اإل  احلج���اج  م���ن 
كاد  حت���ى  بال����رشب  علي���ه 
ميوت، وج���اءوا به اإل���ى مكة، 
وعن���د �ضوؤاله كان رده: “حتى 
يعرفن���ي النا����ض، يقول���ون: 
ه���ذا ف���الن الذي ب���ال يف بئر 
زم���زم!”، وم���ع �ضناع���ة ه���ذا 
الفعل وغرابته يف اآن واحد اإل 
اأن هذا الأعراب���ي �ضطر ا�ضمه 

يف التاريخ رمزاً لل�ضخافة.
الكثريي���ن،  ح���ال  ه���ذا 
املج���د  بل���وغ  يف  فرغبته���م 
لرتكاب  تدفعه���م  وال�ضهرة 
املعا�ضي! ل ينبغي للمرء اأن 
يرفع �ضق���ف التوقعات حتى 
ل ي�ض���دم بالواقع، فهذا حال 
الكث���ري من اأبناء ه���ذا اجليل، 
خ�ضو�ض���اً مع وج���ود و�ضائل 
التوا�ض���ل الجتماع���ي الت���ي 
مالأه���ا �ض���ذج ل يحتاجون اإلى 
م���ال ُينف���ق اأو جه���د ُيب���ذل، 
اإمنا البحث عم���ا يثري اهتمام 
النا�ض بالغري���ب من الأقوال 
والأفعال البعيدة عن املبادئ 

والقيم.
احلادثة قد تكون حقيقية 
تك���ون  اأن  ن�ضتبع���د  ل  اإمن���ا 
متثيلي���ة مق�ض���ودة لتحقيق 
بع�ض الغاي���ات وعلى راأ�ضها 
الإ�ض���اءة لل�ضقيق���ة الك���رى 
ال�ضعودي���ة، ولع���ل خ���ري م���ا 
ينبغي اأن يكون عليه موقفنا 
الطائ�ض���ة  الأفع���ال  ه���ذه  يف 
حديث النب���ي �ضلى اهلل عليه 
واآله و�ضلم “م���ن راأى ُمبتلى، 
فقال: احلمُد هلّل اّلذي عافاين 
مّما ابتالك به، وف�ّضلني على 
كث���ري مّمن خل���ق تف�ضيال، اإّل 

ُعويف من ذلك البالء”.

السذاجة وبلوغ 
المجد والشهرة

فاتن 
حمزة
fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

نجاة المضحكي



�سيفري�ستال الرو�سية تعلق 
اإمداد اإيران بال�سلب

مو�سك���و - روي���رز: قالت متحدث���ة با�سم منتج 
ال�سلب الرو�سي �سيفري�ستال لرويرز اأم�س اخلمي�س 
اإن ال�رشك���ة علقت اإمدادات ال�سلب لإيران هذا العام. 
واأ�سافت اأن اإمدادات ال�سلب لإيران كانت “�سئيلة” 

قبل تعليقها. ومل تذكر تفا�سيل اأخرى.
وكان جت���ار �سل���ب اأبلغوا رويرز ه���ذا الأ�سبوع 
اأن �سيفري�ستال واإم.اإم.كيه وم�سنع اأر�سيلور ميتال 
يف تيمريت���او بقازاخ�ستان يقل�سون �سادرات لفائف 
ال�سل���ب املدرف���ل على ال�ساخ���ن اإلى اإي���ران ب�سبب 

اإعادة فر�س العقوبات الأمريكية.

“اأيويف” ت�ستكمل مناق�سة معياري بيع الدين والوقف
الريا����س - بنا: عق���د املجل�س ال�رشع���ي لهيئة املحا�سب���ة واملراجعة للموؤ�س�س���ات املالية 
الإ�سالمية “اأيويف” اجتماعه 53 موؤخراً يف املدينة املنورة، ا�ستكمل من خالله مناق�سة معيار بيع 
الدين الذي يعد من اأهم املعايري ال�رشعية، واأكرثها ت�سعباً، كما اإن م�سائله تتعلق بجزء كبري من 
منتجات ال�سناعة املالية الإ�سالمية وعقودها. واأو�سح املجل�س اأنه ونظراً لأهمية امل�سائل التي 
يتناولها “معيار الدين” وحموريتها يف املنتجات املالية الإ�سالمية، فقد ا�ستفا�س امل�سايخ يف 
مناق�سته���ا يف 3 اجتماعات دورية متتالية، ليخل����س املجل�س اإلى تكليف بع�س اأع�سائه باإعداد 

درا�سة وافية جلملة من م�سائل املعيار على اأن تقدم اإلى جل�سته يف �سبتمرب املقبل. 
كم���ا ا�ستكم���ل املجل�س مناق�س���ة ودرا�سة م�س���ودة م�رشوع املعي���ار ال�رشعي اجلدي���د ب�ساأن 
“الوقف”، وتقارير اأعدتها اأمانة اأيويف حول اجلهد الفني املتعلق باملعايري ال�رشعية واجتماعات 
اللج���ان التابعة للمجل�س ال�رشعي، وم���ا و�سلت له م�ساريع ترجمة املعاي���ري ال�رشعية اإلى اللغات 

العاملية.
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اقتصاد
“الكهرباء”: ت�ضغيل و�ضيانة 12 حمطة �ضخ مياه بـ 2.3 مليون دينار

“طريان اخلليج” تعنينّ �رشكة لتوظيف مديرين تنفيذيني

الكهرب����اء وامل����اء يف اجلل�س����ة  طرح����ت هيئ����ة 
الأ�سبوعي����ة ملجل�س املناق�س����ات واملزايدات اأم�س 
مناق�سة للقيام بت�سغي����ل واإجراء ال�سيانة الوقائية 
ل����� 12 حمطة �سخ تابع����ة لإدارة نقل املياه بالهيئة 
مل����دة 5 �سنوات تقدم اإليها 7 عط����اءات اأقلها بنحو 

2.3 مليون دينار.
كم����ا طرحت الوزارة 3 مناق�س����ات اأخرى، اأولها 
لتق����دمي خدمة التخل�س م����ن املخلفات يف املكاتب 
واملحط����ات التابعة للهيئة ومل����دة 3 �سنوات تقدم 
اإليه����ا 5 عط����اءات اأقلها بنح����و 452.73 األف دينار، 
والثاني����ة لتزوي����د مياه ال�����رشب املعب����اأة ومربداتها 
ملدة 3 �سن����وات، تقدم اإليها عط����اءان اأقلهما بنحو 
50.94 األف دينار، والأخرية لتقدمي خدمات الربيد 
ال�سخ�سي ملدة �سنتني تقدم اإليها عطاء وحيد بنحو 

27.14 األف دينار.
و�س����وؤون  الأ�سغ����ال  وزارة  طرح����ت  وكذل����ك 
البلدي����ات والتخطي����ط العمراين مناق�س����ة لتقدمي 
اخلدم����ات ال�ست�سارية الهند�سي����ة ل�سارع 96 تقدم 
اإليه����ا عط����اءان فني����ان، ويت�سم����ن امل�����رشوع اإعداد 
الت�سامي����م التف�سيلي����ة لتطوير �س����ارع 96 مب�سار 
مزدوج م����ن الدوار احل����ايل بالقرب م����ن رفاع فيوز 
اإل����ى �سارع امللك حمد مبا يف ذلك جميع التقاطعات 
علي����ه، وعالوة على  املدخ����ل امل�ستحدث اإلى طريق 
5115، �إذ تتطل����ب ج�رسً� �صغرًي� عرب خطوط �أنابيب 

“بابكو”.
 17 الأ�سبوعي����ة  جل�ست����ه  يف  املجل�����س  وفت����ح 
مناق�سة ومزايدة تعود ل� 9 جهات حكومية، باإجمايل 
69 عط����اء، وكان جمم����وع اأقل العط����اءات املتقدمة 
5.51 ملي����ون دين����ار تقريًبا، يف ح����ني مت تعليق 3 

عطاءات تابعة اإلى 3 جهات.
ونظر املجل�����س يف 5 مناق�سات لإدارة املخازن 
املركزي����ة، الأول����ى لتوري����د كاب����الت ذات جهد 66 

كيلوفولت وملحقاته����ا لتطوير اإدارة نقل الكهرباء 
�سم����ن املرحلة الرابعة تقدم اإليها 4 عطاءات اأقلها 
بنح����و 1.1 ملي����ون دين����ار، والثاني����ة ل�����رشاء مفاتيح 
كهربائي����ة تقدم اإليه����ا عطاءان اأقلهم����ا بنحو 620 
األ����ف دين����ار، وفيم����ا تعلق����ت الثالثة ب�����رشاء قواطع 
الدائرة الكهربائية تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 

134.24 األف دينار.
اأما املناق�سة الرابعة ل�رشاء اأنابيب البولليثني 
ذات كثاف����ة متو�سط����ة تقدم اإليها عط����اءان اأقلهما 
بنحو 72.75 األ����ف دينار، والأخرية ل�����رشاء مو�سالت 

عازل����ة لإدارة نق����ل الكهرب����اء تقدم اإليه����ا عطاءان 
اأقلهما بنحو 55.8 األف دينار.

كما نظر املجل�س يف مناق�ستني حللبة البحرين 
الدولية، اأولهم����ا ل�رشاء الألع����اب النارية لحتفالت 
العي����د الوطن����ي 2018 وجائ����زة البحري����ن الك����ربى 
للفورم����ال ون، تق����دم اإليها 3 عطاءات عل����ق اأحدها 
واأق����ل عط����اء بنح����و 216.99 األ����ف دين����ار، والثانية 
لتزويد خدم����ات الدع����م لأنظمة تقني����ة املعلومات 
باحللب����ة تقدم اإليها 5 عطاءات اأقلها بنحو 214.79 

األف دينار.

وكذل����ك فتح املجل�س مناق�سة ملجل�س التنمية 
القت�سادي����ة لتعي����ني �رشك����ة ا�ست�ساري����ة لدرا�س����ة 
ج����دوى اإن�ساء �رشكة لتزويد القطاع ال�سناعي بحلول 
الثورة ال�سناعية الرابع����ة )Industry 4.0( تقدم 
اإليه����ا عطاءان ب� 162 األف دين����ار، ومناق�سة ل�رشكة 
طريان اخللي����ج لتعي����ني �رشكة توظي����ف للمديرين 
التنفيذي����ني ل����� “ط����ريان اخللي����ج” مل����دة �سنتني 
م����ن تاريخ التعاق����د تقدم اإليها 5 عط����اءات مل يتم 

الإف�ساح عن قيمة اأي منها، وعلق اأحدها.
اإ�ساف����ة اإل����ى ذل����ك، فت����ح املجل�����س مناق�س����ة 

ل�رشكة البحرين لال�ستثمار العقاري )اإدامة( لتعيني 
ا�ست�س����اري رئي�س مل�رشوع مواق����ف �سيارات متعدد 
الأدوار يف ال�سلماني����ة تق����دم اإليه����ا 15 عطاء اأقلها 
بقيمة 60 األف دينار، ومناق�سة ل�رشكة نفط البحرين 
“بابكو” لتوريد حزم اأنابيب تقدم اإليها 3 عطاءات 
عل����ق اأحدها واأقل عط����اء بنح����و 227.05 األف دولر 
)م����ا يع����ادل 85.37 األف دين����ار(، ومناق�سة لوزارة 
ال�سح����ة لتوف����ري خدم����ات التنظيفات ملرك����ز حالة 
بوماه����ر ال�سحي تقدم اإليه����ا 7 عطاءات اأقلها بنحو 

4.32 األف دينار.

• اأبرز العطاءات املطروحة	

خالد بن حمود يفتتح ر�ضميا فندق “بارك ريجي�س لوت�س”
من اأحدث الفنادق الع�رشية فئة 4 جنوم

املنام���ة - البحري���ن لل�سياح���ة واملعار�س: 
افتتح الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�س ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة فندق 
ب���ارك ريجي�س لوت����س يف حفل ر�سم���ي مت عقده 
مبوق���ع الفندق ي���وم الربع���اء 18 يوليو 2018، 
وذلك بح�سور كٍل من حمافظ حمافظة العا�سمة، 
ال�سي���خ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة وعدد من 

ال�سفراء وامل�سوؤولني. 
وق���ال ال�سيخ خالد بن حم���ود “نحن فخورون 
بافتت���اح واحد من اأح���دث الفن���ادق الع�رشية من 
فئ���ة 4 جن���وم يف اململك���ة، والذي ياأت���ي يف اإطار 
ركائ���ز   4 م���ن  املكون���ة  الهيئ���ة،  ا�سراتيجي���ة 
اأ�سا�سي���ة وه���ي ن����رش الوع���ي، وتعزي���ز العوام���ل 
اجلاذب���ة، و�سهول���ة الو�س���ول، والإقام���ة الرامية 
الى ج���ذب املزيد من ال���زوار وال�سياح مما يوؤدي 
اإل���ى زي���ادة م�ساهمة القط���اع ال�سياح���ي يف دعم 

القت�ساد الوطني”، 
 VKL م�سيفاً “اتقدم بال�سكر اجلزيل ل�رشكة

القاب�س���ة على كل اجلهود الالفت���ة التي ت�ساهم 
يف تطوي���ر البنية التحتي���ة ال�سياحي���ة بالبحرين، 

اإذ ياأت���ي ه���ذا الفتتاح ليعزز م�س���رية التقدم يف 
القطاع ال�سياحي باململكة وذلك بتد�سني املزيد 
م���ن الفن���ادق الفاخ���رة للدف���ع بعجل���ة التطوير 
والنم���اء عرب جذب ال�سياح اإلى البحرين باعتبارها 

الوجهة ال�سياحية الرائدة يف املنطقة”. 
“ب���ارك ريجي����س لوت����س”  ويتمي���ز فن���دق 
مبوقعه املث���ايل، كونه يبعد م�ساف���ة 15 دقيقة 
فق���ط بال�سيارة من مط���ار البحرين الدويل، ويقع 
عل���ى مقربة من املنطق���ة الدبلوما�سي���ة، وخليج 
البحري���ن يف املنامة، واكرب املجمع���ات التجارية. 
وي�ستم���ل الفندق عل���ى 164 غرفة فارهة جمهزة 
باأفخر اأنواع الأث���اث بالإ�سافة الى اأجنحة اللوت�س 
اخلالبة والأجنح���ة امللكية الرائعة، مع توفر خدمة 
النرن���ت “ال���واي ف���اي” املجانية. كم���ا يحتوي 
الفن���دق عل���ى 3 مطاعم وبرك���ة �سباح���ة و�سالة 

ريا�سية مفتوحة على مدار ال�ساعة.

روي���رز:   - فران�سي�سك���و  �س���ان 
لأم���ازون  ال�سوقي���ة  القيم���ة  و�سل���ت 
دوت.كوم اإل���ى 900 مليار دولر للمرة 
الأولى، م�سجلة عالم���ة بارزة يف م�سارها 
ال���ذي بداأته قبل 21 عاما ك�رشكة مدرجة 
للت���داول الع���ام، لكنه���ا ته���دد اأي�سا 
باإزاحة “اأبل” عن عر�سها ك�ساحبة اأعلى 

قيمة �سوقية يف وول �سريت.
وبع���د اأن اأ�س�س جيف بيزو�س �رشكة 
بي���ع الكت���ب ع���رب الإنرن���ت يف مراآب���ه 
يف الع���ام 1994، متكن���ت اأم���ازون من 
النجاة من اأزمة �رشكات التكنولوجيا، ثم 
تو�سع���ت لحقا لي�سم���ل ن�ساطها قطاع 
التجزئ���ة ككل، ولتغ���ري طريقة اأ�سلوب 

�رشاء امل�ستهلكني للمنتجات.
ي���وم  اأم���ازون  اأعلن���ت  وبعدم���ا 
الأربع���اء اأنه���ا باع���ت اأك���رث م���ن 100 
مهرج���ان  يف  املنتج���ات  م���ن  ملي���ون 
الت�س���وق ال�سنوي املعروف با�سم “يوم 
الع�سوي���ة املمت���ازة” اأو “ب���رامي داي” 
ال���ذي مين���ح م�ستخدم���ي من�ستها من 
اأ�سح���اب “الع�سوي���ة املمت���ازة” مزايا 
وتخفي�س���ات، لم����س �سهمه���ا لف���رة 
وجيزة 1858.9 دولرا، لت�سبح قيمتها 
902 ملي���ار دولر. وتراج���ع  ال�سوقي���ة 

ال�سهم يف وقت لحق 0.16 %.
وحلت “اأبل” حمل اإك�سون موبيل يف 
اأواخر 2011 لت�سبح �ساحبة اأعلى قيمة 
�سوقي���ة يف الوليات املتح���دة. و�سعد 
�سهم اأبل 12 % منذ بداية العام لت�سل 
قيمتها ال�سوقية اإلى 935 مليار دولر. 
و�ستعلن اأمازون اأح���دث نتائجها للربع 
الثاين م���ن العام يف ال�ساد�س والع�رشين 
من يوليو بينم���ا �ست�سدر نتائج اأبل يف 

احلادي والثالثني من ال�سهر نف�سه.

اأمازون تهدد عر�س 
“اأبل” بقيمة �سوقية 

ب� 900 مليار دولر

• ق�سنّ ال�رشيط اإيذانا بتد�سني الفندق	

ع�رشات ال�رشكات تنفي اأي انك�ضافات على “اأبراج” الإماراتية
من بينها 3 مدرجة لدى ال�سوق البحرينية

نفت ع����رشات ال�رشكات املدرج���ة يف �سوق دبي 
املالي���ة اأي انك�ساف���ات لها على جمموع���ة “اأبراج” 
الإماراتي���ة، من بينه���ا 3 مدرجة يف �س���وق البحرين 
املالي���ة وه���ي جمموع���ة “ج���ي اإف اأت����س” املالية، 

م�رشف ال�سالم، وم�رشف اخلليج التجاري.
وذك���رت جمموع���ة “ج���ي اإف اأت����س” املالي���ة 
املدرجة يف بور�ستي البحرين والكويت و�سوق دبي 
امل���ايل اأن لي�س لديه���ا اأي انك�س���اف على جمموعة 
اأبراج، م�سرية اإل���ى اأنها قامت بالتوقيع ل�رشاء ح�سة 

.The Entertainer اأبراج يف

واأ�س���ارت “ج���ي اأف اأت����س” اإل���ى اأنه���ا قام���ت 
بالتوقيع ل�رشاء ح�سة جمموعة “اأبراج” يف �رشكة “ذي 

اأنرتيرن”.
وكان���ت املجموع���ة ق���د اأعلنت يف �سه���ر مايو 
املا�سي اأنها قام���ت باإبرام �سفقة لال�ستحواذ على 
ح�س���ة تبلغ 85 % من �رشك���ة “ذي اإنرتيرن”، وهي 
�رشك���ة تقوم بتوفري برام���ج اخل�سومات وغريها من 
�لرب�م���ج �لرتفيهي���ة، �إذ �أن جزء� م���ن ن�صاط �ل�رسكة 
متعل���ق ب�سن���دوق الرعاي���ة ال�سحية ال���ذي جمعت 
ح���ال طرحه ما يقارب املليار دولر، والذي يبدو اأنه 
رافقت���ه �سكوك وت�ساوؤلت من قب���ل بع�س ال�رشكاء 
وكان���ت بالفع���ل بداية النهاي���ة لأكرب �رشك���ة اإدارة 

اأ�سول ملكية خا�سة يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
اإل���ى ذلك، ك�سف م����رشف ال�س���الم - البحرين، 
املدرج يف �سوقي البحرين ودبي، عن عدم وجود اأي 
ا�ستثمارات اأو عالقة بينه وبني جمموعة اأبراج. واأكد 
امل�رشف، يف بيان على موقع ال�سوق البحرينية، اأم�س 
اخلمي����س، عدم انك�سافه على اأي م���ن ال�ستثمار يف 

امل�رشوعات اأو ال�سناديق التابعة ل� “اأبراج”.
م���ن جهت���ه، اأك���د م����رشف اخلليج���ي التج���اري 
KHCB، امل���درج يف �سوق���ي البحرين ودبي، عدم 

انك�سافه على جمموعة “اأبراج”.
واأو�س���ح امل�رشف، يف بيان عل���ى موقع ال�سوق 
البحريني���ة، اأن���ه ل توج���د اأي عالق���ة بين���ه وب���ني 

ا�ستثم���ارات املجموع���ة اأو ال�سنادي���ق التابع���ة ل���� 
“اأبراج”. وع�سفت ال�سطراب���ات باأبراج حقيقة يف 
اأعق���اب نزاعه���ا مع 4 م���ن م�ستثمريها، م���ن بينهم 
موؤ�س�سة بي���ل وميليندا جيت����س وموؤ�س�سة التمويل 
الدولية، ب�ساأن اإ�ساءة ا�ستخدام اأموالهم يف �سندوق 

للرعاية ال�سحية قيمته مليار دولر.
وقدم���ت “اأب���راج” طلًبا للت�سفي���ة املوؤقتة يف 
حمكم���ة بجزر كامي���ان يف وق���ت �سابق م���ن ال�سهر 

اجلاري؛ لإعادة هيكلة ديونها واأن�سطتها.
وي�سل عدد ����رشكات �سوق دبي التي اأف�سحت 
عن موقفه���ا من “اأبراج” اإل���ى 52 �رشكة من اإجمايل 

65 �رشكة حملية واإدراًجا مزدوًجا.

أقل عطاء بالديناراأمل احلامد الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

2,255,040.00 DOWNTOWN GROUP W.L.L 7 القيام بتشغيل وإجراء الصيانة الوقائية لـ 12 محطة ضخ تابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء 
والماء لمدة 5 سنوات

الكهرباء والماء

452,726.28  GENERAL CLEANING & MAINTENANCE
SERVICES W.L.L. 5 تقديم خدمة التخلص من المخلفات في المكاتب والمحطات التابعة للهيئة ولمدة 3 سنوات

1,101,973.05 Saudi Cable Company 4 توريد كابالت ذات جهد 66 كيلو فولت وملحقاتها لتطوير إدارة نقل الكهرباء بالمرحلة الرابعة المخازن المركزية

0.00 - 5 تعيين شركة توظيف للمديرين التنفيذيين لـ”طيران الخليج” طيران الخليج

0.00 - 2 الخدمات االستشارية الهندسية لشارع 96 األشغال والبلديات

162,000.00 Roland Berger Middle East WLL 2 )Industry 4.0( تعيين شركة استشارية لدراسة جدوى إنشاء شركة لتزويد القطاع الصناعي بحلول التنمية االقتصادية

60,000.00  Mohamed Salahuddin Consulting Engineering
Bureau B.S.C (c( 15 تعيين استشاري رئيس لمشروع مواقف سيارات متعدد األدوار في السلمانية إدامة

1.1 ملي��������ون دي���ن���������ار لت�����وري������د ك�����اب������الت وملحق�����ات���ه�����ا لإدارة “الكه������رب�����اء”
اإدام������������ة: ا����س���ت�������س���اري رئ���ي�������س مل�����������رشوع م�����واق�����ف �����س����ي����ارات ب��ال�����س��ل��م��ان��ي��ة

املحرر القت�ضادي
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28.8 مليون دينار اأرباح “بتلكو” للن�صف الأول 2018
بزيادة قدرها 51 % مقارنة بالفرتة ذاتها العام املا�ضي

املنام���ة - بتلكو: حقق���ت جمموعة بتلكو 
اأرباحا �ضافية للم�ضاهمني خالل ال�ضتة اأ�ضهر 
الأول���ى من ع���ام 2018 بقيم���ة 28.8 مليون 
دينار وذلك م���ن 19.0 ملي���ون دينار للفرتة 
 .%  51 قدره���ا  بزي���ادة  اأي   ،2017 ذاته���ا 
وكذل���ك، مت ت�ضجيل �ضايف اأرب���اح مل�ضاهمي 
ال�رشكة الربع الثاين 2018 بقيمة 15.7 مليون 
دين���ار، بزيادة قدرها 45 % من 10.8 مليون 
دين���ار لنف�س الفرتة الع���ام املا�ضي. وارتفع 
الرب���ح الت�ضغيلي له���ذا الرب���ع بن�ضبة 29 % 
ال���ى 20.2 ملي���ون دينار م���ن 15.7 دينار يف 
الرب���ع الث���اين 2017، يف حني ارتفع���ت اأرباح 
الت�ضغيل على اأ�ضا�س �ضنوي بن�ضبة 35 % من 
29.9 ملي���ون دين���ار يف الن�ضف الأول 2017 
ال���ى 40.5 ملي���ون دين���ار يف الن�ض���ف الأول 

.2018
و ارتفع���ت الأرباح قب���ل تكاليف التمويل 
وال�ضتقطاع���ات  وال�ضته���الك  وال�رشائ���ب 
)EBITDA( بن�ضب���ة 14 % من 64.0 مليون 
دينار خ���الل الف���رتة ذاته���ا 2017 اإلى 73.0 
 )EBITDA( مليون دينار بينما بل���غ هام�س
ن�ضب���ة 36 %. وبلغت اأرب���اح )EBITDA( يف 
الربع الثاين 2018، 36.4 مليون دينار مقارنة 
بح���وايل 31.7 ملي���ون دين���ار يف الرب���ع الثاين 

2017، مما ميثل زيادة بن�ضبة 15 %. 
وارتفع���ت اإي���رادات الربع الث���اين بن�ضبة 
10 % خالل الربع الثاين من العام 2017 من 
91.4 مليون دينار الى 100.5 مليون دينار. 
كما بلغت اإيرادات ال�ضتة اأ�ضهر الأولى 2018 
حوايل 200.0 مليون دينار اأي بزيادة قدرها 
10 % مقارنة باإيرادات 181.1 مليون دينار 
لالأ�ضهر ال�ضتة الأولى 2017. ومنت الإيرادات 
ب�ض���كل اإيجاب���ي بف�ض���ل الأداء الق���وي ل���كٍل 
م���ن بتلكو البحري���ن و”اأمني���ة الأردن”، حيث 
تعززت الإيرادات يف البحرين عرب التح�ضينات 
التي مت اإجرائها خلدم���ات املوبايل والنطاق 
العري����س، و�ضه���دت عائ���دات اأمني���ة من���واً 
ملحوظ���اً يف جميع جم���الت الإي���رادات �ضمن 
اخلدمات الرقمية والنط���اق العري�س الثابت 

.)Fixed LTE(
وما ت���زال امليزانية العمومي���ة للمجموعة 

قوي���ة مع اإجمايل اأ�ض���ول 913.2 مليون دينار 
كما يف 30 يونيو 2018 مقارنة بحوايل 932.5 
مليون دينار كما يف 31 دي�ضمرب2017. ويقف 
�ض���ايف الأ�ض���ول اعتباراً م���ن 30 يونيو 2018 
عن���د 501.1 ملي���ون دين���ار مقارن���ة بح���وايل 
502.5 ملي���ون دين���ار كم���ا يف 31 دي�ضم���رب 
2017. بينما بلغت الأر�ضدة النقدية والبنكية 
للمجموع���ة 152.6 مليون دين���ار. وبلغ اإجمايل 
حق���وق امللكية املن�ضوبة مل�ضاهمي �رشكة الأم 
460.7 ملي���ون دينار مقارن���ة بحوايل 461.9 

مليون دينار يف 31 دي�ضمرب 2017.
و بلغت العائدات على ال�ضهم الواحد خالل 
الربع الثاين 9.4 فل�ضاً مقارنة مع 6.5 فل�س يف 
الربع الثاين 2017، مما اأدى اإلى حتقيق اأرباح 
ن�ض���ف �ضنوية بقيمة 17.3 فل�ضاً مقابل 11.4 
فل�ض���اً للن�ض���ف الأول 2017. وواف���ق جمل�س 
الإدارة عل���ى توزي���ع اأرب���اح نقدي���ة ف�ضلي���ة 
للم�ضاهمني بقيمة 10 فل�ضا لل�ضهم الواحد اأو 
10 % من راأ�س املال عن فرتة ال�ضتة اأ�ضهر.

وق���ال رئي����س جمل����س اإدارة املجموع���ة، 
ال�ضي���خ عبداهلل ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة “لقد 
حظينا ببداية جيدة جداً لهذا العام. وعلى غرار 
الرب���ع الأول، كان هن���اك حت�ض���ن ملحوظ على 
اأ�ضا�س �ضنوي. وم���ن خالل عمليات جمموعتنا، 
تتمتع خططن���ا ال�ضرتاتيجية بتاأث���ر اإيجابي، 
كما ي�ضتمر موظفينا بالعمل بكل جد واإخال�س 
ل�ضمان تلبية احتياجات كل موقع وذلك وفقاً 

ملتطلباتهم اخلا�ضة”.

