
ج���اءت البحرين يف مركز متقدم على م�ستوى 
اأ�س���واق املنطق���ة بع���دد املتعامل���ن باخلدمات 
امل�رصفي���ة عرب الهواتف الذكي���ة، م�سجلة املركز 
الث���اين بعد الإمارات، بح�سب تقرير حديث �سادر 

عن البنك الدويل.
واحتل���ت الكوي���ت الرتتي���ب الثال���ث عل���ى 
م�ست���وى املنطق���ة. وذك���ر تقرير البن���ك الدويل 
ال���ذي جاء حت���ت عن���وان “قاعدة بيان���ات املوؤ�رص 
العامل���ي لل�سم���ول امل���ايل لع���ام 2017: قيا�س 
ال�سمول املايل وث���ورة التكنولوجيا املالية”، اأن 
ن�سب���ة من ميلكون ح�ساب���ات م�رصفية يف البحرين 

وي�ستطيع���ون اإج���راء معامالته���م امل�رصفية عرب 
الهواتف الذكية بلغت 83 %.

وو�سلت الن�سبة يف الإمارات العربية املتحدة 
88 % فيم���ا �سجل���ت يف الكويت 80 % 

تقريًبا.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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الأحزاب باإ�سقاط  تطالب  العراق  غ�سب” يف  “جمعة 
بغداد يف  التحرير  ب�ساحة  تظاهرة  تفريق  يف  جريحا   30

بغداد � وكالت: انطلقت تظاهرات كبرية، 
اأم�س اجلمع���ة، مب�سارك���ة الآلف يف حمافظتي 
الب����رصة وذي ق���ار جنوبي الع���راق، فيما اأعرب 
متظاه���رون يف بغداد عن ت�سامنه���م وحاولوا 

اقتحام املنطقة اخل�رصاء.وتظاهر اآلف العراقين 
الغا�سب���ن من تردي اخلدم���ات يف العا�سمة بغداد 
والب�رصة اأم����س ورددوا هتاف���ات مناه�سة لالأحزاب 
ال�سيا�سي���ة يف ت�سعيد ملظاهراته���م التي يدعمها 

كبار رجال الدين بالعراق.
وقال �سهود عيان اإن 30 متظاهرا اأ�سيبوا جراء 

تفريق ق���وات الأمن للمتظاهرين يف �ساحة 
التحرير ببغداد.

• دان كوت�س يف موؤمتر اأ�سنب	

اإيران م�ستمرة يف �سلوكها املخرب يف املنطقة
مدي���ر  اعت���رب  وكالت:   � عوا�س���م 
املخابرات الوطنية الأمريكية دان كوت�س 
اأن “اإي���ران لع���ب �سي���ئ عل���ى ال�ساح���ة 
الدولية”، موؤكداً اأن “رو�سيا لي�ست لديها 
الإرادة اأو القدرة لإخراج اإيران من �سوريا”.

واعترب كوت�س يف موؤمتر “اأ�سنب” لالأمن يف 
كول���ورادو، اأن “�سلوك اإي���ران املخرب يف 

املنطقة ما زال م�ستمرا”.
واأو�س���ح مدي���ر املخاب���رات الأمريكية 
اأن �سل���وك اإي���ران مل يتغري رغ���م ان�سحاب 

وا�سنطن من التفاق النووي.
و�س���دد عل���ى اأن الإيراني���ن “لعبون 

لعب���ن  يزال���ون  وم���ا  �سيئ���ون، 
15�سيئن”.

• احتجاجات تطالب بتح�سن اخلدمات يف بغداد	

مواطنون: اأجر العمل الإ�سايف حق... 
وتعديله م�سا�س باملكت�سبات

الروائية فتحية نا�سر: “ق�سايا املراأة” 
اأ�سبحت م�سدر رزق للكثريين

الدور  ختام  يف  الإمارات  “الأحمر” يواجه 
التمهيدي يف عربية ال�سلة لل�سباب

اقتصاد البالد

ثقافة

البالد سبورت
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حتــــدي Kiki يغـــــزو العالــــم... وي�سل 
البحرين

مسافات البالد

22
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املحرر االقت�صادي

“اجلزيرة”  “الإعالم”: 
متورطة يف دعم الإرهاب

املنام���ة - بنا: اأعلنت وزارة �سوؤون الإعالم 
اأنها م�ستمرة يف تطبيق ق���رار اإيقاف ا�سترياد 
اأجه���زة ا�ستقب���ال قنوات “ب���ي اإن �سبورت�س” 
التابع���ة ل�سبك���ة اجلزي���رة القطري���ة، واإيقاف 
بي���ع وجتدي���د ا�سرتاكاتها.وج���ددت التاأكيد اأن 
“ب���ي اإن �سبورت����س” متورط���ة ب�س���كل فا�س���ح يف 
ق�ساي���ا م�سبوهة مرتبطة بدعم الإرهاب واجلماعات 

الفتن���ة  خلط���اب  والرتوي���ج  املتطرف���ة 
والكراهية والتطرف يف املنطقة.

لهم ملفت�سني بوحمود: تهمي�ش البلديني َحوَّ

اإحالة خم�سيني اأهان اإحدى امللل للنيابة

ال�سمالي���ة  بل���دي  رئي����س جمل����س  راأى 
حمم���د بوحمود اأن تهمي�س اجلهات الر�سمية 
للبلدين وعدم تعاونهم مع املجال�س البلدية 
واملماطلة يف الرد عل���ى ا�ستف�ساراتهم اأدى 
اإلى حتول الأع�س���اء البلدين اإلى مفت�سن 

عن مواط���ن اخللل ورفعها للجه���ة املعنية، 
بدل من ممار�سة الع�سو دوره الرقابي.واأكد 
يف لقائه م���ع “البالد” بالتزام���ن مع اقرتاب 
موعد ف����س دور النعقاد الأخري من الف�سل 
الت�رصيع���ي الرابع، اأنه را�س عن اأداء املجل�س 

وامليزاني���ات  الإمكان���ات  ظ���ل  يف 
املتاحة له.

ك�س���ف  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مدير ع���ام الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد 
والأم���ن القت�س���ادي والإلك���رتوين اأنه مت 
ا�ستدع���اء �سخ����س بحرين���ي )54 عام���اً(، 
ن����رص تغريدات ع���دة على موق���ع التوا�سل 
الجتماع���ي )توي���رت( متثل اإهان���ة لإحدى 

امللل يف البالد.واأو�سح اأن املادة 310 من 
قانون العقوب���ات، تن�س على اأنه “يعاقب 
باحلب����س مدة ل تزيد على �سنة اأو بالغرامة 
الت���ي ل جت���اوز 100 دينار م���ن اأهان علنا 

رمزاً اأو �سخ�ساً يكون مو�سع متجيد 
اأو تقدي�س لدى اأهل ملة”.
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�صيد علي املحافظة

البحرين الرابعة عامليًا مبوؤ�سر بنية الت�سالت

بالهواتف اإدارتها  ميكن  البنكية  احل�سابات  % من   83

املنامة - بن���ا: ح�سلت مملكة البحرين 
على املرك���ز الرابع عاملي���اً يف موؤ�رص البنية 
التحتي���ة لالت�س���الت ال�س���ادر ع���ن الأمم 
املتحدة.وتقدمت اململكة 7 مراكز لتح�سد 
املركز الرابع عاملياً يف موؤ�رص البنية التحتية 
لالت�س���الت )TII( التابع���ة ملوؤ����رص تنمية 
احلكوم���ة الإلكرتوني���ة ح�س���ب تقرير الأمم 
املتح���دة للحكوم���ة الإلكرتوني���ة ال�س���ادر 

اخلمي�س.

وقال وزي���ر املوا�س���الت والت�سالت 
كم���ال اأحم���د اإن البحرين تطم���ح من خالل 
الأه���داف الت���ي حددته���ا اخلط���ة الوطنية 
مرك���زاً  ت�سب���ح  لأن  لالت�س���الت  الرابع���ة 
اإقليمي���اً يف الت�سالت وتقنية املعلومات. 
كم���ا ته���دف اخلطة ال���ى توف���ري ال�سعات 
املنا�سب���ة م���ن ال���رتددات لتوف���ري خدمة 

اجلي���ل اخلام�س )5G( وزيادة عدد 
2وجودة الكابالت الدولية.

10

ع���رب  املع���ريف  حمم���د  النائ���ب  انتق���د 
“الب���الد” وجود “�سوق �س���وداء” لبيع نخالة 
القمح )ال�س���وار( املدعوم حكومي���ا باأ�سعار 
مبالغة باأ�س���واق حملية.وحتدث عن تهريب 
كميات من النخال���ة لأ�سواق خليجية وبيعها 
باأ�سع���ار مبالغ���ة، اإذ تبي���ع �رصك���ة مطاح���ن 
الدقيق الكي�س مببلغ دينارين، ولكن جتده 
بال�سوق ال�س���وداء املحلية مببلغ 3.5 دينار، 
ويف اأ�س���واق خليجية ت�سل قيمت���ه اإلى 5.5 
دينار.ونا�س���د املع���ريف رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
فت���ح حتقيق ب�ساأن واقعة بي���ع النخالة املدعومة 

حكوميا يف �سوق �س���وداء حملية وتهريب كميات 
منها لأ�سواق خليجية. وحتدث مالك مزرعة الأ�سمر 
اأحم���د الدم�ست���اين ملندوب “الب���الد” عن خف�س 

ال�رصكة كمية الأعالف املوزعة على املربن، داعيا 
للت�سدي���د يف بي���ع الكمي���ات على مربي 

املا�سية وق�رصها على البحرينين.

منا�سدا �سمو رئي�س الوزراء فتح حتقيق للحفاظ على الثـروة احليوانية... املعريف لـ “$”:

طهران لعب �سيئ على ال�ساحة الدولية... مدير املخابرات الأمريكية:

للخارج وتهريبه  “النخالة” املدعوم  �سوداء” لبيع  “�سوق 

• خف�س كمية الأعالف يوؤثر على �سحة الأبقار والأغنام واخليول	

5

را�صد الغائب
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عائ�شة بنت ر��شد �أظهرت عزمية وثقة يف حتليقها

عائ�شة بنت ر��شد مثلت روح �جل�شارة للمر�أة �لبحرينية

�لبحرين �لر�بعة عاملياً يف م�ؤ�رش �لبنية �لتحتية لالت�شاالت

يف برقيات جديدة ت�شلمها �شمو رئي�س الوزراء... املهنئون:

يف برقية تهنئة ل�شمو رئي�س الوزراء... الزياين:

م�شاع جلعل اململكة مركزاً اإقليمياً يف القطاع

املنام����ة - بن����ا: تلقى رئي�����س الوزراء 
�شاح����ب ال�شم����و امللك����ي االأم����ر خليف����ة 
ب����ن �شلم����ان اآل خليفة عدداً م����ن برقيات 
التهاين والتربيكات من كبار امل�شوؤولني 
واملواطن����ني يف اململكة وذل����ك مبنا�شبة 
االإجن����از التاريخ����ي والكبر ال����ذي حققته 
حفي����دة �شموه املالزم ث����اين طيار ال�شيخة 

عائ�ش����ة بن����ت را�ش����د اآل خليف����ة باإقالعها 
بنج����اح يف اأول طلعة جوي����ة بطائرة مقاتلة 
م����ن قاع����دة ال�شي����خ عي�شى اجلوي����ة ومبا 
اأظهرت خ����الل حتليقها من متكن وعزمية 
وثق����ة، �شائلني املولى العل����ي القدير اأن 
يحف����ظ �شم����و رئي�����س ال����وزراء واأن ميتعه 
بوافر ال�شحة وال�شعادة وي�شدد خطاه ملا 

فيه خر و�شالح مملكة البحرين.
وق����د تلق����ى �شاح����ب ال�شم����و امللكي 
رئي�س الوزراء برقيات تهنئة من كل من:

ال�سفري خليل يعقوب اخلياط الوكيل 
ب����وزارة  القن�شلي����ة  لل�ش����وؤون  امل�شاع����د 

اخلارجية.
حمم����د علي بهزاد الرئي�����س التنفيذي 

ملركز االت�شال الوطني.
�شم����ر العتوم رئي�����س الكلية امللكية 

للجراحني يف اإيرلندا جامعة البحرين.
وائ����ل عل����ي عب����داهلل �شي����ار الرئي�����س 

التنفيذي لوكالة �شيار التجارية.
 �شلمان ال�شديقي.

جمل�س اإدارة نادي دار كليب.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة برقية تهنئة م���ن االأمني 
العام ملجل�س التع���اون لدول اخلليج العربية 
عبداللطي���ف الزياين وذل���ك مبنا�شبة االإجناز 
الوطن���ي امل�رشف الذي حققت���ه حفيدة �شموه 
املالزم ث���اين طيار ال�شيخة عائ�شة بنت را�شد 
اآل خليف���ة باإقالعها بنجاح يف اأول طلعة جوية 

بطائرة مقاتلة.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي�س وزراء مملكة البحرين

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وبعد،، 

ي�رشفن���ي اأن اأرف���ع ال���ى مق���ام �شموك���م 
الك���رمي اأ�شدق م�شاعر التهنئ���ة والتربيكات 
باالإجناز املتمي���ز وغر امل�شبوق الذي حققته 
حفي���دة �شموك���م املالزم ثاين طي���ار ال�شيخة 
عائ�شة بنت را�شد اآل خليفة يف جمال الطران 
احلرب���ي والع�شكري، والذي متثل يف قيادتها 
الأول طلع���ة جوي���ة بطائ���رة قتالي���ة جم�شدة 

بذلك روح اجل�شارة واجلدارة والعزمية للمراأة 
البحرينية التي راأت فيها م�شدر فخر والهام 
خلدمة الوط���ن والذود ع���ن حيا�سه من خالل 
�ش���الح اجل���و امللك���ي البحريني. االأم���ر الذي 
يعك�س بج���الء احلر�س على تاأهي���ل وتدريب 
الكوادر البحريني���ة و�شقل مهاراتهم والرفع 
م���ن قدراته���م القتالي���ة واك�سابهم اخلربات 

الالزمة يف كافة املجاالت الع�شكرية.
اأ�ش���األ اهلل العل���ي القدي���ر اأن ينعم على 
�شموك���م مبوف���ور ال�شح���ة والعافي���ة وطول 
العمر واأن يكتب جلهودكم املخل�شة التوفيق 

والنج���اح، واأن يحفظ مملكة البحرين و�شعبها 
ال���ويف يف ظل القي���ادة احلكيم���ة والتوجهات 
ال�شديدة من لدن عاهل البالد املفدى حفظه 
اهلل ورع���اه ح�رشة �شاح���ب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة.
وتف�شلوا يا �شاحب ال�شمو بقبول اأ�شمى 

اآيات التقدير واالحرتام.
املخل����س ل�شموك���م د. عبداللطي���ف بن 

را�شد الزياين
االأم���ني الع���ام ملجل����س التع���اون لدول 

اخلليج العربية

املنام���ة - بنا: هن���اأ وزير املوا�شالت 
القي���ادة  اأحم���د  كم���ال  واالت�ش���االت 
مملك���ة  ح�ش���ول  مبنا�شب���ة  ال�شيا�شي���ة 
البحري���ن عل���ى املرك���ز الراب���ع عاملياً يف 
موؤ�رش البني���ة التحتية لالت�شاالت ال�شادر 

عن االأمم املتحدة.
وتقدم���ت مملك���ة البحري���ن 7 مراكز 
لتح�ش���د املرك���ز الرابع عاملي���اً يف موؤ�رش 
البنية التحتية لالت�شاالت )TII( التابعة 
ملوؤ�رش تنمي���ة احلكومة االلكرتونية ح�شب 
تقرير االأمم املتحدة للحكومة االلكرتونية 
ال�سادر ي���وم اخلمي�س حيث كانت مملكة 
البحرين يف املركز 11 يف التقرير ال�شابق 

يف العام 2016.
وقال وزير املوا�ش���الت واالت�شاالت 
“اإن ه���ذا االجناز العاملي ما كان ليتحقق 
لوال االهتمام الذي توليه مملكة البحرين 
بقيادة جالل���ة امللك لقط���اع االت�شاالت 
وما ت�شمنه برنامج عمل احلكومة برئا�شة 
�شمو رئي�س جمل�س الوزراء من ا�شتمرارية 

املب���ادرات ال�شاعي���ة لتطوي���ره، موؤك���دا 
يف ه���ذا ال�شدد على توجيه���ات ومتابعة 
واهتم���ام �شم���و ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س 
الوزراء منذ البدء يف تنفيذ اال�شالحات يف 
قطاع االت�شاالت م���ع بداية القرن احلايل 
والت���ي و�شع���ت الروؤي���ة اال�شرتاتيجي���ة 
الوا�شح���ة يف تنظي���م �ش���وق االت�شاالت 
واتاحة املزيد من املعاير والت�شنيفات 
اال�شا�شي���ة  البني���ة  تكام���ل  �ش���وء  يف 
والت�رشيعي���ة املنظمة لقط���اع االت�شاالت 
باململكة التي عملت على حتريره وزيادة 
تناف�شيت���ه ودع���م �شم���وه غ���ر املحدود 
نحو تاأكيد دور هيئ���ة تنظيم االت�شاالت 

كمنظم لهذا القطاع”.
التحتي���ة  البني���ة  موؤ����رش  اإن  وق���ال 
لالت�ش���االت يع���د م���ن اأه���م املوؤ����رشات 
الدولي���ة لالت�ش���االت حي���ث يقي�س عدة 
موؤ����رشات فرعي���ة منه���ا ن�شب���ة ا�شتخدام 
النقال���ة  اخلط���وط  وانت�س���ار  الإنرتن���ت 

والثابت���ة وانت�شار خدمة النطاق العري�س 
)Broadband( النقالة والثابتة.

جتدر االإ�ش���ارة اإلى اأن مملكة البحرين 
تع���د الثاين دولياً يف ن�شب���ة انت�شار خدمة 
 %  210.4 بن�شب���ة  النقال���ة  الهوات���ف 
والث���اين دولي���اً يف ن�شب���ة انت�ش���ار خدمة 
النط���اق العري�س النقال���ة بن�شبة 157.3 

% والراب���ع دولي���اً يف ن�شب���ة ا�شتخ���دام 
االإنرتنت بن�شبة 98 %.

املوا�ش���الت  وزي���ر  واو�ش���ح 
واالت�ش���االت اأن مملك���ة البحري���ن تطمح 
من خ���الل الأهداف الت���ي حددتها اخلطة 
الوطني���ة الرابع���ة لالت�ش���االت لتطوي���ر 
مملك���ة البحري���ن لت�شبح مرك���زاً اإقليمياً 
املعلوم���ات  وتقني���ة  االت�ش���االت  يف 
اال�شتثم���ارات  ت�شتقط���ب  واالت�ش���االت 
وتدعم رواد االأعمال، حيث بداأ العمل على 
اإن�ش���اء ال�شبكة الوطني���ة ال�شاملة للنطاق 
العري����س فائق ال�رشع���ة لتاأ�شي����س بنية 
حتتي���ة تقوي القطاع ليك���ون قادراً على 
اال�شتجاب���ة الفاعل���ة والتكي���ف مع وترة 

التطورات التكنولوجية املت�شارعة.
كما تهدف اخلطة الى توفري ال�سعات 
املنا�شب���ة من ال���رتددات لتوف���ر خدمة 
اجليل اخلام�س )5G( وزيادة عدد وجودة 
الكاب���الت الدولي���ة الت���ي ترب���ط مملكة 

البحرين بدول العامل.

املنام���ة - بن���ا: بعث عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى 
مل���ك  ال���ى  برقي���ة تهنئ���ة  اآل خليف���ة 
البلجيكي���ني جاللة امللك لوي�س فيليب 
وذل���ك مبنا�شب���ة ذكرى الي���وم الوطني 
لب���الده، اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب 
تهاني���ه ومتنيات���ه ل���ه مبوف���ور ال�شحة 
بلجي���كا  مملك���ة  ول�شع���ب  وال�شع���ادة 
ال�شديق باملزيد من التقدم واالزدهار.
واأ�ش���اد جاللته بعمق العالق���ات الطيبة 
الت���ي ترب���ط ب���ني البلدي���ن وال�شعبني 
ال�شديقني وما ت�شهده من تطور ومنو.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: دانت وزارة 
اخلارجية ب�سدة اإق���رار الكني�ست الإ�رسائيلي 
ملا ُي�شمى بقانون الدول���ة القومية لل�شعب 
اليهودي، والذي يتجاهل احلقوق التاريخية 
تكري�ًش���ا  ويع���د  الفل�شطين���ي  لل�شع���ب 
للعن�رشي���ة وخرًق���ا وا�شًحا للقان���ون الدويل 
واالأع���راف واملواثي���ق الدولي���ة. واأكدت اأن 
القانون ميثل تهدي���ًدا خطًرا وعقبة كبرة 
اأمام جهود اإحالل ال�شالم وفق حل الدولتني 
وعلى اأ�شا�س ق���رارات ال�رشعية الدولية ذات 
ال�شلة ومب���ادرة ال�شالم العربي���ة. و�شددت 
ال���وزارة على �رشورة حت���رك املجتمع الدويل 
ب�شورة عاجل���ة وفاعلة وحتم���ل م�شوؤولياته  
للت�سدي له���ذا القانون وتداعياته اخلطرية 
على عملي���ة ال�ش���الم وحماية ح���ق الالجئني 

الفل�شطينيني يف العودة.

املنام���ة - بن���ا: ذك���رت ادارة االر�شاد 
اجلوي���ة ان حتليالت خرائ���ط الطق�س ت�شر 
اإل���ى اأن الري���اح ال�شمالية الغربي���ة �شتعاود 
ن�شاطه���ا مرة اخرى على ارج���اء اململكة بدءا 
من الي���وم ال�شبت وت���رتاوح �رشعتها ما بني 
ن�شط���ة ال���ى قوية ال�رشع���ة اإال اأنه���ا �شتزداد 
وترتها يوم���ي االأحد واالثن���ني لت�شل الى 

�شديدة ال�رشعة احيانا يف فرتة النهار. 
واأو�شح���ت انه م���ن املتوق���ع ان توؤدي 
الري���اح ال�شمالية الغربية ال���ى اإثارة االأتربة 
والغبار خا�شة عل���ى املناطق املك�شوفة مع 
ا�شتمرار االأجواء ال�شيفية بارتفاع يف درجات 
احل���رارة خ�شو�ش���اً يف ف���رتة النه���ار والذي 
يع���رف حملياً ب���� “الاله���وب” اأو “ال�شموم” 

وهي رياح �شديدة اجلفاف.
اجلوي���ة،  االر�ش���اد  ادارة  واأ�شاف���ت 
�شت���وؤدي الري���اح اأي�ش���اً الى ارتف���اع اأمواج 
البح���ر، داعي���ة ال���ى اخ���ذ احليط���ة واحل���ذر 
واالمتن���اع ع���ن مزاول���ة االأن�شط���ة البحري���ة 
ومتابعة الن����رشات والتحذيرات ال�شادرة من 

اإدارة االأر�شاد اجلوية.

العاهل يهنئ بلجيكا 
بذكرى اليوم الوطني

“اخلارجية”: “الدولة 
القومية” يكر�س العن�رشية

رياح “ال�شموم” تعاود 
ن�شاطها بدءا من اليوم

جاللة �مللك و�شم� رئي�س �ل�زر�ء و�شم� ويل �لعهد يعزون �ل�شع�دية
بوفاة والدة اأمر جنران

املنام���ة - بنا: بعث عاه���ل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تعزي���ة و موا�ش���اة اإل���ى اأخيه عاه���ل اململكة 
العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �شلم���ان بن عب���د العزيز اآل 
�سع���ود، اأعرب جاللته فيها عن خال�س تعازيه 
و موا�شات���ه، يف وفاة والدة اأمر منطقة جنران 
�شاح���ب ال�شمو االأمر جلوي بن عبدالعزيز بن 
م�شاع���د اآل �شعود، داعيا املول���ى عز وجل اأن 
يتغمد الفقيدة بوا�ش���ع رحمته ور�شوانه واأن 

ي�شكنها ف�شيح جناته. 
كما بعث رئي����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
برقية تعزية وموا�شاة اإلى اأخيه عاهل اململكة 
العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني املل���ك �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�شع���ود، ع���رب فيه���ا �شموه ع���ن اأح���ر تعازيه 
و�ش���ادق موا�شات���ه، بوف���اة وال���دة �شاح���ب 
ال�شمو االأمر جلوي ب���ن عبدالعزيز بن م�شاعد 
اآل �شع���ود اأمر منطقة جن���ران، �شائالً املولى 
ع���ز وج���ل اأن يتغم���د الفقيدة بوا�ش���ع رحمته 

ور�شوانه واأن ي�شكنها ف�شيح جناته.

كما بع���ث �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء، بربقية تعزية وموا�ش���اة مماثلة اإلى 
اأخي���ه ويل العهد نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
وزي���ر الدف���اع باململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شقيقة �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمر حممد 
ب���ن �شلمان بن عبدالعزي���ز اآل �شعود، �شمنها 
بوف���اة  وموا�شات���ه  تعازي���ه  خال����س  �شم���وه 

الفقيدة الراحلة. 
بع���ث ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة، 
برقية تعزية وموا�شاة اإلى اأخيه عاهل اململكة 
العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني املل���ك �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 

�شع���ود، عرب فيه���ا �شمو ويل العه���د عن بالغ 
تعازيه و�شادق موا�شاته بوفاة والدة �شاحب 
ال�شمو االأمر جلوي ب���ن عبدالعزيز بن م�شاعد 
اآل �شع���ود اأمر منطقة جن���ران، راجيا املولى 
ع���ز وج���ل اأن يتغم���د الفقيدة بوا�ش���ع رحمته 

ور�شوانه واأن ي�شكنها ف�شيح جناته.
كم���ا بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللكي ويل 

العه���د، بربقي���ة تعزية وموا�ش���اة مماثلة اإلى 
اأخي���ه ويل العهد نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
وزي���ر الدف���اع باململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شقيقة �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمر حممد 
ب���ن �شلمان بن عبدالعزي���ز اآل �شعود، �شمنها 
�شم���وه اأحر تعازيه وموا�شات���ه بوفاة الفقيدة 

الراحلة.

• �شمو رئي�س الوزراء	 • خادم احلرمني ال�رشيفني	 • •جاللة امللك	 �شمو ويل العهد	

• كمال اأحمد	
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“الوطنية للمعلومات”: البحرين 
جتاوزت موؤ�رش خط الفقر العاملي م�ستمرون يف اإيقاف ا�سترياد اأجهزة “بي اإن �سبورت�س”

�ضبكة اجلزيرة متورطة يف ق�ضايا مرتبطة بدعم الإرهاب... “الإعالم”

املنام���ة - بن���ا: اأعلنت وزارة �ض���وؤون الإعالم يف 
مملك���ة البحري���ن اأنه���ا م�ضتم���رة يف تطبي���ق قرارها 
ال�ضادر يف 13 يونيو 2017، باإيقاف ا�ضترياد اأجهزة 
ا�ضتقبال قنوات “ب���ي اإن �ضبورت�س” التابعة ل�ضبكة 
اجلزيرة القطرية، واإيقاف بيع وجتديد ا�ضرتاكاتها.

واأ�ض���ارت ال���وزارة اإل���ى اأنه���ا كثف���ت يف الآونة 
الأخ���رية حمالته���ا التفتي�ضية على املح���ال التجارية 
الت���ي تقوم ببي���ع اأجهزة ال�ضتقب���ال، للتعامل معها 
وفق���اً لالأنظمة والقوان���ن والت�رشيعات املعمول بها 
يف مملك���ة البحرين، �ضواء اأجه���زة ال�ضتقبال التابعة 
ل�ضبك���ة اجلزي���رة القطري���ة، اأو اأجه���زة ال�ضتقب���ال 

امل�ضفرة التي تبث ب�ضكل غري قانوين.

وجددت التاأكي���د اأن قنوات “بي اإن �ضبورت�س” 
التابع���ة ل�ضبكة اجلزي���رة القطري���ة، متورطة ب�ضكل 
فا�ض���ح يف ق�ضاي���ا م�ضبوهة مرتبط���ة بدعم الإرهاب 
واجلماع���ات املتطرف���ة والرتوي���ج خلط���اب الفتن���ة 
والكراهي���ة والتط���رف يف املنطق���ة، كم���ا اأن حمل���ة 
الت�ضوي���ه ال�ضيا�ضي �ض���د عدد من ال���دول العربية، 
وانحراف القن���وات القطرية ع���ن الر�ضالة الريا�ضية 
بهدف ت�ضويه �ضمعة الدول العربية والإ�ضاءة لها، مت 
ر�ض���ده ب�ضكل م�ضتمر خ�ضو�ض���اً يف فرتة بث بطولة 
كاأ����س الع���امل 2018م، وه���و اأمر م�ضتنك���ر ويعك�س 
اإفال����س القائم���ن على ال�ضبك���ة القطري���ة واعتماد 
�ضيا�ض���ة خل���ط الأوراق الت���ي مل تع���د تخطئها عن 

املتابع لالنح���دار الإعالمي الذي و�ضلت اإليه ال�ضبكة 
القطرية.

و�ض���ددت وزارة �ض���وؤون الإع���الم عل���ى موقفها 
الثابت يف ا�ضتن���كار ال�ضيا�ضات التي تتبناها قنوات 
“بي اإن �ضبورت�س” التابعة ل�ضبكة اجلزيرة القطرية، 
واملتمثل���ة يف اإقحام الريا�ض���ة يف ال�ضيا�ضة لتحقيق 
مكا�ض���ب �ضخ�ضي���ة، تتناق�س مع الأه���داف اجلامعة 
للريا�ض���ة، كما جتدد ال���وزارة دعوتها اإل���ى مراجعة 
املوقف القانوين لقنوات “بي اإن �ضبورت�س” التابعة 
ل�ضبكة اجلزي���رة القطرية يف كل دولة، خ�ضو�ضاً بعد 
احلم���الت امل�ضيئة الت���ي تبنتها القن���وات القطرية 

بهدف الإ�ضاءة اإلى الدول وال�ضعوب العربية.

مواق���ع  تداولت���ه  م���ا  عل���ى  ردا 
التوا�ض���ل الجتماع���ي ع���ن الفق���ر يف 
مملك���ة البحري���ن، ميك���ن التو�ضيح اأن 
الأ�ضا����س ال���ذي ارتكزت علي���ه اللجنة 
الوطني���ة للمعلوم���ات ه���و موؤ����رش خط 
الفق���ر العامل���ي وفق���ا لآخ���ر تقاري���ر 
البن���ك الدويل.واأ�ض���ارت اإلى اأن���ه بناء 
عل���ى هذا املعيار ف���اإن مملكة البحرين 
قد جت���اوزت خ���ط الفق���ر، مب���ا لديها 
م���ن العديد م���ن الرامج ع���ر �ضبكات 

احلماية الجتماعية لدعم الأ�رش والأفراد 
متدين الدخل ماديا. 

واأو�ضح���ت اأن احلكوم���ة عملت وما 
ت���زال على حت�ضن م�ضتويات املعي�ضة 
م���ن خ���الل تبن���ي العدي���د م���ن خط���ط 
التنمية يف جم���الت الإ�ضكان والتعليم 
وال�ضحة والعم���ل والرعاية الجتماعية، 
وحازت اإجنازاتها يف هذا ال�ضدد اإ�ضادة 
وا�ضعة م���ن قب���ل املنظم���ات الدولية 

واملوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة.

“الخيرية الملكية” نموذج يحتذى لخدمة المواطن واالستثمار الصحيح

اأب���ا �ضلم���ان، وللج���رح بل�ضم، وللح���زن اأكرث من 
م���ذاق، ولطع���م الوجع اأك���رث من نكهة ح���داد، ولكل 
دمعة ك���ف روؤوم، ول���كل �رشخة يد حاني���ة، وللقلب 

اأكرث من مزار ومزار.
تلك قطيفة رحمة، وقطعة جوى، وحتليق �ضهقة 
عل���ى �ضفاف اأمل، واأنت اأن���ت، رغم اكتظاظ طريق، 
وزحم���ة خم���دع، وعن���اد ثقب ج���دار، تت�ضف���ح يدك 
احلانية كتاب يتيم، وزفرة اأرملة، يخنق عرتها ليل 

طويل.
هلل درك اأبا �ضلمان، واأنت وحدك ت�ضهر وتو�ضي 
بكفكفة وتنهيدة لتكون عزف���ا ون�ضيدة لكل طفلة 
يتيم���ة جدي���دة. وت�رش اأن تك���ون ما�ض���ة اإن�ضانية يف 
تاج م�رشوع���ك الإ�ضالحي ا�ضمه���ا املوؤ�ض�ضة اخلريية 

امللكية.
ففي الوقت الذي ن�ضجت فيه كلمات يف مقالت 
عن موؤ�ض�ض���ات حتتاج اإلى ترميم، فهناك موؤ�ض�ضات 
كلها لون جميل، هل تعلمون عدد اليتامى والأرامل 
الت���ي تكفله���ا املوؤ�ض�ض���ة؟ ه���ذه املوؤ�ض�ض���ة مثال 
يحتذى، ومنوذج يقدمه امل�رشوع ال�ضالحي ك�ضورة 
اإن�ضاني���ة ح�ضارية جلمال امل����رشوع، والقيم الكونية 
الك���رى، والأ�ض����س التي ق���ام عليها م����رشوع جاللة 
املل���ك ال�ضالحي حفظه اهلل. عندما ننتقد وزارة هنا 
اأو موؤ�ض�ضة هناك فرنيدها اأن تكون على �ضاكلة هذه 
املوؤ�ض�ض���ة املعطاء جمال واإن�ضاني���ة وح�ضارة، فهي 
�ض���ورة من �ضور الوحدة الوطني���ة احلقيقية للبيت 
البحريني، فهي عل���ى م�ضافة واحدة من املواطنن، 
وقمة يف ال�ضفافي���ة، وابتداأت بدعم من جاللة امللك 

وانظروا اأين و�ضلت اليوم؟
اأبراج���ا  اخلريي���ة  املوؤ�ض�ض���ة  متتل���ك  والآن 
ا�ضتثماري���ة، وم�ضاريع ا�ضتثماري���ة ت�ضب يف �ضالح 
كل اأرملة ويتي���م، ومتوا�ضلة مع كل عائلة بحرينية، 
وتق���وم برعاي���ة اليتي���م مادي���ا وتعليم���ا، ونف�ضيا، 
ووظيفي���ا، وحت���ى يف املنا�ضبات من اأعي���اد و�ضهر 

رم�ضان.
ه���ذه املوؤ�ض�ضة عمل���ت مبوازنة م���ن قبل جاللة 
امللك وباهتمام وا�ضع من �ضمو ال�ضيخ نا�رش بن حمد 
اآل خليف���ة، والأمن العام الدكتور م�ضطفى ال�ضيد، 
وموظف���ن جن���ود جمهولن، يعمل���ون باقتدار ليل 
نهار كخلية نحل، هل كثري علينا لو عممنا جتربة هذه 
املوؤ�ض�ض���ة عل���ى بقية موؤ�ض�ض���ات الدولة؟ هل كثري 
علين���ا كبحرينين، لو اأنا ك���وزراء، وكاأع�ضاء �ضورى 
ونواب وكتاب و�ضحفين ل���و قمنا با�ضتن�ضاخ هذه 
التجربة بكل حرفي���ة؟ األي�س بذلك �ضتكون البحرين 

اأكرث جمال وقوة واإ�رشاًقا وح�ضارة.
الدميقراطي���ة وال�ضفافي���ة والو�ضطي���ة، وخدمة 
املجتم���ع البحري���ن واختيار �ضخ�ضي���ات، قلبها على 
الوط���ن �ض���وف تقودن���ا نح���و مزي���د م���ن التما�ضك 
الوطن���ي، و�ضتع���زز �ضعبي���ة جاللة املل���ك وم�رشوعه 
ال�ضالحي، و�ضتدعم �ضمو رئي�س الوزراء، و�ضمو ويل 
العه���د يف حكومته���م وم�ضاريعهم، وه���ذا ما اأ�ضعى 
اليه ككاتب ومثقف، اأعلم ان “الإ�ضالح عمل جراحي 

وموجع ولكن لبد منه”.
اعل���م اأن معاجلات���ي حادة وموجع���ة، لكن يف اآخر 
املط���اف �ضتكت�ض���ف كل البحري���ن كم ه���ي ل�ضالح 

البحري���ن، هذه موؤ�ض�ضة جاللة امللك ما�ضة الإن�ضانية 
يف تاج امل�رشوع الإ�ضالحي.

اأترككم مع هذه املا�ضة وبلغة الأرقام واحلقائق 
لتعلموا كم نحن بحاجة اإلى تعميم هذه التجربة واذا 
اأردن���ا، علينا ان منتلك ال�ضجاع���ة يف ا�ضتخدام البلد 
ب���زر الثقايف والعملي لكن����س اأخطاء املا�ضي والبناء 

على الإجنازات العمالقة جلاللة امللك.
اأن  لب���د  الإ�ضالح���ي  امل����رشوع  نن�ض���ف  وك���ي 
نتح���دث ع���ن اإ�رشاقات���ه بلغ���ة الأرق���ام، والآن اأنت���م 
مدعوون لوليمة اأخبار جميلة ومريحة للقلب، فوفًقا 
للتوجيهات ال�ضامية من جاللة امللك املفدى حفظه 
اهلل ورع���اه يف التخفيف من اأعباء احلي���اة املعي�ضية 
عن الأ����رش املكفولة وتوف���ري احلي���اة الكرمية لهم، 
فاإن املوؤ�ض�ضة تق���وم بتحويل الكفالة ال�ضهرية اإلى 
احل�ضاب البنك���ي لكل يتيم واأرمل���ة من املكفولن 
باملوؤ�ض�ضة بح�ضب املعايري وال�ضرتاطات املعتمدة، 
يف موع���د ل يتج���اوز الثامن والع�رشي���ن من كل �ضهر 

ميالدي.
كما تقوم املوؤ�ض�ض���ة وفًقا للتوجيهات امللكية 
بتحوي���ل مبالغ املكرمات املو�ضمي���ة جلميع الأرامل 
والأيت���ام امل�ضجلن لدى املوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية 
مبنا�ضبة عي���دي الفط���ر والأ�ضحى و�ضه���ر رم�ضان 
املب���ارك اإ�ضاف���ة اإل���ى احلقيب���ة املدر�ضي���ة، وذلك 
انطالًقا من اهتم���ام جاللته املتوا�ضل بتوجيه جميع 
اأ�ضكال الدعم للمواطنن يف خمتلف املنا�ضبات مبا 

ي�ضمن لهم حياة كرمية وم�ضتقرة.
وبلغ عدد الأيت���ام والأرامل املكفولن من قبل 
جالل���ة املفدى حفظ���ه اهلل ورع���اه مع نهاي���ة العام 
2017 ما ُيق���ارب 11279 يتيًما واأرملة من خمتلف 

مدن وقرى اململكة.

المكرمات السنوية:
• مكرم���ة �ضهر رم�ضان: ا�ضتف���اد منها 10929 

يتيًما واأرملة.
• مكرم���ة عي���د الفطر املب���ارك: ا�ضتف���اد منها 

10995 يتيًما واأرملة.
• مكرم���ة عي���د الأ�ضحى املب���ارك: ا�ضتفاد منها 

11143 يتيًما واأرملة.
• مكرم���ة احلقيب���ة املدر�ضي���ة: ا�ضتف���اد منه���ا 

4183 طالًبا وطالبة.
• بل���غ ع���دد اخلريج���ن الذي���ن ا�ضتف���ادوا من 
البعث���ات واملنح الدرا�ضي���ة 452 طالًب���ا وطالبة من 

العام 2004 اإلى 2017.

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com

جاللة امللك م�ضتقبال رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية وعددا من الأيتام بح�ضور �ضيخ الأزهر اأحمد الطيب• جاللة امللك م�ضتقبال جمل�س اأمناء اخلريية امللكية وعددا من الأمهات والأيتام.• 

األيتام المكفولون 
العدداملحافظات

739املحرق
1889ال�ضمالية
784اجلنوبية
931العا�ضمة
4343املجموع

العدداجلن�س
1992ذكور
2351اإناث

4343املجموع

العددالفئة العمرية
0-10919

20-112929
495فوق 21
4343املجموع

العدداملحافظات
1325املحرق

2770ال�ضمالية
957اجلنوبية
1884العا�ضمة
6936املجموع

العددالفئة العمرية

299اأقل من  40

41-703991
2646فوق 71

6936املجموع

األرامل المكفوالت
الطلبات التي تم الصرف لها في العام 2017

العددنوع امل�ضاعدة

1056املعي�ضية

566الزواج

844العالج

153الأمطار

36احلريق

2655املجموع



4local@albiladpress.com بالدنا السبت 21 يوليو 2018 
8 ذو القعدة 1439
العدد 3567

النعيمي: اال�ستثمار يف العن�رش الب�رشي اأ�سا�س التطوير

47 % ن�سبة ال�سجالت اململوكة للمراأة البحرينية

اإقامة منتدى �سنوي يف البحرين لتعزيز اأمن املنطقة

البحرين الـ 26 عامليا واخلام�س اآ�سيويا بتقرير احلكومة االإلكرتونية

جتربة مدينة 2030 ت�ستحق التعميم دوليا

احلكومة بقيادة �سمو رئي�س الوزراء تدعم جهود ال�سالم... املطوع:

�سنفتها الأمم املتحدة �سمن الدول ذات املوؤ�رش العايل جدا

تهتم بتهيئة النا�سئة لدخول �سوق العمل و�سناعة القيادات... اجلودر:

املنامة - بن���ا: اجتمع وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 
حممد املطوع ووزير الإ�سكان با�سم احلمر ام�س مببنى 
الأمم املتحدة وبح�سور مندوب مملكة البحرين الدائم 
ل���دى الأمم املتح���دة جمال الرويعي م���ع رئي�س معهد 
الأم���ن العاملي جوناثان غران���وف، حيث مت بحث اأوجه 
التع���اون بني مملكة البحرين واملعهد يف اإطار اأن�سطة 

املعهد وفعالياته.
ويف الجتم���اع، اأ�س���اد الوزير املط���وع باإ�سهامات 
املعه���د يف اإقامة العديد م���ن الفعاليات التي تتعلق 
بال�سالم والأم���ن، خا�سة ثقافة ع���دم انت�سار الأ�سلحة 

النووية يف العامل.
واكد املطوع اأن حكوم���ة البحرين برئا�سة رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة تدعم جهود عملية ال�سالم وت�ساهم دائما يف 
الأن�سطة التي تعزز ال�ستقرار العاملي عرب امل�ساركة 

الفاعلة يف املوؤمترات التي تنظم لهذا ال�ساأن.
ومت يف الجتم���اع بح���ث اإقام���ة منت���دى �سن���وي 
الأم���ن  البحري���ن يف تعزي���ز  كم�ساهم���ة م���ن مملك���ة 
وال�ستق���رار يف املنطق���ة والناأي بها ع���ن ال�رشاعات، 
علما باأن ه���ذه الفعالية �سوف تتزام���ن مع اجتماعات 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والتي تبداأ من منت�سف 

�سبتمرب من كل عام.
ومبوجب التفاق مع معهد الأمن العاملي �سيقوم 
املعهد بتوجيه الدعوات لعدد من كبار املتحدثني من 
اأ�سحاب ال�ساأن يف ق�سايا التنمية وال�سالم، بالإ�سافة 
اإل���ى توجي���ه الدع���وة لكب���ار ال�سخ�سي���ات امل�ساركة 

يف اجتماع���ات اجلمعي���ة العامة وكب���ار امل�سوؤولني يف 
املنظم���ة الدولية لطرح وجه���ات نظرهم حول اف�سل 
ال�سبل لتحقيق ال�س���الم امل�ستدام والأمن وال�ستقرار 

يف العامل.
وتاأت���ي اإقام���ة ه���ذا املنت���دى متا�سيا م���ع توجه 
البحري���ن يف دعم عملية ال�س���الم والأمن وملا تتمتع به 
م���ن اإرث ح�س���اري وتنموي جعلتها من���وذج للتعاي�س 

والت�سامح الديني وتقبل الآخر.
م���ن جانب���ه، اعرب غران���وف عن ترحي���ب املعهد 
بالتعاون مع مملكة البحرين يف كل ما من �ساأنه تعزيز 

الأم���ن وال�ستق���رار الدولي���ني، م�سيدا مب���ا تتمتع به 
البحرين من اأج���واء النفتاح والتعاي�س احل�ساري وهو 

ما يجعلها منوذجا للعديد من دول العامل.
وقال ان���ه زار مملكة البحري���ن واطلع على جهود 
احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
يف م�س���رية التنمية والنفتاح ال���ذي تتمتع به البحرين 
والتقى بعدد من كب���ار امل�سوؤولني، معربا عن تطلعه 
اأن يكون التعاون بني املعهد ومملكة البحرين مبادرة 
لعك�س حقيقة ما تتمتع به البحرين من ح�سارة و�سالم 

وتعاي�س.