و اأع���رب الرئي����س التنفي���ذي للمجموعة، 
اإيه���اب حناوي عن �ضعادت���ه البالغة با�ضتمرار 
الزخ���م الإيجابي لعملي���ات املجموعة الذي مت 
حتقيق���ه خالل الرب���ع الأول من الع���ام اجلاري 
ويف الربع الثاين اأي�ضاً، ل�ضيما بتلكو البحرين 
واأمنية يف الأردن وDhiraagu يف املالديف. 

ج���ودة  حت�ض���ني  “ترب���ع  حن���اوي  وتاب���ع 
ال�ضبكات املتنقلة والثابتة على قمة اأولوياتنا 
الرئي�ضية خالل الربع الثاين، الى جانب تقدمي 
جتربة عم���الء متميزة. وقد اأثم���رت جهودنا يف 
ه���ذا ال�ض���دد م���ع ا�ضتثمارنا يف بن���اء وتطوير 
البنية التحتية وكذا املبادرات املرتكزة حول 
العم���الء، عن زيادة الإي���رادات واأعداد الزبائن 

للخدمات الرئي�ضة.”
“ �ضهدت قاعدة عم���الء النطاق العري�س 
الثاب���ت الإجمالي���ة للمجموعة من���واً بن�ضبة 10 
% على اأ�ضا�س �ضنوي، مدعومة بزيادة بن�ضبة 
21 % يف اأع���داد امل�ضرتكني بالبحرين، بينما 
ارتفع���ت اأعداد امل�ضرتك���ني يف الأردن بن�ضبة 
% ويف املالدي���ف بلغ���ت ن�ضب���ة قاع���دة   76

العمالء للنطاق العري�س 63 %”.
“بتلك���و  ل  التنفي���ذي  الرئي����س  ق���ال  و 
البحري���ن”، حمم���د بوب�ضي���ت، انعك�ضت جهود 
بتلك���و يف تق���دمي حلول رئي�ضي���ة لعمالئها يف 
تزايد اأعداد العمالء للن�ض���ف الأول من العام، 
وه���و م���ا يعك�س زي���ادة بن�ضب���ة 6 % يف عمالء 
اأع���داد  يف   %  21 ون�سب���ة  الثابت���ة  اخلط���وط 
م�ضرتكي النطاق العري�س على اأ�ضا�س �ضنوي.

واأ�ض���اف “من ب���ني الإجنازات الت���ي حتققت 
خالل الربع الثاين، اإطالق بتلكو من�ضة �ضحابية 
للتعليم الرقمي، وال���ذي �ضُي�ضاهم يف متكني 
املوؤ�ض�ض���ات التعليمية عرب ا�ضتخ���دام تقنية 

مبتكرة قابلة للتطور”.
واأ�ض���اف “يتما�ض���ى احل���ل اجلدي���د م���ع 
ال�ضرتاتيجية الرقمية لبتلكو، مبا يدعم روؤية 

اململكة اخلا�ضة باأجندة التعليم الرقمي”.

العمليات الدولية:
العملي���ات  اإي���رادات  م�ضاهم���ة  بلغ���ت   
الدولي���ة اإلى جمموع اإيرادات املجموعة 60 % 
ون�ضبة اأرباح التموي���ل وال�رشائب وال�ضتهالك 
وال�ضتقطاع���ات )EBITDA( 51 %، وذلك 
باملقارن���ة م���ع 59 % من الإي���رادات و52 % 
م���ن )EBITDA( يف الن�ض���ف الأول من عام 
2017. و�ضجل���ت املجموع���ة باأكملها، منو يف 

الإيرادات وحت�ضن يف اأعداد العمالء.
* الأردن )�رشك���ة اأمني���ة(: ت�ضتم���ر اأمني���ة 
مبواكبة الع�رش الرقمي، وتعزيز جتربة العمالء، 
وتو�ضي���ع جمموعة املنتجات واخلدمات بهدف 
تقدمي قيمة م�ضاف���ة حقيقية. وحازت ال�رشكة 
موؤخ���راً على لقب “اأف�ضل مزود خلدمات الأمن 
املدارة” لهذا العام من قبل �رشكة Fortinet.و 
حققت �رشك���ة اأمنية منواً يف الإي���رادات بن�ضبة 
19 % عل���ى اأ�ضا�س �ضن���وي، حيث ازداد عدد 
امل�ضرتكني يف النطاق العري�س الثابت بن�ضبة 

76 % عل���ى اأ�ضا�س �ضن���وي من 2017 و9 % 
خالل الربع الأول 2018.

* جزر املالدي���ف )Dhiraagu(: حققت 
�رشك���ة Dhiraagu منواً م�ضط���رداً قدره 10 
% يف الإي���رادات خ���الل الرب���ع الث���اين وذلك 
مقارن���ة م���ع نف����س الف���رتة 2017، مدفوع���ًة 
ب�ض���كل رئي�ض���ي بالنمو يف البيان���ات املتنقلة 
وامل�ضاريع والنطاق العري�س الثابت. وحققت 
ال�رشكة تقدم���اً هائالً يف م�رشوعيها الرئي�ضيني، 
FTTH وG expansion4، حيث مت تو�ضيع 
FTTH عرب 41 اجلزر التي تغطي 68 % من 
 DhiraaguTV ال�ضكان، بينما امتدت خدمة
يف 26 اجل���زر. وحقق���ت Dhiraagu هدفه���ا 
الرئي�ض���ي املتمث���ل يف تو�ضيع نط���اق تغطية 

G4 لي�ضمل 100 % من ال�ضكان. 
 ”Channel Islands“ القن���اه  ج���زر   *
وجزيرة “اآيل اأوف م���ان” و”�ضاوث اأتالنتيك” 
و”دييغ���و غار�ضيا” )جمموع���ة Sure(: �ضهد 
الربع الث���اين 2018 منواً م�ضتم���راً يف عائدات 
جمموعة Sure حيث ينجذب الزبائن دوماً نحو 
ال�ضبكات املتنقلة والثابتة الرائدة يف ال�ضوق 
ال���ى جانب الر�ضا للعمالء املتزايد. كما ت�ضهد 
جزي���رة اآي���ل اأوف مان من���واً مت�ضارع���اً بف�ضل 
فري���ق حملي يت�ضمن عدد م���ن املتخ�ض�ضني 
يف امل�ضاري���ع، بالإ�ضافة الى التو�ضع امل�ضتمر 
ل�ضبك���ة الألي���اف التجاري���ة، وال�ضتف���ادة من 
خدمات ال�ض���وت من اجليل الت���ايل. وقد نتج 
ع���ن ه���ذا النه���ج زي���ادة بن�ضب���ة 5 % يف عدد 
امل�ضرتكني يف خدمة املوباي���ل مقارنًة بالربع 
الث���اين 2017، وزي���ادة بن�ضب���ة 3 % يف ع���دد 

امل�ضرتكني يف النطاق العري�س. 
* الكويت )�رشكة كواليت���ي نت(: ت�ضتمر 
كواليتي نت بت�ضدر �ضوق بيانات الت�ضالت 
و�ضناع���ة  الإنرتن���ت،  وخدم���ات  الثابت���ة، 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�ض���الت بدول���ة 
الكوي���ت. وخالل ه���ذا الربع، ح�ضل���ت ال�رشكة 
عل���ى عقدين كبرين، وف���ازت اأي�ضاً بالعديد 
من اجلوائ���ز، من اأبرزها جائ���زة “اأف�ضل مزود 
خلدم���ات الت�ضالت يف دول���ة الكويت”، التي 
مت منحها من قبل اأريبيان بزن�س للمرة الثانية 

على التوايل.

• حممد بوب�ضيت	 • •ال�ضيخ عبداهلل بن خليفة	 اإيهاب حناوي	

“البور�صة”: تداول 12 مليون �صهم بـ 3 ماليني دينار

“اأرامكو” جتري حمادثات ل�رشاء ح�صة يف “�صابك”

البحرين ت�صتورد مليون كيلوجرام تبغ �صهرياً

الحتاد الأوروبي يخطط لالنتقام من تعريفات اأمريكية لل�صيارات

18.7مليون دينار قيمة ال�ضلعة خالل 6 اأ�ضهر

يف حال ف�ضلت املحادثات مع الرئي�س الأمركي

متو�ض���ط  جت���اوز  مبا����رش:   - املنام���ة 
ال�ضت���راد ال�ضهري من التبغ خالل الن�ضف 
الأول من العام اجلاري 2018، قيمة قدرها 
3 مالي���ني دينار وبوزن ملي���ون كيلوجرام. 
وبلغ���ت القيمة الإجمالية للتب���غ امل�ضتورد 
خالل الفرتة ال�6 اأ�ضهر، 18.7مليون دينار، 
والتبغ امل�ضت���ورد هو �ضجائر وتبغ الأرجيلة 
وبدائله.يف ح���ني و�ضلت كميات���ه اإلى 5.5 

ماليني كيلو جرام.
وج���اءت تركيا على راأ����س قائمة الدول 
امل�ضتورد منها من حي���ث القيمة الإجمالية 
التى قدرت قيمتها بنحو 12 مليون دينار، 

مبا ي�ضكل 64 % من اإجمايل الكلفة.
وج���اء �ضه���ر يوني���و يف اأول القائمة من 
حيث قيمة ال�ضتراد التي تقارب 7 ماليني 
دين���ار ب���وزن 1.794 ملي���ون كيلوجرام���ا، 
و�ضه���ر اأبريل يف املرتب���ة الثانية ب� 5.673 
ماليني دين���ار عن وزن 1.519 مليون كيلو 

جرام. 
و�ضج���ل يناير ا�ضت���راد 1.205 مليون 
كيلوج���رام بقيم���ة 4.790 مالي���ني دينار، 

وفرباير 820 األف كيلو جرام بكلفة و�ضلت 
اإلى ما يقارب 4 ماليني دينار، ومار�س 908 
اآلف كيل���و ب���� 3.559 ماليني دين���ار، فيما 
جت���اوزت قيمة م�ضت���وردات ماي���و 1.111 

مليون كيلو جرام و4.683 ماليني دينار. 

وو�ضل عدد الدول امل�ضتورد منها اإلى 
29 دول���ة عربية واأوروبي���ة واآ�ضيوية، منها 
تركي���ا، �ضوي�رشا، اأملانيا، الإم���ارات، الهند، 
اأوكراني���ا، �رشبي���ا واجلب���ل الأ�ض���ود، كوريا 

اجلنوبية، هولندا، ال�ضني وم�رش.

نيوي���ورك - بلومربج: ك�ضف���ت تقارير اأن 
املفو�ضي���ة الأوروبي���ة تخطط لقائم���ة جديدة 
لواردات اأمركية لُتطبق عليها تدابر حمائية، 
يف حال ف�ضلت املحادثات مع الرئي�س الأمركي 
يف الأ�ضب���وع املقبل. ويلتقي رئي�س املفو�ضية 
الأوروبي���ة جان كلود جونكر بالرئي�س الأمركي 
دونال���د ترام���ب يف 25 يولي���و اجل���اري، لبحث 
مقرتح���ات التفاو����س الرئي�ض���ة ح���ول اجلهود 
الت���ي ت�ضته���دف تهدئ���ة التوت���رات التجارية 
املتنامية. وذكر م�ضدر مطلع على الأمر لوكالة 

املفو�ضي���ة  اأن  اخلمي����س  اأم����س  “بلوم���ربج” 
الأوروبية اأطلعت �ضفراء الحتاد الأوروبي على 

العالقات التجارية مع الوليات املتحدة.
وتابع اأن املفو�ضية تعمل يف الوقت احلايل 
على م���ا ُيعرف بتداب���ر اإعادة الت���وازن والتي 
�ضتكون جاه���زة يف احلال اإذا طبق���ت الوليات 
املتح���دة ر�ضوم���ا عل���ى �ض���ادرات ال�ضي���ارات 

الأوروبية.
ويف ال�ضه���ر املا�ضي ه���دد ترامب بتطبيق 
تعريف���ات جمركي���ة عل���ى واردات ب���الده م���ن 

ال�ضيارات من الحتاد الأوروبي بنحو 20 %.
وب���داأ بالفع���ل الحت���اد الأوروب���ي خطواته 
النتقامية من الإجراءات الأمركية، واأعلن اأم�س 
فر����س تعريف���ات جمركية بن�ضب���ة 25 % �ضد 

بع�س واردات منتجات ال�ضلب.
على اجلانب الآخ���ر، اأبدى اجلانب الأمركي 
و����رشح  لتف���اق  التو�ض���ل  باإمكاني���ة  تفاوؤل���ه 
امل�ضت�ض���ار القت�ض���ادي للبي���ت الأبي�س لري 
كودلو اأن رئي����س املفو�ضية يقدم عر�ضا هاما 

للتجارة احلرة.

اأقف���ل  البحري���ن:  بور�ض���ة   - املنام���ة 
موؤ����رش البحري���ن الع���ام اأم����س اخلمي����س عند 
م�ضت���وى 1.354.66 بارتف���اع وق���دره 3.75 
نقط���ة مقارنة باإقفاله ي���وم الأربعاء، يف حني 
اأقف���ل موؤ�رش البحرين الإ�ضالم���ي عند م�ضتوى 
1.002.46 بانخفا����س وق���دره نقطة واحدة 

مقارنة باإقفاله ال�ضابق.
وتداول امل�ضتثمرون يف بور�ضة البحرين 
12.14 مليون �ضه���م، بقيمة اإجمالية قدرها 
2.96 ملي���ون دين���ار، مت تنفيذه���ا من خالل 
178 �ضفقة، اإذ ركز امل�ضتثمرون تعامالتهم 
على اأ�ضهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت 
قيمة اأ�ضهمه املتداول���ة 2.51 مليون دينار، 
اأي م���ا ن�ضبت���ه 85 % م���ن القيم���ة الإجمالية 
للتداول وبكمية قدره���ا 9.26 مليون �ضهم، 

مت تنفيذها من خالل 129 �ضفقة.
وج���اء البنك الأهل���ي املتح���د يف املركز 
الأول، اإذ بلغت قيمة اأ�ضهمه املتداولة 2.14 

مليون دينار اأي م���ا ن�ضبته 72.30 % اإجمايل 
قيمة الأ�ضهم املتداولة وبكمية قدرها 8.42 
ملي���ون �ضه���م، مت تنفيذه���ا من خ���الل 105 
�ضفق���ات. اأما املركز الث���اين فكان ملجموعة 
قدره���ا  بقيم���ة  املالي���ة  ات����س”  اف  “ج���ي 
354.42 األ���ف دينار اأي ما ن�ضبته 11.99 % 
م���ن اإجمايل قيمة الأ�ضه���م املتداولة وبكمية 
قدره���ا 2.47 مليون �ضه���م، مت تنفيذها من 

خالل 26 �ضفقة.
ثم ج���اء بن���ك البحري���ن الوطن���ي بقيمة 
قدره���ا 341.22 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�ضبته 
11.54 % من اإجمايل قيمة الأ�ضهم املتداولة 
األ���ف �ضه���م، مت   575.50 وبكمي���ة قدره���ا 

تنفيذها من خالل 15 �ضفقة.
ومت ي���وم اأم�س ت���داول اأ�ضهم 12 �رشكة، 
ارتفع���ت اأ�ضع���ار اأ�ضه���م 4 ����رشكات، يف حني 
انخف�ض���ت اأ�ضعار اأ�ضهم 3 �رشكات، وحافظت 
بقية ال�رشكات على اأ�ضعار اإقفالتها ال�ضابقة.

دب����ي - روي����رتز: قال����ت �رشك����ة اأرامكو 
ال�ضعودي����ة اأم�س اخلمي�س اإنه����ا تتطلع ل�رشاء 
ح�ض����ة ا�ضرتاتيجي����ة يف ال�رشك����ة ال�ضعودي����ة 
لل�ضناع����ات الأ�ضا�ضي����ة )�ضاب����ك( املنتج����ة 
للبرتوكيماوي����ات، يف خطوة قد تعزز القيمة 
ال�ضوقي����ة ل�رشكة النفط احلكومي����ة العمالقة 

قبل طرحها العام الأويل املزمع.
اإنه����ا  بي����ان  يف  “اأرامك����و”  وقال����ت 
ت�ض����ارك “يف مناق�ضات مبك����رة” مع �ضندوق 
ال�ضتثم����ارات العامة ال�ضع����ودي لال�ضتحواذ 
على ح�ضة يف �ضابك ع����ن طريق �ضفقة �رشاء 

خا�ضة.
واأ�ضافت “اأرامك����و ال�ضعودية ل تخطط 
لال�ضتح����واذ على اأي من اأ�ضه����م �رشكة �ضابك 
ال�ضعودي����ة  املالي����ة  ال�ض����وق  م����ن  مبا�����رشة 

)تداول(”.
وميلك �ضن����دوق ال�ضتثم����ارات العامة، 
يف  ال�ضيادي����ة  ال����روة  �ضنادي����ق  اأك����رب 
ال�ضعودي����ة، ح�ضة ن�ضبته����ا 70 % من �رشكة 

�ضاب����ك املدرجة يف الريا�س وه����ي رابع اأكرب 
�رشكة برتوكيماويات يف العامل. وتبلغ القيمة 
ال�ضوقية ل�ضاب����ك 385.2 مليار ريال )حوايل 

103 مليارات دولر(.
وكانت “رويرتز” قد ن�رشت يوم الأربعاء 
نقال ع����ن م�ضدري����ن مطلع����ني اأن “اأرامكو” 
دعت بنوكا لتقدمي عرو�س لال�ضطالع بدور 
ا�ضت�ضاري يف ال�ضتحواذ املحتمل على ح�ضة 
ا�ضرتاتيجي����ة يف �ضاب����ك. ومل ُيعرف بعد حجم 

احل�ضة التي ترغب “اأرامكو” يف �رشائها.
وقال����ت “اأرامك����و” اإنه����ا قّيم����ت ع����ددا 
م����ن فر�����س ال�ضتح����واذ املحلي����ة والعاملية 
“متا�ضيا مع ا�ضرتاتيجيته����ا لإعادة التوازن 
يف حمفظته����ا م����ن خ����الل امل�ض����ي قدما نحو 
قطاع التكرير والبرتوكيماويات خ�ضو�ضا”.

�ضن����دوق  ق����ال  منف�ض����ل،  بي����ان  ويف 
ال�ضتثم����ارات العامة “ال�ضفق����ة ما زالت يف 
مرحلة اأولية مبدئية وقد ل يتم التو�ضل اإلى 

اتفاق ب�ضاأنها”.



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

قيد رقم

19454-1

االسم التجاري

مؤسسة عبدالرحمن بوكمال العقارية

تقدم املعلن أدناه: عبدالرحمن ابراهيم يوسف بوكمال بطلب حتويل 
ابراهيم  عبدالرحمن  مرمي  السيدة/  الى  التالية:  التجارية  احملالت 

بوكمال
املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

18/7/2018
)CR2018-106617( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )94527( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة سيمي التجارية ذم.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد/ صالح محمد عبدالرحمن حسني 

الصباغ باعتباره املصفي القانوني لشركة سيمي التجارية ذم.م 
املسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة مبوجب القيد رقم 

92386، طالبني إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة شيخة احمد راشد خليفة راشد املالكة لـ مركز بيرفكشن للتدريب 
الفرع  حتويل  طالبا   ،96518 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  من  الثالث 

وقدره 5000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التلية اسمائهم:
1. شيخة احمد راشد خليفة راشد

2. منهل طالل عبداجلبار العزاوي

القيد: 96518 -  التاريخ :2018/7/15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )102339( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

2018/7/1
CR2018-97122 :رقم طلب

وزارة الصناعة والتجارة
مركز البحرين للمستثمرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
ملركز زيبا املهندس لألقمشة واخلياطة ذ.م.م

تقدم إلى إدارة مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة السادة/ شركة 

مصنع اليوسف لألملنيوم ذ.م.م، بطلب تغيير االسم التجاري للفرع األول:

ALYUSUF ALUMNIUM COMPANY W.L.L من: شركة مصنع اليوسف لألملنيوم ذ.م.م

ALYUSUF ALUMNIUM W.L.L إلى: شركة اليوسف لألملنيوم  ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزراة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
110980، طالبني  رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ذ.م.م،  واخلياطة  لألقمشة  املهندس  زيبا  مركز 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2(
من: مركز زيبا املهندس لألقمشة واخلياطة ذ.م.م

ZEEBA ALMUHANDIS TEXTILES AND TAILORING W.L.L 
إلى: أوجني لتجارة االغذية واملشروبات ذ.م.م

OJIN FOOD AND BEVERAGES TRADING W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه : السيد/ هاني حسن عيسى محمد 
بدرية صالح  السيدة/  الى  التالي:  التجاري  مكي بطلب حتويل احملل 

خليفة صالح
املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه : السيد/ مصلح حسني خلف العماش بطلب 
حتويل احملل التجاري التالي: الى السيد/ دالل عبود خلف العماش

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

16/7/2018
اعالن رقم )2018-105351(
تنازل - عن احملل التجاري

18/7/2018
اعالن رقم )2018-106216(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

1-21069

محل

كراج املنطقة الشرقية

نوع النشاط

صيانة وإصالح 
املركبات ذات احملركات

العنوان

محل 962
 4323 طريق 

عراد 243

18/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -106580( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

لديه  من  فعلى كل  اسم جتاري،  تغيير  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
تاريخ اإلعالن بكتاب  إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من  التقدم  اعتراض 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاضل عباس عبدالكرمي الشيخ حسن

االسم التجاري احلالي: الوحيد للمواد الغذائية
االسم التجاري اجلديد: مؤسسة الوحيد التجارية

النشاط: جتارة بيع األغذية واملشروبات

قيد رقم

61654-01

شقة /محل

118

بناية

40

مجمع

314

شارع / طريق/ ممر

14

قيد رقم

1-116472

2-116472

االسم التجاري

للمقاوالت  العليا  مدينة 
الكهربائية والسباكة

مدينة العليا للعقارات

نوع النشاط

تركيب  الكهربائية  التركيبات 
االدوات الصيحة

املمتلكات  في  العقارية  األنشطة 
اململوكة او املؤجرة

العنوان

محل 2099
طريق 545 

الرفاع الشرقي 905

محل رقم 23
مبنى 792

طريق 1714 
الرفاع الشرقي 917

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد/ علي يوسف خليفة املناعي املالك ملعرض النجاح لالثاث )مؤسسة 

الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا   31341 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية( 

إلى شركة ذات مسئولية محمدودة برأسمال وقدره 5000 خمسة االف دينار، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1. علي يوسف خليفة املناعي

ABDULSALAM ERIYATTU KUZHIYIL .2

القيد: 31341 -  التاريخ :2018/7/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )---( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

الرئيـ�س ال�شيـني يبـداأ زيـارة تـاريخيـة لالإمـارات
أبوظبي ـ وكاالت: 

و�شـــل الرئي�س ال�شيني �شـــي جني بينغ، اأم�س اخلمي�س، اإلى اأبوظبـــي يف زيارة ر�شمية هي االأولى 
لرئي�ـــس �شينـــي اإلى االإمارات العربيـــة املتحدة منذ 29 عاما. واعترب الرئي�ـــس ال�شيني، يف مقال حتت 
عنـــوان “يدا بيد.. نحـــو م�شتقبل اأف�شـــل”، ع�شية زيارته اإلى االإمـــارات، اأن دولة االإمـــارات متثل واحة 
التنميـــة يف العـــامل العربي، معربا عـــن قناعته التامة باأن بكـــني واأبوظبي �شتفتحـــان ف�شال جديدا من 
التعـــاون امل�شرتك لتقـــدمي م�شاهمات اأكرب للعـــامل وم�شتقبل البلدين امل�شـــرتك. واأ�شاف اأن ال�شني 
واالإمـــارات �رشيـــكان مهمان للتوا�شل والتن�شيـــق يف ال�شوؤون الدولية واالإقليمية؛ ملـــا لديهما من روؤى 
تنمويـــة متقاربة واأهداف �شيا�شية متطابقة وروابـــط تعاون متنامية. وذكرت و�شائل اإعالم اإماراتية اأن 
الرئي�ـــس ال�شيني، �شيبحث خالل الزيارة، �شبل تعزيـــز العالقات الثنائية يف ظل التعاون اال�شرتاتيجي 
املتنامي بني البلدين، والتن�شيق والت�شاور ب�شاأن الق�شايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك، 

اإ�شافة اإلى توقيع اتفاقات تعاون يف عدد من املجاالت.
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دبي ـ رويترز: 

دبي ـ العربية نت:

دبي ـ العربية نت: 

الرباط ـ اف ب:

 ذكـــرت وكالـــة االأنبـــاء ال�شعوديـــة 
اأم�ـــس اخلمي�ـــس اأن ال�رشكـــة ال�شعوديـــة 
لل�شناعات الع�شكريـــة اململوكة للدولة 
وقعت اتفاقا مع �رشكة نافانتيا االإ�شبانية 
لتاأ�شي�س �رشكة م�شرتكة يف اململكة لبناء 
5�شفن حربيـــة. واالتفاق جـــزء من اإطار 
عمـــل اأو�شـــع متـــت املوافقـــة عليه بني 
البلدين يف اأبريل تـــزود مبوجبه نافانتيا 
اململوكة للدولة اململكـــة ب�شفن حربية 
يف �شفقة قدرت قيمتها بنحو 1.8 مليار 
يورو )2.2 مليار دوالر(. وقالت الوكالة 
اإن االتفـــاق بني ال�شعوديـــة لل�شناعات 
الع�شكريـــة ونافانتيا يت�شمـــن ت�شميم 
وبنـــاء 5 �شفـــن من طـــراز اأفانتي 2200 
على اأن يبداأ امل�ـــرشوع هذا اخلريف ويتم 
ت�شليـــم اآخـــر �شفينة بالعـــام 2022. ومل 
تذكر الوكالـــة قيمة ال�شفقـــة. واأ�شاف 
البيـــان الـــذي ن�رشته الوكالـــة اأن االتفاق 
�شيوفـــر نحـــو 6 اآالف فر�شـــة عمل على 
مـــدى 5 �شنـــوات منهـــا 1100 وظيفـــة 

مبا�رشة.

اعرت�ـــس الدفـــاع اجلـــوي ال�شعودي، 
اأم�س اخلمي�س، �شاروًخا بالي�شتًيا اأطلقته 

ميلي�شيات احلوثي باجتاه جازان.
ويـــوم االأربعاء، اأعلنـــت قيادة حتالف 
دعـــم ال�رشعية يف اليمـــن، اأن قوات الدفاع 
�شاروًخـــا  اعرت�شـــت  للتحالـــف  اجلـــوي 
بالي�شتًيـــا اأطلقتـــه ميلي�شيـــات احلوثـــي 
التابعـــة الإيران من داخل االأرا�شي اليمنية 

باجتاه جنران ال�شعودية.
واأو�شح م�شدر م�شوؤول يف التحالف اأن 
ال�شاروخ البالي�شتي اأطلقته امليلي�شيات 
بطريقـــة ُمتعمـــدة ال�شتهـــداف املناطـــق 
االآهلـــة بال�شكان يف مدينة جنران. واأكد اأن 
قـــوات الدفـــاع اجلوي امللكـــي ال�شعودي 
متكنت من اعرتا�شـــه وتدمريه، ومل تنتج 

عن اعرتا�س ال�شاروخ اأية اإ�شابات.

ك�شـــف  وزير حقوق االإن�شـــان اليمني 
حممد ع�شكر عـــن ارتفاع عـــدد انتهاكات 
اليمـــن  يف  املدنيـــني  �شـــد  احلوثيـــني 
والتـــي جتاوزت ح�شيلتهـــا 38 األف مدين 
بـــني قتيل وجريـــح غالبيتهم مـــن الن�شاء 
واالأطفـــال. واأكد ع�شكر اأن عـــدد االأطفال 
الذيـــن مت جتنيدهـــم على يـــد احلوثيني 
بلـــغ نحـــو 20 األف طفل بعـــد اأن اأجربتهم 
على تـــرك املدار�س وحتويلها اإلى ثكنات 
ع�شكريـــة للتدريـــب وخمـــازن لالأ�شلحـــة. 
واأو�شح اأن ميلي�شيات احلوثي نهبت اأكرث 
مـــن 86 مليار ريـــال ميني كانـــت ت�رشف 

كرواتب ملوظفي الدولة.
وحمل الوزير ع�شكـــر اإيران م�شوؤولية 
هـــذه الفو�شـــى، حيـــث تدعـــم احلوثيني 
باأجنـــدة بعيـــدة عـــن مقت�شيـــات احلـــوار 
وال�شلـــم، مـــن خـــالل تزويدهـــم بال�شالح 
اجلـــوار  دول  وا�شتهـــداف  وال�شواريـــخ 

لزعزعة اأمن املنطقة.