املنام����ة - بن����ا: اأظه����رت نتائ����ج تقري����ر الأمم 
املتحدة للحكوم����ة الإلكرتونية 2018 ال�سادر قبل 
يومني عن ح�س����ول مملكة البحرين على املركز 26 
عاملياً واخلام�����س اآ�سيوياً يف تقري����ر الأمم املتحدة 
للحكوم����ة الإلكرتوني����ة 2018، حي����ث حافظت على 
ت�سنيفه����ا �سمن ال����دول ذات املوؤ�����رش العايل جداً، 
وق����د متكنت دولت����ان عربيتان فق����ط من جمموع 8 
دول اآ�سيوي����ة من احل�س����ول عليه، حي����ث مل يحقق 
ه����ذا الت�سني����ف اأي دول����ة عربي����ة م����ا ع����دا مملكة 
البحري����ن والإم����ارات العربية املتح����دة، كما اأن 40 
دولة فقط متكنت من اإح����راز هذا الت�سنيف عاملياً 
�سمن 193 دول����ة مت تقييمها، واأظهر التقرير باأن 
مملك����ة البحرين حقق����ت قفزة كب����رية يف ح�سولها 
على املرك����ز الرابع عاملياً يف موؤ�����رش البنية التحتية 
لالت�سالت بفارق �سبع مراكز عن اآخر تقرير �سادر 

يف 2016. 
و اأ�س����اد الرئي�س التنفي����ذي لهيئة املعلومات 
حمم����د القائ����د بجه����ود كل م����ن وزارة املوا�سالت 
والت�س����الت وهيئ����ة تنظي����م الت�س����الت وجمي����ع 
العامل����ني فيه����ا، حي����ث كان جلهوده����م دور كبري 
يف حتقيق ه����ذا الإجناز امل�رشف وه����ي اجلهود التي 
ي�سه����د لها اجلميع عل����ى اأر�س الواق����ع مثل اإطالق 
تقنيات �سبكات “اجليل اخلام�س”، وتطوير القطاع 

ب�سكل جممل من خالل تنفيذ اخلطة الوطنية الرابعة 
لالت�س����الت، موؤك����داً ا�ستمرار التع����اون مع خمتلف 
اجلهات احلكومي����ة بهدف رفع ا�سم مملكة البحرين 

يف خمتلف املحافل حملياً وعاملياً
كم����ا اأعرب عن �سك����ره للقيادة عل����ى ما توليه 
م����ن اهتم����ام خا�����س بقط����اع تقني����ة املعلوم����ات 
والت�س����الت يف اململكة بكاف����ة جوانبه، م�سرياً اإلى 
اأن توجيهاته����ا ال�سدي����دة اأ�سهم����ت ب�س����كل فاعل 
يف حتقيق ه����ذا الإجناز، خ�سو�س����اً يف ظل املتابعة 

احلثيثة م����ن قبل اللجنة العلي����ا لتقنية املعلومات 
والت�س����الت برئا�سة �سم����و ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة 
العليا لتقنية املعلومات والت�سالت التي حتر�س 
دائم����اً على اأن يتم توظي����ف التقنيات ب�سكل يخدم 
املواط����ن يف املق����ام الأول مبا ينعك�����س على مرتبة 

مملكة البحرين يف التقرير.
وتوجه القائ����د يف ذات ال�سي����اق ب�سكره لكافة 
اجله����ات احلكومي����ة عل����ى جهودها املتمي����زة التي 
متكنت بف�سلها اململكة من حتقيق مراكز متقدمة 
عاملي����اً يف موؤ�����رش اخلدم����ات الإلكرتوني����ة، اإذ يت����م 
قيا�����س مواقعه����ا الإلكرتونية: وه����ي كل من وزارة 
الرتبي����ة والتعلي����م، ووزارة ال�سح����ة، ووزارة العمل 
والتنمي����ة الجتماعي����ة، ووزارة املالي����ة، واملجل�س 
الأعلى للبيئة، ووزارة �سوؤون الإعالم، كما ا�ستحدث 
التقري����ر ه����ذا الع����ام تقيي����م موق����ع وزارة �سوؤون 
الأ�سغال والبلدي����ات والتخطيط العمراين، حيث مت 
تقييم اخلدمات البلدية للمرة الأولى وذلك متا�سياً 

مع توجه املدن الذكية عاملياً. 
ي�سار اإلى اأن اأه����داف التنمية امل�ستدامة كانت 
حم����ل تركي����ز يف التقري����ر وذل����ك من خ����الل تقييم 
التقني����ات الت����ي وظفته����ا ال����دول لتحقي����ق ه����ذه 

الأهداف.

املنامة - بنا: ا�ستقبل وزير �سوؤون ال�سباب 
والريا�س���ة ه�س���ام اجلودر مدير مراك���ز اأطفال 
ال�سارق عائ�سة الكعبي والتي قدمت اإليه الوفد 
الإداري املراف���ق وجمموع���ة النا�سئ���ة الذي���ن 
يزورون مملك���ة البحرين لالطالع على فعاليات 

مدينة �سباب 2030 يف ن�سختها التا�سعة.
وخ���الل اللقاء اأ�س���اد وزير �س���وؤون ال�سباب 
والريا�س���ة بالعالق���ات الوطي���دة الت���ي تربط 
ب���ني مملكة البحري���ن ودولة الإم���ارات العربية 
املتحدة يف خمتلف املج���الت مبا فيها اجلانب 
ال�سباب���ي والذي �سهد يف الأعوام املا�سية منوا 
مت�ساع���دا وتبادل للوف���ود ال�سبابية والنا�سئة 
بغي���ة التع���رف على التج���ارب الناجح���ة يف كال 
البلدين ال�سقيق���ني الأمر الذي يعود بال�سورة 
الإيجابية على م�س���رية قطاع ال�سباب والنا�سئة 
ويوفر ل���ه فر�سة ال�ستفادة م���ن تلك الربامج 
الت���ي تطرحها كال التجربتني مب���ا يجعله قادرا 

على اكت�ساب املهارات واخلربات.
وبني اجلودر اأن مدينة �سباب 2030 تعترب 
م���ن الربام���ج الناجح���ة الت���ي تطرحها ال���وزارة 
يف كل ع���ام والنتائ���ج التي يخرج به���ا ال�سباب 
والنا�سئ���ة وق�س�س النجاح تدف���ع الوزارة الى 
موا�سل���ة تطويره���ا ب�سورة م�ستم���رة لتتوافق 
مع الواقع الذي يعي�س���ه �سوق العمل البحريني 
وتخ�س�سات���ه موؤك���دا اأن مدين���ة ال�سب���اب ومبا 
حتتوي���ه من برام���ج رائ���دة ومتمي���زة يف جمال 

التدري���ب ت�ستحق اأن تعم���م وتنفيذ يف العديد 
م���ن ال���دول لتتم ال�ستف���ادة منه���ا يف تدريب 

خمتلف �سباب املنطقة.
وكان وزي���ر �س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة 
قد ا�ستمع اإل���ى انطباعات مدي���ر مراكز اأطفال 
ال�سارق���ة والوف���د الإداري عن برام���ج واأن�سطة 
مدين���ة ال�سباب كم���ا ا�ستمع اإل���ى اآراء النا�سئة 
حول مدين���ة ال�سباب وم���دى ال�ستف���ادة منها 
بالإ�سافة اإلى تفاعلهم مع الربامج التي قدمت 

لهم مع اأقرانهم من البحرين.
ع���ن  الكعب���ي  اأعرب���ت  املنا�سب���ة  وبه���ذه 
تقديره���ا لوزي���ر �س���وؤون ال�سب���اب والريا�سة 

على حر�س���ه التام لتقوية العالق���ات ال�سبابية 
والنا�سئة م���ع دولة الإم���ارات العربية املتحدة 
واإن الزي���ارة الت���ي يقوم بها الوف���د هي متثل 
�سكال مهما من اأ�سكال التعاون وتبادل الوفود. 
وا�س���ارت ال���ى اأن مدين���ة ال�سب���اب تعترب 
م���ن الربام���ج الرائدة عل���ى م�ست���وى املنطقة 
باعتبارها حتمل دللت تدريبية بارزة لل�سباب 
وتهيئه���م للدخول يف �س���وق العم���ل و�سناعة 
القيادات موؤكدة اأهمي���ة نقل التجارب ال�سباب 
الناجحة ب���ني البلدين وال�ستفادة منها باعتبار 
ال�سب���اب الإماراتي والبحريني يعي�سون قوا�سم 

م�سرتكة وتطلعات عالية للنهو�س ببلدانهم.

مدينة عي�س���ى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اأك���د وزي���ر الرتبي���ة والتعليم رئي����س جمل�س 
التعليم الع���ايل ماجد النعيم���ي اأن ال�ستثمار 
يف العن����رش الب����رشي هو اأ�سا����س التطوير الذي 

ين�سده الوطن يف �ستى املجالت التنموية.
ج���اء ذلك لدى ا�ستقبال���ه بديوان الوزارة 
مبدين���ة عي�س���ى ع���دًدا م���ن حمل���ة الدكتوراه 
تخ�س�س���ات  م���ن  والباحث���ني  واملاج�ست���ري 

متنوع���ة، والذين قام���وا باإهداء الوزي���ر ن�سًخا 
م���ن ر�سائله���م وكتبه���م، وقدم���وا �رشًح���ا عن 
ال�سهادات التي ح�سلوا عليها ونتائج الأبحاث 

التي قاموا بها.
واأع���رب الوزير عن �سك���ره للباحثني على 
اجله���ود املثمرة التي بذلوه���ا للح�سول على 
ه���ذه املوؤه���الت العلمي���ة، متمنًيا له���م دوام 
التوفيق والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية.

• وزير �سوؤون جمل�س الوزراء ووزير الإ�سكان ومندوب البحرين الدائم لدى الأمم املتحدة مع رئي�س معهد الأمن العاملي	

• حممد القائد	

• وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة م�ستقبال وفد مراكز اأطفال ال�سارق	

اأك���دت  بن���ا:   - املنام���ة 
الأم���ني  الأن�س���اري  هال���ة 
الأعل���ى  للمجل����س  الع���ام 
للم���راأة حر����س املجل�س على 
تطوي���ر الربام���ج واملبادرات 
اخلا�سة بتعزيز ح�سور املراأة 
البحرينية يف خمتلف الأن�سطة 
القت�سادي���ة، ورفع م�ساهمة 

امل���راأة البحرينية كرائ���دة و�سيدة اأعمال 
الإجم���ايل ململك���ة  الوطن���ي  الن���اجت  يف 
البحري���ن، حيث و�سل���ت ن�سبة ال�سجالت 
الفردي���ة اململوك���ة للم���راأة البحريني���ة 
خ���الل العام 2018 اإل���ى 47 %، وان 31 
% م���ن ال�رشكات واملوؤ�س�سات البحرينية 
ن�س���اء  قب���ل  م���ن  مملوك���ة  ال�سغ���رية 
بحريني���ات، فيما بلغت ن�سب���ة ملكيتهم 

لل�رشكات الكبرية 37 %. 
اإدارة  ملجل����س  ا�ستقباله���ا  وخ���الل 
بح�س���ور  البحريني���ة  الأعم���ال  �سي���دات 
جناح���ي،  اأح���الم  اجلمعي���ة  رئي�س���ة 
م���ن  مالم���ح  الأن�س���اري  ا�ستعر�س���ت 
اجلان���ب القت�سادي يف اخلط���ة الوطنية 
لنهو����س املراأة البحريني���ة الذي يهدف 
التمويلي���ة  باخلدم���ات  التوعي���ة  ال���ى 
وال�ست�ساري���ة الداعم���ة ل���رواد العمال، 
وت�سجي���ع رائ���دات الأعمال عل���ى التنوع 
والتطوير للربام���ج وامل�ساريع التنموية 

والنفتاح على ال�سواق العاملية. 
وج���رى يف اللق���اء مناق�س���ة عدد من 
اقرتحته���ا  الت���ي  والأن�سط���ة  الربام���ج 

م���ع  والت�س���اور  اجلمعي���ة 
املجل����س يف ان�س���ب ال�سب���ل 
للتعاون مع اجلمعية من خالل 
باأهمية امل�ساركة يف  التوعية 
ت�ستهدف  الت���ي  املب���ادرات 
امل�ساهمة يف تنمية امل�ساريع 
لرائ���دة  البت���كار  وزي���ادة 
العمل، واإبراز ق�س�س النجاح 
لرائ���دات الأعم���ال، اإ�ساف���ة اإل���ى تنفيذ 
الدرا�سات وال�ستبانات التي تهدف الى 
الوقوف عل���ى التحديات اأم���ام املراأة يف 

امل�سهد القت�سادي. 
م���ن جانبها، اأ�س���ادت رئي�سة جمل�س 
اإدارة جمعية �سي���دات الأعمال البحرينية 
باجلهود الت���ي يبذلها املجل����س الأعلى 
للم���راأة برئا�س���ة قرين���ة عاه���ل الب���الد 
�ساحبة ال�سم���و امللكي الأم���رية �سبيكة 
بن���ت ابراهيم اآل خليفة يف جمال نهو�س 
املراأة وتوف���ري الدعم لرائدات و�سيدات 
الأعم���ال البحرينيات ب�س���كل خا�س عرب 
مبادرات الإر�س���اد والتمويل والحت�سان 

وغريها. 
واأكدت جناح���ي حر�س اجلمعية على 
التن�سيق والتعاون مع املجل�س يف كل ما 
من �ساأنه دعم م�ساركة املراأة اقت�سادياً 
وذل���ك يف اإط���ار اخت�سا�س���ات اجلمعي���ة 
الرامي���ة اإل���ى تنمي���ة وتعزي���ز العالقات 
القت�سادي���ة والجتماعي���ة بني �سيدات 
الأعم���ال يف مملك���ة البحري���ن وتو�سع���ة 

جمالت فر�س الأعمال اأمامهن.

• هالة الأن�ساري	
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خ������ي������ار ا�������س������ت������راد الأع���������������اف م�������ن اخل�������������ارج م����ك����ل����ف ع�����ل�����ى امل�����رب�����ن

الإن���������ت���������اج خ�����ف�����������ض  اإل���������������ى  اأدى  ال���������������رك�������ة  مب�����������س�����ن�����ع  خ������ل������ل 

ت���ه���ري���ب ال���ن���خ���ال���ة لأ�������س������واق خ��ل��ي��ج��ي��ة وب���ي���ع���ه���ا ب����اأ�����س����ع����ار م���ب���ال���غ ف��ي��ه��ا
دي���ن���ار  5.5 ب������  وب�����ال�����دم�����ام  ب����دي����ن����اري����ن  ال���ك���ي�������ض  ت���ب���ي���ع  امل����ط����اح����ن  �����رك����ة 

- “نخال����ة القمح” الق�����رة التي تغطي 
حب����ة القم����ح، وعند الطح����ن يت����م ف�سلها، 
وت�سمى نخالة اأو “�سوار” وتعطى للموا�سي.
- ال�سته����اك املحلي من النخالة يقدر 
بنح����و 1500 كي�ض يف الي����وم الواحد، بينما 
الإنتاج يبل����غ 3000 كي�ض يف اليوم الواحد، 
اأي اأن هن����اك فائ�س����ا يومي����ا يبل����غ 1500 
كي�����ض، ح�سب ت�ريح مل�س����وؤول بال�ركة يف 

مار�ض 2013.

- لدى �رك����ة املطاحن التزام مع وزارة 
الزراعة والرثوة البحرية لاحتفاظ مبخزون 
يبلغ 20 األف كي�ض، اأما الباقي فاإن لل�ركة 

احلرية يف الت�رف فيه.
- ل����دى ال�ركة وفرة من م����ادة النخالة 
)ال�سوار( ت�سل اإلى خمزون مقداره 37 األف 
كي�����ض ي����زن 40 كيلوغراًم����ا )1480 طًنا(، 
وهو معرو�ض للبيع بقيمة دينارين عن كل 
كي�����ض ك�سعر ثابت، ح�سب ت�ريح مل�سوؤول 

متقاعد بال�ركة يف يناير 2016.
- ال�رك����ة ا�سط����رت لإع����دام 11 األ����ف 
كي�����ض )440 طًنا( من مادة النخالة؛ ب�سبب 
تعر�سه����ا للتل����ف نتيجة الرطوب����ة من مياه 
الأمط����ار وغره����ا من العوامل مث����ل انت�سار 

ال�سو�ض فيها.
اإنت����اج  يف  خمت�س����ة  غ����ر  ال�رك����ة   -
الأعاف احليوانية، ب����ل للدقيق املخ�س�ض 
املنتوج����ات  اأن  اإل  الآدم����ي،  لا�سته����اك 

من الدقي����ق توفر النخال����ة )ال�سوار( منتجا 
ثانويا.

- حجم الدع����م احلكومي للدقيق ي�سل 
اإلى 10 ماين دينار.

- قيم����ة النخال����ة ديناري����ن مقابل كل 
كي�ض زنة 40 كيلوغراًما.

- �سّدرت ال�ركة خ����ال الأعوام 2010 
حتى 2013 نحو 7222 طًنا من النخالة اإلى 
اخل����ارج، والت�سدير متوق����ف حالًيا وتنتظر 

ال�ركة موافقة احلكومة ل�ستئناف العملية 
جمدًدا بالن�سبة للفائ�����ض عن حاجة ال�سوق 

املحلي.
- تعترب �ركة ممتلكات م�ساهما رئي�سا 
ب�رك����ة املطاح����ن بن�سب����ة 67 %، و�رك����ة 
مطاحن الدقيق واملخاب����ز الكويتية متتلك 
ح�س����ة بن�سبة 7 %، اأما الن�سبة املتبقية من 
ح�سة ال�ركة )حوايل 26 %( فهي مطروحة 

للتداول يف بور�سة البحرين.

“ال�شوار” ق�رشة تغطي حبة القمح وتعطى علفا للموا�شي
10 ماين دينار حجم الدعم احلكومي ل�ركة املطاحن

“�شوق �شوداء” لبيع نخالة القمح املدعوم وتهريبه للخارج
منا�سدا �سمو رئي�ض الوزراء فتح حتقيق للحفاظ على الرثوة احليوانية... املعريف ل� “$”:

انتق���د النائب حممد املع���ريف عرب “الباد” 
وج���ود “�س���وق �س���وداء” لبي���ع نخال���ة القم���ح 
)ال�س���وار( املدع���وم حكومي���ا باأ�سع���ار مبالغة 

باأ�سواق حملية.
وحتدث ع���ن تهري���ب كميات م���ن النخالة 
لأ�سواق خليجية وبيعها باأ�سعار مبالغة، اإذ تبيع 
�ركة مطاحن الدقيق الكي����ض مببلغ دينارين، 
ولك���ن جتده بال�س���وق ال�س���وداء املحلية مببلغ 
3.5 دين���ار، ويف اأ�سواق خليجي���ة ت�سل قيمته 

اإلى 5.5 دينار.
ولف���ت اإل���ى اأن �رك���ة مطاح���ن الدقيق - 
اململوكة بن�سب���ة 76 % للدولة - حت�سل على 
دع���م حكومي للدقي���ق ي�سل اإل���ى 10 ماين 
دين���ار، مت�سائا عن مردود ه���ذا الدعم يف ظل 
معاناة املربن من خف�ض كميات اإنتاج النخالة، 
وحت���ى لو كان اإنتاج هذه املادة ثانويا بالن�سبة 
لل�رك���ة، ولكنه اإنتاج حم���وري وجوهري لقطاع 
اقت�س���ادي كب���ر بالبحرين ول ميك���ن لل�ركة 
بقرارات منف���ردة ال�ستهانة باجلهود الر�سمية 

لتعزيز الرثوة احليوانية.
وق���ال اإن الأم���ن الغذائ���ي واحلف���اظ على 
الرثوة احليوانية يف خطر؛ ب�سبب خف�ض كميات 
الأع���اف الت���ي يح�س���ل عليها مرب���و املا�سية، 
وذلك يوؤثر على هزالة الإنتاج احليواين، ويقود 

اإلى خ�سائر فادحة بقطاع تربية املوا�سي.
وب���ن اأن ال�رك���ة قال���ت يف ف���رة �سابقة 
اإنه���ا اأوقفت ت�سدير النخال���ة، وتنتظر موافقة 
احلكوم���ة ل�ستئن���اف العملية جم���دًدا بالن�سبة 
للفائ����ض عن حاجة ال�سوق املحل���ي، ومت�سائا 
عن كيفي���ة تهريب كميات كبرة م���ن النخالة 

لاأ�سواق اخلليجية، وما يتطلب ت�سديد الرقابة 
من جميع اجلهات املعنية.

ونا�س���د املع���ريف رئي����ض ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمر خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة فتح حتقي���ق ب�ساأن واقعة بي���ع النخالة 
املدعوم���ة حكومي���ا يف �س���وق �س���وداء حملي���ة 

وتهريب كميات منها لأ�سواق خليجية.
كم���ا نا�س���د املعريف �سم���و رئي����ض الوزراء 
توجيه �ركة مطاحن الدقيق لزيادة اإنتاجها من 
النخالة مبا يحافظ عل���ى امل�ستويات الآمنة من 
احلفاظ عل���ى املا�سية ودعم جه���ود الدولة يف 

احلفاظ على الرثوة احليوانية.

خفض الكمية
اأحم���د  الأ�سم���ر  مزرع���ة  مال���ك  حت���دث 
الدم�ستاين ملندوب “الباد” عن خف�ض ال�ركة 
كمي���ة الأع���اف املوزعة على املرب���ن، وداعيا 
للت�سديد يف بيع الكمي���ات على مربي املا�سية 

وق�رها على البحرينين.
وق���ال “قب���ل 7 اأ�سه���ر كان اإنت���اج ال�ركة 
م���ن الأع���اف طبيعي���ا، ومل يع���ان املربون من 
اأّي م�س���كات، ولك���ن امل�سكلة ب���داأت تت�ساعد 

بالفرة الأخرة”.
ولفت اإل���ى اأن خف�ض كمي���ة الأعاف يوؤثر 
على �سح���ة الأبقار والأغن���ام واخليول وت�سبح 
املا�سية هزيلة اجل�سم وهذا يوؤثر على مبيعات 
املا�سي���ة البحرينية بال�سوق وعزوف امل�سرين 
م���ن اأ�سح���اب املطاع���م وغره���م، اإذ انخف�ض 
اإنت���اج املا�سية البحريني���ة بال�سوق املحلية من 

80 % اإلى 20 %.

وتاب���ع: اأ�ستهل���ك م���ن 8 اإل���ى 10 اأكيا�ض 
�سابق���ا، وحالي���ا ل اأح�س���ل من ال�رك���ة اإل على 

كي�سن فقط، واأحيانا ل اأجد اأّي كي�ض.
ولف���ت اإل���ى اأن “ال�س���وار” ال���ذي تبيع���ه 
ال�رك���ة مدعوم من الدولة، وي�ستخدمه املربون 
لت�سم���ن املا�سية، وخف�ض الكمي���ة يوؤثر على 

ت�سمينها.
وب���ن اأن خيار ا�ستراد الأعاف من اخلارج 
مكل���ف على املرب���ن، وطلبنا م���ن امل�سوؤولن 
بال�رك���ة زي���ارة احلظائ���ر مبنطق���ة املرك���زة 
بالهملة لأكرث من م���رة ولكنهم يديرون الظهر 

عنا.
وب���ن اأن ردود املعني���ن بال�رك���ة عل���ى 
�سكاوى املربن من قلة الأعاف املباعة ت�سر 

لوجود خلل بامل�سنع اأدى اإلى خف�ض الإنتاج.
واأ�س���ار اإل���ى اأن لاأع���اف �سوق���ا �س���وداء 

بالبحري���ن وخارجه���ا، اإذ تباع بع����ض املنتجات 
التي ت�س���رى بالأ�سع���ار احلكومي���ة املدعومة 
من ال�رك���ة باأ�سعار مبالغ���ة يف ال�سوق املحلية 

واأ�سواق خليجية.
واأو�س���ح اأن ال�رك���ة تبي���ع كي����ض النخالة 
بديناري���ن، وجتد مث���ل هذا الكي����ض يباع لدى 
حمات ب�سوق واقف مببلغ يراوح بن 3 و3.5 
دين���ار، ووج���دت كميات من���ه اأي�س���ا يف �سوق 
الأغنام بالدم���ام بال�سعودية مببلغ ي�سل اإلى 5 

و5.5 دينار.
ولف���ت اإل���ى اأن بع����ض املربن م���ن جهة 
واح���دة ي�س���رون كمي���ات كبرة م���ن الأعاف 
م���ن ال�ركة حتت زع���م اأنهم مرب���ون، ولكن يف 
احلقيقة يجري حتويل الكميات ملن�سات البيع 

الربحي اأو تهريبها للخارج.

• الأمن الغذائي واحلفاظ على الرثوة احليوانية يف خطر ب�سبب خف�ض كميات الأعاف	 • خيار ا�ستراد الأعاف من اخلارج مكلف	

• اأحمد الدم�ستاين	 • حممد املعريف	

76 % ح�سة الدولة 
يف “املطاحن” 

و10 ماين الدعم 
احلكومي

خف�ض كمية 
الأعاف يوؤثر 

على �سحة الأبقار 
والأغنام واخليول 

انخفا�ض اإنتاج 
املا�سية البحرينية 
بال�سوق من 80 % 

اإلى 20 %
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ب�������دائ�������رت�������ي ع�������اط�������ل�������ة  ب������ح������ري������ن������ي������ة  ك������������ف������������اءات    
ب��������ي��������وت م�����ن�����ط�����ق�����ة ال�������غ�������ري�������ف�������ة م�����ت�����ه�����ال�����ك�����ة ج�������دا 

الإ�صكان والبطالة اأم امل�صاكل باأم احل�صم... وهدر للمال العام باجلفري

تعديالت التقاعد ل تعك�س الرغبة ال�صعبية

98 % اللتزام بقرار حظر عمل الظهرية

2173 طلباً تلقته “الأ�صغال” بالن�صف الأول

دعا لتفعيل الدور الرقابي ل� “النواب”... املعريف:

الطلبات الإ�شكانية لرابعة العا�شمة تعود للت�شعينات... املر�شح اخلنة ل� “$”:

ور�شة عمل ت�شم 5 جاليات من دول العمالة الوافدة

اأغلبها تركزت على قطاع الطرق

حتدث املر�شح بالدائرة الرابعة ملحافظة 
العا�شم���ة �شالح اخلنة ل� “البالد” عن وجود 3 
م�ش���اكل رئي�شة يف الدائرة، وه���ي �شوء البنية 
التحتية ملناطق اجلفري والغريفة واأم احل�شم، 
اإلى جان���ب ارتف���اع البطالة يف اأه���ايل الدائرة 
بالرغم م���ن وجود كفاءات و�شهادات معتمدة، 
و�شح الرا�شي التي تاأخر تلبية طلبات الأهايل 

الإ�شكانية.
وقال “نطالب ان ت�شتملك بع�ض الأرا�شي 
وحتويله���ا اإلى باحة لبناء الوح���دات ال�شكنية، 
اإذ اإن اأه���ايل الدائ���رة الرابعة تتاأخ���ر طلباتهم 

الإ�شكانية اإلى الت�شعينات”.
واأردف اأن اأه���ايل الدائ���رة يح�شلون على 

وحدات �شكنية يف اإ�شكان النبيه �شالح، لعدم 
وج���ود اأرا����ض يف املنطقة تكف���ي لبناء بيوت 
الإ�ش���كان لالأه���ايل، وبالت���ايل يج���ب اأن تقوم 

الدولة با�شتمالك بع�ض الأرا�شي.
وق���ال “اإن بيوت منطقة الغريفة متهالكة 
جدا، ويجب اأن يتم تفعيل م�رشوع البيوت الآيلة 

لل�سقوط و�لبدء يف �إجناز عدد كبري منها”.
منطق���ة  يف  التحتي���ة  البني���ة  اأن  واأ�ش���ار 
الغريف���ة بحاج���ة اإل���ى تاأهيل، اإلى جان���ب اأنها 

منطق���ة �شكني���ة ويوج���د فيه���ا ما يق���ارب 5 
مدار����ض، والزدحام وق���ت الظهرية خانق عند 
بيوت اأهايل املنطقة، م���ا مينعهم من اخلروج 

من منازلهم.
وبخ�شو�ض منطق���ة اجلفري، بني اخلنة اأن 
املنطق���ة �شبه �شياحية، والأه���ايل يعانون من 

�شح املنافذ واملخارج للمنطقة.
وب���ني ان �شوء التخطي���ط للمنطقة ي�شبب 
تل���ك الأزم���ة اخلانق���ة، اإذ مت اإن�ش���اء �شارع يف 

�شهري���ن، ومت اإعادة ت�شنيفه مرة اأخرى، وهذا 
هدر للمال العام ب�شارع 66 يف اجلفري.

اأعرب النائ���ب حممد يو�شف املعريف عن 
رف�شه ملا يتم مناق�شته يف اللجنة الربملانية 
احلكومية ح���ول تعديالت قان���وين التقاعد، 
موؤك���ًدا على اأن ه���ذه التعدي���الت ل تعك�ض 
الرغبة ال�شعبية ول تعرب عن �شوت املواطن.
واأك���د اأن رف�ض الن���واب للقانونني كان 
رف�ًش���ا من حي���ث املب���داأ، واأن مناق�شة مثل 
هذه القوانني املهمة ينبغي اأن يتم بو�شوح 
و�شفافية حتت قبة الربمل���ان ووفق الإرادة 

امللكي���ة الت���ي مثله���ا امل����رشوع الإ�شالح���ي 
جلاللته.

وا�شتغ���رب املع���ريف م���ن جتن���ب اللجنة 
مناق�ش���ة الأخط���اء التي وقعت به���ا جمال�ض 
الإدارة ال�شابق���ة ل�شن���دوق التقاعد، معترًبا 
اأن اإخف���اء الأخط���اء ومتريره���ا يع���د مبثاب���ة 
ال�ش���وء الأخ����رش للمجال�ض املقبل���ة لت�شتمر 
عل���ى نف����ض املنه���ج والطريق���ة، واأن الدور 
الرقابي ملجل�ض الن���واب ينبغي اأن ُيفّعل يف 

مثل ه���ذه امللف���ات املهمة الت���ي حتمل يف 
اأوراقها ماليني الدنانري من اأموال املوظفني 

واملتقاعدين.
وخت���م املع���ريف حديث���ه بالتاأكي���د على 
ان النتقا����ض من حق���وق املتقاعدين امر ل 
ينبغي اأن يكون مطروًحا للنقا�ض اأ�شاًل، واأن 
اإ�شالح و�شع ال�شناديق وحتقيق املزيد من 
املكت�شبات للمواطنني هو ما يجب طرحه يف 

اللجنة امل�شرتكة.

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  اأقام���ت  الجتماعي���ة: 
ال�شح���ة  وزارة  م���ع  وبالتع���اون  الجتماعي���ة 
وبالتن�شيق مع �شفارات دول العمالة الوافدة يف 
مملك���ة البحرين وهي الهند، باك�شتان، الفلبني، 
بنغالدي�ض، والنيبال، ور�شة عمل بعنوان “�شيف 
�شحي واآمن” للتوعية مب�شامني واأهمية اللتزام 
بالقرار، وذلك مبقر ن���ادي الكرياليني البحرين 
مبنطقة ال�شقية، ومب�شاركة عدد كبري من عمال 
وم����رشيف ال�شالمة يف القطاع���ات املعنية بالقرار، 
يف اإطار جهودها املكثفة لتعزيز ثقافة ال�شالمة 
املهني���ة مبواق���ع العمل، خا�شة م���ا يتعلق منها 
بتطبيق القرار ال���وزاري ب�شاأن حظر العمل وقت 

الظهرية، خالل �شهري يوليو واأغ�شط�ض.
ومت خالل الفعالية اإلقاء ال�شوء حول �رشورة 
تطبي���ق قرار حظ���ر العمل حتت اأ�شع���ة ال�شم�ض 
والأماك���ن املك�شوف���ة ما بني ال�شاع���ة 12 ظهراً 

وحتى الرابعة ع�رشاً يف �شهري يوليو واأغ�شط�ض، 
ومنافع ذلك على �شحة و�شالمة العمال يف مواقع 
العم���ل املك�شوفة واأهمي���ة تاأمني بيئ���ة العمل 
ال�شليمة حلمايتهم م���ن خماطر الإجهاد احلراري 
و�رشب���ات ال�شم����ض وخمتل���ف اأمرا����ض ال�شيف 

واحلد من احلوادث املهنية.

وال�شالم���ة  التفتي����ض  اأدارة  مدي���ر  واأك���د 
املهنية، ب���وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعية، 
اأحمد جعف���ر احلايكي، على حر����ض الوزارة على 
التطبي���ق الأمثل القرار ال���وزاري رقم )3( ل�شنة 
2013، وذل���ك لرت�شي���خ امل�شام���ني الإن�شانية 
العالية يف �شوق العمل، والتزامها مببادئ حقوق 

الن�ش���ان، ومنها حقوق العم���ال واملحافظة على 
حياته���م، وذل���ك بتوف���ري بيئة العم���ل ال�شليمة 
وال�شحي���ة والآمنة، لفتاً ال���ى التجاوب الإيجابي 
من قب���ل اأ�شحاب العمل والعمال خالل ال�شنوات 
املا�شي���ة والتي جت���اوزت فيها ن�شب���ة اللتزام 

بتنفيذ القرار ال� 98 %.
كما مت تق���دمي عرو�ض عن اأمرا�ض ال�شيف 
وكيفي���ة الوقاية منه���ا من قبل ق�ش���م ال�شالمة 
املهنية واإدارة تعزيز ال�شحة وبعدها مت تكرمي 

ال�رشكات الراعية وامل�شاهمة يف الفعالية.
تاأت���ي ه���ذه الفعالي���ة �شم���ن �شل�شل���ة من 
الور����ض والفعالي���ات التثقيفية الت���ي تنظمها 
وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة يف مواق���ع 
العمل للتعري���ف باأهداف قرار حظر العمل وقت 
الظه���رية واأهميت���ه واآلي���ات تطبيق���ه، وكذلك 
التعري���ف باأمرا����ض ال�شي���ف املهني���ة وط���رق 

الوقاية منها.

املنامة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
اإدارة  مدي����ر  ك�ش����ف  العم����راين:  والتخطي����ط 
الت�ش����ال ب����وزارة الأ�شغال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العمراين فهد بوع����الي اأن جمموعة 
خدمة املجتمع بالوزارة قد تلقت خالل الن�شف 
الأول م����ن الع����ام اجلاري 2018 ح����وايل 2173 
طلب����اً، مو�شحاً باأن عدد الطلب����ات التي تلقاها 
قط����اع الطرق قد بلغت حوايل 1829 طلباً فيما 
بلغ عدد طلبات ال�رشف ال�شحي ما يقارب341 
طلباً. ياأتي ذلك �شمن اإح�شائية اأعّدتها الوزارة 
لر�شد طلب����ات املواطنني يف الن�شف الأول من 

العام 2018.
واأ�ش����اف بوع����الي “قام����ت اإدارة الت�شال 

بال����رد عل����ى 380 طلب����اً م����ن تل����ك الطلبات يف 
غ�ش����ون 10 اأيام م����ن تاريخ ا�شت����الم الطلبات 
وذل����ك ح�ش����ب توجيه����ات م����ن وزي����ر الأ�شغال 
ع�شام خل����ف ب�رشورة �رشعة ال����رد على الطلبات 
العاجل����ة، اأما ع����ن بقي����ة الطلبات فق����د اأخذت 
الوقت الالزم للدرا�شة واملعاجلة والرد، و�شّجل 
�شه����ر اأبريل اأعلى عدد م����ن الطلبات امل�شتلمة 
فيه حوايل 426 طلب����اً، يليه �شهر مار�ض بواقع 
398 طلب����اً، ثم �شه����ر فرباير ب 367 طلباً، ثم 
مايو الذي �شجل 366 طلباً، واأخرياً �شهر يونيو 

الذي �شّجل 295 طلباً”.
واأو�شح����ت الإح�شائي����ة اأن اأغل����ب الطلبات 
تاأت����ي عرب نظام )توا�شل(، حي����ث تلقت وزارة 

الأ�شغال ح����وايل 1457 طلباً عرب النظام، تلتها 
الطلب����ات عرب الهاتف من خ����الل 472 طلباً، ثم 
ال�شحف الت����ي ن�رشت 134 طلب����اً، فيما توزعت 
بقي����ة الطلب����ات كالآتي: ح�ش����ور �شخ�شي 43، 
الإن�شتغرام 31 طلب����اً(، الإذاعة 18، تويرت 12، 
الربيد اللكرتوين 4، عرب خطاب )طلب واحد(.

واأ�شار مدير اإدارة الت�ش����ال اإلى اأن اأغلبية 
الطلب����ات ت�ّش����ب يف ر�ش����ف ال�ش����وارع، يليه����ا 
�شيانة الأر�شف����ة والطرقات، ثم ر�شف الطرق 
اجلديدة، ويف قطاع ال�رشف ال�شحي فقد تنوعت 
الطلبات ومنه����ا اإن�شاء وتطوير �شبكات لل�رشف 
ال�شحي واإن�ش����اء فتحات لت�رشيف مياه الأمطار، 

و�شيانة فتحات �شبكات ال�رشف ال�شحي.

مروة خمي�س

ي�رش مديري���ة �رشطة مطار البحرين 
الدويل، دعوة املواطنني واملقيمني 
الذين ينوون ال�شف���ر لق�شاء الإجازة 
ال�شيفية خ���ارج اململكة الى الطالع 
عل���ى ا�شرتاطات الأمن وال�شالمة قبل 
واأثناء ال�شفر وحتى العودة اإلى ار�ض 
الوط���ن وذلك لق�ش���اء اأوقات ممتعة 
دون ما يعكر �شفوها، حيث اإن �رشطة 
املطار على اأهب���ة ال�شتعداد لتاأمني 
�شالم���ة امل�شافري���ن وم���ا يحملون���ه 
م���ن اأمتع���ة وتذلي���ل كاف���ة العوائق 
الت���ي تواجهه���م م���ن خ���الل تطبيق 
الأنظم���ة والإج���راءات مب���ا يتما�ش���ى 
م���ع الإ�شرتاتيجي���ة الأمني���ة ل���وزارة 

الداخلية.
اأول  امل�شاف���ر  عل���ى  ويج���ب 
تاأم���ني منزله �شد ال�رشق���ة اأو العبث، 
كتكليف احد القارب مبتابعة املنزل 
ومالحظت���ه من فرتة لخ���رى، وو�شع 
م�شغ���ل اتوماتيك���ي لإن���ارات املنزل 
وابع���اد كل ما يدعو ال���ى ال�شك باأنه 
ل يوجد اأح���د باملنزل حت���ى ل يكون 
وم���ن  ال�رشق���ة،  او  للعب���ث  عر�ش���ة 
املفرت����ض اأن يت���م اإع���داد برنام���ج 
لتحديد اأوقات الطريان وحمل الإقامة 
وو�شيل���ة النتقال والتاأمني ال�شحي، 
والتاأك���د م���ن �شالحية ج���واز ال�شفر 

واحل�شول على التاأ�شرية املطلوبة.
ويتطلب عل���ى امل�شافر احل�شور 
اإلى املطار لإنهاء الإجراءات املتعلقة 
بال�شف���ر قبل �شاعتني على الأقل من 
اإقالع الطائرة وذلك حت�شباً لأي ظرف 
قد ي���وؤدي اإل���ى تاأخر موع���د و�شوله 
للمط���ار، بالإ�شاف���ة ال���ى التاأكد من 
الطائ���رة  �شع���ود  بطاق���ة  بيان���ات 
كال�ش���م ورق���م البوابة وا�ش���م �رشكة 
الط���ريان الناقلة قبل �شحن احلقائب 
م���ن  للتاأك���د  الطائ���رة.  م���ن  عل���ى 
ال���وزن امل�شم���وح للحقائب  �شوابط 
لتف���ادي الختالفات اثن���اء الو�شول 

اإلى منا�شد الوزن باملطار.
واأ�شبح من ال���الزم على امل�شافر 
الغ���ري  الأدوات  و�ش���ع  يتجن���ب  ان 
نظ���راً  حقائب���ه  يف  به���ا  م�شم���وح 
ال���ركاب  �شالم���ة  عل���ى  خلطورته���ا 
بال�شرتاط���ات  والتقي���د  والطائ���رة. 
املو�شوع���ة حلمل ال�شوائ���ل واملواد 
الهالمية يف احلقائب امل�شحوبة على 
من الطائ���رة، مع اأهمية عدم ا�شتالم 
اأي ط���رد اأو ظرف من اأي �شخ�ض كان 
اإل بع���د التاأكد م���ن حمتوياته، وعدم 
ت���رك الأمتعة اأو اأكيا����ض امل�شرتيات 

دون مرافق مببنى املطار.
مط���ار  �رشط���ة  مديري���ة  وتن���وه 
البحري���ن ال���دويل ال���ى ع���دم و�ش���ع 
يف  الثمين���ة  الأ�شي���اء  او  الأم���وال 
احلقائب املو�شوعة باملخزن العلوي 
بالطائ���رة. وذل���ك نظ���راً ل�شتخ���دام 
اخلزائ���ن من قب���ل ركاب اآخرين على 
نف�ض الرحل���ة اجلوية وقد يتم العبث 
بها عن طريق اخلطاأ، مهيبة باللتزام 
الأمني���ة فيم���ا يخ����ض  بالتعليم���ات 
ا�شتخدام الأجهزة الإلكرتونية واإتباع 
توجيه���ات قائ���د الطائ���رة وطاق���م 

ال�شيافة.
الدول���ة  ال���ى  الو�ش���ول  وعن���د 
املطلوبة فاأنه من الف�شل ا�شتخدام 
�شندوق الأمان���ات املوجود بالفندق 
الر�شمي���ة  بامل�شتن���دات  لالحتف���اظ 
واملقتنيات الثمينة اإلى جانب و�شع 
مبل���غ مادي يف ح���ال تعر�ض امل�شافر 
اإل���ى ال�رشق���ة ل ق���در اهلل، وا�شتخدام 
البطاق���ة الئتمانية ب���دلً من الأموال 
اأو  �شياعه���ا  م���ن  حت�شب���اً  النقدي���ة 
�رشقته���ا. م���ع اهمي���ة ال�شتف�شار عن 
اأرق���ام هوات���ف الط���وارئ لال�شتعانة 
بها عند ال�رشورة واملبادرة بالت�شال 
لت�شجيل  البحري���ن  ب�شف���ارة مملك���ة 
ال�شم ومقر الإقامة اأو يف حال تلف اأو 
فقدان جواز ال�شف���ر اأو عند التعر�ض 

اإلى اأي م�شكلة قانونية.
عل���ى  لل���رد  املديري���ة  وترح���ب 
البالغ���ات  تلق���ي  اأو  ا�شتف�ش���ار  اأي 
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�شخ�شياً.

مديرية �رشطة املطار 
تتمنى لكم �شفرا اآمنا

الثقافة األمنية

• �شالح اخلنة	

م��روري��ا املنطقة  تخنق  م��دار���ض   3

ال�شياح  م��ن  ي��ع��ان��ون  اجل��ف��ري  اأه���ايل 

• حممد املعريف	

• فهد بوعالي	

• وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنظم ور�شة عمل للتوعية بحظر العمل وقت الظهرية 	
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حماكم

حب�س خليجي �شكران �شهرا وتغرميه 300 دينار

�شجن �شاب 10 �شنوات جللبه قطعة ح�شي�س قيمتها 1800 دينار

العتد�ئه و�إهانته �رشطيا

�ملحكمة ر�أفت به كونه ال يحمل �أ�سبقيات

حب�س���ت �ملحكم���ة �ل�سغ���رى �جلنائي���ة متهم 
خليج���ي �جلن�سي���ة “45 عام���ا”، ملدة �سه���ر و�حد 
فقط، و�أمرت بتغرميه مبلغا وقدره 300 دينار عن 
3 تهم، وذلك الإد�نت���ه باالعتد�ء على �سالمة ج�سم 
و�إهانة �أح���د �أف���ر�د �ل�رشطة وتعم���ده �إتالفه زجاجة 
�سيارة تابعة لوز�رة �لد�خلية حال كونه بحالة �سكر 
يف م���كان عام، و�أمرت بكفال���ة مالية مقد�رها 100 

دينار لوقف تنفيذ �لعقوبة حلني �ال�ستئناف.
وتتمث���ل وقائ���ع �لق�سي���ة فيم���ا ج���اء بحك���م 

�ملحكم���ة من �أنه كان قد ورد ب���الغ لل�رشطة، مفاده 
�أن �سخ�سا خليجيا يف حالة غري طبيعية ويعمل على 
�إزعاج موظفي �أحد مكاتب �رشكة متخ�س�سة يف نقل 
�ل���ركاب م���ن مملكة �لبحري���ن �إل���ى دول �أخرى بر�، 
وبعد ��ستدع���اء �ل�رشطة وح�سور عدد منهم للموقع 
طلب���و� م���ن �ملتهم �خل���روج من �ملكت���ب �خلا�ص 
بال�رشكة، �إال �أنهم تفاجئ���و� باملذكور يدفع �أحدهم 
بو��سطة ي���ده و�لتعر�ص له بال�س���ب و�لقذف حال 
�إخر�ج���ه بالطريقة �مل�سموح به���ا من مكتب �ل�رشكة 

�مل�سار �إليها.
ومل يتمك���ن �أف���ر�د �ل�رشطة م���ن �ل�سيطرة على 
�الأ�سف���اد �حلديدي���ة  �ملته���م �خلليج���ي وو�س���ع 
رذ�ذ  م���ادة  ��ستخدم���و�  بعدم���ا  �إال  “�لهفك���ري”، 
�لفلفل �حلار علي���ه، وخالل �إدخاله ل�سيارة �ل�رشطة، 
تعم���د �ملتهم �رشب زجاج �ل�سي���ارة �لتابعة لوز�رة 

�لد�خلية ما ت�سبب يف ك�رشها.
وب�س���وؤ�ل �ملتهم ح���ول �لو�قعة ق���رر �أنه كان 
متوجه���ا لل�رشكة �مل�سار �إليها، به���دف �لعودة �إلى 

ب���الده، لكنه فوج���ئ بازدح���ام �لنا����ص يف �ل�رشكة، 
وعندما �أبلغه �ملوظفني �أنه ال توجد مقاعد �ساغرة 
يف �لرحل���ة �لت���ي �ستنطل���ق بعد ف���رة ق�سرية مل 
يك���ن �أمامه �سوى �لتوجه �إل���ى �أحد �ملالهي �لليلية 
وتن���اول هن���اك كمية م���ن �مل�سك���ر�ت، ويف موعد 
�لرحلة �لالحقة رج���ع للمكتب لياأخذ تذكرة للعوده 
�إلى ب���الده، �إال �أن �ملوظفني منعوه من �لركوب يف 
�حلافلة ك���ون �أنه بحالة �سكر، ونف���ى �أن يكون قد 

تعمد ك�رش زجاج �سيارة �ل�رشطة.