اأعلنـــت ال�شلطـــات املغربيـــة، اأم�ـــس 
يف  ي�شتبـــه  اأفـــراد  اعتقـــال  اخلمي�ـــس، 
ت�شكيلهم �شبكة تقـــوم بتزوير م�شتندات 
ملهاجريـــن غـــري قانونيـــني ي�شعـــون اإلى 
االنتقـــال اإلـــى اأوروبـــا، و “�شحاياهـــا من 

ال�شباب احلامل بالهجرة”.
وقال بالغ للمكتب املركزي لالأبحاث 
الق�شائيـــة، اإنـــه مّت توقيـــف 14 �شخ�شـــا 
ين�شطـــون يف مـــدن مغربية عـــدة وبينهم 
مـــن “ميتهنـــون التزويـــر يف امل�شتندات 
والوثائق االإداريـــة الر�شمية” و “و�شطاء” 
يف عمليات هجرة �رشيـــة. واأ�شار اإلى �شبط 
اأختام ل�شفـــارات اأجنبية واأخـــرى للمملكة 
املغربية وجـــوازات �شفـــر �شليمة ال�شكل 
مغربية واأجنبية، اإ�شافة اإلى طوابع مزورة 
اإقامـــة يف دول اأجنبيـــة ومعـــدات  واأوراق 
واآالت ت�شتعمـــل يف التزويـــر. واأ�شـــاف اأن 
تفكيـــك هـــذه الع�شابـــة جـــاء اإثـــر اإيقاف 
�شخ�شـــني كانا ي�شعيـــان للهجرة يف مطار 
حممـــد اخلام�ـــس بالـــدار البي�شـــاء، وكانا 
يحمـــالن اأوراق اإقامة مزيفة بدولة اأجنبية، 

وكانا على اأهبة ال�شفر اإلى دولة اأوروبية.

ال�شعودية توقع م�رشوع بناء 5 
�شفن حربية ب�رشاكة اإ�شبانية

تدمري �شاروخ بالي�شتي 
اأطلقه احلوثيون باجتاه جازان

وزير ميني: احلوثيون جندوا 
اأكرث من 20 األف طفل

املغرب يفكك �شبكة تزوير 
م�شتندات �شفر اأوروبية

ال�شدر: مطالب املتظاهرين اأولى من ت�شكيل احلكومة
انفجارات تهز حًيا جتارًيا بكركوك... و�سقوط 13 جريًحا

و�شـــدد علـــى �ـــرشورة “ت�شكيل 
احلكومـــة  مـــع  جـــادة  عمـــل  خليـــة 
وبالتن�شيـــق مـــع املتظاهريـــن مـــن 
ال�شـــدر  وكان  تنفيذهـــا”.  اأجـــل 
زعيـــم “حتالف �شائـــرون” الفائز يف 
االنتخابات العراقية االأخرية، قد دعا 
الكتل ال�شيا�شية اإلى قطع حواراتها 
حول ت�شكيل احلكومـــة مع الواليات 
املتحـــدة واجلـــوار، يف اإ�شـــارة اإلـــى 
اإيران، م�شدًدا على اأن هذا االأمر �شاأن 

عراقي.
العراقي  ال�شيعي  الزعيـــم  واأكد 
اأن ت�شكيـــل التحالفات بـــني الكتل 
متهيـــدا  االنتخابـــات  يف  الفائـــزة 

هـــو  اجلديـــدة  احلكومـــة  لت�شكيـــل 
اأمر بيـــد العراقيني وحدهـــم، داعًيا 
الكتل ال�شيا�شية اإلى قطع حواراتها 
مع وا�شنطـــن وطهران ب�شـــاأن ذلك. 
واأبـــدى ال�شدر ا�شتعـــداده للتعاون 
لت�شكيـــل حتالف عابـــر للمحا�ش�شة 
احلزبية والطائفية والقومية، ون�شح 
جميـــع الكتـــل ال�شيا�شيـــة باالبتعاد 
عـــن التحالفات الطائفيـــة والعرقية 
املقيتة. واندلعت احتجاجات �شعبية 
اجتاحـــت حمافظـــات و�شـــط وجنوب 
العـــراق للمطالبة بتوفـــري اخلدمات 
والق�شـــاء علـــى البطالـــة والف�شـــاد 

امل�شت�رشي يف موؤ�ش�شات الدولة.
اإلى ذلك، اأ�شيب 13 �شخ�ًشا يف 
�شل�شلة انفجارات قنابل مزروعة على 

الطـــرق يف مدينة كركـــوك النفطية 
ب�شمال العراق م�شـــاء االأربعاء. وقال 

القنابـــل  اإن  ال�رشطـــة  يف  م�شـــوؤول 
انفجـــرت يف حـــي جتـــاري باملدينة. 
عراقيـــة  اإعـــالم  و�شائـــل  واأوردت 
اأن انفجـــارات اأخـــرى هـــزت و�شـــط 
املدين���ة نتيجة �سق���وط 3 �شواريخ 
“كاتيو�شا” قرب م�شت�شفى، م�شرية 
اإلـــى وجـــود ا�شتنفار اأمنـــي ملعرفة 
م�شـــادر ال�شواريـــخ. وهزمت قوات 
االأمـــن مت�شـــددي “داع�ـــس” اإلى حد 
بعيـــد حيـــث طردتهم مـــن املو�شل 

ومدن وبلدات اأخرى.
لكـــن التنظيـــم االإرهابي ال يزال 
ينفـــذ هجمـــات قـــرب كركـــوك ويف 

مناطق اأخرى من العراق.

• مقتدى ال�شدر	

الف�ساد  على  املحتجني  ملطالب  ال��ت��ام  ت��اأي��ي��ده  ال�سدر  مقتدى  ال�����س��دري  التيار  زع��ي��م  اأع��ل��ن 

تلبية  حل��ني  احل���وار  بتعليق  الأخ���رة  النتخابات  يف  الفائزة  ال�سيا�سية  الكتل  وط��ال��ب  بالبالد، 

“على  “تويرت”:  يف  ح�سابه  على  تغريدة  اخلمي�س،  اأم�س  ال�سدر،  وكتب  املتظاهرين.  مطالب 

الكتل ال�سيا�سية الفائزة يف النتخابات احلالية تعليق كل احلوارات ال�سيا�سية؛ من اأجل التحالفات 

وغرها اإىل حني اإمتام تلبية مطالب املتظاهرين احلقة”.

اإ�رسائيل تقر قانون “الدولة القومية” املثري للجدل
�شهيد يف �رشبة جوية لالحتالل على قطاع غزة

اأقرت اإ�رشائيل اأم�س اخلمي�س قانونا مينح 
اليهود فقط حق تقرير امل�شري يف البالد وهو 
ما و�شفـــه اأبناء “االأقلية العربية” باأنه عن�رشي 

ويوؤ�ش�س للف�شل العن�رشي.
وبعـــد اأ�شهـــر من اجلـــدل ال�شيا�شـــي، اأقر 
الربملـــان )الكني�شت( املوؤلف من 120 ع�شوا 
قانـــون “الدولـــة القومية” مبوافقـــة 62 نائبا 
ومعار�شة 55 وامتنـــاع نائبني عن الت�شويت. 
و�رشخ بع�س النواب العرب ومزقوا اأوراقا بعد 

الت�شويت.
وقـــال رئي�س الـــوزراء االإ�رشائيلي بنيامني 
نتنياهو للكني�شت بعد الت�شويت “هذه حلظة 
فارقـــة يف تاريـــخ ال�شهيونيـــة وتاريـــخ دولة 

اإ�رشائيل”.
والقانـــون رمزي اإلى حد بعيد وين�س على 
اأن “اإ�رشائيـــل هـــي الوطن التاريخـــي لل�شعب 
اليهـــودي” واأن حـــق تقريـــر امل�شـــري فيهـــا 

“يخ�س ال�شعب اليهودي فقط”.
وينـــزع القانـــون اأي�شا عن اللغـــة العربية 
�شفـــة اللغـــة الر�شميـــة اإلـــى جانـــب العربية 

ويجعلها لغة “لها مكانة خا�شة” مما يعني اأن 
من املمكن موا�شلة ا�شتخدامها يف املوؤ�ش�شات 
االإ�رشائيليـــة. وي�شل عدد العـــرب داخل اخلط 
االأخ�رش اإلى نحـــو 1.8 مليون �شخ�س اأي حوايل 
20 % من عدد ال�شكان البالغ 9 ماليني ن�شمة. 
واأ�شقطـــت بنـــود يف اللحظات االأخـــرية و�شط 

جـــدل �شيا�شي وبعـــد اعرتا�شات مـــن رئي�س 
اإ�رشائيـــل والنائب العام وكانـــت �شتن�س على 
اإقامة جمتمعات لليهود فقـــط وتلزم الق�شاء 
باالحتكام لل�رشع اليهودي عندما ال تكون هناك 
�شابقة قانونية ذات �شلة. ويف املقابل، اأقرت 
�شياغة اأكـــرث غمو�شا تن�س علـــى اأن “الدولة 

تعتـــرب تنميـــة اال�شتيطـــان اليهـــودي قيمـــة 
قومية و�شتعمل على ت�شجيع ودعم تاأ�شي�شه”. 
وقال منتقـــدون اإن القانـــون اجلديد �شيعمق 
اإح�شا�س االأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه 
التغيريات. اإلى ذلـــك، قالت م�شادر يف حركة 
املقاومة االإ�شالمية حما�س وم�شوؤولون طبيون 
اإن �رشبة جوية اإ�رشائيلية على قطاع غزة قتلت 
ع�شوا يف حما�س اأم�س اخلمي�س واأ�شابت اثنني 

اآخرين.
واأكـــد اجلي�س االإ�رشائيلـــي يف بيان اأنه نفذ 
�رشبة جويـــة، وقال اإنهـــا ا�شتهدفت م�شلحني 
مـــن حما�س كانـــوا على و�شك اإطـــالق بالونات 
مزودة مبـــواد قابلة لال�شتعـــال لتعرب احلدود 
اإلى اإ�رشائيل. ودمرت حرائق ناجمة عن بالونات 
مملـــوءه بغاز الهليوم وطائـــرات ورقية حتمل 
مـــواد حارقـــة اأطلقهـــا فل�شطينيـــون من غزة 
اإلـــى اإ�رشائيل م�شاحات مزروعـــة خالل ال�شهور 
القليلـــة املا�شيـــة. وتعهـــدت اإ�رشائيل بوقف 
هذه الهجمات حتى لـــو اأدى ذلك ل�رشاع اأو�شع 

نطاقا.

اأفــــاد املر�شد ال�شــــوري بالتو�شــــل التفاق 
برعايــــة رو�شية ب�شاأن م�شــــري حمافظة القنيطرة 
با�شتثنــــاء  املحافظــــة،  مناطــــق  جميــــع  ي�شمــــل 
املناطق اخلا�شعة ل�شيطــــرة جبهة حترير ال�شام 

“الن�رشة �شابقا”.
وقــــال املر�شد اإنــــه جرى التو�شــــل لتفاهم 
يق�شــــي بخــــروج جميــــع الراف�شــــني لالتفاق من 
مقاتلني ومدنيــــني اآخرين اإلى ال�شمال ال�شوري، 
اإ�شافة لت�شليم ال�شــــالح الثقيل واملتو�شط عرب 
مراحــــل، ودخــــول ال�رشطــــة الع�شكريــــة الرو�شية 
اإلى بلــــدات وقــــرى القنيطرة، وت�شويــــة اأو�شاع 
املتخلفني عن اخلدمة االإلزامية وعودة النازحني 

واملهجرين اإلى بلداتهم وقراهم.
وفجــــر اخلمي�ــــس، انتهت عمليــــة اإجالء جميع 
�شكان بلدتي الفوعة وكفريا املواليتني للنظام 
يف �شوريــــا، واللتــــني كانــــت حتا�رشهمــــا هيئــــة 
حترير ال�شام )الن�ــــرشة �شابًقا( يف حمافظة اإدلب 
يف �شمــــال غرب �شوريــــا، وفق ما اأفــــاد املر�شد 

ال�شوري حلقوق االإن�شان.

وقــــال مديــــر املر�شــــد رامــــي عبدالرحمــــن 
لوكالة فران�س بر�س اإن “البلدتني باتتا خاليتني 
من ال�شكان متاًمــــا” بعد اإجالء 6900 �شخ�س من 
مدنيني وم�شلحني موالني للنظام مبوجب اتفاق 
اأبرمتــــه رو�شيا وتركيا، الثالثاء، ين�س على اإجالء 
كافة �شــــكان البلدتني اللتــــني حا�رشتهما هيئة 

حترير ال�شام وف�شائل اأخرى يف 2015.
بلدتــــني  اآخــــر  وكفريــــا  الفوعــــة  وكانــــت 
حما�رشتــــني يف �شوريــــا بح�شــــب االأمــــم املتحدة، 
بعدمــــا ا�شتعادت قــــوات النظام خــــالل عمليات 
ع�شكريــــة ومبوجب اتفاقات اإجــــالء العدد االأكرب 

من املناطق التي كانت حتا�رشها يف البالد.

وبذلــــك مل يعــــد هنــــاك مناطــــق حما�رشة يف 
�شوريا، وفق عبد الرحمن.

وخــــرج �شــــكان الفوعــــة وكفريــــا على منت 
اأكــــرث من 100 حافلة بعد منت�شــــف ليل االأربعاء 
اخلمي�ــــس، وو�شلوا �شباًحا اإلــــى معرب العي�س يف 
جنوب حلب والفا�شل بني مناطق �شيطرة قوات 

النظام والف�شائل.
و�شاهــــد مرا�شل فران�س بر�ــــس املتواجد يف 
املكان من جهة الف�شائل �شباح اخلمي�س دخول 
اأولــــى احلافــــالت اإلى مناطــــق �شيطــــرة القوات 

احلكومية يف ريف حلب اجلنوبي.
واأو�شح عبدالرحمن اأنه “مع دخول احلافالت 
اإلى مناطق �شيطرة النظــــام، بداأ االأخري باالإفراج 

تباعا عن املعتقلني مبوجب االتفاق”.
وين�ــــس االتفاق بــــني رو�شيــــا وتركيا على 
اإفراج النظام عن 1500 معتقل يف �شجون مقابل 

اإجالء �شكان البلدتني.
وقال م�شدر من هيئــــة حترير ال�شام )جبهة 
الن�رشة �شابًقــــا( اإن “مقاتلي الهيئــــة دخلوا اإلى 

البلدتني” بعد انتهاء عملية االإجالء.

برعاية روسية.. التوصل التفاق حول مصير القنيطرة السورية
إتمام عملية إجالء سكان بلدتي كفريا والفوعة
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• اأقرباء �شهيد فل�شطيني يبكينه �رشق قطاع غزة	

• قوات من ال�رشطة الع�شكرية الرو�شية	



وخلف����ت االحتجاج����ات املناه�ض����ة للنظام، 
االأو�ض����اع  تده����ور  ب�ضب����ب  اندلع����ت  والت����ي 
املعي�ضية والغ����اء وانهيار العمل����ة، حوايل 50 

قتيا و8 اآالف معتقل.
وكانت مندوبة وا�ضنطن الدائمة لدى االأمم 
املتح����دة، هيلي، ت�رشح اأ�ضباب خروج بادها من 
جمل�س حق����وق االإن�ضان التابع للمنظمة االأممية، 
الذي و�ضفت����ه باأنه “اأكرب ف�ضل لاأمم املتحدة، 

ومفل�س اأخاقًيا وفا�ضد �ضيا�ضًيا”.
كما اأو�ضحت اأن ان�ضحاب اأمريكا من جمل�س 
حق����وق االإن�ض����ان ال يعن����ي تخل����ي وا�ضنطن عن 
القيام بدورها “بغية اإ�ضاحه”، على حد قولها.
من جانب اآخر، قالت حمكمة العدل الدولية 
اإن اإي����ران رفعت دعوى �ض����د الواليات املتحدة 
تق����ول فيه����ا اإن القرار ال����ذي اتخذته وا�ضنطن 
يف ماي����و بفر�����س عقوبات عليها بع����د ان�ضحاب 
الوالي����ات املتحدة م����ن االتفاق الن����ووي ميثل 
خرقا ملعاهدة مربمة بني البلدين العام 1955.
لكن م�ضوؤواًل بوزارة اخلارجية االأمريكية رد 
باأن هذه الدعوى لي�س لها اأ�ضا�س واأن الواليات 

املتحدة �ضتت�ضدى لها يف املحكمة.
وق����ال امل�ضوؤول الذي حت����دث �رشيطة عدم 
ن�����رش ا�ضمه ل�”رويرتز” اإنه “على الرغم من اأنه ال 
ميكننا التعليق عل����ى التفا�ضيل الدقيقة فاإن 
دع����وى اإيران لي�����س لها اأ�ضا�س ونن����وي الدفاع 
بقوة عن الوالي����ات املتحدة اأمام حمكمة العدل 

الدولية”.
وحمكمة الع����دل الدولي����ة اأو حمكمة العامل 
ه����ي حمكم����ة تابع����ة لاأم����م املتح����دة خمت�ضة 
بت�ضوية املنازعات. وتطل����ب الدعوى االإيرانية 

م����ن املحكم����ة اأن تاأمر الوالي����ات املتحدة برفع 
العقوب����ات ب�ض����كل موؤقت قبل اتخ����اذ اإجراءات 

اأكرث تف�ضيًا.
ويف دع����وى ق�ضائية اأقامتها اإي����ران العام 
2016 بن����اء على نف�����س اتفاقية 1955 دفعت 
وا�ضنط����ن باأن حمكم����ة العدل الدولي����ة لي�ضت 
له����ا والية ق�ضائية يف هذا ال�ضدد. ومن املقرر 
اأن تعق����د املحكمة جل�ض����ات يف تلك الق�ضية يف 
اأكتوب����ر. و�ضتك����ون اخلط����وة التالي����ة يف دعوى 

اإيران اجلدي���دة هي عقد جل�ض���ة تطعن فيها 
الوالي���ات املتحدة على االأرجح يف طلب اإيران 
باإ�ض���دار حكم موؤقت. ومل حت���دد املحكمة اأي 

موعد بعد خلطوات اأخرى.
وعلى الرغم من اأن حمكمة العدل الدولية 
ه���ي اأعل���ى حمكم���ة باالأم���م املتحدة كم���ا اأن 
قرارتها ملزمة فاإن���ه لي�س لها �ضلطة لفر�س 
تطبيقه���ا واأحياًن���ا تتجاهله���ا دول من بينها 

الواليات املتحدة.

يف نهاي���ة اأغ�ضط�س 2017، ق���ام متمردون من 
الروهينغا بحمل ال�ض���اح مدينني �ضوء معاملة هذه 
االأقلي���ة املحروم���ة من اجلن�ضي���ة يف بورم���ا. واأدت 
هجماته���م اإل���ى عملي���ة انتقامي���ة وا�ضع���ة للجي�س 
البورم���ي. وتذك���ر “فورتيف���اي رايت����س” اأن ه���ذه 
اال�ضتع���دادات ج���رت يف اإط���ار حمل���ة دعاي���ة �ض���د 

الروهينغا بداأها اجلي�س الذي حكم حتى 2011.
وقال امل�ض���وؤول يف املنظم���ة ماثيو �ضميث يف 
موؤمتر �ضحايف يف بانك���وك اخلمي�س اإن الع�ضكريني 
“قام���وا بت�ضلي���ح املجموع���ات املحلي���ة واأقنع���وا 

ال�ض���كان ب���اأن الروهينغ���ا لي�ض���وا م���ن هن���ا واأنهم 
متطفلون واإرهابي���ون”. ويف الواقع مت اتهام اأفراد 
من املجموعة البوذي���ة يف والية راخني بغرب بورما 
حيث يعي�س الروهينغا، باأنهم �ضاعدوا الع�ضكريني 

يف نهب قرى هذه االأقلية اأواخر اأغ�ضط�س 2017.
ودان���ت املنظم���ة توق���ف توزي���ع امل�ضاعدات 
االإن�ضاني���ة الدولي���ة للروهينغا معت���ربة اأنه نوع من 
امل�ضارك���ة يف هذا التخطيط. وق���ال �ضميث “هكذا 
تب���دا حمات االإب���ادة )...( اإنها اأم���ر ال يحدث ب�ضكل 
عفوي”. وتدعو “فورتيف���اي رايت�س” جمل�س االأمن 

الدويل اإلى عر�س امللف على الق�ضاء الدويل.
و�ضددت املنظمة عل���ى امل�ضوؤولية الفردية ل� 
22 م�ض���وؤوال ع�ضكريا و�رشطي���ا بينهم قائد اجلي�س 
اجلرنال م���ني اونغ هاين���غ. وكانت منظم���ة العفو 
الدولية قد طلبت يف يونيو املا�ضي عر�س الق�ضية 
عل���ى املحكمة اجلنائية الدولية واتهم قائد اجلي�س 
و12 �ضابطا اآخر ب�ضن “هجوم ممنهج ومنظم” �ضد 
امل�ضلم���ني الروهينغ���ا. واأف���اد التقري���ر اأن “هناك 
اأ�ضباب���ا كافي���ة العتقاد اأن اجلرائ���م التي وقعت يف 

والية راخني ت�ضكل اإبادة وجرمية �ضد االإن�ضانية”.

وجهت مندوبة اأمريكا لدى الأمم املتحدة نيكي هيلي، انتقادات حادة ملجل�س حقوق 

الإن�سان التابع لالأمم املتحدة ل�سمته اإزاء قمع احتجاجات اإيران خالل �سهري دي�سمرب 

يف  “هريتيغ”  معهد  يف  الأرب��ع��اء،  م�ساء  لها،  كلمة  يف  هيلي  وق��ال��ت  املا�سيني.  ويناير 

وا�سنطن، اإنه “يف دي�سمرب وبداية هذا العام، خرج ال�سعب الإيراين اإىل ال�سوارع واأطلق 

احتجاًجا �سلمًيا �سد حكومته املروعة”.

واأ�سافت “ردت احلكومة على ذلك بال�سرب والعتقال والقتل، وظل جمل�س حقوق 

الإن�سان �ساكًنا”.

موسكو ـ أ ف ب:

عواصم ـ وكاالت: 

نيروبي ـ أ ف ب:

بروكسل ـ أ ف ب: 

بروكسل ـ أ ف ب:

اأم����س  الرو�ض���ي،  الربمل���ان  واف���ق 
اخلمي����س، عل���ى خطة احلكوم���ة لرفع �ضن 
التقاع���د الت���ي اأدت اإل���ى احتجاج���ات يف 
اأنح���اء الباد وتراج���ع قيا�ض���ي يف �ضعبية 
الرئي����س الرو�ضي فادمي���ري بوتني. ويف 
خطوة ن���ادرة، رف�ضت اأح���زاب املعار�ضة 
الت���ي ع���ادة م���ا تتف���ق م���ع الكرمل���ني - 
اللي���ربايل  واحل���زب  ال�ضيوع���ي،  احل���زب 
“رو�ضي���ا عادلة”  الدميوقراط���ي وح���زب 
- قان���ون رفع �ضن التقاع���د الى 65 عاًما 
للرج���ال و63 عاما للن�ض���اء. و�ضوت 327 
من اأع�ضاء جمل�س النواب )الدوما( ل�ضالح 
م����رشوع الق���رار يف الق���راءة االأول���ى، بينما 
عار�ضه 102 من الن���واب. واأثار االقرتاح، 
االأول من نوعه منذ نحو 90 عاما، موجة من 
االحتجاجات العامة النادرة يف اأنحاء الباد.

و�ض���ن التقاع���د يف رو�ضي���ا ه���و بني 
االأك���رث انخفا�ضا يف الع���امل، فهو 55 عاما 
للن�ض���اء و60 للرج���ال من���ذ اأي���ام الزعي���م 
ال�ضوفياتي ج���وزف �ضتال���ني. ونظرا اإلى 
مع���دل اأعمار الرو�س فاإن العديد منهم لن 
يعي�ضوا فرتة طويلة لا�ضتفادة من نظام 
التقاع���د، اإال اأن احلكوم���ة تقول اإن العبء 

كبري جدا على ميزانية الدولة املتعرثة.

عين���ت اثيوبي���ا اأول �ضف���ري له���ا يف 
اريرتي���ا من���ذ 20 عام���ا، بح�ض���ب م���ا ذكر 
االإعام الر�ضمي اأم����س اخلمي�س، وذلك يف 
اإط���ار �ضل�ضلة م���ن اخلط���وات املت�ضارعة 

الإحال ال�ضام بني البلدين.
جه���ود  بع���د  االع���ان  ه���ذا  وياأت���ي 
العدوي���ن  البلدي���ن  ب���ني  دبلوما�ضي���ة 
ال�ضابق���ني �ضمل���ت تب���ادل زي���ارات م���ن 
الزعيمني وانطاق اأول رحلة جوية جتارية 

بني البلدين منذ 20 عاما.
االإثيوبي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  وقال���ت 
اأن���ه “مت تعي���ني ر�ضوان ح�ض���ني �ضفريا 
الثيوبي���ا يف اريرتي���ا ليك���ون االول من���ذ 
20عام���ا” بح�ضب م���ا ذكرت وكال���ة فانا 

االخبارية �ضبه الر�ضمية.
اال ان���ه مل ت���رد انب���اء عن اع���ادة فتح 

ال�ضفارة االثيوبية يف ا�ضمره.
وكانت اريرتي���ا اقليما تابعا الثيوبيا 
قب���ل اأن تعل���ن ا�ضتقاله���ا يف 1993 اإثر 
ط���رد الق���وات االثيوبية م���ن ارا�ضيها يف 
1991.  وادى خ���اف حول تر�ضيم احلدود 
ال���ى ن�ض���وب ح���رب بينهما ا�ضتم���رت من 
1998 الى عام 2000 وادت الى مقتل 80 
الف �ضخ����س قبل ان يتحول النزاع بينهما 

الى حرب باردة.

تعي���د بلجي���كا فت���ح جماله���ا اجلوي 
تدريجيا منذ ال�ضاد�ضة بعد ظهر اخلمي�س 
بع���د اإ�ض���اح خل���ل يف �ضبك���ة الكمبيوت���ر 
ت�ضب���ب باإغاقه بح�ض���ب ما اأعلن���ت �رشكة 
البلجيكي���ة  اجلوي���ة  املاح���ة  مراقب���ة 
“بلغوكون���رتول”. وق���ال املتحدث با�ضم 
لوكال���ة  نيب����س  اآالن  “بلغوكون���رتول” 
فران����س بر����س اإن “العملي���ات ت�ضتاأن���ف 
تدريجي���ا”، متوقع���ا ان تع���ود االمور الى 

طبيعتها بحلول الثامنة م�ضاء.
وكان���ت بلجيكا اغلقت جمالها اجلوي 
بع���د خل���ل معلوماتي ت�ضب���ب مب�ضاكل يف 
تنزيل بيانات ج���دول رحات الطريان، يف 

حدث و�ضف بانه “ا�ضتثنائي للغاية”.
وطاول ق���رار اغ���اق املج���ال اجلوي 
�ضت مط���ارات بلجيكية وكاف���ة الطائرات 
العاب���رة الجواء الباد حت���ى ارتفاع ثمانية 
اآالف م���رت، وهي منطقة الطريان اخلا�ضعة 
الدارة “بلغوكنرتول”. وكان نيب�س او�ضح 
�ضابق���ا ان “املجال اجل���وي اغلق لدواعي 
ال�ضام���ة”. وقال املتح���دث اإن الطائرات 
ُمنعت م���ن التحليق يف االج���واء البلجيكية 
و”ُمنع بع�ضها من االقاع كما اأُجرب بع�ضها 
على الهبوط”. وتعذر على “بلغوكنرتول” 
حتديد ع���دد الرحات التي طاولها االجراء 

او عدد الركاب الذين �ضملهم.