وثب���ت للمحكم���ة بع���د مد�ول���ة �لق�سي���ة �أن 
�ملتهم بتاريخ 30 يونيو 2018، �أوال: �أهان موظفا 
عموميا وهو �ل�رشطي �ملجني عليه باالأفعال �ملبينة 
ب���االأور�ق، ثانيا: �عتدى عل���ى �سالمة ج�سم �ل�رشطي 
�ملجن���ي عليه ومل يف�ص فعل �العت���د�ء �إلى مر�سه 
�أو عجزه عن �أعمال���ه �ل�سخ�سية ملدة تزيد على 20 
يوما، ثالث���ا: �أتلف عم���د� زجاج �ل�سي���ارة �ململوك 
ل���وز�رة �لد�خلية، ر�بعا: وج���د يف حالة �سكر بنينِّ يف 

مكان عام و�أحدث �إزعاجا لر�حة �لغري.

د�ن����ت �ملحكم����ة �لكربى �جلنائي����ة �الأولى 
�ساب����ا )34 عام����ا( بجل����ب قطع����ة م����ن م����ادة 
�حل�سي�ص �ملخدرة ت����زن 270 غر�ما، لرويجها 
يف �لبحري����ن، �ع����رف �ن����ه ��سر�ه����ا م����ن دولة 
خليجي����ة مببلغ 1800 دينار، وق�ست مبعاقبته 
بال�سج����ن 10 �سن����و�ت، و�أم����رت بتغرميه مبلغ 
5000 دين����ار ومب�س����ادرة �مل����ادة �مل�سبوطة 
بحوزت����ه، بعد �أخ����ذه بق�سط م����ن �لر�أفة كونه ال 

يحمل �أية �أ�سبقيات يف �سجله �جلنائي.
�لعام����ة �ملته����م  �لنياب����ة  �أحال����ت  كان����ت 
للمحاكم����ة عل����ى �عتبار �أن����ه بتاري����خ 26 مايو 
م����ادة  �الجت����ار  بق�س����د  جل����ب  �أوال:   ،2017
�حل�سي�����ص �ملخ����درة يف غري �الأح����و�ل �ملرخ�ص 
به����ا قانونا، ثانيا: حاز و�أح����رز بق�سد �لتعاطي 

�ملخدرت����ني  و�ملورف����ني  �حل�سي�����ص  مادت����ي 
و�ملوؤثر�ت �لعقلي����ة �لكلونازيبام و�لديازيبام 
و�لنير�زيب����ام يف غ����ري �الأح����و�ل �مل�����رشح بها 

قانونا.
�لو�قع����ة  �أن  �إل����ى  �ملحكم����ة  و�أ�س����ارت 
تتح�سل يف �أن �ملتهم و�لذي كان مر�فقا الأحد 
�الأ�سخا�����ص كان قد ح�رش �إلى مملك����ة �لبحرين 
عن طريق ج�رش �مللك فهد، فا�ستبه فيه �سابط 
�جلم����ارك، وعندما �س����األ �ملته����م و�ل�سائق �إن 
كان بحوزتهم����ا �سيء ما ي����ود�ن �الإف�ساح عنه، 

فاأجابه بالنفي.
فاأم����ر �ساب����ط �جلم����ارك باإدخالهما لغرفة 
�لتفتي�ص لتفتي�سهما ذ�تيا، و�أثناء ذلك متكنو� 
م����ن �لعثور بح����وزة �ملتهم عل����ى قطعة و�حدة 

كبرية �حلجم يعتقد �أنها ملادة �حل�سي�ص، ثبت 
�أن وزنه����ا 270.8 جر�م، و�لت����ي كان قد خباأها 
�سلف����ا حتت مالب�س����ه �لد�خلية �لت����ي يرتديها، 
و�لتي ثبت معمليا فيما بعد �أنها بالفعل مادة 

�حل�سي�ص �ملخدرة.
وب�س����وؤ�ل �ملتهم خالل �لتحقي����ق معه �أقر 
مبح�رش جم����ع �ال�ست����دالالت و�لتحقيق مبعرفة 
�لنيابة �لعامة �أن����ه جلبها معه من دولة خليجية 
بق�س����د �الجت����ار لبيعه����ا يف مملك����ة �لبحري����ن، 
فتم ت�سليم����ه و�مل�سبوطات ملكت����ب مكافحة 

�ملخدر�ت.
وعق����ب حتليل عينة م����ن �إدر�ر �ملتهم عن 
طري����ق �إد�رة �الأدل����ة �ملادي����ة �لتابع����ة للنيابة 
�إدر�ره  �حت����و�ء عين����ة  ثب����ت معملي����ا  �لعام����ة، 

على مادت����ني خمدرتني )ح�سي�����ص ومورفني( 
وثالثة موؤث����ر�ت عقلية )كلونازيبام، ديازيبام، 
ونير�زيبام(. وذكر �سابط �جلمارك �أنه ��ستبه 
يف �ملتهم كونه كان مرتب����كا عندما و�سل �إلى 
�لنقط����ة �جلمركية، و�عرف �إليه����م بعد �سبط 
�مل����ادة �ملخ����درة �أن����ه ��سر�ها مببل����غ وقدره 

1800 دينار.
م����ن جهتها، قال����ت �ملحكم����ة يف حيثيات 
حكمها وحيث �نها عند تقديرها �لعقوبة ت�سع 
يف �عتباره����ا ظروف �ملتهم، ل����ذ� فاإنها تاأخذه 
بق�س����ط م����ن �لر�أفة مب����ا تخولها �مل����ادة )72( 
م����ن قانون �لعقوب����ات، وذلك لع����دم حمله �أية 
�أ�سبقي����ات جنائية يف ك�سف �ال�ستعالم �جلنائي 

�خلا�ص به.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �رشح مدي���ر عام �الإد�رة 
�لعامة ملكافحة �لف�ساد و�الأمن �القت�سادي و�اللكروين 
�أنه يف �إطار متابعة ما ين�رش يف و�سائل �لتو��سل �الجتماعي 
وكل م���ا من �ساأنه �الإ�رش�ر بالن�سي���ج �الجتماعي و�لوحدة 
�لوطنية، فق���د مت ��ستدعاء �سخ�ص بحريني )54 عاماً(، 
ق���ام بن�رش عدة تغريد�ت على موقع �لتو��سل �الجتماعي 

)توير( متثل �إهانة الإحدى �مللل يف �لبالد.
و�أو�سح �أن �ملادة 310 من قانون �لعقوبات، تن�ص 
عل���ى �أن���ه “يعاق���ب باحلب�ص م���دة ال تزيد عل���ى �سنة �أو 
بالغر�م���ة �لتي ال جتاوز مائة دينار من �أهان علنا رمز�ً �أو 
�سخ�ساً يكون مو�سع متجيد �أو تقدي�ص لدى �أهل ملة”.

و�أ�س���ار مدير ع���ام �الإد�رة �لعام���ة ملكافحة �لف�ساد 
و�الأم���ن �القت�س���ادي و�اللك���روين، �إل���ى �أن���ه مت �تخاذ 
�الإجر�ء�ت �لقانوني���ة �لالزمة و�إحالة �لق�سية �إلى �لنيابة 

�لعامة.

اإحالة خم�شيني اأهان 
اإحدى امللل للنيابة

تهمي�س البلديني حولهم ملفت�شني بدال من مراقبني
جهات ر�سمية تخ�سى مترير معلومات للمجل�ص... بوحمود ل� “$”:

ر�أى رئي�ص جمل�ص بلدي �ل�سمالية حممد بوحمود �أن تهمي�ص �جلهات �لر�سمية للبلديني وعدم 
تعاونه���م مع �ملجال����ص �لبلدية و�ملماطل���ة يف �لرد عل���ى ��ستف�سار�تهم �أدى �إلى حت���ول �الأع�ساء 
�لبلدي���ني �إلى مفت�سني ع���ن مو�طن �خللل ورفعها للجهة �ملعنية، بدال م���ن ممار�سة �لع�سو دوره 

�لرقابي.
و�أك���د، يف لقائ���ه “�لبالد” بالتز�من م���ع �قر�ب موعد ف����ص دور �النعقاد �الأخ���ري من �لف�سل 

�لت�رشيعي �لر�بع، �أنه ر��ص عن �أد�ء �ملجل�ص يف ظل �الإمكانات و�مليز�نيات �ملتاحة له.
ولفت �إلى �أن عدم توفر �ملجال�ص �لبلدية على �مل�ست�سارين �لقانونيني و�ملاليني تابعني لها 
ي�سع���ب عليهم ممار�سة دورهم �لرقابي، مما يدفعهم �إلى �العتم���اد على ما يرد يف تقرير �لرقابة 

�ملالية و�الإد�رية من مالحظات. وفيما يلي ن�ص �جلزء �الأول من �للقاء:

ماذا قدم المجلس البلدي بعد 4 
سنوات؟

لنقي����م جتربة �ملجل�ص، ينبغي �أن نعرف �أوال 
�أن �خت�سا�سه �قر�ح �مل�ساريع ورفعها للجهات 
�ملعنية بتنفيذه����ا. وينبغي �أن يوؤخذ يف �العتبار 
�أن �ل����دور �الأول للمجل�����ص م����ر دون �أي مو�زن����ة، 
و�ل�سنة �لت����ي تلتها مت تخفي�ص �ملو�زنات بدال 
من م�ساعفتها، مما �أدى �إلى تفويت �سنتني من 

عمر �لف�سل �لت�رشيعي من دون مو�زنات مقرة.
ولذل����ك ال ميكن �أن نقي�����ص جتربة �ملجل�ص 
4 �سن����و�ت، فعندم����ا ال توج����د مو�زن����ات ال  يف 
ينف����ع حينه����ا �الق����ر�ح. و�أم����ا ب�س����اأن �ل�سنتني 
�ملتبقيت����ني، فاأنا ر��ص ع����ن �أد�ء �ملجل�ص، فاإن 
مل نك����ن قدمنا �سيء، ف����ال �أقل �أنن����ا تابعنا عمل 
�ملجال�����ص �ل�سابقة، و�ساهمن����ا يف حتريك بع�ص 
�مل�ساري����ع �ملعطل����ة، م����ن بينها م�����رشوع مم�سى 
مدينة حم����د وحد�ئ����ق باربار وبني جم����رة وجبلة 
حب�س����ي �لتي بلغ����ت مر�حل �لت�سامي����م، �إ�سافة 
للحديقة �لك����ربى يف مدينة حمد �لتي هي مقبلة 
عل����ى طرحه����ا يف مناق�سة. وتكم����ن �أهمية �إن�ساء 
حديقة مدينة حمد �لكربى يف �إطار روؤية �ملجل�ص 

ب�رشورة �إن�ساء حديقة منوذجية يف كل حمافظة.
م����ع  �لتع����اون  و�أوؤك����د �حلاج����ة �ملا�س����ة يف 
�مل�ستثمري����ن، وتفعي����ل �ل�رش�ك����ة م����ع �لقط����اع 
�خلا�����ص، وهو �حل����ل �الأمثل للتعام����ل مع و�سع 

عدم توفر �ملو�زنات.

 إضافة إلى اختصاص المجلس في 
االقتراح، كذلك للمجلس دور آخر 
وهو الدور الرقابي، فماذا قدم 

المجلس في هذا الجانب؟

�أ�سفن����ا �ل�سدي����د �أنن����ا كنا نعاين م����ن �أمرين 
مهم����ني، وه����و ع����دم توف����ر �ملجال�����ص �لبلدية 
عل����ى م�ست�ساري����ن قانونيني ومالي����ني يتبعون 
�ملجل�ص؛ وذلك مل�ساعدة �ملجل�ص على ممار�سة 

دوره �لرقابي.
وبالت����ايل، فاإن �عتمادن����ا يف �لرقابة على ما 
ي�سدر ع����ن ديو�ن �لرقابة �ملالي����ة و�الإد�رية يف 
تقريره؛ نظر� لع����دم �خت�سا�ص �أع�ساء �ملجل�ص 
يف �لق�سايا �ملالية و�لقانونية، كما �أن �لتوظيف 

معطل يف هذ� �ملجال.

 كيف تقيم طبيعة العالقة 
بين المجلس البلدي واألجهزة 

التنفيذية الخدمية؟
هن����اك جهات ت�ستحق �أن يوج����ه لها �لتحية، 
ولكن هن����اك جهات �أخ����رى ترف�����ص �أن ميار�ص 
�ملجل�ص �لبلدي بع�ص �خت�سا�ساته، على �عتبار 

�أن هذه �الأمور من �خت�سا�سها.
و�إلى جانب ذل����ك، فاإن بع�ص �جلهات تنظر 
�إل����ى �ملجل�ص باعتب����اره جه����از� رقابي����ا م�سلطا 
عليها، وبالتايل تخ�سى مترير �أي معلومة ب�سكل 

ر�سمي؛ حتى ال يح�سب عليها.

  ولكن للمجلس أدواته القانونية 
التي تلزم تلك الجهات بتزويده 

بالمعلومات، فهل لجأتم إلى تلك 
األدوات؟

نحن حاولنا قدر �مل�ستطاع، فبع�ص �جلهات 
ترف�����ص من����ا مر��سلتها عل����ى �عتب����ار �أنها ذ�ت 
�خت�سا�س����ات ومهام لي�س����ت ذ�ت �سلة بالعمل 
�لبل����دي، متنا�سي����ة �خت�سا�����ص �ملجل�����ص فيما 
يتعلق مبباين �ملوؤ�س�سة وطرقها وما يرتبط بها 
من خدم����ات تتعلق ببنيتها �لتحتية، وما لها من 
تاأثري�ت على �ملنطقة، ولكن �ملجل�ص مل ي�ساأ �أن 

يذهب خلطو�ت �أبعد.
ف�سال عن معاناة �ملجل�����ص من عدم جتاوب 
بع�����ص �مل�سوؤولني م����ع �لر�سائ����ل و�لتذكري�ت 

�لتي ت�سل يف بع�ص �الأحيان �إلى 7 تذكري�ت.
كل ذلك �لتهمي�����ص لالأع�ساء �لبلديني �أدى 
�إلى �أن ي�سبح �ليوم �الأع�ساء مفت�سني عن �خللل 
ورفع����ه لل����وز�ر�ت، فب����دال من ممار�س����ة �لع�سو 

دوره �لرقابي، �أ�سبح يعمل يف �لتفتي�ص.

وكيف تصف طبيعة عالقتكم مع 
النواب والمحافظة الشمالية؟

لالأمان����ة، ميكن �لق����ول �إن هن����اك �سيئا من 
�لندية و�لتناف�ص بني ه����وؤالء �الأطر�ف، و�ل�سبب 
يف ذلك يعود �إلى �ملو�طن، �لذي يتجه �أحيانا �إلى 
�لن����و�ب حلل م�سكلة خدمية يعانيها، لعدم وعيه 
باالخت�سا�سات، فيقوم �لنائ����ب بالتجاوب معه 
وحلها بحكم عالقاته �ل�سخ�سية مع �مل�سوؤولني، 

بدال من حتويل �ملو�طن على �جلهة �ملعنية.
ويف �ملقاب����ل، هن����اك بع�����ص �لن����و�ب كانو� 
يحيل����ون �ملو�طنني على �ملجل�����ص �لبلدي حلل 

ق�ساياهم وم�ساكلهم �خلدمية.
�أعتق����د �أن عدم �لرغبة يف وجود �لتن�سيق هو 
�لذي ت�سبب يف �الإ�سكالية مع كل �الأطر�ف، �سو�ء 

�ملحافظة �أو �لنو�ب.
�لنائ����ب �لي����وم با�ستطاعت����ه �أن ينف����ذ عمل 
خدم����ي مبا ينا�س����ب �سالحيات����ه و�خت�سا�ساته، 
فالنائب لي�ص حمدود� بحدود د�ئرته، فهو قادر 

على �أن ينفذ م�ساريع تخدم �لبحرين ككل.

ما أبرز المشاريع البلدية التي 
تنتظر المحافظة الشمالية؟

م����ن �أب����رز �مل�ساريع �لتي نل����ح يف طلبها هو 
�إقام����ة �ل�س����وق �ملركزي����ة، �ليي ماز�ل����ت تر�وح 
مكانه����ا، �إل����ى جان����ب �إقامة م�ست�سف����ى مركزي، 
فه����ذ�ن �مل�رشوع����ان ينبغ����ي �أن يتوف����ر� يف كل 

حمافظة.
فاملحافظة �ل�سمالية تقع يف �ملرتبة �لثانية 
م����ن حيث ع����دد �ل�س����كان، هي �الأفق����ر من حيث 

�مل�ست�سفيات ومر�كز �لتاأهيل.
و�ليوم �أ�سيفت للمحافظ����ة مدينة �سلمان، 
و�لتي تفتقر حت����ى �الآن �خلدمات، وكانت لدينا 
خطة عاجل����ة ال�ستغ����الل �ساح����ل �أبو�سبح، حيث 
يوج����د �أر�ص خا�سة بالبلدي����ة باالإمكان حتويلها 

ملحالت جتارية تخدم �ملنطقة.

 ما أبرز التحديات التي واجهت 
المجلس خالل الفصل التشريعي 

الحالي؟
�أكرر قويل �أن �أبرز �لتحديات تتمثل يف �سح 
�مليز�ني����ات، و�سع����ف �الإج����ر�ء�ت يف �ل����وز�ر�ت 
بخ�سو�����ص دخ����ول �مل�ستثمري����ن يف �لكثري من 

�مل�ساريع.
�ملجل�ص �لبلدي �ل�سمايل هو �ملجل�ص �لوحيد 
�لذي رف�ص فر�ص ر�س����وم على �حلد�ئق، وذلك 
الأن����ه ال يوجد حديق����ة يف �ملحافظ����ة ت�ستحق �أن 
يدفع فيها ر�س����وم، وهذ� هو جزء من �ملعوقات 

�لتي و�جهتنا.
�إ�سافة �إل����ى ذلك، فاإننا ن����رى �أنه ينبغي �أن 
ال توزع �مليز�نية بالطريقة �ملعهودة بالت�ساوي 

على �لبلديات.
��ستقط����اب  يف  �لبلدي����ة  جنح����ت  ف����اإذ� 
م�ستثمرين وحققت م����ن خاللهم عو�ئد مالية، ال 
يعقل �أن تكاف����ئ مب�ساو�تها مع بقية �لبلديات، 
ولذل����ك �أنا �أدعو �إلى تطبيق نظام �ملناف�سة بني 
�لبلديات، بحيث يكون للبلدية ن�سبة من �أرباحها 
�لتي حتققها؛ وذلك لتح�س����ني نوعية �خلدمات 

�ملقدمة يف �ململكة.

• بوحمود متحدثا ل� “�لبالد”	

�شيد علي املحافظة

اإع������داد: ع��ب��ا���س اإب��راه��ي��م

�لبل���دي �ل�سمايل جتن���ب �لت�سعيد مع �جلهات غ���ري �ملتعاونة
����رشورة �إقام���ة م�ست�سف���ى و�س���وق مركزي���ة يف كل حمافظ���ة
توزيع ميز�ني���ات �لبلديات بالت�ساوي يقت���ل �لتناف�سية بينها
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محبة المعرفة ال تفترق عن اإليمان

لدي ذكريات أكثر مما لو كان عمري 
ألف سنة

طه حسين

شارل بودلير

ما يطلق عليه اسم “قضايا المرأة” أصبح مصدر رزق للكثيرين
روائية فيها �صمات التجديد والعمق والأ�صالة، 
وتهوى ن�صف الفلك واكت�صاح رقعة ال�صطرجن، اإنها 
مغرمة دائًم����ا بجدلية ال�����راع امل�صتمر بني الإميان 
والأخالق، ومغرم����ة اأي�ًصا بتلم�����س النظرة املعقولة 
لالأ�صي����اء. اأبرز �صمات روايته����ا قدرتها على اإحداث 
الده�ص����ة وطرح ال�صوؤال اجلدي����د، الذي قد يحمل يف 

ثناياه انبهاًرا غريًبا.
اإنه����ا الروائي����ة البحريني����ة فتحي����ة نا�����ر التي 

نحاورها وهي كالنجمة يف بركة ماء:

في رواياتك ش��خصيات كثيرة تتصارع 
مع إيمانها وأخالقها ما تعليقك؟

نع����م، فاأن����ا اأت�صاءل كث����ًرا عما يجعلن����ا ما نحن 
عليه. ما الذي ي�صنعن����ا، نحن الذين نولد خملوقات 
ح�صن����ة النوايا؟!.. كاأننا نتعل����م - مع الوقت - كيف 
ن�صبح اأ�����راًرا. كيف تغرنا احلي����اة؟، ومتى تتحول 
تلك الرباءة التي ولدنا عليها اإلى كل تلك ال�صفات 
املتباينة للنا�س، في�صبح البع�س خائنني، والبع�س 

كاذبني ومنافقني؟!. 
اإنن����ا نكرب ونرى املخطئ ل يعاق����ب، بل يكافاأ! 
ون����رى املح�ص����ن ُينك����ر اإح�صانه، واملع����رف بخطئه 
يعاق����ب ل�صدقه، فنكت�ص����ف اأن الأخالق كانت جمرد 
“اأن�ص����ودة تربوي����ة” تعلمناه����ا يف املدر�صة، ولكننا 
يف احلياة ل نرى �ص����وى عك�صها!! وهنا يبداأ ال�راع.. 
اأنبق����ى اأبري����اء نتلق����ى ال�رب����ات ونتعل����م ال�ص����رب 
والت�صام����ح، اأم ن�صب����ح “اأقوي����اء”، جباري����ن، يخافنا 

الآخرون فيكّفوا اأذاهم عنا؟ 

هن��اك  أن  وناق��دًا  أش��عر صحافيًّ��ا 
مرحلتي��ن في حي��اة الروائي��ة فتحية 
ناصر وأن��ت تعتبرين المرحل��ة الثانية 
تعبر عنك، فهل تس��تطيعن تفسيرها 

لنا؟
يف املرحل����ة الأولى كانت هن����اك الكاتبة فقط. 
ف����كان هم����ي الأكرب وقته����ا التعبر باللغ����ة، وكنت 
اأتي����ح لنف�ص����ي وقته����ا الفر�ص����ة لتجري����ب خمتلف 
اأنواع الكتابة، فاختربت ال�صع����ر، وكتابة ال�صيناريو 
واملق����الت، ولكنني كن����ت وم����ا اأزال - حينها - ل 

اأحمل غر هم الكتابة. 
بعد ذلك، بداأت بالتوجه ملناطق اإبداعية اأخرى، 
فجرب����ت التمثي����ل للتلفزيون ووقفت عل����ى خ�صبة 
امل�����رح، كما كانت يل حماولة متوا�صعة يف الإخراج، 
واأح����اول اأي�ًص����ا اأن اأحظى بقدر م����ن اخلربة يف جمال 
املو�صيق����ى. واأن����ا اأرى اأن ه����ذه التج����ارب تعود يف 
النهاي����ة لتخدمن����ي كثًرا ككاتبة. ف����اأولً هي جتربة 
يل لأ�صكال خمتلفة من التعبر، وثانًيا هي تعرفني 
عل����ى الكث����ر م����ن النا�����س الذين ه����م م����ادة الأدب 
الأولى، وه����م - ب�صخ�صياتهم املتباينة وحكاياتهم 
املختلف����ة - يوف����رون للكات����ب موا�صي����ع خمتلفة 
يتناولها، ب�صكل اأو باآخر، يف اأدبه، ال�صيء الذي يغني 
جتربت����ه ويو�صع اآف����اق روؤيته. ورمبا يث����رون اأي�ًصا 
ل����دى الكات����ب اأ�صئل����ة عظيمة يطرحه����ا يف رواياته، 
ما يحافظ عل����ى حما�صه ويبقي �صعلت����ه متوهجة. ل 
ميك����ن لأحد اأن يخترب بنف�صه كل جتارب احلياة! لذا 
فالتع����رف على التجارب الإن�صانية لالآخرين اأمر مهم 

للكاتب. 
ثالًث����ا، وعلى ال�صعيد ال�صخ�ص����ي، فاإنني بقدر 
ما اأخو�س م����ن جتارب جديدة فاإنني اأجتنب ال�صعور 
باأنني قدمية يف احلياة، واأح�صل على طاقة متجددة. 

هل تعتقدين أن األجيال الس��ابقة من 
األدب��اء تقوم بدوره��ا لرعاية الجيل 

الجديد وتمهد أمامه الطريق؟
نع����م، فاأن����ا ل اأن�ص����ى كيف مدوا يل ي����د العون، 
وك����م وجدت منهم ترحيًبا وقب����ولً حينما كنت اأخطو 
يف امل�صه����د الثق����ايف خطوات����ي الأول����ى، ال�صغرة، 
املتع����رة، واخلجل����ى. اأ�صع����ر اأين حمظوظ����ة لذلك. 
ا للروائ����ي وال�صيناري�صت فريد  ممتنة اأن����ا خ�صو�صً
رم�ص����ان، الذي هو والدي الروحي اأدبيًّا و�صينمائيًّا، 
وللفن����ان الأدي����ب واملخ����رج خليف����ة العريفي، وهو 
����ا، واأول م����ن قدمني  وال����دي الروح����ي م�رحيًّا وفنيًّ
للم�رح. كم����ا ل ميكن اأن اأن�ص����ى ال�صديق الروائي، 
والقا�س الن�ص����ط عبدالعزيز املو�ص����وي، الذي كان 

وما يزال يحمل هم ن�ر الثقافة والأدب على كتفيه، 
عرب اإدارته ملوقع متكاأ الثقايف �صابًقا، وعرب اأن�صطته 

املختلفة امل�صتمرة.

أتوجد - في رأيك - أزمة نقد بالنسبة 
للجي��ل الجدي��د، أم أزم��ة عم��ل جيد 

يفرض نفسه ويلفت االنتباه إليه؟ 
ب���ل اإن الأزم���ة احلقيقي���ة الي���وم ه���ي اأزم���ة 
)تكنولوجي���ا( اإن جاز يل الق���ول. فالنقد الأدبي مل 
يعد وحيًدا على ال�صاحة، وهو مل ي�صتطع - ول اأظنه 
ي�صتطي���ع - جم���اراة املد الإعالمي ال���ذي اأخذت به 
و�صائل التوا�ص���ل الجتماعي ت�صيط���ر على األباب 
النا����س. فكم عدد النا�س الذي���ن يتابعون و�صائل 
التوا�صل الجتماعي يوميًّا؟ وكم عدد هوؤلء الذين 
قد يقراأون مقالً - ولو ق�صًرا - لناقد يتكلم فيه 
عن كت���اب ما؟. كم م���ن النا����س �صيطالعون جملة 
اأدبية متخ�ص�صة اأو حتى يتطفلون على عمود واحد 
من �صفح���ة ثقافي���ة اأ�صبوعي���ة يف اأي �صحيفة، يف 
مقابل من يق�صون ثالثة اأرباع يومهم قابعني اأمام 
�صا�صة املوبايل يت�صفح���ون الإن�صتغرام والتوير 

وغرهما؟ 
و�صائ���ل التوا�ص���ل الجتماعي ب���ات بو�صعها 
اليوم اأن جتعل اأي �صخ�س كاتًبا �صهًرا بني ع�صية 
و�صحاه���ا، حتى لو كان ذلك ال�صخ�س رديء الإمالء 
اأو يكت���ب باللهج���ة العامية اأو حتى لي����س لديه ما 

يقوله!! 
مع ذلك، فاإنني اأوؤمن باأن الأعمال اجليدة ل بد 
اإل اأن تكون موجودة. فقط، اأ�صبح العثور عليها - 

يف مثل هذه الظروف - اأ�صعب. 

هل تعتقدين أن هناك ش��كاًل قديمًا 
وشكاًل حديًثا للرواية، وما مفهومك 

للرواية؟
الرواي����ة ه����ي الفن الأق����رب اإلى داخ����ل النف�س 
الب�ري����ة. ف����اإذا كان الر�ص����م وال�صينم����ا هم����ا اأقرب 
الفن����ون للع����ني والب�ر، حي����ث كل منهم����ا يتعامل 
بال�ص����ورة، فاإن الرواية هي امل����راآة التي تخربك مبا 
ك  ل ميك����ن اأن تراه يف اأي �صورة. ه����ي تب�ر، وتب�رّ
مب����ا ل يرى بالع����ني اأو يلم�س باحلوا�����س، ولذا فهي 
وحدها القادرة على جعل����ك اأكر توا�صالً مع نف�صك 
م����ن الداخ����ل. حينم����ا اأح�����س الإن�ص����ان الأول بحاجته 
للتوا�ص����ل بداأ ير�ص����م، ولكن ذل����ك مل يكن يكفي، 
فاخرع الكتابة. لأن����ه بالكتابة يعرب عما ل ي�صتطيع 
ر�صم����ه، وينقل الإح�صا�س الذي ل ميكن اأن ُيرى عرب 

ال�صورة.
����ا، اأنت ترى ما بداخ����ل �صخو�صك وت�صمع  روائيًّ
م����ا تقوله لنف�صه����ا. حتلل دوافعه����ا وتتفهم ردات 
فعله����ا. لكن “ال�ص����كل اجلديد” لرواي����ة اليوم بات 
يعم����د اإلى التحريك ال�ريع لالأح����داث والركيز على 
اأفعال ال�صخ�صيات وردود فعل ال�صخ�صيات الأخرى، 
دون اخلو�س كث����ًرا يف “داخ����ل” اأي �صخ�صية. هذا 
النمط - براأيي - هو اأقرب لأن يكون “�صيناريو”. 

عندم��ا تمتد يد غي��ر المختصين وغير 
الفاهمي��ن لتح��اول أن تخن��ق إنتاجًا 
أدبيًّا، فهي كارثة. ليست كارثة على 
واحد من األدباء ولكنها كارثة على 

كل األدباء وعلى األدب. ما رأيك؟ 
نع����م، وقد ذكرت �صيًئا م����ن ذلك حني حتدثت 
حول م����ا تفعله بالأدب برامج مثل و�صائل التوا�صل 
الجتماع����ي. لكنن����ي اأ�صارع اإل����ى القول اأي�ًص����ا باأنه 

باإم����كان النقد اأن يخنق الأدب كذلك، اأو يقتل - مع 
�صب����ق الإ�رار - اأديًبا نا�صًئ����ا، وهنا فاإن الأمر يكون 
اأ�ص����واأ. الفرق ب����ني احلالتني هو اأن����ه يف حني ي�صجع 
النا�����س اأ�صدقاءه����م جماملني فيح�ص����دون ال�صهرة 
وي�صي����ع اآخ����رون ي�صتحق����ون اأي�ًصا اللتف����ات، فاإن 
النق����اد ق����د يكونون ق�ص����اة اأي�ًصا ح����د اأن ل يروا يف 
كاتب اإل عيوب����ه، واأحياًنا اإلى حد اأن يتجاهلوا متاًما 
نتاجه الأدب����ي. هذه اأي�ًصا كارثة كم����ا ترى. ولكنني 
اأق����ول باأن الأهم من كل �صيء هو اأن يثق الكاتب - 

يف كل الأحوال - بقلمه، وي�صتمر بالكتابة. 
اإنن����ا ومنذ نقرر اأن نن�ر ما نكتب، نكون و�صعنا 
اأنف�صنا مو�صع تذوق وتقييم النا�س من كل الفئات، 
ولي�س فقط املتخ�ص�صني. حني نكتب فاإننا نطمح 
اإل����ى الو�صول اإلى اأكرب قدر م����ن النا�س والتوا�صل 
معه����م، ولذلك فنحن نكتب بلغة يفهمونها ونحاول 
اأن جنع����ل مفرداتنا واأبطال حكاياتنا قريبني منهم، 
فلماذا ن�صتك����ر عليهم بعدها اأن يكون لهم راأي اأو 

حتى اقراح!؟. 
الكارث����ة لي�صت يف اأن يتدخ����ل يف نتاجنا القراء 
العاديون، غر املتخ�ص�صني، وُيبدون اآراءهم )وهنا 
اأن����ا اأحتدث عن النا�س الذين ق����راأوا بالفعل منتجك 
الأدب����ي ولي�س اأولئك الذي����ن ل يربطك بهم اإل حياة 
وهمية عرب مواقع افرا�صي����ة( !. بل الكارثة هي يف 
اأن يحاول املتخ�ص�صون - مت�صلحني بنظرياتهم - 
اإخراجنا من دائرة الكتابة اجليدة اأو اإلقاءنا يف دائرة 
العتمة، فقط لأن اأ�صلوبنا يف الكتابة مل تنطبق عليه 

اأٌي من النظريات التي عرفوها!.

تمي��ل األديب��ات دائمً��ا إل��ى اإللحاح 
على عبودي��ة المرأة وانتحال األعذار 

األخالقية. رأيك؟
حلياة امل���راأة خ�صو�صية بال �ص���ك. ولكنني - 
وحتى من حيث املب���داأ - ل اأرتاح ل�صماع مفردات 
من قبي���ل )جملة املراأة( و)برنامج املراأة(.... وكل 
م���ا �صاب���ه ذلك من ت�صمي���ات! اأ�صع���ر باأنها - بحد 
ذاته���ا - تعزز فكرة �صلبية ع���ن املراأة: اإنها كائن 
خمتلف، معقد، يحت���اج كتالوًجا ليفهمه الآخرون.. 
ه���ي لي�ص���ت “اإن�صاًن���ا” ميك���ن لإن�صان اآخ���ر “هو 
بالطب���ع - الرج���ل - يف هذه احلال���ة” اأن يتوا�صل 

معه ب�صهولة!. 
ملاذا ل توجد برامج للرجل، وجمالت وغرهما، 
بك���رة ما هو موجود للم���راأة؟؟ وعم يا ترى تتكلم 
برام���ج الرجل، اإن وج���دت؟؟: عن �صناع���ة الأموال 

وع���ن ال�صيارات والريا�صة... ع���ن اأ�صياء وهوايات 
يحبها الرجل وي�صعى اإليها “من اأجل نف�صه”... اأما 
جم���الت وبرامج املراأة فهي تعلمه���ا كيف تعتني 
بب�رتها وت�ص���ع مكياجها وتلب�س )على املو�صة(، 
لكي تلف���ت يف النهاية نظر “الرج���ل”. )يف اأح�صن 
الأح���وال قد تعلمها الطه���و اأي�ًصا، لأن الطعام هو 

“اأقرب الطرق لقلب الرجل”(!. 
اله���دف - يف نهاي���ة املطاف - ه���و - دائًما 
- الرج���ل. اإذن فكل تل���ك ال�صراتيجيات ل تعدو 
كونها اأ�صلوًبا جديًدا ل� “ت�صليع املراأة”، والتاأكيد 
عل���ى )عبوديتها(. لقد قدمنا لها الهدية يف غالف 

جميل، هذا كل �صيء!. 
اإنن���ا نوؤكد لها اأن “الإن�ص���ان كان رجالً اأو ل.... 
“ ثم اأ�صبح هناك �صيء )�صاذ( ا�صمه املراأة! وهذا 
)ال�ص���اذ( له لغ���ة اأخرى نخاطب���ه بها، ول���ه اإدراك 
خمتل���ف، لذا فال ن�صتطيع اأن نوجه له اخلطاب كما 

نخاطب )الإن�صان( العادي!.
اإننا نغر�س يف “ل �صعورها” اأن كل ما يجوز له 
اأن يهمها ك� )اإن�صان من نوع الأنثى( هو تلك الأمور 
ال�صطحي���ة لأن دوره���ا ينح����ر باأن تك���ون م�صدر 
ا هو اأن  �صعادة الرج���ل وبهجته.... وما يوجعني حقًّ
الن�صاء اأنف�صهن اجنرفن مع هذا التيار، وي�صدقنه 
ب�صدة!! بدون ال�صعي ل�صتيعاب الر�صائل املبطنة 

التي تقنعهن بها تلك الربامج واملجالت. 
من ناحية اأخرى، فما يطلق عليه ا�صم )ق�صايا 
امل���راأة( اأ�صبح )م�ص���در رزق( للكثري���ن... فهو 
)املو�ص���وع املف�ص���ل( الذي ي�صم���ن جناًحا ما يف 
�ص���وق الإبداع، ما ي�صجع روؤو�س الأموال لال�صتثمار 
في���ه! والنج���اح هن���ا م�صم���ون حتى م���ع املعاجلة 

ال�صطحية والق�ص�س النمطية املتكررة. 
يف الواق���ع اإن م���ا تعاني���ه املراأة وم���ا حتملته 
لقرون طويل���ة ل ي�صتطيع اأي رجل اأن ي�صرب عليه 
يوًم���ا واح���ًدا )ول���و �رحت اأك���ر من ذل���ك لألفت 
كتاًبا!(. لكنني باخت�صار �صاأقول اأن معاناة املراأة 

هي معاناة )اإن�صان( اأولً. 

هل يمكننا القول أن األعمال األدبية 
والفكري��ة قابلة للتطبيق كجدول أو 
برنام��ج، خاص��ة إذا كنا نؤم��ن بتأثير 
األدب في الواقع على المدى القريب 

أو البعيد؟ 
بالطبع فاإن اأجمل ما ميكن اأن يحدث لأي كاتب 

واأي رواي����ة، هو اأن ي����ركا اأثرهما يف 

واق����ع ممتد عرب الزم����ان واملكان.. ولك����ن الأدب ل 
يرك اأثره بطريق����ة )ابتالع الأدوية( !! ول ي�صتطيع 
اأن يعطي����ك ج����دول حمي����ة غذائي����ة تتبع����ه لتحقق 
اأمنياتك يف الر�صاقة !. )لو فعل، فلرمبا اأ�صالً نفرت 

من وجوب اتباعه!(.
اإن اأي عملية اإبداعية ل تكون كذلك اإل بقفزها 
فوق الثواب����ت واجل����داول و”الواجب����ات”، لذا فمن 
ال����ذكاء اأن ل يعط����ي الكتاب قارئ����ه تعاليم يطالبه 
باتباعها. ب����ل، لتكن القراءة وم����ا يرتب عليها من 
ا مرهوًنا بتاأثر عاطفي )مزمن(  تغير، ن�صاًطا فكريًّ

يركه الكتاب يف نف�س القارئ. 

اإلب��داع الح��ق هو الس��مو بالمحلية 
إلى العالمية.. أين نحن من هذا؟

ا اإن كان ممكًنا اأن ن�صل للعامل،  ل اأدري حقًّ
عل���ى الرغ���م من اأنن���ا مل ن�صتطع بع���د اأن ن�صل 
اإل���ى بع�صنا !!. نع���م، لالأ�صف، فهن���اك �صيء ل 
اأفهمه يعيق توا�صلنا، نح���ن اأبناء البلد الواحد، 

وحتديًدا، اأدباء ونقاد.
اأغلبه���م -  اأن نقادن���ا - يف  األح���ظ  فاأن���ا 
يحتف���ون كث���ًرا بالأدب���اء الغربي���ني لطرحهم 
ح�صارته���م ومعتقداتهم وثقافته���م، ولكنهم 
اإذا وج���دوا رواية لكاتب م���ن وطنهم يتكلم عن 
حياة طبيعية ملواطن ع���ادي انتقدوه وحتدثوا 
عن اأهمية “العومل���ة” وذوبان الفوارق من اأجل 

الو�صول لكل العامل!. 
حني يوؤلف كات���ب غربي رواية تاريخية من 
ن�ص���ج خياله ُيبّجل. واإذا كتب مواطن لهم رواية 
تاريخي���ة ت�صاءلوا ملاذا عل���ى الكاتب اأن يبتعد 
عن هم���وم النا�س - الذين ه���م اأولى اأن يكتب 
لهم - ويبني لنف�صه مدنا، واأوطانا من خيال!؟. 
ح���ني يرجم كتاب كبر، ل���دان بروان مثالً 
اأو للروائي الإيط���ايل اأمربتو اإيكو، فاإنه يتلقف 
وُيحت�ص���ن بلهف���ة ب���ني اأذرع النق���اد، وتكتب 
الإ�ص���ادات حوله. ي�صبح اعتن���اوؤه بالتفا�صيل، 
ودقته يف الو�صف وطول نف�صه يف الكتابة وغر 
ذلك حمل اإ�صادة، ودعوة لأن يتخذ هذا الكاتب 
“قدوة”. ولكن حني يكتب اأديب بحريني كتاًبا 
كب���ًرا فاإن اأول تعليق ي�صدر من ذات النقاد - 
بدل من الإ�صادة باجلهد املبذول - هو: “ل اأحد 
�صيقراأ كل ذلك” واأن “تلك التفا�صيل ل داعي 
له���ا” واأن “الو�صف الكث���ر والدقيق ل اأهمية 
له” وهو “اأ�صلوب ق���دمي من اأيام اجلاهلية ومل 

يعد مرغوًبا به اليوم”!!.
 باأي���ة ح���ال، فالنق���د لي����س ه���و امل�صكلة 
الوحي���دة يف حياة الكاتب. ب���ل لعله يكون - يف 

الواقع - اأ�صغر امل�صاكل!!.
فهناك م�صكلة دور الن�ر التي مل تعد تهتم 
بتوزي���ع الكتاب باأمان���ة، طاملا املوؤلف قد دفع 
له���ا مقدًما من امل���ال ير�صيها لتكون رابحة يف 
ال�صفقة. ولذا فه���ي مل تعد تعترب الكتاب ابًنا 
له���ا ول هي م�صوؤولة عن ن����ره “رغم اأن ا�صمها 

دار ن�ر”!. 
اإن موؤ�ص�ص���ات الن����ر يف الع���امل الآخر تفعل 
كل م���ا بو�صعه���ا لت�صن���ع م���ن اأدبائه���ا جنوم 
ثقاف���ة، حتى ل���و كان���ت مواهبه���م متوا�صعة! 
فخلف كل كتاب تلق���ى اإ�صادات عظيمة كتبت 
حوله )حتى لو قراأت���ه واكت�صفت اأنه ل ي�صتحق 
�صيًئا مما قيل في���ه( !!. اأما عاملنا العربي فهو 
عل���ى النقي����س متاًم���ا: يفع���ل كل م���ا بو�صعه 
حلم���ل اأعظم املواهب على الياأ����س يف النهاية، 

والنطفاء!.

تقيم دارة امللك عبدالعزيز يف العا�صمة الربتغالية 
العربي���ة  “اململك���ة  معر����س  ل�صبون���ة 
ال�صعودية.. تراث وثقافة” يف اإطار مذكرة 

تعاون تتعل���ق بتنمية العالقات العلمية 
ذات الهتمام امل�صرك وتعزيزها، وذلك 
بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة التي 
�صت�صارك بعرو�س للعر�صة ال�صعودية، 
ورك���ن للخ���ط العرب���ي، وف���ن )الق���ط( 

الع�صري، بالإ�صافة اإلى خيمة �صعبية 
تقدم فيها القهوة العربية.

“السعودية.. تراث وثقافة” 
معرض بلشبونة

األدب ال يترك أثره بطريقة ابتالع األدوية... الروائية فتحية ناصر لـ”البالد”:

• “البالد” حتاور الروائية فتحية نا�ر	

• فتحية نا�ر	

اأ�سامة املاجد
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تداول���ت التعديالت املقرتح���ة لقانون 
التقاعد اجلديد، وغلب عليها جتاوز العدالة 
بتف���وق موظف���ي القط���اع اخلا�ص على 
موظف���ي القط���اع الع���ام حتت بن���د “الفئة 
الأولى” باأنه لن تطب���ق التعديالت اجلديدة 
على م���ن اأكمل 20 �سن���ة يف القطاع اخلا�ص 
و25 �سن���ة يف القط���اع احلكوم���ي، و”الفئة 
الثاني���ة” 15 - 24 �سنة للموظف احلكومي 
وم���ن 15 – 20 ملوظ���ف القط���اع اخلا����ص، 
وهذا في���ه متييز وا�سح، فعل���ى اأي اأ�سا�ص 
اعتم���دت ه���ذه احل�سبة وما ه���ي املربرات، 
األي�س���ا يف نظ���ر القان���ون موظف���ن، اأو اأن 
موظ���ف القطاع احلكومي هو م���ن يقع عليه 
حتم���ل التق�سف الذي من العدالة اأن يتحمله 
اجلمي���ع مب���ن فيه���م “ال�سوري���ون والنواب 
وال�سابقون”،  احلاليون  والوزراء  والبلديون 
اأو كالع���ادة “عل���ى را�سه���م ري�س���ة”، وكما 
ا�ستثنوا �سابقاً م���ن ا�ستقطاع 1 % ل�سالح 
�سن���دوق التعط���ل، األ يدخ���ل ه���ذا الأمر يف 

م�سمون “الق�سمة ال�سيزى”.