اجلدي���د  بريك�ض���ت  وزي���ر  اأعل���ن 
دوميني���ك راب اأم�س اخلمي�س قبل اجتماع 
االأوروب���ي  املفاو����س  م���ع  بروك�ض���ل  يف 
مي�ض���ال بارنييه ان احلكوم���ة الربيطانية 
تري���د “تكثيف” املفاو�ض���ات مع االحتاد 
االأوروب���ي؛ للتو�ض���ل اإلى اأف�ض���ل اتفاق 

ممكن حول خروجها من االحتاد.
وق���ال راب “اأحرزن���ا تقدم���ا كبريا يف 
اتف���اق اخل���روج )...( ولكن ال ي���زال هناك 
ثغ���رات علين���ا معاجلتها. ل���ذا، اأتطلع اإلى 
تكثي���ف املفاو�ض���ات بحي���ث نك���ون يف 
املوقع االأف�ض���ل للح�ضول عل���ى االتفاق 
االأف�ض���ل”. واأ�ض���اف “كما اأبلغن���ا مي�ضال 

)بارنييه( اأن الوقت ينفد”.
من جهت���ه، �رشح بارنيي���ه “يبقى 13 
اأ�ضبوع���ا قبل انعق���اد املجل����س االأوروبي 
)القم���ة( يف اأكتوب���ر. خ���ال ه���ذه امل���دة 
الق�ض���رية، علينا اأن نق���وم باأمرين: اإنهاء 
اتفاق اخل���روج ومل ننجز ذلك بعد، واإعداد 
بيان �ضيا�ضي حول عاقتنا امل�ضتقبلية”. 
واأ�ضاف “بالن�ضب���ة اإلى اخلروج، من امُلِلح 
اأن نتو�ضل اإلى �ضيغة اأمنية قانونية يف ما 
يتعلق بايرلندا وايرلندا ال�ضمالية. نحتاج 

اإلى �رشطة �ضامنة”.

روسيا

إثيوبيا

بلجيكيا

الربملان يوافق على 
قانون رفع �ضن التقاعد

اأدي�س اأبابا تعني 
�ضفريا لها يف اإريرتيا

اإعادة فتح املجال اجلوي 
تدريجًيا بعد اإغاقه
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اأمريكا تنتقد جتاهل جمل�س حقوق الإن�سان للقمع يف اإيران

منظمة: اجلي�س البورمي اتخذ ا�ستعدادات منهجية لإبادة الروهينغا

دعوى اإيرانية �ضد الواليات املتحدة... ووا�ضنطن: ال اأ�ضا�س لها

• مندوبة اأمريكا لدى االأمم املتحدة نيكي هيلي	

• الجئون من الروهينغا فارون من بورما عرب قناة يف بالونغكايل )اأ ف ب(	

اتخذ  بانه  البورمي  اجلي�س  رايت�س”  “فورتيفاي  احلكومية  غري  الدولية  املنظمة  اتهمت 

“ا�ستعدادات منهجية لإبادة” الروهينغا دفعت باأكرث من 700 األف من اأفراد هذه الأقلية امل�سلمة 
اإىل الهرب بالعام 2017، وقدمت لئحة ت�سم اأ�سماء 22 م�سوؤول بينهم قائد اجلي�س الذي يحظى 

بنفوذ كبري. وكتبت املنظمة يف تقرير من 160 �سفحة ن�سر اأم�س اخلمي�س بعد عمل ميداين �سمل 

مقابالت مع م�سادر يف اجلي�س وال�سرطة البورميني اأن “ال�سلطات البورمية قامت با�ستعدادات 

منهجية لأ�سابيع اإن مل يكن لأ�سهر، قبل هجمات 25 اأغ�سط�س 2017، لرتكاب جرائم جماعية �سد 

مدنيني من الروهينغا”.

لندن تريد تكثيف 
مفاو�ضات “بريك�ضت”

وفد اأمريكي حلث تركيا 
على االلتزام بعقوبات اإيران

واشنطن/    موسكو ـ رويترز:

 عرب الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اأم�س اخلمي�س عن تطلعه اإلى عقد لقاء ثان مع نظريه الرو�ضي فادميري 
بوتني، م�ضددا على اأن اللقاء االأول كان ناجحا على الرغم من عا�ضفة االنتقادات التي اأثارها يف الداخل واخلارج.

وكت���ب على تويرت قائا “القمة مع رو�ضيا جنحت جناحا عظيما لكنها مل تكن كذلك مع عدو ال�ضعب احلقيقي، 
و�ضائ���ل اإعام االأخب���ار الكاذبة. اأتطلع الجتماعنا الثاين ك���ي يت�ضنى لنا بدء تنفيذ بع�س م���ن االأمور العديدة التي 
بحثناه���ا، مبا يف ذلك الت�ضدي لاإرهاب واأمن اإ�رشائيل واالنت�ضار النووي والهجمات االإلكرتونية والتجارة واأوكرانيا 
و�ض���ام ال����رشق االأو�ضط وكوريا ال�ضمالية وغريه���ا”. من جانبه، اتهم الرئي�س الرو�ض���ي فادميري بوتني اأم�س قوى 
يف الوالي���ات املتح���دة مبحاولة تقوي�س جناح قمته االأولى مع نظريه االأمريكي، وق���ال اإنهما متكنا مع ذلك من بدء 
م�ض���رية حت�ضني العاق���ات االأمريكية الرو�ضية. وقال بوتني متحدثا اإلى دبلوما�ضيني رو�س جتمعوا يف مو�ضكو من 
�ضتى اأنحاء العامل اأم�س اإن القمة كانت ناجحة يف املجمل، لكنه �ضكا مما و�ضفها بجهود اأمريكية “قوية” لتخريبها.

ترامب يعرب عن تطلعه لجتماع ثان مع بوتني

أنقرة ـ رويترز: 

اأعلن م�ض���وؤول ب���وزارة اخلارجية الرتكية، 
ي�ض���م  اأمريكي���ا  وف���دا  اأن  اخلمي����س،  اأم����س 
واخلارجي���ة  اخلزان���ة  بوزارت���ي  م�ضوؤول���ني 
�ضيلتق���ي م�ضوؤولني اأت���راك، اجلمعة، يف اأنقرة 

لبحث العقوبات التي ت�ضتهدف اإيران.
وقال امل�ضوؤول الرتكي لرويرتز “�ضيقوم 
وف���د اأمريكي يجري حاليا حمادث���ات يف الهند 
بزيارة الأنقرة، اجلمعة، تتعلق بالعقوبات على 

اإيران”.
واأ�ض���اف “�ضيلتق���ي الوف���د مبوؤ�ض�ض���ات 
مرتبط���ة باالأم���ر مب���ن يف ذل���ك م�ضوؤولون من 

وزارتي اخلارجية واملالية”.
واأكد متح���دث با�ضم ال�ضف���ارة االأمريكية 
اأن املحادث���ات �ضتجرى اليوم اجلمعة و�ضرتكز 

على العقوبات على اإيران.
وق���ال م�ض���وؤول كب���ري ب���وزارة اخلارجي���ة 
وا�ضنط���ن  اإن  املا�ض���ي،  ال�ضه���ر  االأمريكي���ة، 
اأبلغ���ت حلفاءه���ا ب���اأن يتوقفوا ع���ن ا�ضترياد 
النف���ط االإي���راين بحل���ول نوفمرب وه���ي دعوة 
عار�ضته���ا اأنقرة علن���ا. وقال وزي���ر اخلارجية 
الرتكي مولود ت�ضاوو�س اأوغلو، قبل 3 اأ�ضابيع 
“اإيران جارة جيدة ولدينا عاقات اقت�ضادية. 
لن نقطع عاقاتن���ا التجارية مع اإيران الأن دوال 

اأخرى طلبت منا هذا”.

بانكوك ـ أ ف ب: 
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جددت إدارة نادي باربار تعاقدها مع حسن مدن؛ ليقود فريق فئة الشباب لكرة اليد للموسم الريايض 
املقبل.

إذ وبحسب مدير لعبة كرة اليد بنادي باربار عيل الجوكم فإن املفاوضات متت بنجاح لبقائه ضمن 
الطاقم الفني؛ ليقود فئة الشباب مع توليه مهمة املدرب املساعد للفريق األول بجانب املدرب 

سيدعيل الفالحي.
وكانت اإلدارة نفسها قد أعلنت قبل أيام قليلة عن تشكيل األجهزة الفنية للفئات العمرية، والذي شهد 

عودة ابن النادي والالعب السابق أحمد التاجر - الذي خاض أول محطة تدريبية عىل صعيد الرجال 
باملوسم املايض مع فريق التضامن - لقيادة فريق الناشئني، واستمر حسن النشيط مدربا لفئة األشبال 

وعبداإلله عيل مدربا لفئة التجمع وعيل الشويخ مدربا لحراس الفئات.

ح�����س�����ن م����������دن ي������ق������ود ش������ب������اب ب������ارب������ار

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

واص��ل منتخبن��ا الوطن��ي لك��رة 
الس��لة للشباب سلس��لة انتصاراته 
يف البطول��ة العربي��ة، بف��وزه عىل 
املنتخ��ب األردين بنتيجة )72/  50(، 
يف املب��اراة الت��ي جمع��ت بينهام 
مساء أمس )الخميس(، عىل الصالة 
املغط��اة مبجم��ع ص��االت اس��تاد 
القاه��رة الدويل، ضمن منافس��ات 
الجول��ة الخامس��ة م��ن البطول��ة 
العربية ال�17 لكرة الس��لة للشباب 
تح��ت )18 عاًم��ا(، املقام��ة حالًيا 
يف العاصم��ة املرصي��ة - القاهرة، 
وتس��تمر حتى 24 يولي��و الجاري، 

مبشاركة 7 منتخبات عربية. 
  وضمن منتخبن��ا الوطني صدارة 
الرتتي��ب الع��ام لل��دور التمهيدي 
للبطولة والتأهل إىل املربع الذهبي 
بعد أن رفع رصي��ده إىل 10 نقاط 
م��ن 5 انتصارات، فيام وصل رصيد 
األردن إىل 5 نق��اط م��ن فوزي��ن 

وخسارة واحدة. 
  وس��يخضع منتخبنا للراحة اليوم 
حس��ب نظ��ام البطول��ة، عىل أن 
يس��تأنف لقاءاته يوم غٍد الس��بت 
بلقاء ش��قيقه املنتخب اإلمارايت، يف 

ختام منافسات الدور التمهيدي. 
  ع��ودة للمواجه��ة، الت��ي جاءت 
 )8  /20( كاآليت:  أش��واطها  نتائ��ج 
البحري��ن،   )6  /15( البحري��ن، 
و)16/  14(  البحري��ن   )20  /23(
األردن، ف��إن منتخبنا س��يطر عىل 
بفضل  االربعة  األش��واط  مجريات 
التنظيم الدفاعي القوي والسيطرة 
عىل املتبعات املرت��دة، عالوة عىل 

األداء الجامعي املتزن يف الهجوم. 
  وتن��اوب ع��ىل تس��جيل نق��اط 
منتخبن��ا ال���72، مزم��ل أم��ر 15 
نقطة، عبدالله الكوهجي 14 نقطة 
منها 3 ثالثيات، مصطفى حسني 13 
نقطة منها 3 ثالثيات، محمد كريم 
11 نقطة، ع��يل جابر وباقر عيىس 
7 نقاط ل��كل منهام، ن��واف نبيل 
وأحمد خليف��ة نقطتني لكل منهام 

وعيل حسني نقطة واحدة. 

  الشوط األول 

  وب��دأ م��درب منتخبن��ا س��لامن 
رمض��ان املباراة بتش��كيلة ضمت: 
باقر عيىس، كريم محمد، مصطفى 

حسني، عيل جابر وعيىس أحمد. 
  وج��اءت بداية املب��اراة متكافئة 
جان��ب  م��ن  الفن��ي  املس��توى 
املنتخبني، وأخ��ذ منتخبنا األفضلية 
بتقدمه 6/  3 ب6 نقاط متتالية من 

كريم محمد. 
  ومتكن املنتخب األردين الذي عّول 
ع��ىل التصويب الث��اليث مبكرًا من 
تعديل النتيجة يف مناسبتني آخرها 
8/  8، قبل أن يتدخل مدربه بطلب 

الوقت الفني األول له. 
  واعتم��د منتخبن��ا طريقة الدفاع 
رجل لرجل بط��ول امللعب أليقاف 
خطورة هج��وم املنتخ��ب األردين 

وإيقاعه يف األخطاء الهجومية. 
  واس��تعاد منتخبنا التقدم مجدًدا 
ونج��ح يف إيقاف الهج��وم األردين 
عن التسجيل، وراح بتوسيع الفارق 
وصوال لحس��م الربع األول بنتيجة 

 .8  /20
  وواصل منتخبنا أفضليته مع بداية 
الربع الثاين الذي وسع فيه الفارق 

إىل 27/  9، بفضل التنظيم الدفاعي 
تحت السلة، وظل محتفظا بتقدمه 

منتصف الفرتة 32/  11. 
  وأض��اع العب��و منتخبن��ا العديد 
من الفرص الس��انحة للتسجيل من 
مختلف املواضع، لينتهي الش��وط 
األول بتقدم منتخبنا بالفارق نفسه 

وبنتيجة 35/  14.  

  الشوط الثاني 

  وب��ادل املنتخ��ب األردين منتخبنا 
س��جال تس��جيل النق��اط بداي��ة 
الش��وط الثاين م��ع أفضلية التقدم 
لألحمر ال��ذي حافظ عىل فارق ال� 

20 نقطة 40/  20. 
  وواص��ل نج��وم منتخبن��ا تألقهم 
من خالل إحكام املناطق الدفاعية 
تحت الس��لة والتأل��ق باملتابعات 
الهجومية واإلخرتاق��ات من تحت 
س��لة الخصم لينجحوا بالفوز بهذا 

الربع 58/  34. 
  وف��رض نجومن��ا س��يطرتهم عىل 
مجري��ات الرب��ع األخ��ر بفض��ل 
وعبدالله  تألق مصطف��ى حس��ني 
الكوهج��ي يف التصوي��ب البعي��د 
ومحمد كري��م يف املتابعات تحت 

السلة وعيل جابر وعيىس أحمد يف 
االخرتاقات، إذ واصل منتخبنا األداء 
نفس��ه واس��تحق من خالله الفوز 
بهذا الربع بف��ارق مريح وبنتيجة 

 .50  /72

 أحمد: البطولة محطة 

إعداد اآلسيوية 

  قال الع��ب منتخبنا الوطني لكرة 
الس��لة للش��باب عيىس أحمد، إن 
مش��اركة منتخبنا يف هذه البطولة 
م��ن أج��ل االحت��كاك باملنتخبات 

األفريقية القوية. 
  وأوض��ح أحم��د أن املش��اركة يف 
البطول��ة العربي��ة ي��أيت تحض��رًا 
ينتظر  الذي  اآلس��يوي  لالستحقاق 
البطول��ة  يف  والتمتث��ل  منتخبن��ا 
اآلس��يوية تحت 18 س��نة املؤهلة 
لكأس العامل، التي ستقام بالعاصمة 
بانك��وك مطلع ش��هر  التايلندي��ة 

أغسطس املقبل. 
  وأضاف أحمد: “برصاحة ال ميكن 
الق��ول إن منتخبن��ا وضع قدمه يف 
البطول��ة م��ن أجل املنافس��ة عىل 
لقبه��ا، نح��اول يف كل مب��اراة أن 

نج��اري خصمنا بأق��وى وأفضل ما 
لدين��ا من جهد ب��دين وفني وذلك 
من أجل اكتساب الخربة واالحتكاك 
والذي سيعود علينا بالنفع ملا نحن 
مقبلني عليه عىل صعيد االستحقاق 
اآلسيوي، كوننا نعترب هذه البطولة 
هي محطة إعداد ج��ادة للبطولة 
اآلس��يوية وال��ذي نأم��ل أن نوفق 

فيها”. 
  وتاب��ع: “املنافس��ة ع��ىل اللقب 
ليست من أولوياتنا بقدر ما توفره 
البطول��ة لنا من فرص��ة الالحتكاك 
واالس��تفادة من م��دارس مختلفة 
من أفريقيا، تركيزن��ا حالًيا منصب 
عىل االس��تفادة الفنية من مواجهة 
منتخبات قوية، وهذا ما سيساعدنا 
عىل كس��ب املزيد من الخربة عىل 

صعيد املنافسات القوية”. 
  وأشاد أحمد بالتزام جميع زمالئه 
الالعبني وبحال��ة االنضباط العالية 
التي تتميز بها املجموعة يف أوقات 
والتدريبات، مرجًعا ذلك  الوجبات 
إىل أن جميع الالعبني يدركون جيدا 
ما لهم وعليهم وواجباتهم وما هو 

املطلوب منهم.
  ولف��ت العب منتخبنا الوطني أن 

هذه الحالة من االنضباط وااللتزام 
ووع��ي الالعبني تس��اهم يف نجاح 
البطول��ة، وتعك��س  املش��اركة يف 
إيجابيات كث��رة عىل الفرتة املقبلة 
التي يس��عى فيها الجميع لتحقيق 

أهداف املشاركة. 

اليوم راحة لألحمر   
الشاب 

  وس��يخضغ منتخبنا الوطني اليوم 
إىل الراح��ة اإلجباري��ة، وذلك وفق 
نظ��ام البطولة وجدو املنافس��ات، 
ع��ىل أن يختت��م لقاءات��ه بالدور 
التمهي��دي يوم غٍد الس��بت بلقاء 

املنتخب اإلمارايت. 
  وسيس��تغل الجهاز الفني ملنتخبنا 
ه��ذا اليوم م��ن أجل االس��تعداد 
الجيد للمرحلة املقبلة من البطولة، 
إذ س��يواصل منتخبن��ا تدريباته��ا 
التي س��تخصص الستشفاء الالعبني 
ومعالجة األخط��اء التي وقعوا بها 

خالل املباريات املقبلة. 
  وسيتضمن تدريب منتخبنا اليوم 
جلس��ة فنية ملتابعة ورصد مقاطع 
من لق��اءات املنتخب اإلمارايت عرب 
الفيديو ورشحها بالربنامج التحلييل 

“الدارت فيتش” من قبل مس��اعد 
املدرب حس��ن م��ي ورشح نقاط 
القوة والضعف لدى املنتخب، فيام 
ستكون هناك جلس��ة فنية نهائية 
صباح يوم غٍد لرشح خطة اللعب. 

  تألق كبير لكريم 
محمد في”الريباوند” 

  تألق العب منتخبنا الوطني لكرة 
السلة للشباب كريم محمد بشكل 
بارز يف الشقني الدفاعي والهجومي 
بع��د أن بس��ط س��يطرته املطلقة 
ع��ىل منطقة تح��ت الحلق يف كال 

الجانبني. 
  وبرز كريم كثرًا يف متابعة الكرات 
املرت��دة م��ن الحل��ق يف الدف��اع 
والهجوم، وس��اهم بش��كل كبر يف 
الخمس  انتصارات منتخبنا  سلسلة 
املاضية، إذ لعب كريم دورًا محورًيا 
يف إحكام املناط��ق الدفاعية تحت 
السلة والتألق باملتابعات الهجومية 

واالخرتاقات. 
  كري��م ذو ال�18 عاًما يلعب مبركز 
5 “الس��نرت” والذي يلعب به أطول 
وأقوى الالعب��ني بكل فريق، للعب 
تحت الس��لة يف الهج��وم والدفاع، 
يتميز يف املتابعات “ريباوند”، كام 

يجيد التسجيل من تحت الحلق. 
  كري��م ال��ذي لع��ب مبع��دل 25 
دقيقة للمباراة الواحدة، حقق 31 
عملية متابعة للكرة كأعىل رقم يف 
املتابعات بالبطولة خالل املباريات 
املاضي��ة، منه��ا 14 متابعة دفاعية 

و17 هجومية. 
  واستطاع كريم تسجيل 28 نقطة 
مبعدل %45.8 منها 49.4 للتصويب 
الثنايئ، كام قام ب7 عمليات رسقة 
للكرة من الخصم، ومرر 4 متريرات 

حاسمة لزمالئه للتسجيل. 

  اإلمارات تكسب 
الجزائر 

 ويف املب��اراة األوىل أم��س، حق��ق 
املنتخب اإلمارايت انتصاره األول يف 
البطولة، حينام تغلب عىل حساب 
نظ��ره املنتخب الجزائ��ري بنتيجة 
)69/  51(.    وأنع��ش اإلمارات بهذا 
الفوز آماله يف املنافس��ة عىل املركز 
الرابع املؤهل للدور نصف النهايئ، 
بعد أن رفع رصيده إىل 5 نقاط من 
ف��وز و3 هزائم، فيام تلقى الجزائر 
الهزمية الثانية ع��ىل التوايل مقابل 
انتصارين وبات رصيده إىل 6 نقاط. 
  وج��اءت نتائ��ج أش��واط املباراة 
اإلمارات، )13/  7(  كاآليت: )20/  13( 
اإلم��ارات   )11  /22( الجزائ��ر، 

و)20/  14( اإلمارات.

األحمر يطيح ب�”نشامى األردن” ويحجز مقعده بالمربع الذهبي
للش��باب” الس��لة  “عربي��ة  ف��ي  لمنتخبن��ا  راح��ة  الي��وم 

القاهرة                   محمد الدرازي 

كريم محمد عيسى أحمد 

من لقاء منتخبنا أمام األردن أمس

من تدريبات منتخبنا الوطني للشباب   تصوير: رسول الحجيري

حسن مدن
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17 األولمبي��ة تنظ��م فاعلي��ة الجري والمش��ي األولمب��ي اليوم
ضاحية السيف                   اللجنة األولمبية البحرينية

تضامنا مع اللجنة األوملبية 
الدولية واللجان األوملبية الوطنية 
وبالتعاون والتنسيق مع االتحاد 
البحريني اللعاب القوى ممثال 

بلجنة عدايئ البحرين تنظم 
اللجنة األوملبية البحرينية يف 

الخامسة والنصف من مساء اليوم 
فعالية اليوم األوملبي السنوية 
والتي ستقام يف محيط مدينة 

الشيخ عيىس الرياضية خلف ستاد 
البحرين الوطني.

الفعالية ستشمل امليش والجري 
املفتوح ملسافة 3 كيلومرتات 

وللجنسني من مختلف الفئات 
العمرية والجنسيات املقيمة عىل 

ارض اململكة.
املدير الفني املكلف باالرشاف 

عىل تنظيم هذه الفعالية 

الوناس مادن اكد عىل ان اللجنة 
املنظمة للفعالية انتهت من كل 
التحضريات وسوف يتم فتح باب 

التسجيل للراغبني يف املشاركة 
اعتبارا من الساعة الرابعة من 

عرص اليوم الجمعة وسوف توفر 
اللجنة األوملبية فانيالت خاصة 

لكل مشارك كام سيتم منح 
املشاركني شهادات مشاركة يعد 

ختام الفعالية مبارشة.
واعرب الوناس عن متنياته 

بتجاوب املجتمع البحريني مع 
الدعوة املفتوحة للمشاركة يف 

هذه الفعالية الرياضية الرتفيهية 
والتي تجسد قيم ومبادئ الحركة 
األوملبية وتعزز أهمية الرياضة يف 
الحفاظ عىل الصحة العامة للفرد 

واملجتمع.

وكانت اللجنة األوملبية البحرينية 
قد أصدرت تعميام شامال لجميع 

االتحادات الرياضية املنضوية 
تحت مظلتها للمشاركة يف فعالية 

اليوم األوملبي واالمر ذاته تم 
تعميمه عىل جميع منتسبي 

اللجنة األوملبية بهدف تكثيف 
املشاركة بحيث تكون موازية 

لحجم الحدث.

أك��د مدي��ر بارب��ار لك��رة اليد 
ع��ي الجوكم أن نجم البنفس��ج 
ومنتخبنا الوطني الس��ابق جعفر 
البنفس��ج  ب��اٍق مع  عبدالق��ادر 
وس��يمثل صفوفه يف منافس��ات 

املوسم الريايض املقبل.
وقال الجوكم يف ترصيح ل�”البالد 
س��بورت” إن القائ��د جعفر كان 
عىل وش��ك االنتق��ال لن��اٍد آخر 
وخوض محط��ة احرتافية أخرى، 
إال أن��ه ولع��دم ح��دوث توافق 
بني الطرفني، ق��رر الالعب البقاء 
يف صف��وف بارب��ار وقيادت��ه يف 
املحلي��ة  املقبل��ة  اس��تحقاقاته 
منها والخارجي��ة، وهذا أمر بكل 
تأكيد يصب لصالح الفريق الذي 

سيس��تفيد من خرباته وإمكاناته 
القيمة. 

ورداً عىل س��ؤال “البالد سبورت” 
حول إجراءاتهام مع الحارس عي 
جعفر  الدائرة  وعم��الق  الطويل 
عب��اس واللذين انتهت عقودهام 
م��ع باربار، أش��ار الجوكم إىل أن 
إدارة الن��ادي تحصلت عىل رغبة 
الالعب��ني لالس��تمرار يف صف��وف 
الفري��ق ملوس��م آخ��ر. موضحاً 
أن عب��اس ميتلك اس��تغناءه بيده 
واملفاوضات جارية معه مبارشة، 
أما الطويل فاإلدارة س��تفتح باب 
املفاوضات م��ع نظريتها يف نادي 

االتحاد من أجل إنهاء األمر.
وب��ني الجوك��م أن إدارة الن��ادي 

تسعى جاهداً إلحداث االستقرار 
يف الفري��ق م��ن خ��الل االبق��اء 
عىل كافة أبناء الن��ادي من أجل 

تجهيز باربار بالصورة املثىل التي 
تجعل��ه عىل اس��تعداد ت��ام ألن 
يخوض اس��تحقاقاته املهمة بكل 

قوة وتحقي��ق األهداف املرجوة، 
كون الفريق س��يكون عىل موعد 
لخوض مباراة السوبر مع النجمة 

يف باك��ورة املس��ابقات املحلي��ة، 
ال��دوري  ملس��ابقتي  باإلضاف��ة 
وال��كأس، كام تم اعت��امد أوراق 
مش��اركته من قبل وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة يف البطول��ة 
التي  الدوري(  )أبطال  اآلس��يوية 
س��تقام يف األردن، وق��د يتواجد 

أيضاً يف البطولة الخليجية.
الجدي��ر ذكره، أن بارب��ار بقيادة 
مدرب��ه س��يدعي الفالحي ظهر 
بحلة رائعة باملوس��م املايض بعد 
وصوله لنهائي��ي الدوري والكأس 
وخرج منهام ببطولة الدوري بعد 
غياب 10 س��نوات واحتل املركز 

الثاين يف البطولة األخرى.

جعفر عبدالقادر يقود كتيبة باربار بالموسم المقبل
الجوكم: وعباس...  الطويل  عقدّي  لتجديد  تسعى  اإلدارة 

علي الجوكم

علي مجيد

ب��دأت منتخباتن��ا الوطني��ة لك��رة 
الطاولة مشوارها يف بطولة غرب آسيا 
التي تس��تضيفها العاصم��ة األردنية 
عامن وتستمر حتى 22 يوليو الحايل 
األردن،  البحري��ن،  دول:  مبش��اركة 

السعودية، اإلمارات والكويت. 
وميث��ل املنتخبات 12 العب��اً والعبة 
ه��م: محم��د عب��اس عبدالوهاب، 
إلي��اس أحم��د اليايس، راش��د خالد 
س��ند، مرتىض سيدحس��ني، س��لامن 
محمد عي، سيدحسني حسن مجيد، 
عي عباس عبدالوهاب، فاضل عباس 
ع��ي، مري��م عبدالله الع��ايل، رقية 
أحمد اليايس، فاطمة عبدالله العايل، 

وأمريتا بهديك. 
ويف منافسات الرجال، متكن الالعب 
راش��د س��ند من الفوز عىل الالعب 
بوش��ليبي  عبدالعزي��ز  الس��عودي 
)3/1(، ث��م فاز ع��ىل الالعب أيوب 
جاب��ر م��ن األردن بنتيج��ة )3/0(، 
وخ��ر الالع��ب محمد عب��اس من 
السعودي نايف الجدعي )3/1(، ثم 

فاز محمد عباس يف املواجهة الثانية 
عىل االم��ارايت فيصل أحم��د بنتيجة 
)3/2(، وفاز العبنا إلياس اليايس عىل 
العراقي محم��د زياد بنتيجة )3/1(، 
ثم فاز عىل السعودي صالح املطريي 

بنتيجة )3/0(. 
وخر الالعب سيدحسني حسن من 

العراق��ي أنور مؤي��د بنتيجة )3/1(، 
وخ��ر فاض��ل عباس م��ن الالعب 
األردين رائ��د الدمي��ي )3/1(، وفاز 
سيدحسني حس��ن عىل األردين قيص 
قض��امين )3/0(، وف��از إلياس اليايس 
عىل السعودي صالح املطريي )3/0(، 
وراشد س��ند عىل األردين زياد عزيز 

الثامني��ة،  دور  إىل  وتأه��ل   )3/2(
فيام فاز س��لامن عباس عىل العراقي 
منتظر فاضل )3/1(، وإلياس اليايس 
خ��ر من األردين محمد بن س��المة 
)3/0(، وف��از محم��د عب��اس ع��ىل 
األردين محم��د العقي��ل )3/0( وفاز 
أيضاً عىل الس��عودي عي الخرضاوي 

 .)3/1(
ومتكن الالع��ب س��لامن عباس من 
الفوز ع��ىل الس��عودي )3/0(، وفاز 
فاضل عباس عىل العب أردين بنتيجة 

 .)3/0(
وتأهل سيدحس��ني حس��ن إىل دور 
الثامنية بفوزه عىل الس��عودي سامل 
الس��ويلم بنتيج��ة )3/2(، وفاز عي 
عباس عىل الس��عودي سامل السويلم 

 .)3/1(
وتنتظ��ر منتخبات الرجال مواجهات 
قوية يف دور الثامني��ة، ومن املؤمل 
أن يواصل الالعبني تألقهم يف البطولة 
والوصول إىل الدور النهايئ بإذن الله.

تأهل سند وحسن وعباس إلى دور الثمانية

منتخبات الطاولة تبدأ مشوارها في بطولة غرب آسيا
الرفاع                   اتحاد الطاولة

جانب من المواجهات 

فريق باربار لكرة اليد

محفوظ ُيحكم في كأس آسيا 
للناشئين

الرفاع - اتحاد الطاولة: كلف االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، حكمنا الدويل 

عامر محفوظ، للمشاركة يف إدارة 
مباريات نهائيات كأس آسيا للناشئني 

)تحت 16 سنة(، والتي ستقام يف ماليزيا 
خالل الفرتة 20 سبتمرب وحتى 7 أكتوبر 

املقبلني.
 وجاء اختيار عامر محفوظ من قبل االتحاد اآلسيوي، ليمثل 
بذلك التحكيم البحريني يف البطولة التي تشهد مشاركة 16 
منتخبا.  وإىل جانب محفوظ، تم اختيار 11 حكام للساحة 

أيضا مبا مجموعه 12 حكام، باإلضافة إىل 16 حكام مساعدا، 
كام تم اختيار 4 مراقبني للمباريات و5 مقيمني للحكام، 

باإلضافة إىل مدربني اثنني للياقة البدنية للحكام.
 ويعد اختيار محفوظ ضمن قامئة الحكام للبطولة اآلسيوية 
تواصال لتواجد التحكيم البحريني عىل جميع األصعدة ويف 

مختلف البطوالت الكروية، مبا يعكس الصورة املتطورة 
والرائدة للصافرة الوطنية.

 ويعترب الحكم عامر محفوظ من ضمن قامئة النخبة اآلسيوية 
للعام الحايل )2018(، وكان قد حصل عىل الشارة الدولية 

العام )2015(.  وسبق ملحفوظ أن شارك يف إدارة العديد من 
املباريات مبختلف البطوالت، ومن أبرزها دوري أبطال آسيا 

وكأس االتحاد اآلسيوي.
 ويعد عامر محفوظ من الوجوه التحكيمية الشابة، والتي 

ينتظر لها مستقبال زاهرا يف األيام القادمة عىل مستوى 
مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، نظري الثقة التي يحظى 

بها من خالل تكليفه بعديد من املباريات وأدائه املميز فيها.

مادن الوناس

عمار محفوظ

يبدأ منتخبنا الوطني للشباب 
لكرة اليد املرحلة الثانية يف 

البطولة اآلسيوية السادسة عرش 
للشباب واملقامة حالياً يف مدينة 

صاللة العامنية عندما يخوض 
أوىل مبارياته بالدور الرئيس 
مساء اليوم )الجمعة( مبالقاة 

املنتخب العراقي يف متام الساعة 
الرابعة وخمس وأربعني دقيقة 

بالتوقيت املحي ضمن منافسات 
املجموعة األوىل للتصفيات 

املؤهلة ملونديال كأس العامل 
القادمة.

وجاء تأهل منتخبنا اىل الدور 
الثاين بعد تصدره املطلق 

ملنتخبات املجموعة الثالثة 
بفوزه عىل منتخبي الصني تايبيه 

والسعودية، ما أدى اىل وقوعه يف 
املجموعة األوىل بالدور الثاين اىل 
جانب منتخبات كوريا الجنوبية، 

العراق وعامن، أما املجموعة 
الثانية فقد ضمت منتخبات 

السعودية، اليابان، قطر وإيران.
وتكمن أهمية مباراة اليوم يف 

املنافسة عىل املركزين األول 
والثاين يف املجموعة، وهو ما يزيد 

من صعوبة املباراة خاصة وأن 
املنتخب العراقي من املنتخبات 

الجيدة التي قدمت نفسها 
بصورة مميزة يف هذه البطولة 

مستفيداً يف ذلك من اإلمكانات 
الفنية والبدنية العالية التي 

يتمتع بها العبوه.
من جانبه استقر منتخبنا عىل 

تحضرياته الفنية اىل مباراة اليوم 
مكتفياً من التدريب الخفيف 
الذي أجراه يوم أمس والذي 
تطرق فيه الجهاز الفني اىل 
أخطاء املباراة األخرية أمام 
السعودية، مع الرتكيز عىل 
أسلوب املنتخب يف مباراة 
اليوم بكيفية التعامل مع 

مكامن الخطورة والضعف لدى 
العراقيني.

ومن املتوقع أن يبدأ منتخبنا 
بالتشكيلة التي كان عليها يف 

مباراتيه السابقتني مع احتاملية 
مشاركة الالعب أحمد جالل يف 

حالة اكتامل جاهزيته وإجراءات 

تسجيله بالبطولة، وعدا ذلك 
فإن الجهاز الفني سيعتمد عىل 
الطريقة املعتاد عليها يف حالة 

الدفاع وتطبيق الطريقة املغلقة 
مع إجراء بعض التبديالت عند 
التحول اىل الهجوم كام حدث 
أمام املنتخب السعودي، ومن 

الطبيعي أن يالقي الفريق 
صعوبة متوقعة يف ظل القوة 

البدنية لالعبي العراق، إال 
أن أسلوب اللعب الريع 

والتحركات الجامعية املدروسة 
قد تربك خيارات الخصم وتسهل 

من مهمة املنتخب يف الخروج 
بنقاط اللقاء.

منتخب الشباب لكرة اليد 

منتخبنا للشباب يالقي العراق في الدور الثاني اآلسيوي
مشاركة واردة لالعب أحمد جالل



أش��ار مدير فريق ك��رة اليد بنادي 
أن  إىل  فالم��رزي  خال��د  النجم��ة 
تجديد عقد الالعب حس��ن بابور 
ليستمر يف متثيل “الرهيب” ما هي 

إال مسألة وقت.
ل���  ترصي��ح  يف  فالم��رزي  وق��ال 
“الب��الد س��بورت” إن إدارة ناديه 
خاطب��ت نظريتها يف الدير بش��أن 
رغبته��ا بتجديد التعاقد مع البابور 
واالستفادة من خدماته وإمكاناته، 
وقد عقدت اإلدارتن اجتامعاً فيام 
بينهام ملناقشة األمر، واألمور تسري 

عىل ما يرام ولله الحمد.
وأكد فالمرزي أنه عىل ثقة تامة يف 
إمكاني��ة نادية بتجديد التعاقد مع 
الالعب وإبقاءه يف صفوف الفريق 

ملواسم أخرى.
وع��ام إذا ناديه يعمل ع��ىل إبرام 
صفقة جديدة بعدما ضمن تجديد 
غالبية العبيه، بن فالمرزي أنه ويف 
الوقت الحايل ال توجد أي صفقات 
للفري��ق، ولك��ن قد يح��دث ذلك 
بحس��ب رؤية مدرب الفريق الذي 
س��تكون له الكلمة بع��د أن يطلع 
ع��ىل الالعب��ن ومراكزه��م ومدى 

احتياجه لذلك من عدمه.
وعن هوية املدرب الذي س��يتوىل 
قيادة النجمة باملوس��م املقبل، قال 
فالم��رزي إن نادي��ه يف مفاوضات 
جارية مع 3 مدربن، اثنان عربيان 
والثال��ث أجنبي، وه��م عىل قدم 
وس��اق من أجل إنهاء هذا امللف، 

والعمل عىل خطة اإلعداد والتحضري 
للموسم امليلء باملشاركات.

وع��ن اس��تمرار الح��ارس هش��ام 

عبداألمري مع الفريق، أكد فالمرزي 
أن “هشوم” باٍق دون شك وسيكون 
تواج��ده يف بطولة الع��امل لألندية 

مبثابة التكري��م  الالئق واملتميز له 
ملا قدمه من تضحيات وجهود عىل 
مدار السنن التي قضاها يف خدمة 

ه��ذا الكيان، س��اهمت مع زمالئه 
فيام وصل إلي��ه الفريق من اعتالء 
منصات التتويج املحلية والخارجية.
وينتظر الفريق النجاموي مشاركات 
عدة يف هذا املوسم محلياً وخارجياً، 
ولك��ن الحدث األه��م واألبرز هو 
تواج��ده يف بطولة الع��امل لألندية 
“الس��وبر غلوب” التي س��تقام يف 
دوح��ة قط��ر خالل الف��رة 16 إىل 
19 اكتوبر املقبل مبش��اركة 8 فرق 
وهي )ممثلنا النجاموي، برش��لونة 
الفرنيس، فوكس  اإلسباين، مونبلييه 
برلن األمل��اين، الحاممات التونيس، 
توبات الربازييل، س��يدين االس��رايل 

وأخرياً السد القطري(.

تجديد عقد بابور مسألة وقت... وهشوم باٍق لهذا السبب
عربي��ان وأجنبي لقي��ادة الرهي��ب النجم��اوي... فالمرزي:

علي مجيد

والتس��جيل  الحكام  لجنت��ا  زارت 
#أقوى_رجل_بحريني2  لبطول��ة 
ن��ادي النخي��ل الواق��ع مبنطق��ة 
س��ار باملحافظة الش��املية، وذلك 
لتقديم رشح ع��ن لوائح وأنظمة 
البطولة، التي س��تقام تحت رعاية 
املجل��س  لرئي��س  النائ��ب األول 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة، والذي 
ينظم��ه املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل 
خليفة تحت شعار #خلك_وحش 
يف الف��رة 21 - 23 فرباي��ر 2019، 
والتي سيس��بقها إقامة التصفيات 
التأهيلية يف الفرة 6 - 8 س��بتمرب 
القادم مبجمع السيف، حيث تأيت 

ه��ذه البطول��ة ضم��ن املبادرات 
التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة والهادفة لدعم 
املجال الريايض واإلنس��اين مبملكة 

البحرين. 
 وق��د التقى رئي��س لجنة الحكام 

أحمد جمش��ري وأم��ن الرس العام 
رئي��س لجن��ة التس��جيل عبدالله 
الس��ياس مبمثل��ن ع��ن الن��ادي، 
حي��ث تحدثا بش��كل مفصل عن 
التصفيات  وأنظمة  البطولة  لوائح 
التأهيلي��ة الت��ي ستس��بق إقامة 

واملق��رر  النهائي��ة،  املنافس��ات 
إقامته��ا يف س��بتمرب املقبل مبوقع 
الحدث، والتي ستشهد إقامة ثالث 
مسابقات يف األلعاب التالية: لعبة 
بنج برس “ق��وة الدف��ع”، ولعبة 
الرفع��ة املميتة ولعبة الس��كوات 

“قوة الرجلن. 
املكت��ب  أن  بالذك��ر  الجدي��ر   
االعالم��ي لس��مو الش��يخ خال��د 
ب��ن حمد ب��ن عي��ىس آل خليفة 
ق��د فتح ب��اب التس��جيل ملرحلة 
للبطول��ة  املؤهل��ة  التصفي��ات 
وأيض��ا األلعاب املصاحب��ة للكبار 
االلكروين املوق��ع  ع��رب   والصغار 

bhrstrongestman.com 
، حي��ث س��يكون هن��اك العديد 
املش��اركن  بانتظار  املفاجآت  من 
والجمهور عرب الحس��اب الرسمي 

للبطولة باالنستغرام. 

قدمتا شرحا عن لوائح بطولة أقوى رجل بحريني 2

لجنتا الحكام والتسجيل تزوران نادي النخيل
الرفاع                  المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

حسين بابورخالد فالمرزيهشام عبداألمير

الدوسري عضًوا في لجنة 
حكام كأس العرب لألندية

عن االتحاد العريب لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة القدم خليفة الدورسي، عضوا يف لجنة حكام كأس 

العرب لألندية األبطال للموسم الريايض 2018/2019.
 وقال األمن العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينن 
إن االتحاد استقبل خطابا من االتحاد العريب يتضمن تسمية خليفة 

الدورسي كعضو يف لجنة حكام كأس العرب لألندية األبطال.
 وسيعقد االجتامع األول للجنة يوم األحد املوافق 22 يوليو 

الجاري، وذلك يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية.
 وأكد البوعينن أن تسمية خليفة الدورسي عضوا يف لجنة حكام 

كأس العرب لألندية األبطال يأيت تأكيدا لكفاءة الكوادر البحرينية 
التحكيمية، خصوصا مع تواجد العديد من الكفاءات التحكيمية يف 

مختلف املجاالت.
 ومتنى البوعينن التوفيق لخليفة الدورسي يف مهمته املقبلة، 

مؤكدا أن اختياره جاء تواصال لسلسلة النجاحات واملكتسبات التي 
تحققها كرة القدم البحرينية.

الجمعة 20 يوليو 2018 
7 ذو القعدة 1439
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تستأنف اليوم الجمعة مباريات 
دوري املراكز الشبابية الثاين لكرة 
القدم الذي تنظمه وزارة شؤون 

الشباب والرياضة، انسجاماً مع رؤية 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة  الرامية 
إىل زيادة نسبة الربامج املوجهة إىل 
الشباب البحريني وتنفيذها بصورة 

مستمرة طوال العام وهو األمر الذي 
يتوافق مع سياسات املجلس األعىل 
للشباب والرياضة يف إرشاك الشباب 
يف برامج متنوعة مبختلف املجاالت 

واسراتيجية وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاسة هشام الجودر يف 

تعظيم دور املراكز الشبابية واألندية 
الوطنية يف احتضان الشباب.
وستنطلق املنافسات مببارايت 

املجموعة األوىل يف الساعة السادسة 
مساء بلقاء مركز شباب سافرة ومركز 

شباب السهلة الجنوبية، أما املباراة 
الثانية فسيلتقي فيها فريق مركز 

شباب السهلة الشاملية ومركز شباب 
صدد.

وقال مدير إدارة املراكز الشبابية 
بوزارة شؤون الشباب والرياضة 
نوار عبدالله املطوع إن الدوري 

سينطلق وسط استعدادات اللجنة 

املنظمة واللجان العاملة بعد التوقف 
للمشاركة يف بطولة نارص بن حمد 

الرمضانية )نارص11( ومشاركة املراكز 
الشبابية يف دوري خالد بت حمد 

لكرة قدم الصاالت السادس.
وأضاف املطوع إن اللجنة املنظمة 
أوصت اللجان العاملة بالعمل عىل 

إظهار املباريات بالشكل الالئق 
من الناحية التنظيمية مع الجولة 

الرابعة وخدمة الفرق املشاركة 
بأفضل ما ميكن تنفيذاً لتوجيهات 

وزير شؤون الشباب والرياضة هشام 
الجودر  بتوفري األجواء املالمئة للفرق 

يف الدوري الذي يقام للعام الثاين 
عىل التوايل خدمة للمراكز الشبابية 
واألندية الغري منضوية تحت مضلة 

االتحاد البحريني لكرة القدم لجعلها 

وجهة مالمئة لشباب البحرين.

افتتاح الجولة الرابعة 

عجلة دوري املراكز الشبابية الثاين 
لكرة القدم تعاود الدوران اليوم 

“الجمعة” مببارايت مركز شباب سافرة 
ضد مركز شباب السهلة الجنوبية 

يف الساعة السادسة مساء، تليها يف 
الساعة الثامنة مباراة مركز شباب 
السهلة الشاملية أمام مركز شباب 

صدد، وتقام املباراتان عىل ستاد نادي 
اتحاد الريف ضمن املجموعة األوىل 

يف افتتاح الجولة الرابعة.
ويتصدر املجموعة فريق مركز شباب 

كرزكان برصيد تسع نقاط من 3 
انتصارات، ويف املباراة األوىل يلعب 

سافرة والسهلة الجنوبية، وميتلك 

سافرة ست نقاط من فوزين وخسارة 
واحدة، فيام يدخل منافسه فريق 

مركز شباب السهلة الجنوبية اللقاء 
دون رصيد من النقاط بعد 3 خسائر 

متتالية.
سافرة يقدم مستويات جميلة ويأمل 

الصعود إىل أعىل املجموعة بشكل 
مؤقت قبل املباراة الثانية وقبل 

املباريات األخرى التي سيتغري معها 
ترتيب املجموعة يف ظل املنافسة 

الشديدة بن خمس فرق عىل األقل 
يف سباق التأهل إىل الدور الثاين 

املتوقع أن يشهد منافسة مختلفة 
وقوية جداً بن املجموعات األربع، 

بينام تلقى فريق مركز شباب السهلة 
الشاملية ثالث خسائر يف الجوالت 

الثالث املاضية رغم تقدميه مستوى 

الفت، إال أنه ال يستطيع الصمود 
حتى أواخر املباريات وال يستغل 

الفرص السانحة للتسجيل أمام 
املرمى، لذلك يصعب عليه املنافسة 

أو تعديل وضعه، خصوصاً يف ظل 
صعوبة املنافسة يف املجموعة التي 

تضم خمس فرق تأمل يف بلوغ الدور 
الثاين، ومن يفقد الفرصة يف ذلك 

سيقاتل عىل األمل الثاين وهو التأهل 
إىل مسابقة الكأس واالستفادة من 

الئحة الدوري.

 السهلة الشمالية 
يالقي صدد 

املباراة الثانية ضمن املجموعة األوىل 
أيضاً سيلتقي فيها فريقا مركز شباب 
السهلة الشاملية ومركز شباب صدد 

يف الساعة الثامنة مساء وهي مباراة 
ُيتوقع لها أن تكون قوية ألنها تجمع 

صاحب املركز الثاين فريق مركز 
شباب السهلة الشاملية بسبع نقاط 
من فوزين وتعادل مع فريق مركز 
شباب صدد خامس الرتيب بست 

نقاط من فوزين وخسارة بفارق 
األهداف عن فريق مركز شباب 

سافرة الرابع.
فريق السهلة الشاملية يقوده املدرب 
املتميز حسن مشيمع وميتلك العبن 
قادرين عىل تنفيذ الخطط املطلوبة 
للظفر بنقاط املباراة كاملة، وأثبت 
الفريق مقدرته عىل املنافسة منذ 

الجولة األوىل بتعادله بهفن ملثلهام 
مع فريق مركز شباب أبوقوة حامل 
اللقب يف نسخته األوىل وبطل كأس 

السوبر.
يف املقابل تعرض مركز شباب صدد 

إىل خسارة مفاجئة نتيجة افتقاده إىل 
5 العبن أساسين يف الجولة الثالثة 

جعلته خامساً، ويأمل التعويض 
يف هذه املباراة للبقاء يف املنافسة 

واللحاق بفرق املقدمة لضامن مقعد 
يف الدور الثاين للمنافسة عىل اللقب، 

خصوصاً وأنه ميتلك العبن قادرين 
عىل ترجيح كفته لكنهم سيواجهون 

منافسة قوية وصعوبة بالغة يف 
مسعاهم نظراً لقوة املجموعة 

ورشاسة التنافس فيها.

فريق السهلة الشمالية فريق مركز شباب صدد

سافرة يواجه السهلة الجنوبية... والسهلة الشمالية يصطدم بصدد
تغطية             اللجنة االعالمية

انط��الق الجول��ة الرابعة م��ن دوري المراكز الش��بابية )دورين��ا( اليوم

ابراهيم البوعينينخليفة الدوسري
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بع��ث رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم نائ��ب رئيس االتح��اد الدويل 
لكرة القدم الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة، برقي��ة تهنئ��ة إىل رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ 
ع��ي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
بعد ختام مشاركة الطاقم البحريني 
املونديايل املكون من حكم الس��احة 
نواف شكرالله والحكم املساعد يارس 
تلف��ت يف نهائيات كأس العامل 2018 

التي أقيمت يف روسيا.
 وقال الشيخ س��لامن بن إبراهيم يف 

برقي��ة التهنئة “يس��عدنا أن نتوجه 
والتقدير،  التحي��ة  بخال��ص  إليك��م 
لك��م  األمني��ات  بأطي��ب  مقرون��ة 
مبواصلة خدمة كرة القدم البحرينية 
ودفعها باتج��اه التقدم واالزدهار يف 

مختلف املجاالت”.
 وأعرب الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
يف برقي��ة التهنئة ع��ن رسوره وفائق 
الطاق��م  نج��اح  مبناس��بة  تهانين��ه 
البحرين��ي يف املش��اركة بإدارة بعض 
مباري��ات كأس العامل 2018، وتقديم 
شكرالله وتلفت مس��تويات متميزة 

عكس��ت صورة مرشقة عن التحكيم 

اآلس��يوي عموما والتحكيم البحريني 

خصوصا.

 وقال الشيخ سلامن بن إبراهيم أيضا 

“ويف هذا اإلطار، فإننا نش��يد بجهود 

اتحادكم املوقر يف دعم وتطوير قطاع 

التحكي��م يف اململكة، مؤكدين حرص 

االتحاد اآلس��يوي عىل مس��اندة تلك 

الجهود مبا يس��هم يف تعزي��ز مكانة 

الحكم اآلسيوي عىل مستوى الساحة 

الكروية الدولية”.

سلمان بن إبراهيم يهنئ اتحاد الكرة بنجاح الطاقم المونديالي
اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي

التنفيذي��ة  اللجن��ة  كثف��ت 
آسيا  لبطولة  بطولة  ملنافس��ات 
التاس��عة عرشة للك��رة الطائرة 
تحت 20 عاما، التي س��تنطلق 
ي��وم غد الس��بت ع��ىل صالتي 
للك��رة  البحرين��ي  االتحادي��ن 
الطاولة مبشاركة  ولكرة  الطائرة 
23 منتخبنا، تحضرياتها الحتضان 
بلغ��ت  إذ  اآلس��يوي،  الع��رس 
تحضريات جميع اللجان العاملة 
ذروته��ا؛ متهيدا ل��دوران عجلة 
لجنة  واطمئن��ت  املواجه��ات، 
احتكام البطولة برئاس��ة سعيد 
البحرين  توفري  درخش��ندة عرب 
ملختلف عوام��ل النجاح الالزمة 
الري��ايض  الح��دث  الس��تضافة 

اآلسيوي.
 من جهته، أوضح جهاد خلفان 
لبطولة  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
آس��يا للجن��ة احت��كام البطولة 
كافة  والتحض��ريات  التجهيزات 
الت��ي س��بقت موع��د انطالقة 
واألم��ور  رس��ميا،  املنافس��ات 
التنظيمي��ة والفني��ة الت��ي تم 
االنته��اء منه��ا حت��ى أصبحت 
الس��تضافة  جاه��زة  البحري��ن 

الحدث اآلسيوي مبكرًا.
وبدوره أبدى مس��ؤول الحكام 
بالبطول��ة جانك ج��ي ارتياحه 
الكامل للتحضريات التي قدمتها 
الت��ي  والتس��هيالت  اململك��ة 
لجنة  أعضاء  لجميع  س��تقدمها 
االحتكام واملنتخبات املش��اركة، 
لجنة  بأعض��اء  ع��رّف  بعده��ا 
االحتكام ومهامهم، ومن ثم قدم 
جانك ج��ي بع��ض املالحظات 
الخاصة بسري عمل اللجنة خالل 
التي  املتطلبات  البطولة وبعض 

تم توفريها بشكل فوري.
بعدها قام رئيس لجنة االحتكام 
س��عيد درخش��ندة فوز وصله 
البحرين وأعض��اء لجنته برفقة 
أعضاء اللجن��ة التنفيذية بجولة 
فندق��ي  م��ن  ل��كل  تفقدي��ة 
التدري��ب  وص��االت  البطول��ة 
والصالت��ني الرئيس��تني، حي��ث 
أشادوا بالتحضريات التي قام بها 
اتحاد الطائرة واللجنة التنفيذية 
وبالتجهي��زات التي توفرت من 

أج��ل تأم��ني ناج��ح التنظي��م، 
وأبدوا ثقته��م الكبرية يف نجاح 
التنظيم؛ ملا متتلكه البحرين من 
تنظيمية  وك��وادر  رياضية  بنية 

ذات خربات طويلة.

سيف: تشريف البحرين 
هدفنا

أكد العب منتخبنا لشباب الكرة 
الطائرة س��يف يوس��ف سيف 
ترشيف البحرين يف االستحقاق 
اآلس��يوي ال��ذي س��يقام ع��ىل 
الجاري  الش��هر  اململك��ة  أرض 
ه��و هدفهم األس��اس كالعبني، 
وأض��اف أن الالعب��ني عازم��ون 

ع��ىل تقديم أفضل املس��تويات 
أق��ى مرحلة  لبل��وغ  الفني��ة 
ميكن الوصول إليها، مش��ريا إىل 
أن املنتخب ق��ادر عىل ذلك يف 
ظل الدع��م الجامهريي املتوقع 
مواجهت��ه  علي��ه  تحظ��ى  أن 
باالستحقاق اآلسيوي، وأشار إىل 
أن تحض��ريات املنتخ��ب بدأت 
منذ مطلع الع��ام الجاري وفق 
االسرتاتيجية التي وضعها االتحاد 
منذ 3 أعوام. وتابع سيف قوله 
اللتني  األخريتني  املواجهت��ني  إن 
بعد عودته  املنتخ��ب  خاضهام 
من املعسكر التدريبي الخارجي 
جاءتا قويتني ومردودهام الفني 
كبري، إذ وقف الجهاز الفني عىل 
جهوزية الالعبني ومكامن القوة 
وما يحتاجه م��ن تعزيز لتقوية 

صفوفه إضافة.

 بروفة جادة أخيرة لألحمر

أخ��رية خاضها  تجرب��ة ج��ادة 
العب��وا منتخبن��ا قب��ل انطالقة 
املنافسات غد السبت، إذ التقوا 
وديا يف آخر محطاتهم املنتخب 
اإليراين أحد أبطال البطولة عىل 
صالة االتحاد، الذي استطاع أن 
يتفوق ب� 3 أشواط مقابل شوط، 
إذ ق��دم العبون��ا م��رود إيجايب 
املدرب يوس��ف  وف��ق خط��ة 
خليف��ة وال��ذي لج��أ ألكرث من 
تشكيلة خالل أشواط املواجهة؛ 

بهدف من��ح الف��رص أمام كل 
الالعبني، ونزوال عند رغبة مدربا 
املواجهة  اس��تمرت  املنتخب��ني 
لش��وط فاصل لزيادة االستفادة 
الجهوزية  والوقوف عىل  الفنية 

بشكل أكرب.