عن���د  تق���ف  مل  املقرتح���ة  التعدي���الت 
اجلور عل���ى موظفي القطاع العام وتف�سيل 
موظف���ي القط���اع اخلا����ص عليه���م، بل مت 
تف�سي���ل موظفي القط���اع اخلا�ص اأكرث من 
ذل���ك باإرج���اع ن�سب���ة م�ساهم���ة املوظف يف 
التاأمن �سد التعطل اإليه اإذا مل ي�ستفد من 
معونة التعطل! وماذا عن موظف احلكومة األ 
تقتطع من راتبه ن�سبة التاأمن �سد التعطل، 

فلماذا ل ترجع اإليه الن�سبة؟
ونتح���دث اأي�ساً ع���ن الزي���ادة ال�سنوية 
الت���ي فيه���ا يعاق���ب املتقاع���د يف �سن 60 
ب���اأن ل ي�ستفيد من هذه الزيادة اإل �سنتن، 
اأي ببلوغ���ه 62 �سنة، بينما من تقاعد يف 55 
يح�سل على زي���ادة �سنوية ملدة 7 �سنوات، 
فم���ا املعادلة التي بني عليها هذا التق�سيم 

اجلائر.
معن���ى اإ�س���الح نظ���ام التقاع���د حتويله 
لالأف�س���ل، وذلك كما جاء يف توجيهات جاللة 
املل���ك املف���دى، وهذا م���ا يج���ب اأن تاأخذه 
اللجن���ة يف العتبار باإ�سالح قان���ون التقاعد 

احلايل واإن كان برف���ع قيمة ال�ستقطاع عن 
1 %، فامليت ل تهمه الطعنات.

اأم���ا بالن�سب���ة اإل���ى اأن قان���ون التقاع���د 
اجلديد �سي�رسي عل���ى املوظفن احلالين، 
فهذا ال�رسيان فيه ظلم اأي�ساً، اإذ اإن املوظف 
كان قانون التقاعد احلايل، واإذا كانت هناك 
تعديالت ي�سرية، نتمن���ى اأن تطبق على من 
التحق بع���د �رسيان قان���ون التقاعد اجلديد، 
واإن كان املق�سد من هذه التعديالت اإنقاذ 
ال�سنادي���ق التقاعدي���ة م���ن الإفال�ص، فمن 
الأولى اأن تدعم ه���ذه ال�سناديق من الدولة 
بدلً من دعمها �رسكات وطنية خا�رسة مازالت 
ت�ستنزف امليزانية، وهي واحدة من الأ�سباب 
يف تدهور امليزانية وا�ستنزافها لل�سناديق 

وتدهور القت�ساد.
ه���ذه الق�سم���ة جائ���رة ناق�س���ة تنق�ص 
م���ن حق���وق املوظف���ن، والتعدي���الت هذه 
اإن كان���ت رغم الأنوف، فاإنه���ا واهلل “ق�سمة 

�سيزى”.

عبدعلي الغسرة

اللق���اء الذي جمع وزي���ر املالية ال�سيخ 
اأحم���د بن حمم���د اآل خليف���ة وال�سحافين 
املحلي���ة  ال�سحاف���ة  الأعم���دة يف  وكت���اب 
ج���اء ليوؤك���د اأن لل�سحافة املحلي���ة مكانة 
ودوًرا يف �سياغ���ة ق���رارات الدول���ة، وكان 
مو�س���وع اللقاء قان���ون التقاع���د اجلديد، 
“التعدي���الت  الوزي���ر  ا�ستعر����ص  حي���ث 
التاأمين���ات الجتماعية  املقرتح���ة لهيئ���ة 
احلكومية امُلعد للجنة احلكومية الربملانية 
امل�سرتك���ة لبحث قان���وين التقاع���د ب�ساأن 
الإ�سالح���ات عل���ى ال�سنادي���ق التقاعدية 
والتاأمينية”، بجان���ب عر�ص بع�ص جوانب 
ا�ستثم���ار اأم���وال امل�سرتك���ن يف �سندوق 
التقاعد، وتبن من خالل ذلك ال�ستعرا�ص 
اأن الوزي���ر والطاق���م العام���ل عل���ى اإعداد 
ه���ذه التعديالت واثقون م���ن تطبيق هذه 

التعدي���الت املقرتح���ة بع���د اجتماعهم مع 
الهيئ���ة الت�رسيعية ونيلهم املوافقة عليها 
لتب���داأ م�سرية جدي���دة ل�سن���دوق التقاعد 

بقانونه اجلديد.
�ستك���ون  امُلقرتح���ة  التعدي���الت  اإن 
اإ�سافة لقانون التقاعد الذي �سيتم تطبيقه 
كما قال الوزير تدريجًيا حتى ل يوؤثر �سلًبا 
عل���ى املواطنن امل�سرتك���ن يف �سندوق 
التقاع���د واأ�رسه���م؛ لك���ن هن���اك تعديالت 
�ستوؤث���ر بعد �سن���وات عل���ى املتقاعدين، 
خ�سو�سا التعدي���ل اخلا�ص بوقف الزيادة 
ال�سنوي���ة لهم بعد �سبع �سنوات؟ فما دللة 
هيئة التاأمين���ات للو�سع القت�سادي حن 
ن�سل لهذه ال�سن���وات؟ وهل عجز �سندوق 
التقاع���د دائ���م اأم موؤقت؟ األ���ن جتد هيئة 
امُلقبلة  الت�رسيعي���ة  التاأمين���ات والهيئات 

حل���وًل ملعاجل���ة العج���ز؟ األن تبح���ث هيئة 
التاأمين���ات ع���ن مواق���ع خ�سب���ة ل�ستثمار 
اأموال ال�سندوق م�ستقباًل؟ كما اأنه ل ميكن 
ُمقارن���ة التعديل اخلا�ص بتقاع���د الوزراء 
والنواب واأع�ساء املجال�ص البلدية بتقاعد 
املوظف���ن العادين، فاخت���الف الرواتب 

كبري.
والنقطة الأهم يف هذا املو�سوع كيفية 
وكيفي���ة  اأول،  املتقاعدي���ن  اأم���وال  اإدارة 
ا�ستثماره���ا ثانًيا، وطريق���ة مراقبة اأعمال 
الهيئ���ة الإداري���ة واملالي���ة ثالًث���ا، وحتى 
ت�سمن اأموال امل�سرتكن �سالمتها النقدية 
واأمنه���ا ال�ستثم���اري ف���اإن ذل���ك يتطلب 
وج���ود اإدارة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، واأن 
يتم ا�ستثمار ه���ذه الأموال ا�ستثماًرا ناجًحا 
لتحق���ق الأرب���اح يف الأ�س���واق املحلي���ة اأو 

اخلارجي���ة، واأن يتم ت�سكي���ل هيئة رقابية 
ُم�ستقلة ملراقبة اإدارة وا�ستثمار الأموال.

عل���ى الهيئ���ة اأن حتاف���ظ عل���ى ه���ذه 
ال�سحي���ح  الختي���ار  خ���الل  م���ن  الأم���وال 
للم���الءات ال�ستثماري���ة، ومن خ���الل قراءة 
الو�سع القت�سادي قراءة �سحيحة وواعية 
وم���ا يتطلبه �سوق البحرين من ا�ستثمارات 
ُيحق���ق  ربح���ي  مع���دل  اأف�س���ل  لتحقي���ق 
ال�ستدامة لأرباح ا�ستثمارات الهيئة، ومن 
جه���ة اأخ���رى يجب اأن ل ينتق����ص �سيء من 
حق���وق امل�سرتكن املالي���ة، واأن ل يكون 
املواط���ن البحريني �سحي���ة لأية جتاوزات 
اإداري���ة اأو ا�ستثماري���ة م���ن قب���ل الهيئة، 
وقيادتن���ا ال�سيا�سية واحلكوم���ة الر�سيدة 
تعم���الن بكل جهد من اأج���ل املحافظة على 

م�سالح املواطنن والوطن.

قانون التقاعد بين التعديالت والمتطلبات

نجاة المضحكيبين التعديل المقترح لقانون التقاعد و”القسمة الضيزى”

كم�ستهلكن نتاب���ع الرتفاعات 
اأ�سعارامل���واد  يف  امل���ربرة  غ���ري 
الأ�سا�سية،  وال�ستهالكية  التموينية 
اإ�ساف���ة اإل���ى ذل���ك ارتف���اع اأ�سع���ار 
والأجه���زة  ال�سي���ارات  ت�سلي���ح 
الكهربائي���ة والإلكرتونية واملطاعم 
واملقاه���ي وتذاكرال�سفر وكل �سيء 
يعر�ص ويباع يف ال�سوق املحلية عدا 
“ع�سكرمي القر�سان بقى على حطته 

للحن �سعره بربية”.
اأ�سب���ح ارتفاع الأ�سع���ار يق�سف 
جيب البحريني، هذا املقاتل �ساحب 
الدخ���ل ال�سهري “ملنتف”، والذي مل 
يعد يق���اوم �رسا�سة الأ�سع���ار بعد اأن 
نفدت منه ذخريت���ه احلية و�سط هذا 

الو�سع املعي�سي املرهق.
لذا لبد م���ن رمي �س���رتة النجاة 
املواط���ن  �س���ف  يف  والوق���وف 
وم�ساندته والتفكري اجلدي يف اإن�ساء 
هيئة عامة حلماية حقوق امل�ستهلك 
البحرين���ي، والأهم من ذل���ك كله اأن 
تكون لها �سخ�سية اعتبارية وتتمتع 
بكامل ال�سالحي���ات، وميكنها اتخاذ 
كل القرارات املنا�سبة يف هذا ال�ساأن، 
ويقوده���ا فريق م���ن املخل�سن من 
اأبن���اء البحرين امل�سه���ود لهم بحفظ 
حق���وق الأم���ة البحرينية ك���ي تكون 
ومراقب���ة  ملتابع���ة  الأم���ان  �سم���ام 
وحما�سبة كل من يتج���اوز يف ال�سوق 

املحلية.
ناأم���ل التحرك اجل���دي والنظر يف 
هذا امللف القت�سادي احل�سا�ص باأن 
يوؤخذ ب���ه ويخرج للنور وبذلك نخفف 
امل�ستهل���ك  عل���ى  الثقي���ل  الع���بء 

البحريني. وع�ساكم عالقوة.

“ما بقى شي 
على حطته”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

�سهدنا خالل ال�سنوات املا�سية - وحتى 
ه���ذه اللحظة - موجة من احلم���الت الإعالمية 
والدينية والفكرية وال�سيا�سية التي كان جل 
حمتواها ت�سوي���ه �سورة الع���رب وتخوينهم، 
واخليان���ة  الرجعي���ة  �سف���ات  كل  واإل�س���اق 
والعمالة بهم، كحكومات اأو �سعوب اأو �رسائح، 
وهذه املوجة جزء من حملة مرجعها الأ�سا�سي 
اأو لنقل من ينفذه���ا عمالء الفر�ص واأحالمهم 
الأبدية باإعادة ا�ستعمار العرب، والعثمانيون 
اجلدد واأحالمهم باإعادة ما ي�سمى ب� “اخلالفة 
الإ�سالمي���ة”، ذل���ك الغط���اء الإ�سالم���ي الذي 

ا�ستخدم���وه بال�سابق لحت���الل العامل العربي 
وا�ستعماره، وجعل العرب وقودا ل�سيا�ستهم 
ال�سعوبي���ة، حاله���م حال الفر����ص و�سعورهم 

بالنق�ص العرقي من العرب. 
اأم���ا م���ن ق���ام بتنفي���ذ ه���ذه املوجة من 
احلم���الت �سد الع���رب، فهم اأ�سب���اه العرب، 
للخميني���ن  اخلارج���ي  ال���ولء  اأ�سح���اب 
والعثماني���ن اجل���دد، وم���ن ه���وؤلء “اأ�سب���اه 
�سنعته���م  الذي���ن  واخلليجي���ن”  الع���رب 
بالع���امل  وغر�سته���م  الفار�سي���ة  اخلميني���ة 
العربي ليكون���وا خنجرا لتقطيع العرب، حتى 

يفتح���وا املج���ال للتو�س���ع اخلمين���ي بالعامل 
العربي، ح�س���ن ن�رس اهلل واحلوث���ي واملالكي 
والعامري، اأما من يوالون العثمانية اجلديدة 
ويعمل���ون عل���ى تخوين الع���رب، مقابل اإبراز 
بط���ولت العثمانين الكرتونية فهم الإخوان 
امل�سلمون، الذين ين����رسون ويبثون حمالتهم 

�سد العرب. 
اأم���ا ماهي���ة و�سبب ه���ذه احلم���الت �سد 
العرب، فبكل ب�ساطة ر�سالة موجهة للمواطن 
العرب���ي مفادها: احل���كام والأنظم���ة العربية 
خائن���ة وباعت فل�سطن، له���ذا فاإن خال�سك 

اأيها العربي هو بالولء للخمينية التي حملت 
ل���واء الدفاع ع���ن فل�سط���ن، اأو على اجلانب 
الآخ���ر ال���ولء لأ�سيادن���ا العثماني���ن اجلدد، 
الذي���ن دافعوا ع���ن فل�سطن وقدم���وا اآلف 

ال�سهداء العثمانين فداء لفل�سطن!.
له���ذا، علين���ا الت�س���دي له���وؤلء العمالء 
واخلونة، الذي���ن يت�سرتون بثي���اب الإ�سالح 
والدميقراطي���ة والأخوة الإ�سالمي���ة، وهم يف 
احلقيق���ة يج���رون عرب���ة ال�سعوبي���ن اجلدد 
لإدخاله���ا بيتنا العربي، وجعلن���ا اأذلة وعبيدا 

مثلهم.

tariqد. طارق آل شيخانتخوين العرب
@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة

املعار�س���ة  زعيم���ة  ب����رست 
م���رارا  رج���وي  م���رمي  الإيراني���ة 
النظ���ام  تغي���ري  ب���اأن  وتك���رارا 
الإيراين على ي���د ال�سعب الإيراين 
وق���واه الثورية الرائدة ممكن ويف 
متن���اول الي���د، وذلك م���ا اأعادت 
موؤمت���ر  يف  كلمته���ا  يف  تثبيت���ه 
املقاوم���ة الإيرانية ال�سنوي العام 
الذي عقدته منظمة جماهدي خلق 
زعيم���ة قوى املعار�س���ة الإيرانية 
يف باري����ص، وتعزي���زا مل���ا ذهبت 
اإليه ال�سيدة رجوي، قال عدد كبري 
م���ن املتابع���ن وحملل���ي ال�ساأن 
الإي���راين اإن منظمة جماهدي خلق 
على موعد مع تغيري النظام الذي 
ل���ن يبتعد عن الع���ام املقبل واإن 
موؤمترها يف املنفى �ستكون حلقة 
ه���ذا العام الأخرية وه���و ما ثبتته 
�سحيف���ة الفاينن�س���ال تامي���ز يف 
تقرير لها بهذا اخل�سو�ص، حيث 
ن����رست بتاريخ 16 يولي���و 2018 
مقال بقل���م “نيك باتل���ر” اأ�ستاذ 
ومدير موؤ�س�سة �سيا�سة ال�سالم يف 
كينغ كالج بلندن قوله: “اأ�سبحت 
الث���ورة والتغيري يف النظام اأمرين 
ممكن���ن ج���راء ع���دم ال�ستق���رار 
ال���ذي ت�سه���ده ال�س���وارع”. وتابع 
الكات���ب يق���ول: “اأك���د ع���دد من 
القارئ���ن نقطة �سحيح���ة هي اأن 
اإخ���الل اعتباري���ا ي�سه���ل اإمكانية 
ثورة �س���د املاليل يف اإيران، حيث 
مل يك���ن من املمك���ن ت�سور هكذا 
ثورة حتى الأيام الأخرية املا�سية 
لأن النظ���ام كان قد اأثبت مكانته، 
حيث كان يبدو باأنه �سوف يحافظ 
على بقائ���ه يف مواجهة العقوبات 
وميك���ن  اجلدي���دة...  الأمريكي���ة 
تخفي����ص ن�سب���ة ت�سدي���ر النفط 
وميكن موا�سلة ه���ذا الو�سع لأن 
جت���ارة تهريب النفط ت���وؤدي اإلى 

تخفي�ص �سعره”.
قب���ل اأربع���ن عام���ا ويف مثل 
عملي���ة  ب���داأت  ال�سي���ف،  ه���ذا 
الإع���داد للث���ورة، وكان���ت اإي���ران 
والحتجاجات  الإ�رساب���ات  ت�سه���د 
يف ال�سوارع وكان���ت م�سريات 40 
يوما تنظم يف ذكرى املتظاهرين 
الذي���ن كان���وا ق���د قتل���وا ب�سكل 
منظم، لكن ل اأتذكر اأنه ومن خالل 
م�ساه���دة ه���ذه امل�ساه���د يف تلك 
الف���رتة يف لن���دن اأن �سخ�سا كان 
يت�س���ور ويعتق���د �إ�سق���اط نظام 
ال�ساه يف غ�سون اأ�سهر ليحل حمله 
خمين���ي ال���ذي كان غ���ري معروف 
خ���ارج اإيران م���ن باري����ص اإلى اأن 

ي�ستلم ال�سلطة يف اإيران.
قلما تتكرر الأحداث، ولكن يف 
اإيران هن���اك عدم ا�ستقرار مماثل 
يف ال�س���وارع نظ���را لقت�ساد ه�ص 

وت�سخم متزايد.
الأخ���رية،  الأ�سابي���ع  وخ���الل 
ب���داأ اأ�سح���اب املح���الت يف قل���ب 
طه���ران  يف  امل���دين  القت�س���اد 
وبقية امل���دن الإيرانية ين�سمون 
ال�سعبية، ورغم  اإلى الحتجاج���ات 
اأن النظام مهاج���م ومهدد، ولكن 
اإي���ران  يف  موؤخ���را  كان  م���ن  كل 
اأي���د اأن طاع���ة القوان���ن الدينية 
ال�سلب���ة و�سل���ت اإل���ى اأدن���ى حد 
لها، وو�سائل الإع���الم الدولية يف 
وتنته���ك قوانن  الي���د  متن���اول 
منع ال���رتدد ب�سكل وا�سع النطاق، 
واأغم����ص اآي���ات  اهلل ب�س���كل كبري 
امل�س���كالت  ه���ذه  ع���ن  اأعينه���م 
ولكنه���م ل يق���درون على جتاهل 
املتزايد.  القت�س���ادي  ال�سع���ف 

“احلوار”.

“التغيير في إيران 
قادم ال محالة”

صافي 
الياسري



الكويت: 3.4 مليار دوالر 
حتويالت الوافدين الربعية

الكويت - االأنا�سول: اأفادت بيانات ر�سمية بارتفاع 
حتويالت العامل���ن الوافدين يف الكويت للخارج، بن�سبة 
3.4 %، عل���ى اأ�سا����س ربعي، خالل الرب���ع االأول 2018. 
واأو�سحت بيان���ات بنك الكويت املرك���زي، اأن حتويالت 
العاملن للخارج بلغت 1.029 مليار دينار )3.4 مليارات 
دوالر( خالل الثالثة اأ�سه���ر املنتهية يف مار�س املا�سي، 
وبلغت حتويالت العاملن نح���و 995 مليون دينار )3.3 
ملي���ارات دوالر(، يف الرب���ع االأخري م���ن 2017. وتراجعت 
حتوي���الت العاملن الوافدين يف الكوي���ت للخارج، خالل 

2017 بن�سبة 9.2 % على اأ�سا�س �سنوي.

900 مليار دوالر قيمة “اأمازون” ال�سوقية
�سان فران�سي�سكو – رويرتز: و�سلت القيمة ال�سوقية الأمازون دوت كوم اإلى 900 مليار 
دوالر االأربعاء املا�سي للمرة االأولى، م�سجلة عالمة بارزة يف م�سارها الذي بداأته قبل 21 عاًما 
ك�رشكة مدرجة للت���داول العام، لكنها تهدد اأي�ًسا باإزاحة اأبل عن عر�سها ك�ساحبة اأعلى قيمة 
�سوقية يف وول �سرتيت. وبعد اأن اأ�س�س جيف بيزو�س �رشكة بيع الكتب عرب االإنرتنت يف مراآبه 
يف ع���ام 1994، متكن���ت اأمازون من النج���اة من اأزمة �رشكات التكنولوجي���ا، ثم تو�سعت الحقا 

لي�سمل ن�ساطها قطاع التجزئة ككل، ولتغري طريقة اأ�سلوب �رشاء امل�ستهلكن للمنتجات.
وبعدما اأعلنت اأمازون اأنها باعت اأكرث من 100 مليون من املنتجات يف مهرجان الت�سوق 
ال�سن���وي املعروف با�سم »ي���وم الع�سوية املمتازة« اأو »ب���رامي داي« الذي مينح م�ستخدمي 
من�سته���ا من اأ�سحاب »الع�سوية املمتازة« مزاي���ا وتخفي�سات، الم�س �سهمها لفرتة وجيزة 
1858.88 دوالرا، لت�سبح قيمتها ال�سوقية 902 مليار دوالر. وتراجع ال�سهم يف وقت الحق 

.% 0.16
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اقتصاد
البحرين: 83 % من احل�سابات البنكية ميكن اإدارتها بالهواتف

جاءت بالرتتيب الثاين على م�ستوى املنطقة

ج���اءت البحري���ن يف مركز متقدم عل���ى م�ستوى 
باخلدم���ات  املتعامل���ن  بع���دد  املنطق���ة  اأ�س���واق 
امل�رشفي���ة ع���رب الهواتف الذكي���ة، م�سجل���ة املركز 
الثاين بع���د االإم���ارات، وذلك بح�س���ب تقرير حديث 

�سادر عن البنك الدويل.
واحتلت الكوي���ت الرتتيب الثالث على م�ستوى 

املنطقة.
وذكر تقرير البنك الدويل الذي جاء حتت عنوان 
“قاعدة بيانات املوؤ�رش العاملي لل�سمول املايل لعام 
2017: قيا����س ال�سمول املايل وث���ورة التكنولوجيا 
املالية”، اأن ن�سبة م���ن ميلكون ح�سابات م�رشفية يف 
البحري���ن وي�ستطيع���ون اإجراء معامالته���م امل�رشفية 

عرب الهواتف الذكية بلغت 83 %.
وو�سل هذه الن�سبة يف االإمارات العربية املتحدة 

88 % فيما �سجلت يف الكويت 80 % تقريًبا.
وت�ستمل قاعدة بيانات املوؤ�رش العاملي لل�سمول 
املايل لع���ام 2017، التي ُجِمع���ت با�ستخدام م�سوح 
ا�ستق�سائية ممثلة عل���ى امل�ستوى الوطني، بح�سب 
ما نقلت “القب�س” الكويتية، ما يزيد على 150 األف 
بال���غ يف �س���ن 15 عاًما وما فوقه���ا يف اأكرث من 140 
ث���ة عن اإمكاني���ة احل�سول  بل���ًدا، على موؤ����رشات حمدَّ
عل���ى اخلدم���ات املالي���ة الر�سمي���ة وغ���ري الر�سمية 

وا�ستخدامها.
وحتت���وي اأي�ًس���ا عل���ى بيان���ات اإ�سافي���ة ع���ن 
ا�ستخدام التكنولوجيا املالية، مبا يف ذلك ا�ستخدام 
الهوات���ف املحمول���ة واالإنرتن���ت الإج���راء املعامالت 

املالية.
وُتظه���ر البيان���ات وجود فر����س لتو�سيع نطاق 
احل�س���ول عل���ى اخلدم���ات املالي���ة بن م���ن لي�ست 
لديه���م ح�ساب���ات م�رشفي���ة، وكذلك ت�سجي���ع زيادة 
ا�ستخدام اخلدمات املالية الرقمية بن من ميلكون 

ح�سابات.
وي�س���در البن���ك ال���دويل ه���ذا التقري���ر ب�سفة 
�سنوية بتمويل م���ن موؤ�س�سة “بيل ومليندا غيت�س”، 
وبالتع���اون م���ع موؤ�س�سة “غال���وب”، وذلك للوقوف 
على كيفية ا�ستخدام االأ�سخا�س للخدمات املالية يف 

144 بلًدا حول العامل.