 الشيخ يلتحق بالحكام

التح��ق حكمنا املرش��ح الدويل 
بالح��كام  الش��يخ  ع��ي م��ي 
املش��اركة  للمنتخبات  املرافقني 
بفن��دق جول��دن تولي��ب يوم 
أمس بع��د أن ش��ارك يف إدارة 
التي جمعت  الودي��ة  املواجهة 
منتخبنا باملنتخب اإليراين مساء 
أمس األول األربعاء، إذ رشحت 
لجن��ة الح��كام باتح��اد اللعبة 
الحك��م ع��ي الش��يخ، وتبقت 
أمام��ه خط��وة واح��دة لني��ل 
الشارة الدولية، وهي إدارة عدد 
م��ن املواجهات الرس��مية عىل 
والحصول  اآلس��يوي  املس��توى 
عىل التقدير العايل تحت إرشاف 
لجنة الحكام اآلسيوية، ويشارك 
يف إدارة املواجه��ات 21 حك��اًم 
منهم دوليون ومنهم مرش��حون 
لنيل الش��ارة الدولي��ة ومن كال 
الجنسني، إذ يشارك من العنرص 
النسايئ كل من الحكمة اإليرانية 
والنيوزيلندية  افش��ني  نرجسن 

ماري كركاري.

تنفيذية آسيوية طائرة الشباب ترفع وتيرة تحضيراتها... سيف:

تشريف البحرين هدفنا ونتطلع لبلوغ أقصى مراحل المنافسات
الرفاع                   االتحاد البحريني للكرة الطائرة

جانب من اجتماع اللجنة التنفيذية ولجنة احتكام آسيوية الطائرة

علي بن خليفة الشيخ سلمان بن ابراهيم

“حمامة” يبتعد عن المالكية بـ 3 رسائل

مشاركة بحرينية في تجمع 
أكاديمية اآلسيوي

أعلن ابن املالكية واملدرب املساعد 
للفريق األول لكرة القدم حسن عيىس 

ابتعاده عن ناديه، عرب 3 رسائل نرشها يف 
حسابه الخاص مبوقع التواصل االجتامعي 

“انستغرام” يوم أمس الخميس.
ووضع عيىس صورة ألفراد الفريق والطاقم 

الفني واإلداري وعلق عليها “شكرًا للجميع، 
الجهازين الفني واإلداري والالعبني املخلصني، وكل التوفيق إليكم 

والقادم أفضل إن شاء الله”، ثم نرش صورة أخرى موجود فيها برفقة 
رئيس النادي ويقول فيها “كلمة شكرًا قليلة يف حق هذا اإلنسان”، 
ونرش صورة ثالثة للمدرب أحمد الدخيل وعليها “سكرو املوضوع 
يا جامعة”، ويعلق فيها “للتوضيح.. ال يوجد أي خالف مع املدرب 

القدير الكابنت وربان السفينة بوصالح، بل أنا مدان إىل شخصه 
الكريم، هو من تعلمت منه التدرب وهذه شهادة”، وأيًضا “اإلدارة لها 

الحرية يف اتخاذ كل ما هو صالح النادي قرارات، وأنا أحرتم رأيهم”.
وبذلك ُيكمل حسن - امللقب ب� “حاممة” - مغادرة أبناء عيىس عن 

قلعة املالكية بعدما غادر سيدعي عيىس فور إعالن عودة املدرب 
الدخيل لقيادة الفريق قبل يومني فقط، وسبقهام أيًضا سيد رضا 

عيىس الذي انتقل لصفوف الرفاع.

اتحاد الكرة - املركز 
اإلعالمي: غادر 

الحكامن الشابان 
أحمد محمد خليل 

وأحمد عي الغريب 
إىل العاصمة املاليزية 

)كواالملبور(، للمشاركة 
يف التجمع الثالث 
ألكادميية الحكام 

التابعة لالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم.

 ويشارك الحكامن يف 
األكادميية بصفتهام 

دارسني فيها، إذ سبق لهام املشاركة يف التجمع األول الذي أقيم نوفمرب 
2017، كام شاركا يف التجمع الثاين الذي أقيم يف مارس من العام 

الجاري.  وسيقام التجمع الثالث خالل الفرتة 20 يوليو الجاري وحتى 
24 منه.  واستحدث االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مرشوع أكادميية 

الحكام يف مرشوع كبري قام به نحو إعداد حكام آسيويني جدد، 
ووفقا لرشوط عاملية.  ويأيت من ضمن أبرز الرشوط الالزمة لدخول 

األكادميية:العمر، اللياقة البدنية، إتقان اللغة اإلنجليزية، املقامة 
البدنية، عالوة عىل اإلملام الكبري بقانون اللعبة.

 ومنح االتحاد اآلسيوي مقعدين لحكمني من كل بلد ينضوي اتحاده 
تحت مظلته، إذ رشح اتحاد الكرة الحكمني أحمد محمد خليل وأحمد 

عي الغريب للمشاركة، خصوصا وأن االتحاد اآلسيوي يشرتط يف 
الحكمني أال يقل عمرهام عن 23 عاما وال يزيد عىل 29.

 وبحسب برنامج األكادميية، فإن الخطة املعدة للحكام املشاركني 
تستمر ألربعة أعوام، عىل أن يتجمع الحكام يف كل عام خالل 4 

مناسبات يف العاصمة املاليزية )كواالملبور(، وذلك ملدة 5 أيام.

حسن عيسى

أحمد خليل وأحمد الغريب خالل مغادرتهما إلى ماليزيا

علي مجيد

سيف يوسف سيف

بعث رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم نائب رئيس االتحاد 

الدويل لكرة القدم الشيخ سلامن 
بن إبراهيم آل خليفة، برقية 

تهنئة إىل الحكم املساعد الدويل 
املونديايل يارس تلفت، بعد ختام 

مشاركة شكرالله يف نهائيات 
كأس العامل 2018 التي أقيمت يف 

روسيا.
 وقال الشيخ سلامن بن إبراهيم 

يف برقية التهنئة “يسعدنا أن 
نتوجه إليكم بخالص التحية 

والتقدير، مقرونة بأطيب األمنيات 
لكم مبواصلة مسرية التميز يف 

حقل التحكيم الكروي”.
 وأعرب الشيخ سلامن بن إبراهيم 

يف برقية التهنئة عن رسوره وفائق 
تهانينه لتلفت مبناسبة نجاحه يف 

املشاركة بإدارة بعض مباريات 
كأس العامل 2018، وتقديم تلفت 
مستويات متميزة عكست صورة 

مرشقة عن التحكيم اآلسيوي 
بصفة عامة والتحكيم البحريني 

خصوصا.

 وقال الشيخ سلامن بن إبراهيم 
أيضا “ويف هذا اإلطار، فإننا نؤكد 

حرص االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
عىل تعزيز مكانة الحكم اآلسيوي 
عىل الساحة الكروية الدولية عرب 

منحه الثقة الكاملة وتعزيز خرباته 
وتطوير أساليب تدريبه مبا يسهم 

رفع كفاءته ومستواه الفني”.

.. ويهنئ تلفت لمشاركته المتميزة

ياسر تلفت
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)وكاالت(: يف سن العارشة، وعندما 
كانت كيم أون-هي تحلم بأن تصبح 

العبة كرة مرضب، اغتصبها مدربها 
للمرة األوىل. اليوم تكشف عن هويتها 

إلدانة اعتداءات جنسية تواجهها 
رياضيات كوريا الجنوبية بصمت. مل 
تكن الطالبة االبتدائية تعرف انذاك 
ماهية مامرسة الجنس. لكنها كانت 
تدرك خوفها عندما يأمرها مدربها 

بالقدوم إىل غرفته، كانت تعرف األمل 
واإلذالل.

قالت كيم أون-هي “استغرقني األمر 
عدة سنوات يك أدرك انه كان اغتصابا. 

وعىل مدى عامني، مل يتوقف عن 
اغتصايب. كان يقول يل انه رس بيني 

وبينه”.
بعمر السابعة والعرشين، تحدثت 

للمرة األوىل لوسيلة إعالم دولية، إلدانة 
االعتداءات الجنسية عىل الرياضيات 

من قبل مدربيهم.
تشتهر كوريا الجنوبية بتقنياتها 

الحديثة ونجوم موسيقى البوب، لكنها 

أيضا قوة رياضية عاملية واحدى دولتني 
آسيويتني استضافتا االلعاب االوملبية 

الصيفية والشتوية، كام استضافت 
مونديال 2002 لكرة القدم باالشرتاك 

مع اليابان.
هي دولة صغرية نسبيا، لكنها حارضة 

دوما بني العرشة االوائل عىل الئحة 
امليداليات األوملبية. تعد من األبرز 

يف رمي الرمح، التايكواندو، التزحلق 
الرسيع يف املسافات القصرية ومتألقة 
يف منافسات الغولف لدى السيدات.

لكن املجتمع ال يزال هرميا إىل 
حد كبري، ويغلب تواجد الذكور يف 

املؤسسة الرياضية. الروابط الشخصية 
تكاد ال تقل أهمية عن االداء الجيد 

لبناء مستقبل مهني ناجح.
ويف مجتمع يتميز بالتنافس وايالء 

الفوز أهمية أكرث من أي يشء آخر، 
يتخىل العديد من الرياضيني الشبان 

عن الذهاب إىل املدرسة، يرتكون 
عائالتهم من اجل التدرب مع أقرانهم 

ومدربيهم ويعيشون لسنوات يف 

مساكن الطلبة.
يشبه نظام معسكرات التدريب 

النموذج الشيوعي املوجود يف الصني 
مثال، وقد سمح لكوريا الجنوبية 
بالتفوق. لكنه أيضا أرض خصبة 

لإلساءات، خصوصا للقارصات اللوايت 
يتحكم املدربون بحياتهن.

تتابع كيم “كان املدرب ملكا يف عاملي، 
يتحكم بكل يشء يف حيايت اليومية، 

من كيفية اجراء التامرين، مكان 
النوم ونوعية الطعام”. قالت انها 

كانت تتعرض دوريا للرضب كجزء من 
“تدريبها”.

وينتهي األمر به بالطرد بعد تلقي 
شكاوى من األهل بسبب “سلوكه 

املشبوه”، لكنه كان ببساطة يغري املركز 
التدريبي دون مالحقة قانونية.

تبقى الكثريات صامتات الن الحديث 
عن املوضوع يضع حدا الحالم الشهرة. 

تقول تشونغ يونغ- تشول استاذة 
علم النفس الريايض بجامعة سوغانغ 
يف سيول “ينبذ من يتحدث ويتعرض 

للمضايقة مثل )الخونة( الذين يغطون 
هذه الرياضة بالعار”.

وأظهرت دراسة أجرتها اللجنة االوملبية 
الكورية الجنوبية يف 2014 أن واحدة 

من أصل سبع رياضيات تعرضت 
ملضايقات جنسية يف العام السابق، 

لكن 70 % منهن مل يطلنب املساعدة. 
ويرشح املحلل الريايض تشونغ 

هي-جون “يعدل أهايل الضحايا 
القارصات عن تقديم شكاوى عندما 
يقول لهم مسؤول اداري يكون عادة 

صديقا للمعتدي: )هل تريدون تدمري 
املستقبل الريايض لطفلتكم؟(”. يتابع 

“املؤسسات الرياضية تغض الطرف 
طاملا ينجح املعتدون يف انتاج ابطال 
رياضيني، يف ظل البحث األعمى عن 

امليداليات”.
يف 2015، تعرض البطل السابق يل 
جون-هو الذي تحول اىل التدريب 

لغرامة بسيطة لتلمسه متزلجات يف 
مدينة هواسيونغ وتحرشه جنسيا 

بطفلة تبلغ الحادية عرشة.

استقال تشوي مني-سوك، مدرب فريق 
الكريلينغ يف اوملبياد 2014 الشتوي، 

بعد اتهامه بالتحرش بالعباته. لكن تم 
توظيفه من قبل فريق آخر.

ميكن لالساءات أن تصبح اعتداء جديا 
ايضا. شيم سوك-هي، حاملة اربع 
ميداليات أوملبية يف التزحلق عىل 

مضامر قصري بينها ذهبية التتابع يف 
اوملبياد بيونغ تشانغ االخري، اتهمت 

مدربها برضبها عرشات املرات. تلقت 
عالجا طبيا ملدة شهر.

اعرتف تشو جاي-بيوم برضبها والعبات 
اخريات يف املنتخب الوطني ل”تحسني 

ادائهن”.
فازت كيم أيون-هي بربونزية الزوجي 
يف مهرجان الرياضة الكوري الجنويب، 

لكن صيحات الرياضيني ذكرتها 
مبغتصبها وأصيبت بالغثيان.

تابعت مسريتها يف كرة املرضب، 
والتقت املعتدي عليها قبل سنتني 

خالل إحدى الدورات، ما أعاد تذكريها 
بصدمتها.

ترشح “كنت مرتعبة لرؤية مغتصبي 
يواصل تدريب شابات كرة املرضب 
ألكرث من 10 سنوات وكأن شيئا مل 

يكن”.

عـذاب الرياضيـات فـي كوريـا الجنـوبيـة

)وكاالت(: تقدم ممثلون عن نادي 
ميالن االيط��ايل الخميس باحتجاج 
ل��دى محكم��ة التحكي��م الريايض 
“كاس” عىل قرار منعه من املشاركة 
يف مس��ابقة الدوري االورويب لكرة 
القدم )يوروبا ليغ( املوس��م املقبل 

ملخالفته قواعد اللعب النظيف.
وحرض عن الن��ادي االيطايل املدير 
العام ماركو فاسوين، واملديرة املالية 
واملحامي��ان  مونتان��اري  فالنتين��ا 
روبرت��و كابييل واندري��ا اييلو. ومل 
ي��دل اي منه��م بترصيح لوس��ائل 

االعالم.
كذلك ح��رض يف وقت س��ابق من 
صب��اح الخميس ممثل��ون لالتحاد 
االورويب، ويتوقع ان تستمر جلسة 

االس��تامع طوال الي��وم مع ترجيح 
صدور ق��رار “يف الس��اعات ال� 24 
التي تليها”، بحسب ما رصح ناطق 
باس��م املحكم��ة الثالث��اء لفرانس 

برس.
وكانت هيئ��ة الرقاب��ة املالية عىل 
النوادي يف االتحاد االورويب، قررت 
يف 27 يونيو املايض استبعاد الفريق 
االيط��ايل ع��ن مس��ابقة ال��دوري 
االورويب يف اول نسخة يتأهل فيها.

وج��اء يف قراره��ا ان ن��ادي ميالن 
“اس��تبعد من اي مسابقة اوروبية 
يتأهل اليها يف املوس��مني املقبلني”، 
موضحا ان االستبعاد “من مسابقة 
واح��دة س��واء يف 2018 2019- او 
2019 2020-”، ملخالفت��ه قواع��د 

اللعب املايل النظيف.
وانتقل��ت ملكي��ة النادي الش��هري 
من رئيس الوزراء االيطايل الس��ابق 
س��يلفيو برلوس��كوين يف 13 أبريل 
2017 مقاب��ل 740 مليون يورو اىل 
مس��تثمرين صينيني بقيادة الرجل 

الغامض يل يونغ هونغ.
إال أن صن��دوق إيلي��وت األم��رييك 
يولي��و   11 يف  أعل��ن  لالس��تثامر 
سيطرته عىل النادي وضخ مبلغ 50 
مليون يورو لتأمني “استقرار مايل”.
ويف بي��ان وزع��ه، ذك��ر الصندوق 
األمرييك ان��ه يتوىل الس��يطرة عىل 
النادي بعد فشل املستثمر الصيني 
يل يون��غ هونغ يف تس��ديد الديون 
ل��دى املالك  املس��تحقة. وكان��ت 

الصين��ي مهلة انته��ت الجمعة 6 
يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو 

مس��تحقة للصندوق االمرييك الذي 
أقرضه املال لرشاء العبني جدد.

وتحدثت وس��ائل اإلعالم اإليطالية 
عن انعقاد جلسة لجمعية عمومية 
خاص��ة بالنادي يف 21 يوليو، القرار 

انتقاله اىل الصندوق االمرييك.
وخرس نادي ميالن، الفائز مبسابقة 
م��رات،   7 أوروب��ا  أبط��ال  دوري 
عرشات املاليني من اليورو س��نويا 
من��ذ نح��و 10 اعوام، وه��و بعيد 
جدا عن تلبية معايري االدارة املالية 
املنص��وص عليه��ا يف قواعد اللعب 

املايل النظيف.
واحتل مي��الن املركز الس��ادس يف 
دوري املوسم املايض الذي توج فيه 
الس��ابعة  للمرة  باللقب  يوفنتوس 

تواليا.

ميــالن يحتــج لــدى محكمــة التحكيــم

ماركو فاسوني

)وكاالت(: ح��ذر رئي��س نادي ريال 
مدريد بط��ل دوري أبط��ال أوروبا 
لكرة القدم يف املواسم الثالثة األخرية، 
فلورنتين��و بريي��ز الالع��ب الف��ارو 
اودريوث��وال املنضم حديث��ا من أنه 
س��يواجه “تحديا كبريا يف مسريته”، 
وشكره الختياره االنضامم إىل النادي 
املل��ي.ورصح برييز خالل تقديم 
املداف��ع ال��دويل اإلس��باين أمام 
الصحافة يف وقت متأخر من ليل 
األربعاء الخمي��س: “اودريوثوال 
اختار التوقي��ع مع النادي االكرث 
تطلب��ا )يف العامل( ولن ينىس أبدا 
أن ريال مدريد ال يستسلم عىل 
االطالق. نريدك ان تكون سعيدا 
ألن��ك تحق��ق حلمك م��ع هذا 

التحدي الكبري يف مسريتك”.
وأضاف “ش��كرا ع��ىل اختيارنا. 
لدينا فريق كبري س��يتم تعزيزه 

يعرف  والفارو  رائع��ني،  بالعبني 
متاما أين يريد أن يلعب”.

املايض،  املوس��م  إىل  وبالع��ودة 
أش��ار برييز إىل أن “أحدا مل يكن 
يعتقد بأننا ق��ادرون عىل إحراز 
لقب املس��ابقة األوروبية للعام 
الثال��ث توالي��ا. نجاحن��ا أصبح 
الفري��ق  روح  بس��بب  ممكن��ا 
وبس��بب قيمنا، ونح��ن واعون 
ملس��توى االلتزام ال��ذي نطالب 

به”.
وتجنب رئيس النادي امللي ذكر، 
ول��و مرة واحدة، اس��م الفرنيس 
زي��ن الدي��ن زيدان ال��ذي كان 
وراء هذا االنجاز غري املس��بوق 

بالنسبة إىل أي مدرب آخر.
وتعاق��د اودريوث��وال )22 عاما( 
ال��ذي كان يف ع��داد منتخ��ب 
إسبانيا خالل مونديال 2018 يف 

روسيا، لكنه مل يشارك يف أي من 
مبارياته األرب��ع )خرج من مثن 
النهايئ ب��ركالت الرتجيح عىل يد 
نظريه الرويس املضيف(، لس��ت 
س��نوات مع ريال مدريد قادما 
من ريال سوس��ييداد مقابل 30 
مليون ي��ورو حس��ب الصحافة 

اإلسبانية.

وهو أول الع��ب يضمه املدرب 
الجدي��د لري��ال مدري��د جولن 
لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه 
مدربا للمنتخب عش��ية انطالق 
مونديال 2018 بس��بب تعاقده 
رسا مع الن��ادي امللي دون علم 

االتحاد اإلسباين للعبة.

التحــدي الكبيـــر

الفارو اودريوثوال

 استفتــاء شعبـــي 
لملعـب بيكهـام

)وكاالت(: قرر املجلس البلدي يف ميامي االمريكية االربعاء 
اخضاع بناء ملعب كرة قدم للنادي الجديد التابع للنجم 

االنجليزي السابق ديفيد بيكهام والذي يثري مخاوف 
املجاورين له يف حي متواضع، الستفتاء سكان املدينة يف 6 

نوفمرب. وقال العضو املنتخب يف املجلس كني راسل انه يرى 
يف ذلك “خطوة اوىل” باتجاه “الناخبني الذين هم مالكو 

املوقع” بهدف “معرفة ماذا يريدون ان يفعلوا به”.
ويتضمن املرشوع بناء ملعب بسعة 25 الف متفرج يف 

اوفرتاون، الحي العاميل الواقع بني مركز املدينة وليتل هافانا 
رشقا، الذي هو عبارة عن مجموعة من االحياء الصغرية 

تقطنها غالبية من املهاجرين الكوبيني قدموا اىل الواليات 
املتحدة يف ستينات القرن املايض. ويخىش سكان املنطقة من 

ان يكون هذا املرشوع، وهو امر نادر يف الواليات املتحدة، 
يتضمن بناء حدائق ويعزز مشاكل املواصالت والتنقل يف 
املدينة املعقدة اصال، ويساهم يف ارتفاع اسعار االيجارات 
واملساكن بشكل جنوين. ومن املقرر ان يصبح نادي النجم 

االنجليزي السابق اعتبارا من 2020 احد اندية الدوري 
االمرييك املمتاز لكرة القدم )مايجور ليغ سوكر(.

جديد قاعة المشاهير
)وكاالت(: سيلتحق بطل وميبلدون السابق االملاين ميكايل 

شتيخ والتشيكية هيلينا سوكوفا حاملة لقب 14 بطولة 
كربى يف الزوجي، بقاعة مشاهري العبي كرة املرضب 

الدوليني. وسيتم تكريم شتيخ )49 عاما( وسوكوفا )53( 
السبت خالل احتفاالت يف قاعة املشاهري يف مالعب 

نيوبورت االمريكية يف رود ايالند. وتوج شتيخ بلقب كبري 
وحيد يف وميبلدون العام 1991، بفوزه عىل مواطنه بوريس 

بيكر ب� 3 مجموعات يف النهايئ، وحل ثانيا يف فالشينغ 
ميدوز االمريكية العام 1994 وراء االمرييك انديه اغايس، كام 

خرس نهايئ روالن غاروس الفرنسية يف 1996 ضد الرويس 
يفغيني كافلنيكوف. ولعب شتيخ، املصنف ثانيا عامليا 

سابقا، اىل جانب بيكر ليحرز ذهبية الزوجي يف اوملبياد 
برشلونة 1992، كام احرز لقب الزوجي يف وميبلدون مع 

االمرييك جون ماكرنو. وأحرز شتيخ الذي يعمل راهنا مديرا 
لدورة هامبورغ االملانية، 18 لقبا يف الفردي من اصل 31 

مباراة نهائية خاضها قبل اعتزاله عام 1997.

)وكاالت(: ع��ني ن��ادي تش��ليس 
االنجليزي العبه السابق االيطايل 
جانفرانكو زوال مساعدا ملواطنه 
املدير الفني ماوريتس��يو ساري، 
ليعيد بذل��ك النادي اللندين زوال 
اىل ملع��ب “س��تانفورد بريدج” 

الذي أمىض فيه سبعة مواسم.
داف��ع  عام��ا(   52( زوال  وكان 
ع��ن الوان تش��ليس ب��ني 1996 
و2003، وس��جل 80 هدفا بينها 
ه��دف الفوز يف نهايئ مس��ابقة 
االوروبي��ة  الك��ؤوس  كأس 
)الغيت الحق��ا( عام 1998 عىل 
ملعب  االملاين عىل  ش��توتغارت 

راس��وندا يف العاصمة السويدية 
ستوكهومل.

كام احرز م��ع الفري��ق اللندين 
الكأس السوبر االوروبية، ولقبني 
يف كأس انجل��رتا، وآخ��ر يف كأس 
النادي  الرابطة. وس��حبت ادارة 
القمي��ص الرقم 25 الخاص بزوال 
م��ن الت��داول تكرمي��ا لالع��ب 

االيطايل بعد رحيله.
وقال زوال عن عودته “بالنس��بة 
ايل، انه امر رائع. أنا عىل استعداد 
ت��ام للعم��ل بجد ألنه س��يكون 
تحدي��ا صعب��ا ولكن��ي س��عيد 
لوج��ودي هن��ا، وأن أعمل بجد 

مع ماوريتسيو لنكون ناجحني”.
النجاح  عظيام  “سيكون  واضاف 
مع ماوريتسيو والنادي، وسأبذل 
منصب��ي  يف  جه��دي  قص��ارى 
الجدي��د، كام فعل��ت يف املايض 
كالعب. اتطلع بش��غف لخوض 
ه��ذا التح��دي وه��ذه املغامرة 
الجدي��دة التي آم��ل ان ابدأها 

بشكل جيد”.
ولع��ب زوال ايض��ا م��ع فريقي 
نابويل وبارم��ا االيطاليني، وخاض 
35 مباراة م��ع املنتخب االيطايل 

سجل فيها 10 اهداف.
ه��ام  وس��ت  تدري��ب  وت��وىل 

س��يتي  وبرمنغه��ام  وواتف��ورد 
االنجليزي��ة. ورحل عن االخري يف 
2017 مع دخول��ه دائرة الخطر 

والهبوط اىل الدرجة االوىل.

زوال مساعــدا لســاري

جانفرانكو زوال



حذرت الرابطة الأملانية لأطباء 
خطورة  من  واملراهقني  الأطفال 
ال�����ري��ع��ة ع��ل��ى �صحة  ال��وج��ب��ات 
تناول  يت�صبب  قد  اإذ  الأط��ف��ال، 
الوجبات ال�ريعة 3 مرات اأو اأكرث 
اإ�صابة  خطر  زي��ادة  يف  اأ�صبوعياً 
احل�صا�صية  ب��اأم��را���ض  الأط��ف��ال 
والإكزميا.  الق�ض  وحمى  كالربو 
من  تتخذ  التي  الرابطة،  وت�صتند 
مدينة كولونيا مقراً لها، يف ذلك، 
العاملية  ال��درا���ص��ة  نتائج  اإل���ى 
“توراك�ض”  جملة  ن�رتها  التي 
ال��ري��ط��ان��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
الأمرا�ض ال�صدرية، و�صارك فيها 
ت��راوح  األ��ف طفل   319 اأك��رث من 
من  عاماً  و14   13 بني  اأعمارهم 
من  واأكرث  العامل،  حول  دولة   51
اأعمارهم  ت��راوح  طفل  األف   181
دولة   31 من  �صنوات  و7   6 بني 

حول العامل.
وخالل اإجراء هذه الدرا�صة مت 
واآبائهم  الأطفال  من  ال�صتف�صار 
اإذا كان الطفل قد عانى من  عما 
اأو  الق�ض  اأو حمى  بالربو  الإ�صابة 
اأو  ب��الأن��ف  ر�صح  اأو  جلدي  طفح 
خالل  الدمعية  الإف���رازات  زي��ادة 
العام ال�صابق. كما مت ال�صتف�صار 
املتاعب  ���ص��دة  م��دى  ع��ن  منهم 
هذه  باأحد  الإ�صابة  عن  الناجتة 
الأمرا�ض، من خالل �صوؤالهم مثالً 
بها،  الطفل  اإ���ص��اب��ة  م��ع��دل  ع��ن 
وعما اإذا ت�صببت له يف عدم تاأدية 
اإل��ى  اأدت  اأو  اليومية،  اأن�صطته 

ا�صطراب نومه اأم ل.
الأملانية  الرابطة  واأ�صافت 
من  اأي�����ص��اً  ال�صتف�صار  مت  اأن���ه 
ع��ن معدل  واآب��ائ��ه��م  الأط���ف���ال 
تناول الطفل لنوعيات معينة من 
الأطعمة، التي ُيعرف اأنها تت�صبب 
الإيجاب  اأو  بال�صلب  التاأثري  يف 
على ال��رب��و وغ��ريه م��ن اأم��را���ض 

الأ�صماك  مثل  احل�صا�صية، 
وال���ل���ح���وم واخل���������راوات 

والفاكهة واخلبز والزبد 
وال�����ص��م��ن 

وال��ب��ق��ول��ي��ات  والأرز  ال��ن��ب��ات��ي 
والبي�ض،  واحلليب  واملك�رات 

وكذلك الوجبات ال�ريعة.
وتبني من خالل هذه الدرا�صة 
املتاعب  ب��ني  عالقة  اأو���ص��ح  اأن 
التي عانى منها الأطفال يف جميع 
نوعية  وب��ني  العمرية،  مراحلهم 
كانت  يتناولونها،  التي  الأطعمة 
ارتفع  فقد  ال�ريعة،  الوجبات  مع 
خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب��ال��رب��و امل��زم��ن 
املراهقني  ل��دى   %  39 مبعدل 

ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ت��ن��اول��ون 
الوجبات ال�ريعة ثالث مرات 
بينما  اأ���ص��ب��وع��ي��اً.  اأك���رث  اأو 

ازدادت احتمالية 
الإ�صابة بالربو 
 %  27 ب�������� 
ل��دى الأط��ف��ال 
�صناً،  الأ���ص��غ��ر 

ال��ذي��ن ك��ان��وا 

ي��ت��ن��اول��ون ال��وج��ب��ات ال�����ري��ع��ة 
واأ�صبحوا  ب��ل  نف�صه،  ب��امل��ع��دل 
الإ���ص��اب��ة بحمى  ُع��ر���ص��ة خل��ط��ر 
وعلى  عموما.  والإك��زمي��ا  الق�ض 
الدرا�صة  هذه  اأظهرت  النقي�ض 
بتاأثري  يتمتع  الفاكهة  تناول  اأن 
وق��ائ��ي م��ن الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���ض 
احل�صا�صية لدى الأطفال يف جميع 
انخف�صت  اإذ  العمرية،  مراحلهم 
�صدة اأعرا�ض املر�ض 11 % لدى 
املراهقني الذين كانوا يتناولون 
اأو  مرات  ثالث  مبعدل  الفاكهة 
اأكرث اأ�صبوعياً. بينما انخف�صت 

14 % لدى الأطفال 

نف�صها من  الكمية  تناولوا  الذين 
الفاكهة.

التاأثري  اأن  الباحثون  واأو�صح 
يرجع  ال�ريعة  للوجبات  ال�صلبي 
كبرية  كمية  على  احتوائها  اإل��ى 
امل�صبعة  الدهنية  الأحما�ض  من 
مُيكن  التي  املهدرجة،  والدهون 
اأن ت�ر بجهاز املناعة. بينما مُيكن 
تقوية  على  الفاكهة  تعمل  اأن 
حتتويه  ما  بف�صل  اجل�صم  مناعة 
م���ن م����واد م�����ص��ادة ل��الأك�����ص��دة، 

وغريها من املواد املفيدة.
واأكد الباحثون اأن اإثبات وجود 
الإ�صابة  ب��ني  �صببية  ع��الق��ة 
ال��ق�����ض  ح��م��ى  اأو  ب���ال���رب���و 
اجل��ل��د  ال���ت���ه���اب  اأو 
ال��ع�����ص��ب��ي وب���ني 
ت��ن��اول ال��وج��ب��ات 
يزال  ل  ال�ريعة، 
مزيد  اإل��ى  بحاجة 
من التو�صيح.

ك�صف علماء م���ن الوليات املتحدة 
عن ����ر العالقة بني قلة ن���وم الإن�صان 
وزي���ادة ن�صبة تعر�صه للبدانة ومر�ض 

ال�صكر.
تت�صب���ب  اأن  الباحث���ون  ورج���ح 
قل���ة ن���وم الإن�ص���ان لي���ال يف ا�صطراب 
ال�صاع���ة الداخلي���ة الطبيعي���ة لالإن�ص���ان 
)البيولوجي���ة( مم���ا يوؤدي لخت���الل تنظيم 
التغذي���ة  اإن  الباحث���ون  وق���ال  الأن�صول���ني. 
ال�صليم���ة ل تعن���ي فق���ط مدى فائ���دة الأطعم���ة التي 
يتناوله���ا الإن�صان ولك���ن وقت تناولها اأي�صا.  واأو�صح���وا يف درا�صتهم التي تن�رها 
الي���وم اخلمي�ض جملة “كاران���ت بايولوجي” الريطانية اإن الدرا�ص���ات التي اأجروها 
على الفئران اأظهرت اأن درجة تاأثري هورمون الأن�صولني الذي ينظم من�صوب ال�صكر 
يف الدم تتفاوت على مدار اليوم نف�صه.  واأو�صح الباحثون اأنه عندما اأ�صيبت الوترية 
اليومي���ة حلياة الفئران باخللل ج���راء ا�صطراب �صاعتها البيولوجي���ة، فاإن ذلك ولد 

لديها مقاومة لالأن�صولني وجعلها عر�صة لالإ�صابة بال�صمنة.

السكري

خفض الملح

رائحة الثوم
وج���دت درا�صة جدي���دة، اأن تن���اول كوب 

من احلليب م���ع وجبتك الغذائية يخفف من 
رائحة الثوم التي قد تنبعث من الفم.

ديل���ي”  “�صاين����ض  موق���ع  وذك���ر 
الأمريكي، اأن الباحثني بجامعة “اأوهايو”، 
وج���دوا اأن �رب احلليب مع الطعام الغني 

بالث���وم ميك���ن اأن يخفف م���ن رائحة الفم 
الكريه���ة املرتبطة بتناوله. وق���ال العلماء، 

اإن احلليب اخل���ايل من الد�ص���م وكذلك الكامل 
الد�ص���م، يقلل من كمية املركب���ات املحدثة للرائحة 

املوجودة يف الثوم.
وب�صب���ب كمية الدهون املرتفعة املوجودة يف احلليب الكامل الد�صم، فاإن احلليب 
بال���ذات ه���و اأكرث فعالية يف اإزالة رائح���ة الثوم من الفم. وبالرغم م���ن اأن �رب احلليب 
بعد تناول الطعام ميكن اأن ي�صاعد يف هذا املجال، اإل اأن الدرا�صة وجدت اأن �ربه خالل 

تناول الطعام �صيعطي نتائج اأف�صل.

ذكرت درا�صة اأمريكية اأن باإمكان 
الولي���ات املتحدة اأن متنع ما ي�صل 
اإلى ن�صف مليون حالة وفاة، خالل 
ال�صنوات ال�10 املقبلة، اإذا خف�ض 
الأمريكيون ما يتناولونه من امللح 
اإلى القدر الذي يقع �ضمن اخلطوط 

الرئي�صة القومية.
وتعتمد هذه النتيجة على عمليات 

حم���اكاة م���ن خ���الل الكمبيوت���ر، با�صتخدام 
بيانات من درا�صات خمتلف���ة، ب�صاأن تاأثري تناول 

كميات اإ�صافية م���ن ال�صوديوم على �صغط الدم، واأخطار الإ�صابة باأمرا�ض القلب. 
وتاأت���ي هذه الدرا�ص���ة، خالل الأ�صبوع الذي اأعلنت فيه مدين���ة نيويورك جناحها نحو 

حتقيق هدفها، بخف�ض م�صتويات امللح بواقع الربع بحلول العام املقبل.
ويو�ص���ي معه���د الطب معظ���م الأ�صح���اء باحل�ص���ول عل���ى 1500 مليغرام من 
ال�صوديوم يوميا، وبحد اأق�صى 2300 مليغرام، لكن الأمريكي العادي يتناول كمية 

مثل 3600 مليغرام يوميا، معظمها من خالل الأغذية امل�صنعة.

ممكن اأن يكون لل�صعور باجلوع بعد تناول وجبة د�صمة اأ�صباب كثرية، نذكر منها قلة النوم والغدة الدرقية 
والإرهاق، ومن الأف�صل تناول فطور �صحي عند ال�صباح لأن ذلك ي�صاعد على ال�صعور بال�صبع خالل النهار.

الإره���اق يزيد �صعور الإن�ص���ان باجلوع نظراً اإلى اإنت���اج اجل�صم هرمونات خالل التوت���ر والنفعال، ولذلك 
ين�صح اخلراء بتقليل الكافيني وممار�صة احلركات املريحة بعد ال�صتيقاظ من النوم، كما اأن قلة النوم توؤثر 
على �ضعور الإن�ضان باجلوع، وال�ضبب يف ذلك يعود اإلى ارتباط النوم بهرمونني م�ضوؤولني عن ال�ضهية والتخمة.
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اإعداد: طارق البحار

 عصير الطماطم األمثل 
عقــب التمــاريـــن الريــــاضيـــة

الوجبات السريعة قد تزيد خطر أمراض الحساسية

تمارين “األيروبيك” الخيار األفضل للرشاقة وحرق الدهون
اأظ������ه������رت ال�����درا������ص�����ات 
متارين  اأن  املختلفة  والأب��ح��اث 
اأف�صل  من  تعتر  “الأيروبيك” 
التي  الريا�صية  التمارين  اأن��واع 
ت�صاعد على حرق الدهون، حيث 
التمارين  هذه  الدرا�صة  قارنت 
مع الريا�صة البدنية، كما �صمت 
مًعا،  التدريبني  اأخرى  درا�صة  يف 
“�صاين�ض  جمل�ة  ن�رت  ح�صبما 

دايلي”.
وتعتر الدرا�صة التي �صارك 
234 �صخ�ًصا بالًغا يعانون  فيها 
من ال�صمنة اأو زيادة الوزن، اأكر 
�صل�صلة من الدرا�صات الع�صوائية 
لتحليل التغريات يف بنية اجل�صم، 
من خالل اأمناط التدريب ال�ضابقة 
اأو  ال����وزن،  ب��زي��ادة  واملتعلقة 

غري  البالغني  الأ�صخا�ض  بدانة 
واإ�صافة  بال�صكري.  امل�صابني 
متارين  اأتثبت  فقد  ذل��ك  اإل���ى 

ك��ال�����ص��ب��اح��ة  “الأيروبيك”، 
خل�صارة  الأمثل  اأنهما  وامل�صي، 

الوزن.

لماذا نستيقظ لياًل دون إرادتنا؟

تن�صح اأحدث الأبحاث الطبية باأهمية تناول ع�صري الطماطم فور النتهاء من ممار�صة 
الريا�صة والتمارين العنيفة يف ال�صالت الريا�صية لفاعليته يف م�صاعدة اجل�صم 

على ا�صتعادة حيويته وطاقته مبعدل اأ�رع من اأي م�روبات اأخرى.
واأو�ص���ح الباحثون اأن ع�صري الطماطم يحت���وى على تركيبات كيميائية 
طبيعية حيوية ت�صاعد الكت���ل الع�صلية على ا�صتعادة ن�صاطها وحيويتها، 
اإ�صافة اإلى عودة م�صتوى الدم اإلى طبيعته مع زيادة قوة هذه التكتالت 

العظمية.
وكان فري���ق من الباحثني يف عدد من املراك���ز البحثية املختلفة يف 
اليون���ان قد اأج���روا اأبحاثهم على قراب���ة 15 ريا�صيا على م���دى �صهرين؛ 

ملراقبة وحتليل العالمات احليوية بينهم قبل ممار�صة الريا�صة وبعدها.

النوم ه���و اأحد اأهم الحتياجات الإن�صاني���ة، خ�صو�صا واأن 
وت���رية احلياة ارتفعت ب�صكل كبري يف ال�صنوات الأخرية، وحرم 

الكثري منا من اأخذ ق�صط وافر من النوم.
وتوؤك���د العديد م���ن الدرا�صات اأن ج�ص���م الإن�صان، يحتاج 
اإلى الن���وم فرتة ترتاوح بني 7 اإلى 8 �صاعات، من اأجل التزود 
بق���در كاف من الطاق���ة وموا�صل���ة ا�صغاله بطريق���ة �صليمة، 

ُت�صاعده على التعامل مع حتديات احلياة غري املنتهية.
بي���د اأن التمت���ع بق�صط وافر م���ن النوم لي����ض يف متناول 
اجلمي���ع، اإذ ي�صتيق���ظ البع�ض لي���اًل اأكرث من م���رة رغم ذهابه 
اإل���ى الفرا�ض يف وقت مبكر، وهو ما ينعك�ض �صلبيا على �صحة 
ال�صخ����ض ونف�صيت���ه، ويجعل���ه يت�صاءل عن �صب���ب ا�صتيقاظه 

املتكرر.
ويف ه���ذا ال�صاأن، يوؤكد خبري الن���وم نيل �صتانلي اأن �صبب 
ال�صتيق���اظ ليال يكمن يف اإيقاع���ات النوم الطبيعية، وي�صيف 
وف���ق ما اأ�صار اإليه موقع جري���دة “ذا �صن” الريطانية، اأنه يف 
مرحلة اأولى من الن���وم يطلق املخ موجات بطيئة، كما ترتاوح 

مدة هذه املرحلة بني �صاعتني اإلى ثالث �صاعات.
وتابع نف�ض املتحدث اأنه يعقب هذه املرحلة نوم خفيف، 
يطل���ق عليها النوم ذو حركات العني ال�ريعة )REM(، حيث 

ت�صتمر حوايل 90 دقيقة وترتف���ع فيها احتمالية ال�صتيقاظ، 
واأ�ص���اف اأن اأ�صي���اء ب�صيطة قد توقظ النائ���م يف هذه املرحلة 
عل���ى غرار اهتزاز الهاتف، اإذ اإن ال�صتيقاظ ليال يبقى اإلى حد 

ما خارجا عن ال�صيطرة.
ويف نف�ض ال�صي���اق، ُيوؤكد موقع جري���دة “الإندبندت” اأن 
هناك عدة اأ�صباب، جتعل النائ���م ي�صتيقظ يف منت�صف الليل، 
مث���ل ارتفاع درجة حرارة غرفة الن���وم اأو انخفا�صها، اإذ ين�صح 
اخلراء ب����رورة اأن يرتاوح معدل ح���رارة غرفة النوم بني 18 

و21 درجة.
ويتاب���ع املوق���ع الريط���اين اأن ال�صغ���ط اأي�ص���ا من بني 
اأ�صب���اب ال�صتيق���اظ يف منت�ص���ف الليل، بي���د اأن اتباع بع�ض 
الطرق ق���د ي�صاعد على التخفيف من ال�صغ���ط، والتمتع بنوم 
ه���ادئ مثل ال�صتماع اإل���ى املو�صيقى اأو ق���راءة �صيء ما قبل 

اخللود للنوم.
م���ن جهة اأخرى، يو�صح موق���ع “ميديكل نيوز توداي” اأن 
عدم احل�صول على ق�صط وافر من النوم، ميكن اأن يوؤثر ب�صكل 
وا�ص���ح عل���ى اجل�صم، ويت�صب���ب باأعرا�ض كث���رية منها التعب 
الدائ���م والن�صي���ان وفق���دان احلاف���ز، بالإ�صافة اإل���ى �صعوبة 

الرتكيز، ح�صب نف�ض امل�صدر العلمي املتخ�ص�ض.
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ُر�ضحت �أم���ل بو�ضو�ضة لنيل جائزة “�أف�ض���ل ممثلة عاملية”، عن 
�أد�ئه���ا يف م�ضل�ض���ل “�أه���ل �لغر�م”، و�ل���ذي عر�ض يف �لع���ام 2016. 
ت �لفنان���ة �جلز�ئري���ة عن فخره���ا و�عتز�ره���ا برت�ضيحها لهذه  وع����رّ
�جلائ���زة �لعاملي���ة، وكتبت ع���� �ضفحتها على �أحد مو�ق���ع �لتو��ضل 

�الجتماعي “كلي فخر و�عتز�ز برت�ضيحي لهذه �جلائزة �لعاملية. �ضكًر� 
ل���كل �ملحب���ني و�لد�عمني عل���ى جمهودهم �جلب���ار. �حلقيقة تخونني 
�لكلم���ات الأع���� ع���ن مدى �ضك���ري و�متناين ل���كل هذ� �حل���ب. �ضكًر� 

جلمهور �لنجم تيم ح�ضن على لطفه ودعمه. لكم وله كل �لتوفيق”.

مسافات

“مأذون المشاهير” يفتح خزانة أسرار زيجات الفنانين
قبل �أيام �أثارت حلقة برنامج 
“م�رص �لنه���اردة”، �ملذ�عة على 
�لكثري  �الأول���ى �مل�رصية،  �لقناة 
م���ن �إعج���اب جماه���ري �لفنانني 
�مل�رصيني، بع���د �أن ��ضت�ضافت 
ر�ضا نبيل، �ل�ضي���خ �أحمد �ل�ضيد 
عبد�حلك���م �لدوي���ك، �لذي عقد 
م�ضاه���ري  م���ن  �لعدي���د  ق���ر�ن 
�لو�ض���ط �لفني، حت���ى حاز لقب 

“ماأذون �مل�ضاهري”.
�لذي تعمل  �لدوي���ك،  وقال 
عائلت���ه باملهن���ة من���ذ �أكرث من 
150 عاما، �إنه عقد قر�ن �لفنان 
�لر�ح���ل ر�ض���دي �أباظ���ة، عندما 
كان يف �خلم�ضين���ات م���ن عمره، 
على �بنة عمه، الفتا �إلى �أن تلك 
�لزيج���ة مل ت�ضتم���ر كث���رًي�، و�أنه 
عقد ق���ر�ن �لفنان���ة ناهد فريد 
�ضوق���ي، �بن���ة �لفن���ان �لر�ح���ل 
فريد �ضوق���ي، بح�ضور و�لدتها 
�لفنان���ة �لر�حلة ه���دى �ضلطان، 
و�لفنانة جنالء فتحي، الفتا �إلى 
�أن �أن �الأخرية مازحته، وقالت له 
�إل���ى �هلل ورجعنا  “هتقويل تبنا 
�إل���ى �هلل”، ف���رد عليه���ا �الأخري 
نق���ول  الزم  “قلتله���ا..  قائ���اًل: 

كده”.
وم���ن �أطرف �ملو�ق���ف �لتي 
م�ضريت���ه  خ���الل  له���ا  تعر����ض 
�ملهني���ة، �أنه خ���الل عقده قر�ن 
�الإعالم���ي حم���دي قندي���ل على 
�لفنانة جن���الء فتح���ي، و�ضعت 
�الأخ���رية قدميها يف طب���ق مياه 
خ�رص�ء كب���ري، تفاوؤاًل ورغبًة منها 
يف �إمت���ام و��ضتمر�ر �لزيجة، كما 
�أ�ضار عليها �أحد �ملقربني منها، 
�لغريب  وعل���ق عل���ى �ملوق���ف 

قائال “وهم �ضعد�ء حتى �الآن”.
�أ�ضه���ر  م���ن  ثنائ���ي  وع���ن 
�لثنائي���ات يف �ل�ضينما و�حلياة، 
ع���ن  �لدوي���ك  �ل�ضي���خ  حت���دث 
بو�ض���ي ون���ور �ل�رصي���ف، قائ���اًل 
“عانين���ا معهم، قع���دت معاهم 
كت���ري، ن�ضل���ح وم���رة نقوله���م 
مفي�ض دفاتر، م���رة نور �ل�رصيف 
كلمن���ي وق���ايل تع���ال دلوقتي 
ومع���اك دف���رت �لط���الق، فلم���ا 
رحتل���ه، ق���ايل وه���و يعانقن���ي 
)م����ض ع���اوز �أطل���ق(، فقلت له 
و�أن���ا جمبت�ض �لدف���رت، �أنا جايب 
�ل�ضنطة فا�ضي���ة”، لكن �لطالق 
بالفع���ل وقته���ا، بح�ضب  وق���ع 
حدي���ث �لدويك، م�ض���رًي� �إلى �أن 

ن���ور �ل�رصي���ف مل يك���ن يرغب يف 
تطلي���ق بو�ض���ي، لك���ن �الأخرية 

كانت متم�ضكة بالطالق. 
ع���ن  حديث���ه  و��ضتكم���ل 
بو�ضي ون���ور قائاًل “بعدها مرت 
م�ضبتهم����ض  عدي���دة،  �ضن���و�ت 
حلظة، وعملن���ا عقد زو�ج جديد، 
وح����رصت �لفنانة ن���ور�، وبعدها 

باأ�ضبوع جوزت بنتهم”.
�حلديث  �مل���اأذون  ورف����ض 
ع���ن زيج���ة �لفنانة ن���ور�، زوجة 
�لفنان حامت ذي �لفقار، و�لذي 
�أدي���ن من قبل يف ع���دة ق�ضايا، 
وقال �لدويك “�لفنانة نور� كان 
لها م�ضكلة قدمية وربنا فوقها 

منها”.

“وارنر براذرز” تعرض بناء 
“تلفريك” للوصول إلى 
أحرف “هوليوود”

هـل تستطيــع أن تبقــى يوما كـامـال دون هاتفــك؟

عر�ضت ��ضتوديوهات “و�رنر بر�ذرز” بناء “تلفريك” للو�ضول 
�إلى �للوح �ل�ضهري �لذي يحمل ��ضم “هولييود”، ويعت� �أهم �ملعامل 

�ل�ضياحية يف لو�ض �جنلي�ض عا�ضمة �ل�ضينما �الأمريكية.
وتقدر كلفة �مل�رصوع �ل���ذي ي�ضمل بناء مركز ��ضتقبال �ضياحي 

قرب �الأحرف �لبي�ضاء ب� 100 مليون دوالر.
و�أو�ضح���ت “و�رنر ب���ر�ذرز” يف بيان �أن ل���وح هوليوود “مرجع 

تاريخي مهم يف مدينة لو�ض �جنلي�ض معروف يف �لعامل باأ�رصه”.
و�أ�ضاف �لبي���ان “�إال �أن ل�ضهرته تاأثري� �ضلبيا مثل زيادة حركة 
�ل�ض���ري يف �الأحياء �ل�ضكني���ة �ملحيطة به وم�ضاكل �أمني���ة، و�ضبق �أن 

طرح���ت فك���رة �لتلفري���ك يف �ل�ضابق وفر�ض���ت نف�ضها �أخ���رًي� حاًل 
حمتم���ال”. و�لرحل���ة �لتي متت���د عل���ى 1.6 كيلوم���رت �ضت�ضتغرق 6 
دقائق تقريًبا يف �لتلفريك يف كل �جتاه، ومع �أن �لتلفريك �ضيكون 
عل���ى �أر�ٍض متلكها “و�رنر” �إال �أنها تن���وي طلب ر�أي بلدية �ملدينة 

و�ل�ضكان و�جلمعيات �لبيئية. 
وكاد �للوح يختفي عندم���ا فكر �أ�ضحاب �الأر��ضي �لو�قعة عند 
�أقد�م �لتلة يف بيعها. و�ضاهم هيو هيفرن يف �إنقاذ �للوح يف 2010، 
بدعم من �ملمثل �أرنولد �ضو�رزينغر عندما كان حاكًما لكاليفورنيا، 

وم�ضاهري من بينهم �ضتيفن �ضبيل�غ، وتوم هانك�ض.

�لتو��ض���ل  ج���د� ملدمن���ي  �ض���وؤ�ل �ضع���ب 
�الجتماعي؛ الأن هناك من تعلقت حياته باأكملها 
يف �لهات���ف، وال ي�ضتطي���ع �أن يبق���ى ثاني���ة من 
دون هاتف���ه، وي�ض���اب بحال���ة م���ن �جلن���ون �إذ� 
�أ�ضاب هاتف���ه مكروه، ومع �الأ�ض���ف و�ضلنا �إلى 
ع�رص تقودنا فيه هو�تفنا �لذكية ونتظاهر باأننا 
نتو��ض���ل �جتماعيا ع� �لهاتف مع �أنه يف �لو�قع 

يحجبنا عن �لتو��ضل مع �لعامل.
م�ضافات “�لب���الد ��ضتطلع���ت �آر�ء عدد من 
�ل�ضباب ب�ض���اأن ذلك، فهل �أنت ممن ال ي�ضتطيع 

�لبقاء يوما كامال من دون �لهاتف �لذكي؟

سكرتير
عبد�لرز�ق  يق���ول 
ي�ضتطيع  �إن���ه  �ضلطان 
ع���ن  ي�ضتغن���ي  �أن 
�لهات���ف، و�أط���ول مدة 

ق�ضاه���ا من دونه كان���ت �أ�ضبوع���ا، وي�ضيف �أن 
�ضب���ب تعلقه بالهات���ف هو �أن عائلت���ه وكل من 
حوله متعل���ق بالهات���ف لدرجة �جلن���ون، ولهذ� 
�لت�ضق بهاتفه ليتو��ضل معهم ب�ضهولة، ولكن 
عالقت���ه بهاتفه مثل �ملدي���ر و�ضكرتريه و�أحيانا 

ت�ضل �لعالقة �إلى درجة �ل�ضد�قة.

المساعد
ويوؤك���د حمم���ود ح�ض���ن �أن���ه ال ي�ضتطي���ع 
�أن يبق���ى م���ن دون هاتفه �أك���رث من يوم، 
وي�ضي���ف �أن عالقته بهاتف���ه مثل عالقة 
�لرئي����ض مب�ضاع���ده �ل�ضخ�ض���ي، “ويف 
ع�رصن���ا �حلايل �أ�ضب���ح �لهاتف جزء� ال 
يتج���ز�أ م���ن حياة �لف���رد؛ الأن 
�لتو��ض���ل �أ�ضه���ل عن طريق 
وبر�م���ج  �لذك���ي  �لهات���ف 
�الجتماع���ي  �لتو��ض���ل 
و�أن���ا �أف�ض���ل برنام���ج 

�لو�ت�ضاب”.

“المجبوس والليمون”
ي�ض���ري �ضب���اح خال���د �إل���ى �أن �أط���ول م���دة 
ق�ضاها م���ن دون �لهات���ف كان���ت �ضاعة فقط؛ 
الأن م���ن �ل�ضعب �لبقاء م���ن دون �لهاتف؛ فهو 
يحم���ل �لكثري من �ل��مج �لتي ت�ضهل �لتو��ضل 
مع �الأف���ر�د ومعرفة ما يج���ري يف �لبالد و�لعامل. 
وي�ضي���ف �أن �ضب���ب تعلق���ه بهاتف���ه �لذكي هو 
“ملعرف���ة �آخر �مل�ضتج���د�ت يف مو�قع �لتو��ضل 
�الجتماع���ي و�لت�ضلي���ة”، وعالقت���ه بهاتفه مثل 
عالق���ة “�ملجبو����ض و�لليم���ون �الأ�ض���ود”، �أي ال 
يكتم���ل دون هاتفه و�أن �أف�ضل برنامج لديه هو 

�الإن�ضتغر�م.

المستشار
يوؤك���د �إبر�هي���م حمادة �أن���ه ال ي�ضتطيع �أن 
ي�ضتغني عن هاتفه �لذك���ي نهائيا، لكنه بقي 

يوم���ني من دون هاتفه عندما تعطل، وي�ضيف 
“من دون �لهاتف مر �ليومان من دون معنى”؛ 
الأن �لهاتف �أ�ضبح م�ضت�ض���اره �ل�ضخ�ضي �لذي 
ي�ضاع���ده للو�ض���ول �إلى �لع���امل و�لتو��ضل مع 
�الأ�ضدق���اء و�أي دقيقة متر دون �لهاتف تكون 
تعذيبا بالن�ضبة له، ويقول �إنه يف�ضل برناجمي 
�لو�ت�ض���اب و�ل�ضن���اب �ض���ات؛ للتو��ض���ل م���ع 

�لعامل.

الصديق المقرب
ت�ض���ري رقية �جلابر �إلى �أنه���ا من �مل�ضتحيل 
�أن ت�ضتغن���ي ع���ن هاتفه���ا �لذك���ي، و�أنها باتت 
مدمنة عليه من دون حد، “هو �ل�ضديق �مل�ضلي 

و�ملر�فق يف جميع �لطقو�ض �ملز�جية”.
و�أ�ضاف���ت رقي���ة �أنه���ا تبق���ى دون هاتفها 
عن���د قي���ادة �ل�ضيارة يف م���دة ال تتع���دى �ل� 20 
دقيق���ة فق���ط، و�ضبب تعلقها به ه���و �أن مو�قع 
�لتو��ض���ل �الجتماعي بها حمت���وى م�ضل وُم� 

ومق���وي للعالق���ات �الجتماعي���ة ويحت���وي على 
كل م���ا يحتاجه �الإن�ضان، وتف�ض���ل رقية برنامج 
�لو�ت�ض���اب و�ل�ضناب �ض���ات للتو��ضل، وتعت� 
�لهاتف مثل �ل�ضديق �ملقرب �لذي ير�فقها يف 
�حلل و�لرتحال وال ت�ضتطيع �ال�ضتغناء عنه �أبد�.

عالقة عملية
وتق���ول علي���اء �لغي���ث �إنه���ا ت�ضتطي���ع �أن 
تتخلى عن �لهاتف �لذك���ي؛ “الأن �أحيانا حت�ضل 
�ن�ضغ���االت حتت���م ترك���ه ل�ضاع���ات و�أن���ا �أف�ضل 

برناجمي �لو�ت�ضاب و�الإن�ضتغر�م للتو��ضل”.
وت�ضيف �أنها ال تعت����ه تعلًقا؛ كونه لي�ض 
بتل���ك �الأهمية بالن�ضبة لها، ولكن عندما مت�ضكه 
بيده���ا فه���ي بالتاأكيد تق���وم بعمل م���ا و�أحياًنا 
للرتفيه، م�ضرية “عالقتي به عملية، فهو يدخل 
�ضم���ن �ل�ضاع���ات �لوظيفي���ة لك���رثة �ن�ضغايل، 
و�أعتق���د �أنه طريقة �أخ���رى �أمتكن من خاللها من 

�إجناز �أعمايل”.

    BUZZ      

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

22

نورة �أنور حمادة

• •�ضباح خالد	 •علياء �لغيث	 	copy حممود ح�ضن • •عبد�لرز�ق �ضلطان	 •رقية �جلابر	 �إبر�هيم حمادة	



السنة العاشرة - العدد 3566 
الجمعة

20 يوليو 2018 
7 ذو القعدة 1439

23

  للتوا�شل:  )ق�شم املنوعات: 17111479(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

تكريم خاص للراحلة شادية في مهرجان وهران الدولي
�شتك���رم الفنانة امل�رصي���ة الراحلة �شادية 
الت���ي فارق���ت احلي���اة يف نوفم���ر املا�ش���ي 
يف مهرج���ان وه���ران ال���دويل للفيل���م العربي 

باجلزائر يف دورته اجلديدة.
واإلى جانب الفنانة الكبرية، �شتكرم اإدارة 
مهرج���ان املخ���رج اجلزائ���ري الراح���ل فاروق 
بلوفة، الذي تويف بعد �رصاع مع املر�س بفرن�شا 
يف اأبريل املا�شي، وهو �شاحب فيلم “نهلة”، 
الذي اأنتجه التلفزيون اجلزائري العام 1979، 
ويحك���ي ق�شة �شح���ايف جزائري خ���الل احلرب 
االأهلي���ة بلبن���ان يف املهرجان بدورت���ه ال�11، 

التي تقام من 25 اإلى 31 اجلاري.
اأم���ا عل���ى �شعي���د االأف���الم يف املهرج���ان 
فيتناف����س 30 عم���ال، ت�شم 10 اأف���الم طويلة 
وثائقي���ة،  اأف���الم  و10  اأف���الم ق�ش���رية  و10 
وت�شع���ى جميعها اإلى الفوز بجوائز املهرجان، 

مبا فيها اجلائزة الكرى )اأ�شد وهران(.
املهرج���ان  م���ن  الن�شخ���ة  ه���ذه  وتتمي���ز 
مب�شاركة ع���دد من جنوم ال�شينم���ا يف اجلزائر 
والع���امل العربي، وعلى راأ�شه���م خالد يو�شف، 
اإذ تقرر عر����س فيلمه االأخري “كارما” يف حفل 

االفتتاح.
كما مت اختيار فيلم “فوتوكوبي” لتمثيل 
م�رص يف امل�شابقة الر�شمية للمهرجان، وينتظر 
ح�ش���ور النجم���ة �شريي���ن ر�شا الت���ي �شبق اأن 
اأث���ارت ت�رصيحاته���ا اجل���دل يف م����رص؛ ب�شب���ب 

موقفها من االأذان.
كم���ا وجهت الدع���وة اأي�ش���ا للفنان حممد 
علي، بط���ل م�شل�شل “طاي���ع”؛ ليكون �شيف 
����رصف، اإلى جان���ب عدد من جن���وم العرب على 
غرار عف���اف �شعيب وغ�ش���ان م�شعود و�شالف 

فواخرجي وهنيدي وحممود حميدة.

أحداث

اأن���ت مندف���ع للقي���ام ب���كل م���ا يعود 
بالفائدة على �شحتك.

تتمي���ز باإ�رصاق كبري وت�شع���رك بالقوة 
والنفوذ.

تعام���ل م���ع حميط���ك بلطف وه���دوء، 
وحتا�س ال�شدامات. 

تت���ّوج جه���دك ال���ذي بذلت���ه اأخريا يف 
العمل باإجناز م�رصّف.

رمب���ا ت�شع���ى لك�شب ثق���ة املوظفني 
لكنك تواجه بع�س املتاعب.

ق���د ت�شعى للتخل�س مم���ا ي�شغل بالك 
ويبقيك يف حالة قلق.

تزداد اإ�رصاًقا ويتح���دث هذا اليوم عن 
حتقيق حلم قريب.

جت���د نف�ش���ك جم���ًرا عل���ى الت����رصف 
باأ�شلوب لنّي. 

اأجن���ز ما علي���ك من مهام قب���ل ازدحام 
برناجمك االأ�رصي.

عملية �رصاء اأو ا�شتثمار قريب اأو حمطة 
عملية مهمة يف طريقها لك.

تقودك امل�شتجدات اإل���ى ت�شوية البد 
منها.

توقع هدية اأو دعوة مهمة ت�شتعيد بها 
الذكريات.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

20 يوليو

 1944
اأدولف هتلر ينجو من 

حماولة اغتيال.

1949
هدنة  اتفاقية  توقيع 
بني اإ�رصائيل و�شوريا.

1953
اأول موؤمتر لوزراء املال 
واالق��ت�����ش��اد ال��ع��رب، 
وعقد يف مدينة �شتورا 
اللبنانية، وا�شتمر حتى 

10 اأغ�شط�س.

1961
اإل��ى  تن�شم  الكويت 
جامعة الدول العربية.

1969
على  يحط   11 اأب��ول��و 

�شطح القمر.

 1994
وزير خارجية اإ�رصائيل 
يقوم  برييز  �شيمون 
وهي  االأردن،  بزيارة 
اأرفع زيارة يقوم بها 
م�����ش��وؤول اإ���رصائ��ي��ل��ي 

اإلى االأردن.

2002
ح���ك���وم���ة ال���������ش����ودان 
واحل����رك����ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
لتحرير ال�شودان تعلنان 
اإلى  يف كينيا تو�شلهما 
اإح��الل  ملباحثات  اإط���ار 
احل��رب  واإن��ه��اء  ال�شالم 
الدائرة جنوب ال�شودان 

منذ العام 1982.

ويوؤك���د عم���ار م���دن )35 عام���ا( اأنه 
عل���ى معرفة بالكثري من اأدب���اء البحرين 
من بينه���م عبدالعزيز املو�ش���وي، وهو 
معجب بن�شو�ش���ه الق�شرية؛ ملا حتمله 
من �شور وحبكات ملفتة عدة ف�شال عن 

ح�شن الفكاهة احلزينة. 
علي���اء  االإع���الم  خريج���ة  وتذك���ر 
املو�شوي )26 عاما( اأنها قراأت دواوين 
�شعر، وللكاتب الروائي يف ال�شري ح�شني 

املحرو�س.
وتقول معلمة اللغة 
العربية عفاف الرقراق 
)23 عام���ا( “اأق���راأ 
ح���داد،  لقا�ش���م 
رم�ش���ان،  فري���د 
واأمني  مدن،  ح�شن 

�شالح”.
وي�شي����د �ش����ادق 
البحريني،  باالأدي����ب 
م����ا يكتبه  اأن  معترا 
ل����دى  يوج����د  ال  ق����د 
ا  كاتب اآخ����ر “خ�شو�شً
اإذا م����ا كتب البحريني 
ع����ن بيئت����ه وواقع����ه 
املحل����ي، ف����اإن هذا 
����ا بهذا  يك����ون خا�شً
والرقع����ة  امل����كان، 
لتبيان  اجلغرافي����ة 
االأهمي����ة التاريخية، 
احلال����ة  ودرا�ش����ة 
البحريني����ة اإن كان����ت 
�شعًرا اأو رواية، اأو اأي 
نوع كان من االأدب”. 

واأ�ش���اف “لكن بالرغم م���ن ذلك اأنا 
اأق���راأ النتاج���ات االأدبية غ���ري البحرينية 
اأي�شا م���ن قبيل كتب التنمي���ة الب�رصية، 
والفكري���ة لكت���اب مثل اأم���ني معلوف، 
غ���ازي الق�شيب���ي، باول���و كويل���و، علي 
وعب���دهلل  �رصيعت���ي،  عل���ي  ال���وردي، 

الغدامي”. 
وتثن���ي والء على م�شت���وى النتاجات 
جدي���رة  وتعده���ا  البحريني���ة  االأدبي���ة 
باملتابع���ة رغم قلته���ا املرتبطة ب�شاآلة 
دع���م دور الن����رص له���ا، ومي���ل البع����س 
وجتاهله���م  منه���ا،  الالمع���ة  للمتابع���ة 
االأعم���ال االأدبي���ة ال�شبابي���ة املبتدئ���ة، 
“لكن���ي عل���ى الرغم م���ن ذل���ك اأحر�س 
على التنويع يف ق���راءة النتاجات االأدبية 
البحرينية والغربية، فالقراءة رحلة �شفر 

اإلى ق�ش�س وثقافات خمتلفة اأخرى”. 
وتع���زي �شيماء �شبب ميله���ا لقراءة 

االأدب غ���ري البحرين���ي ب�ش���كل اأكر من 
النتاج���ات االأدبي���ة البحريني���ة اإلى عدم 

الت�شويق اجليد لها.
 اأم���ا عم���ار فاأ�ش���ار اإل���ى اأن���ه يتاب���ع 
االأدب العرب���ي واالأجنبي اأكرث من نظريه 
البحرين���ي “ل�شهولة الو�ش���ول اإليه عر 
االإنرتن���ت؛ الأن لزي���ادة ع���دد الق���راءات 
لكاتب بعينه يحف���زين الأن اأقراأ له، حتى 
اأك���ون يف ركب القراء، كما اأين اأقراأ حالًيا 
رواي���ة )ذائقة امل���وت( الأمي���ن العتوم، 
وقبل �شهر قراأت رواي���ة )بجعات برية( 

ليونغ ت�شانغ”. 
و�شدد على وجوب اأن ي�شع املواطن 
االأدب البحريني �شمن اأولوياته كقارئ؛ 
“حت���ى ي�شتطي���ع اأن يرتق���ي بالكات���ب 
البحرين���ي، ويكون �رصيكا ل���ه يف تطوير 

املجتمع مبختلف اأطيافه”.
 وتع���ر علي���اء ع���ن م���دى فخره���ا 

بالنتاج���ات االأدبي���ة البحريني���ة الراقية 
ح�ش���ني  للكات���ب  “م���رمي”  كرواي���ة 
املحرو�س التي ت�شنفها من بني اأف�شل 
الروايات الت���ي قراأتها. وتقول “ال فرق 
عن���دي ب���ني النتاج���ات االأدبي���ة �ش���واء 
البحريني���ة اأو االأجنبي���ة؛ الأين يف نهاي���ة 
املط���اف اأبحث ع���ن الق�شي���ة والهدف، 
وكيفي���ة عر����س الكات���ب لفكرته، فقد 
ق���راأت ملاركي���ز، اأمني معل���وف، جران 
خليل جران، مي زيادة، ميخائيل نعيمة، 

وبثينة العي�شى.
قل���ة  م���ن  الرغ���م  “عل���ى  وتتاب���ع   
النتاجات البحرينية وانخفا�س م�شتواها 
مقارنة بال�شنوات االأخ���رية كونها دائما 
تخت����س بال�شعر اأكرث م���ن الرواية التي 
اأميل لقراءتها ب�شكل اأكر من ال�شعر، اإال 

اأين اأراها م�رصفة وجديرة باملتابعة”. 
وتوؤكد عف���اف اأنها تف�ش���ل متابعة 

اأدب���اء  “فهن���اك  البحرين���ي  االأدب 
ي�شتحق���ون املتابع���ة ومل ياأخذوا حقهم 
من ال�شهرة، لذلك اأرى اأن على املواطن 
اعتي���اد قراءته، فاملجتم���ع البحريني مل 
يكت�شف كّتابه ومبدعيه بعد، ولكن على 
الرغم من جدارته ال اأكتفي به فقط، فاأنا 
اأقراأ لكتاب عرب ك�شع���ود ال�شنعو�شي، 
اأمني تاج �رص، يا�رص حرب، وجمموعة كتاب 

من العراق وفل�شطني”. 
واأجم���ع امل�شارك���ون يف اال�شتط���الع 
على ك���ون النتاجات البحريني���ة االأدبية 
مبدعة وم�رصف���ة واإن مل يقوموا بقراءتها 
ب�ش���كل فع���ال، وتفاوت���ت اأ�شب���اب من 
ك�شفوا تف�شيلهم ق���راءة االأدب العربي 
واالأجنب���ي اأكرث من نظريه البحريني بني 
ع���دم التفري���ق بني نت���اج واآخ���ر، وحب 
التنوي���ع يف الق���راءة لتكوي���ن ح�شيل���ة 

فكرية، وعدم الت�شويق اجليد.

ال�شردية وال�شعرية مكانة  النتاجات البحرينية االأدبية مبختلف جماالتها  احتّلت 

ثرية  ن�شو�ص  من  قدمته  ملا  خ�شو�شا،  واخلليجي  عموما  العربي  االأدب  يف  فريدة 

باالإبداع، فما مدى معرفة املواطن البحريني بها؟ وهل مييل لقراءة االأجنبية اأكرث 

منها؟ وما تقييمه لها؟ “البالد” ا�شتطلعت اآراء عدد من املواطنني اإزاء ذلك.

ي�شري خريج احلقوق �شادق اأحمد )31 عاما( اإىل وجود عدد جيد من الكتاب 

مبجاالتهم  اخلا�شة  الكتابية  ثيمتهم  اإظهار  يف  يثابرون  الذين  البحرينيني 

االأكادميية من �شرية، علم اجتماع، رواية، تاريخ، �شعر، ق�شة، واأدب طفل.

واأ�شاف “ومن هوؤالء الكتاب الذين قراأت لهم قا�شم حداد، ح�شن مدن، نادر كاظم، 

فريد رم�شان، اأحمد املوؤذن، عبدالعزيز املو�شوي، ومن ال�شعراء كرمي ر�شي، نادية املالح، 

مهدي �شلمان، والعديد من ال�شعراء ال�شباب”.

الكتب  ق��راءة  من  تكرث  اأنها  اإىل  عاما(   24( ه��اين  والء  ال�شحافة  خريجة  وتلفت   

ال�شعرية ل�شعراء مثل قا�شم حداد، مهدي �شلمان، عبدالعزيز املو�شوي، ح�شني املحرو�ص، 

و�شو�شن دهنيم.

 اأما طالبة هند�شة الكمبيوتر �شيماء ر�شي )20 عاما( فت�شري اإىل كونها غري قارئة 

ي�شتح�شرين  لكن حاليا  البحرينيني عادة،  اأق��راأ لالأدباء  “ال  البحريني. وتقول  لالأدب 

علي ال�شرقاوي”. 

األديب البحريني... هل يعرفه المواطن ويقرأ نتاجه؟
زهراء غريب

• •علياء املو�شوي	 •عمار مدن	 •والء هاين	 �شادق اأحمد	
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األخيرة

الك�سف عن اأقوى واأ�سرع حا�سوب يف العامل

“بق�سي�ش فلكي” من رونالدو لـ 5 موظفني

رو�سيا يف  الزبائن  جلذب  ترامب”...  “برغر 

ك�سف����ت الولي����ات املتحدة الأمريكية عن حا�سوب جديد �سخم فائ����ق ال�رسعة، والذي يحمل ا�سم 
�سامي����ت. ويفوق احلا�سب الآيل اجلديد من حيث القدرة ما يزيد عن �سعفي اأقوى كمبيوتر يف العامل 

حاليا، بح�سب �سحيفة “منز اإك�س بي”.
 ميك����ن م����ن خالل ه����ذا احلا�سوب الأ�����رسع يف العامل، اإج����راء 200 األف تريليون عملي����ة ح�سابية يف 
الثاني����ة، اأي ما يعادل 200 بيتافلوب�س. وقال ريك بريي، وزير الطاقة الأمريكي “�سيمكن احلا�سوب 
)�سامي����ت( العلماء من معاجلة جمموع����ة وا�سعة من التحديات اجلديدة، وت�رسي����ع الكت�ساف، وحتفيز 
البت����كار”. واأ�سار اإل����ى اأن �سعة �ساميت يف احلو�سبة قوية بدرجة فائقة، بحيث ي�ستطيع معها ح�ساب 
بيان����ات 30 عام����ا خمزنة فيه خالل �ساعة واح����دة “وهكذا ميكن اأن يتغري الع����امل”. ويوجد احلا�سوب 
الفائق ال�رسعة الآن يف معمل اأوك ريدج الوطني يف تيني�سي، والذي طور بال�سرتاك مع �رسكتي اأي بي 

اإم، واإن فيديا، ويحتوي �ساميت على 4608 خوادم، وبه اأكرث من 10 بيتابايت�س من الذاكرة.

الربتغايل  النجم  جعل 
عّمال  رونالدو  كري�ستيانو 
الفخمة  ال��ف��ن��ادق  ب���اأح���د 
ال�سعادة  غاية  يف  باليونان 
خ������الل ق�������س���ائ���ه ع��ط��ل��ة 
ال�سغرية  ع��ائ��ل��ت��ه  رف��ق��ة 
واأ�����س����دق����ائ����ه. وق���ال���ت 
ميل”  “ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة 
رون��ال��دو  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
بقيمة  ب��ق�����س��ي�����س��ا  ت����رك 
اإ�سرتلينيا  جنيها   17850

اإجازته  انق�ساء  بعد  اأمريكي(  دولر  األف   23(
الالعب،  وطلب  الطائرة.  منت  على  ومغادرته 
املبلغ  تقا�سم  ذهبية،  ك��رات   5 على  احلا�سل 
يف  م��وظ��ف��ن   5 ب��ن  الفلكي”  “البق�سي�س 
رونالدو  وكان  فيه.  يقيم  كان  الذي  املنتجع، 

الأبي�س  البحر  يف  عطلة  يف 
املتو�سط مع عائلته، عقب 
ال��ربت��غ��ال  منتخب  خ���روج 
ال���ع���امل على  م���ن ك���اأ����س 
ون�رس  اأوروغ������واي.  ح�ساب 
ريال  من  املنتقل  الالعب 
يوفنتو�س،  اإل���ى  م��دري��د 
بالإن�ستغرام،  ح�سابه  على 
���س��ورت��ن م���ن اإج���ازت���ه، 
رفقة  فيها  يظهر  الأول���ى 
جورجينا،  و�سديقته  ابنه 
وعدد  اأمه  رفقة  رونالدو  الثانية  اأظهرت  فيما 
الع�ساء.  وجبة  يتناولون  وه��م  الأ���س��دق��اء  من 
“الدون”  توجه  اليونان،  مغادرته  بعد  ومبا�رسة 
�سوب تورينو يف اإيطاليا لتوقيع عقده اجلديد 

مع فريق يوفنتو�س.

ا����س���ت���غ���ل م��ط��ع��م 
���س��ي��ب��ريي��ا  يف  ل��ل��ربغ��ر 
ا���س��م دون���ال���د ت��رام��ب؛ 
الزبائن  ج��ذب  اأج��ل  م��ن 
اإليه، مع تنامي الهتمام 
ب��ال��رئ��ي�����س  رو���س��ي��ا  يف 
القمة  ب��ع��د  الأم���ريك���ي، 
نظريه  م��ع  جمعته  التي 
بوتن.  فالميري  الرو�سي 

اإن رواد  اإيغور فينوغرادوف،  “برغر ترامب(  وقال مدير املطعم )الذي يحمل ا�سم 
املطعم باتوا يف ازدياد، بفعل الهتمام برتامب، مو�سحا اأن “حجم الطلب لي�س �سيئا 

اإطالقا بالن�سبة ملطعم فتح اأبوابه اأخريا”. 
واأ�س���اف اأن “زبائ���ن ثمل���ن ل يحب���ون الوليات املتح���دة؛ باعتباره���ا اخل�سم 
التقلي���دي لرو�سي���ا، ي�ستاوؤون م���ن الفكرة التي ي���دور حولها املطع���م ويت�رسفون 
بفظاظ���ة”. ويحاول املطعم، الذي فت���ح اأبوابه يف مدينة كرا�سنويار�سك يف دي�سمرب، 
ال�ستفادة من ال�سجة املحيطة برتامب، الذي اأكد جمددا رغبته يف حت�سن العالقات 

الأمريكية الرو�سية الفاترة.
  وتزي���ن جدران املطعم لوحات للرئي�س الأمريك���ي وتقدم فيه اأطباق من بينها 
“برغر ترامب” مع حلم اخلنزير املقدد و “برجر ميالنيا” بالدجاج تيمنا با�سم ال�سيدة 

الأولى ميالنيا ترامب.

 Social
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رجل دين وحمامية يتبادالن 
�سفعات قوية على الهواء

اأدى خالف بن حمامية ورجل دين يف الهند اأثناء ا�ست�سافتهما باإحدى املحطات 
الف�سائي���ة ملناق�سة “الط���الق الثالثي”، اإل���ى ا�ستباك عنيف وتب���ادل ال�سفع على 
الوجه.وكان���ت املحامي���ة باملحكمة العليا الهندي���ة وتدعى فرح فايز بح�س���ب راأيها، ترى اأن 
الطالق الثالثي لي�س �سكالاً من اأ�سكال الطالق املعرتف به يف القراآن، وهو الأمر الذي يرف�سه 
رج���ل الدي���ن مفتي اإعجاز اأر�سد القا�سمي، م���ا اأدى اإلى احتدام النقا����س وتبادل ال�سفع على 
الوجه فيما بينهما. يف املقابل، قامت ال�سلطات الأمنية بالقب�س على رجل الدين، متهمة اإياه 
 Zee بالعت���داء على املحامية، وهو الأمر الذي وثق���ه الربنامج احلواري على القناة الف�سائية
Hindustan الإخبارية. ُيذكر اأنها لي�ست املرة الأولى التي يحدث فيها ا�ستباك على ق�سية 
الطالق الثالثي، حيث �سبق اأن ن�سبت معركة بن هنديات م�سلمات، وعدد من رجال ال�سيا�سة 

من جانب، وبن اجلماعات الإ�سالمية من جانب اآخر، التي تقر هذا النوع من الطالق.

ح�س�س اليوغا بن ناطحتي �سحاب يف الهند           )رويرتز(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

خفيف  غ��ب��ار  الطق�س 
اأحيانا مع بع�س ال�سحب 

وحار خالل  النهار.

الري���اح متقلبة الجتاه من 3 اإلى 8 عقد ولكنها 
�سمالي���ة غربي���ة بوجه عام من 8 اإل���ى 13 عقدة 
وت�سل من 15 اإلى 20 عقدة اأحيانا خالل  النهار.

ارتف���اع املوج من قدم اإلى قدمن قرب ال�سواحل، ومن 3 اإلى 
5 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م ال�سغرى 

31 م الرطوبة الن�سبية العظمى 75 % ال�سغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

اأيـام تف�ســــل االأر�ش عـــن ظاهـــرة قمريـــة ا�ستثنائيـــة
�سي�سهد العامل، عموما و�سكان ال�رسق الأو�سط 
خ�سو�س���ا، خ���الل الأي���ام القليلة املقبل���ة ظاهرة 
قمرية ا�ستثنائية لن ت�سه���د لها مثيال حتى نهاية 
الق���رن احل���ادي والع�رسي���ن. فف���ي 27 م���ن يوليو 
اجل���اري �سيكون النا�س، مبن فيه���م �سكان العامل 
العرب���ي، على موعد مع اأط���ول خ�سوف كلي للقمر، 

يرافقه ظاه���رة اأخرى هي “القمر الدامي”، و�سوف 
ي�ستم���ر اخل�س���وف الكل���ي عل���ى مدى �ساع���ة و43 
دقيق���ة؛ لأن القم���ر �سيك���ون يف اأبع���د نقط���ة عن 
الأر�س. وخالل هذه الظاهرة، �سيغطي ظل الأر�س 
القم���ر باأكمله، وميكن م�ساهدت���ه يف كل من ال�رسق 
الأو�سط وو�س���ط اآ�سيا و�رسق اإفريقي���ا اإ�سافة اإلى 

اأم���ريكا اجلنوبية، يف حن لن يتمكن �سكان اأمريكا 
ال�سمالي���ة واأوروب���ا و�سم���ال اآ�سيا م���ن م�ساهدته.
و�ستك���ون م�ساه���دة اخل�س���وف من���ذ البداية حتى 
النهاي���ة يف مناط���ق ال�رسق الأو�سط و����رسق اإفريقيا 
والهن���د وو�سط اآ�سيا، و�سيبل���غ اخل�سوف ذروته يف 
ال�ساع���ة الثامنة و21 دقيق���ة، بتوقيت غرينيت�س. 

عملي���ة  �ست�ستم���ر  الفلكي���ة،  للح�ساب���ات  ووفق���ا 
اخل�سوف باأكملها )اجلزئي والكلي( نحو 4 �ساعات.

الأمر املثري اأي�سا اأن���ه ميكن للرا�سدين روؤية 
املريخ؛ لأن���ه �سيكون يف اأقرب نقط���ة اإلى الأر�س 
من���ذ 15 عام���ا، حي���ث �سيظهر اأك���رث �سطوعا بع�رس 

مرات مما يكون عليه عادة.

ابتكار جهاز يوقف ال�سخري

درا�سة تهدم
فوائد “اأوميغا 3”

عراقــي يحــرق نف�سه 
بعد طالق زوجته

اخ���رتع علم���اء بريطاني���ون طريق���ة جديدة 
لع���الج م�سكلة ال�سخ���ري، وهي عبارة ع���ن اأنبوب 
رقيق، طول���ه 15 �سم، يدخل عرب الأنف، وفق ما 

ذكرته �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
ويع���اين ع���دد كب���ري م���ن الأ�سخا����س م���ن 
ا�سطراب���ات التنف����س اأثن���اء النوم، مم���ا يوؤدي 
اإل���ى ال�سخري. وحت���دث امل�سكل���ة، التي ت�سبب 
حرجا ل���دى معظم النا�س، عندم���ا ين�سد طريق 
مرور الهواء م���ن الأنف اإل���ى الرئتن. وذكرت 
ال�سحيفة اأن اجلهاز اجلديد قد ل يحفز النا�س 
عل���ى ا�ستخدامه؛ ب�سب���ب �سعوبته، على اعتبار 
اأن الأنبوب يدخل عرب الأنف وي�سل اإلى موؤخرة 
احلنج���رة. وجّرب اخل���رباء اجله���از اجلديد على 
عدد من الأ�سخا�س، الذين يعانون من ال�سخري، 
فوج���دوا اأن امل�سكلة انخف�س���ت بن�سبة الثلث 

تقريبا. 

جدي���دة،  حتليلي���ة  درا�س���ة  ك�سف���ت 
اخلمي����س، عن اأن تن���اول اأحما����س” اأوميغا 
3” الدهنية ب�سكل مكمالت غذائية لي�س له 
فائدة كبرية يف احلماية من اأمرا�س القلب.
وجمع���ت الدرا�سة بيانات م���ن 112059 مري�سا 
�سارك���وا يف 79 جتربة ع�سوائية، ووجد الباحثون 
اأن تاأث���ري املكمالت، التي حتتوي على “الأوميغا 
3” قلي���ل اأو مع���دوم بالن�سب���ة خلط���ر الوفاة اأو 

التعر�س لأزمة قلبية اأو ذبحة �سدرية.
واأف���ادت الدرا�سة، التي ن����رست نتائجها يف 
دورية “كوكرين ليرباري”، باأن الباحثن وجدوا 
مع ذلك بع�س الفائ���دة من تناول املكمالت؛ اإذ 

اإنها تقلل م�ستويات الدهون الثالثية.

قام �سخ����س بحرق نف�س���ه اأمام حمكمة 
وذك���رت  زوجت���ه.  ط���الق  بع���د  بغ���داد  يف 
”ال�سومري���ة” ني���وز اأن الرج���ل اأق���دم على 
ه���ذا العمل “بعد طالق زوجت���ه، ما اأدى اإلى 
اإ�سابته بحروق”.واأ�ساف امل�سدر الذي طلب 
عدم الك�سف عن ا�سم����ه، اأن “املتواجدين قرب 
املحكمة قاموا باإنق����اذه ونقله اإلى امل�ست�سفى 
لغر�����س معاجلته”. يذك����ر اأن اأغلب املحافظات 
العراقي����ة تع����اين من ارتف����اع مط����رد يف حالت 
الط����الق  بال�سن����وات الأخ����رية، نتيج����ة اأ�سب����اب 
خمتلف����ة، بع�سه����ا اقت�سادي����ة والبع�����س الآخر 

نتيجة م�ساكل عائلية.

ب( ف  )اأ  �سباب ميامنار يلعبون كرة القدم على �سفة نهر يانغون                   

• رونالدو	

• برغر ترامب	