الفجوة بين الجنسين

واأفاد التقرير اأن الفجوة بن اجلن�سن )الرجال 
والن�س���اء(، الذي���ن ميلك���ون ح�ساب���ات م�رشفي���ة يف 
البحرين و�سلت اإلى 11 % فيما بلغت بالكويت 10 
%، ويف دول���ة االإمارات العربية املتحدة 16 %، ويف 

ال�سعودية 22 %.
واأ�س���اف اأنه رغ���م ارتفاع ملكي���ة احل�سابات يف 
بع�س البلدان، ف���اإن التقدُّم يف هذا ال�ساأن كان اأبطاأ 

يف بل���دان اأخ���رى، حيث يعوق���ه يف الغال���ب التباين 
الكبري بن الرجال والن�ساء وبن االأغنياء والفقراء.

ومل يط���راأ اأي تغيري عل���ى الفجوة بن اجلن�سن 
يف البل���دان النامي���ة منذ ع���ام 2011، حي���ث ال تزال 

قائمة بواقع 9 نقاط مئوية.
وتك�س���ف البيان���ات اجلدي���دة له���ذا املوؤ�رش اأن 
ن�سب���ة البالغن، الذين ميتلكون ح�سابات تبلغ حاليًّا 
69 %، بزي���ادة وقدرها �سبع نق���اط مئوية منذ عام 
2014، وتعن���ي ه���ذه االأرق���ام اأن 515 مليون بالغ 

متكنوا من اال�ستفادة من االأدوات املالية.

وقال التقري���ر اإن الهواتف املحمولة واالإنرتنت 
توفر ب�سكل متزايد بديالً لبطاقات اخل�سم واالئتمان 

الإجراء معامالت دفع مبا�رشة من احل�ساب.
ويف البل���دان مرتفع���ة الدخل، اأف���اد 51 % من 
البالغ���ن )55 % من مالكي احل�س���اب( باأنهم اأجروا 
معامل���ة مالية واح���دة على االأقل يف الع���ام املا�سي 

با�ستخدام الهاتف املحمول اأو االإنرتنت.
واأم���ا يف البلدان النامية، فقد اأفاد اأن 19 % من 
البالغن )30 % من مالكي احل�سابات( اأجروا معاملة 
دفع مبا�رشة واحدة على االأقل با�ستخدام ح�ساب مايل 

ع���رب الهاتف املحمول، اأو م���ن خالل هاتف حممول اأو 
االإنرتنت.

3.8  مليار شخص يملكون حسابات

واأظه���ر تقرير البن���ك ال���دويل اأن 3.8 مليارات 
�سخ�س على م�ستوى العامل ميتلكون حاليًّا ح�سابات 
م�رشفي���ة يف البنوك، اأو لدى �رشكات تقدمي اخلدمات 
املالية عرب الهات���ف املحمول، مبا يعادل 69 % من 

اإجمايل عدد ال�سكان البالغن يف العامل.
واأو�سح التقرير اأن هذه الن�سبة قد ارتفعت من 
62 % يف عام 2014، بينما مل تتجاوز 51 % يف عام 

.2011
و2017،   2014 عام���ي  ب���ن  الف���رتة  وخ���الل 

ا�ستفاد 515 مليون بالغ من االأدوات املالية.
واأ�س���اف البنك ال���دويل اأن الهوات���ف املحمولة 
ميكن اأن تلغي احلاجة اإل���ى ال�سفر مل�سافات طويلة 

للو�سول اإلى املوؤ�س�سات املالية.
وم���ن خ���الل خف����س تكلف���ة تق���دمي اخلدمات 
املالية، ق���د توؤدي التكنولوجي���ا الرقمية اإلى زيادة 

ي�رش تكلفتها.
وك�س���ف التقرير كذلك اأن عدد البالغن، الذين 
لي�س���ت لديهم ح�ساب���ات م�رشفي���ة، ولديهم هواتف 
حممولة، نحو 1.1 مليار �سخ�س، اأو نحو ثلثي جمموع 

البالغن، الذين ال ميتلكون ح�سابات م�رشفية.

املحرر االقت�سادي

838 مليون دوالر ا�ستثمارات البحرين بال�سندات االأمريكية

بنك اال�ستثمار االأوروبي: ال ميكننا العمل باإيران

ا كاأف�سل ناقل جوي “طريان اخلليج” ال�ساد�سة عربيًّ

بالبحرين وال�سعودية االإمارات �سكوى عاملية من تطبيق “االنتقائية” 

تراجعت 5 مراكز يف الت�سنيف العاملي

قدمتها اأوروبا واأمريكا ملنظمة التجارة

تراج���ع ترتي���ب �رشكة ط���ريان اخللي���ج 5 مراكز 
يف تقيي���م العام اجل���اري 2018، م�سجلة املوقع 89 
���ا كاأف�س���ل خط���وط نقل ج���وي بع���د �أن كانت  عامليًّ
���ا يف 2017، وذلك بح�س���ب م�سح “�سكاي  84 عامليًّ

تراك�س”.
واعتم���د الت�سنيف عل���ى اآراء 20 مليون م�سافر 
من اأك���رث من 100 دول���ة حول الع���امل، حيث يقي�س 
يف ا�ستط���الع ي�سم���ل اأكرث م���ن 335 �رشك���ة طريان، 
49 معياًرا من بينه���ا اإجراءات ال�سعود اإلى الطائرة 
وراح���ة املقاعد وجودة اخلدم���ات املقدمة وااللتزام 

باملواعيد وغريها.
وحلت �خلطوط �جلوي���ة �ل�سنغافورية بالرتتيب 
االأول عامليا متقدمة مرتبة واحدة عن ت�سنيف العام 
املا�س���ي، حا�سل���ة بذل���ك عل���ى لقب اأف�س���ل �رشكة 

طريان يف املعمورة.
و�حتل���ت �خلط���وط �جلوي���ة �لقطري���ة �لرتتيب 
���ا والثاين عامليًّا متاأخ���رة مركًزا واحًدا عن  االأول عربيًّ
ت�سني���ف العام املا�سي، يف حن جاءت �رشكة طريان 
���ا والراب���ع عامليًّا  االإم���ارات بالرتتي���ب الث���اين عربيًّ
)كانت الرابع���ة عامليا اأي�ًسا يف 2017(، تلتها �رشكة 
طريان االحتاد يف املوقع ال� 15 عامليا بعد اأن كانت 
الثامنة يف العام املا�سي، ثم ُعمان اإير يف املركز 44 

متقدمة من الرتتيب 53 الذي �سجلته يف 2017.
�جلوي���ة  �خلط���وط  ج���اءت  �لقائم���ة  وبح�س���ب 
ا  ���ا وال� 52 عامليًّ ال�سعودي���ة بالرتتيب اخلام�س عربيًّ
���ا يف 2017(، ثم طريان  )كان���ت باملوق���ع 84 عامليًّ
�خللي���ج، فاخلطوط �جلوي���ة �مللكي���ة �لأردنية �لتي 

احتل���ت الرتتي���ب ال� 90 عامليًّا متقدم���ة من املوقع 
102 امل�سجل يف 2017.

فيه���ا  تف���وز  الت���ي  الرابع���ة  امل���رة  وه���ذه 
“ال�سنغافوري���ة” باللق���ب ال�سن���وي من���ذ اإطالقه يف 
عام 1999، علًم���ا باأنها فازت هذا العام اأي�ًسا بلقب 

اأف�سل مقدم خلدمات الدرجة االأولى.
ووفًقا ملوقع “بزن�س اإن�سايدر” جددت �خلطوط 
ال�سنغافورية خ���الل العامن املا�سي���ن، طائراتها 
بالرح���الت  لال�ستمت���اع  اأف�س���ل  من�س���ات  لتوف���ري 
وم�ساح���ة اأكرب للم�سافرين، حتى اإنه���ا اأ�سافت اأ�رشّة 
مزدوج���ة يف اأجنحة الدرجة االأول���ى على منت طائرات 
“اإي���ه 380”، واأ�رشّة اأكرب حجًم���ا بدرجة رجال االأعمال 
للرح���الت االإقليمي���ة، م���ا �ساعده���ا عل���ى مناف�س���ة 
قريناتها يف ال�رشق االأو�سط. وبح�سب “بلومبريغ” من 
املقرر اأن ت�ستاأنف ال�رشكة رحالت جوية بدون توقف 

م���ن �سنغافورة اإلى نيوي���ورك يف اأكتوبر، بعد توقف 
دام ملدة خم�س �سنوات.

���ا، جاءت بع���د ال�سنغافوري���ة والقطرية،  وعامليًّ
خط���وط �ليابان �جلوي���ة بالرتتي���ب �لثالث حمافظة 
عل���ى موقعها ال���ذي احتلت���ه العام املا�س���ي، تلتها 
طريان االإمارات، ثم اإيفا للطريان، كاثي با�سيفيك، 
لوفتهان���ز�، فخط���وط هاين���ان �جلوي���ة، ث���م جارود� 

�لإندوني�سية، و�خلطوط �جلوية �لتايلندية.
وب�س���كل عام �سيطرت ال����رشكات االآ�سيوية على 
قائم���ة الع�رش االأف�س���ل يف العامل لع���ام 2018، حيث 
ا�ستحوذت على 7 مراكز فيها، بينما ح�سدت �رشكتان 
خليجيتان، هما �خلطوط �جلوية �لقطرية و�لإمار�تية، 
مركزي���ن متقدمن بالت�سنيف، اإ�سافة اإلى االأملانية 
“لوفتهانزا” الت���ي تعترب ال�رشكة االأوروبية الوحيدة 

يف القائمة.

دب���ي - روي���رتز: اأفاد حم����رش اجتم���اع ملنظمة 
التج���ارة العاملية وم�سادر دبلوما�سي���ة باأن االحتاد 
االأوروبي و�سوي�رشا واأم���ريكا قدمت �سكاوى ملنظمة 
التج���ارة العاملي���ة ب�س���اأن ال�رشائب الت���ي تفر�سها 
دول خليجي���ة بينها البحرين، عل���ى م�رشوبات الطاقة 

وم�رشوبات غازية.
واأظه���رت مذك���رات اجتم���اع ملنظم���ة التج���ارة 
العاملي���ة، عق���د يف الثال���ث والراب���ع من يولي���و، اأنه 
ُطلب من ال�سعودية واالإمارات والبحرين �رشح اأ�سباب 
فر�س �رشيبة ن�سبتها 100 % على م�رشوبات الطاقة، 
و50 % عل���ى امل�رشوبات الغازي���ة االأخرى التي اأطلق 

عليها ال�رشيبة االنتقائية.
وفر�ست ال�رشيبة العام اجلاري، بعد اأن تعر�س 
منطق���ة �خلليج �إلى �سغوط مالي���ة نتيجة �لنخفا�ض 
احلاد يف اأ�سعار النفط. وب���ررت احلكومات اخلليجية 
اآب���ان االتف���اق عل���ى فر����س ال�رشيب���ة، اإنه���ا تهدف 
�إلى تنوي���ع م�س���ادر �لدخل وحت�سني �أمن���اط �حلياة 

ال�سحية.
و����رشح م�سوؤول جت���اري يف جنيف ب���اأن الواليات 
ال�رشيب���ة  الإلغ���اء  الث���الث  ال���دول  دع���ت  املتح���دة 
وحث���ت دوالً خليجي���ة اأخ���رى على اأال تطبقه���ا، بينما 
طلب���ت �سوي�رشا م���ن وزراء مالية هذه ال���دول درا�سة 

تعديل ال�رشيب���ة. وقال م�سدر يف االحت���اد االأوروبي 
ودبلوما�سي���ان يف اخللي���ج اإن االحت���اد االأوروب���ي ال 
يعار�س فكرة فر�س �رشائب، ولكن يعتقد اأن هناك 
متييًزا نظ���ًرا الحت�س���اب ال�رشيبة عل���ى اأ�سا�س �سعر 
التجزئة وعدم فر�سها عل���ى امل�رشوبات غري الغازية 

التي حتتوي على �سكر.
وقال دبلوما�س���ي اأوروبي: ال يوجد منطق متاًما 

من منظور �سحي.
واأ�س���اف: اأن االحت���اد �سيدر�س الدع���وة الإجراء 
م�س���اورات ر�سمي���ة يف املنظمة اإذا عجز ع���ن ت�سوية 

ق�سية ال�رشائب من خالل حمادثات ثنائية.

ارتفع���ت  االأنا�س���ول:   - دب���ي 
التع���اون  جمل����س  دول  ا�ستثم���ارات 
اخلزان���ة  و�سن���دات  اأذون  يف  اخلليج���ي 
االأمريكي���ة، بن�سبة 1.4 % )3.9 مليارات 
دوالر(، عل���ى اأ�سا����س �سه���ري يف ماي���و 
دوالر.  ملي���ار   280 اإل���ى  املا�س���ي، 
وبح�س���ب م�سح لالأنا�س���ول، ا�ستناًدا اإلى 
بيان���ات وزارة اخلزان���ة االأمريكية، بلغت 
التع���اون يف  ا�ستثم���ارات دول جمل����س 
اأذون و�سن���دات اخلزان���ة االأمريكية 276 

مليار دوالر يف اأبريل ال�سابق له.
واأظه���رت البيان���ات اأن ال�سعودي���ة 
كانت اأكرب ال���دول اخلليجية امل�ستثمرة 
يف االأذونات وال�سندات االأمريكية، بقيمة 
162.1 ملي���ار دوالر يف ماي���و الفائ���ت، 
اأبري���ل  159.9 ملي���ار دوالر يف  مقاب���ل 
ال�سابق ل���ه. وحّلت االإم���ارات يف املرتبة 
الثاني���ة، باإجمايل ا�ستثم���ارات بلغت 60 

مليار دوالر، مقارنة ب��59.7 مليار دوالر 
يف ال�سهر ال�سابق له.

وجاءت الكوي���ت يف املرتبة الثالثة، 
باإجم���ايل ا�ستثمارات بلغ���ت 43.9 مليار 
دوالر، ث���م �سلطن���ة ُعم���ان ب����� 12 مليار 
دوالر، وقطر ب�� 1.2 مليار دوالر، وتذيلت 
البحرين القائمة بنحو 838 مليون دوالر. 
وما تعلنه اخلزان���ة االأمريكية يف بياناتها 
ال�سهري���ة ه���و ا�ستثم���ارات دول اخلليج 
اأذون و�سن���دات اخلزان���ة االأمريكي���ة  يف 
فقط، وال ت�سمل اال�ستثمارات االأخرى يف 
الواليات املتحدة، �س���واء كانت حكومية 

اأو خا�سة.
وبل���غ اإجم���ايل قيم���ة اال�ستثم���ارات 
العاملي���ة يف اأذون���ات و�سن���دات اخلزانة 
االأمريكية، حتى نهاي���ة مار�س املا�سي، 
نح���و 6.241 تريليون���ات دوالر اأمريكي. 

)االأنا�سول(

بروك�سل �� روي���رتز: قال رئي�س بنك 
اال�ستثمار االأوروب���ي اإن البنك �سيعّر�س 
عمليات���ه الدولية للخط���ر، اإذا ا�ستثمر يف 
اإي���ران، وهو اأب���رز رف�س علن���ي اإلى االآن 
خلط���ة االحت���اد االأوروب���ي للم�ساعدة يف 
اإنق���اذ اتفاق نووي مع طه���ران ان�سحبت 

وا�سنطن منه.
وق���ال فرين���ر هوير اإن���ه يوؤيد جهود 
االحتاد االأوروبي الرامي���ة اإلى املحافظة 
عل���ى اتف���اق 2015 الن���ووي، لك���ن هذا 
ال مين���ع م���ن اأن اإيران ما زال���ت مكاًنا »ال 

ميكننا اأن نلعب دوًرا ن�سًطا فيه«.
ويخ�س���ى البن���ك، وه���و ذراع االحتاد 
االأوروب���ي لالإقرا����س، اأن العمل مع اإيران 
�سيعر�س للخط���ر قدرته على جمع اأموال 
يف االأ�س���واق االأمريكية، واأن���ه �ستكون له 

تداعيات وا�سعة على عملياته.
وق���ال هوي���ر اإن البنك مدي���ن مببلغ 
500 مليار يورو )580.80 مليار دوالر( 

يف اإ�سدارات لل�سندات.
ويف م�سع���ى للحف���اظ عل���ى ا�ستمرار 
تدف���ق االأموال اإل���ى طهران م���ع العودة 
واف���ق  االأمريكي���ة،  العقوب���ات  لفر����س 
االحتاد االأوروبي عل���ى اإ�سافة اإيران اإلى 
قائم���ة الدول التي يتعام���ل معها البنك، 

الذي مقره لوك�سمبورغ.

بي���د اأن الق���رار ال���ذي يدخ���ل حي���ز 
التنفيذ يف بداية اأغ�سط�س، ال ُيلزم البنك 

بتنفيذ اأن�سطة هناك.
وان�سحب���ت اإدارة الرئي����س االأمريكي 
دونالد ترامب من اتفاق اإيران مع القوى 
الدولي���ة يف الثام���ن م���ن ماي���و، وجددت 
عقوب���ات كان���ت تفر�سه���ا عل���ى اإيران، 
تاركة االحتاد االأوروبي وال�سن ورو�سيا 
مل�ساعيه���م الرامي���ة اإلى اإنق���اذ االتفاق 
م���ن اأجل احليلول���ة دون اأن تطور طهران 

ا. �سالًحا نوويًّ
وركائز ا�سرتاتيجية االحتاد االأوروبي 
اال�ستثم���ار  بن���ك  م���ن  االإقرا����س  ه���ي 
االأوروبي، وهو اإجراء خا�س حلماية �رشكات 
االحتاد االأوروبي من العقوبات االأمريكية 
الثانوي���ة، ومق���رتح من املفو�سي���ة باأن 
تنفذ حكومات االحتاد االأوروبي حتويالت 
مالية مبا�رشة اإلى البنك املركزي االإيراين 

لتجنب العقوبات االأمريكية.
�سح���ايف  موؤمت���ر  يف  هوي���ر،  وق���ال 
باملفو�سي���ة االأوروبي���ة: ال يوج���د بن���ك 
اأوروب���ي ق���ادر يف الوق���ت احل���ايل عل���ى 

تنفيذ اأن�سطة مع اإيران.
واأ�ساف: علين���ا اأن ننتبه اإلى حقيقة 
اأنن���ا �سنخاطر بنم���وذج اأعم���ال البنك اإذا 

ن�سطنا يف اإيران.

• طريان اخلليج 	

مازن الن�سور
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14 �رشكة تتهم “غوغل” با�ستغالل نفوذها لإحباط املناف�سة
اأوروبا تفر�ض غرامة بـ 5 مليارات دوالر

االحتـــاد  فر�ـــض  وكاالت:   - عوا�صـــم 
االأوروبي غرامة قيا�صيـــة قدرها 4.3 مليارات 
يـــورو )5 مليـــارات دوالرات( علـــى “غوغـــل” 
الإلزامها ال�رشكات التي ت�صتخدم نظام ت�صغيل 
اجلوال “اأندرويد” ب�رشوط غري تناف�سية، وهي 
املرة الثانية التي تعاقب فيها بروك�صل �رشكة 
التكنولوجيـــا االأمريكيـــة على �صـــوء ا�صتغالل 

هيمنتها يف ال�صوق.
وبجانـــب التكلفـــة املاليـــة، فـــاإن القرار 
الهـــادف ملكافحـــة االحتـــكار الـــذي اأ�صدرته 
املفو�صيـــة االأوروبيـــة �صتكون له اآثـــار اأخرى 
مهمة علـــى عمليات “غوغـــل” التجارية، حيث 
يتعني على ال�رشكة االآن اإ�صالح اأحد اأهم اأنظمة 
احلو�صبـــة يف ع�رش اجلـــواالت الذكيـــة، بح�صب 

تقرير لـ”فاينن�صيال تاميز”.

ما القرار؟ 
تاأتي قـــرارات مكافحة االحتكار يف جزاأين، 
اأوالً يجب اإثبـــات م�صوؤويل االحتاد االأوروبي اأن 
ال�رشكة مهيمنة يف االأ�صـــواق ذات ال�صلة، وهو 
ما فعلـــوه مع “غوغـــل” يف ما يتعلـــق بالبحث 
واأنظمة ت�صغيل اجلواالت ومتاجر التطبيقات، 
ثم يجب التاأكد من اأن ال�رشكة ا�صتغلت نفوذها 

ب�سكل غري قانوين لإحباط املناف�سة.
ووجدت املفو�سية اأن ال�رشوط التقييدية 
التـــي فر�صتهـــا ال�رشكة تتطلب مـــن م�صنعي 
اجلـــواالت امل�صتخدمـــة لـ”اأندرويـــد”، تثبيت 
منتجـــات “غوغـــل” كخطـــوة رئي�صيـــة اإلزامية 

ال�صتخدم متجر التطبيقات “غوغل بالي”.
كما منعت هذه ال�رشوط ال�رشكات امل�سنعة 
من بيع اجلواالت التي ت�صتخدم اأنظمة ت�صغيل 
اأخـــرى، ودفعتها اإلى تن�صيـــب بحث “غوغل” 
ب�صـــكل م�صبـــق، ورغـــم ذلـــك تنفـــي ال�رشكـــة 

االأمريكية قيامها باأي ممار�صات خاطئة.

أهمية القضية لـ“غوغل”؟ 
منـــذ اإطالقـــه عـــام 2007، �صاعـــد نظـــام 
الت�صغيل الذي متلكـــه ال�رشكة يف احلفاظ على 
تفوقه مع انتقال امل�صتهلكني من احلوا�صيب 
املكتبية اإلى اأجهزة اجلوال، واأ�صبح االآن اأكرث 
من ن�صـــف م�صتخدمـــي االإنرتنت حـــول العامل 
يدخلون اإليـــه عرب اأجهزة حممولة يعمل 80 % 
منها با�صتخـــدام “اأندرويد”، مـــا يوفر فر�صة 

رائعة ملنتجات وخدمات “غوغل”.
الت�صغيـــل  نظـــام  “غوغـــل”  وتقـــدم 
“اأندرويد” وتوا�صل حتديثه جماًنا، مع تغطية 
تكاليفهـــا من خـــالل االإيـــرادات املحققة عرب 
امل�صتفيديـــن من خدماتهـــا، ومتنح تراخي�ض 
ا�صتخـــدام االإ�صـــدار الر�صمي مـــن “اأندرويد” 
ل�سناع اجلوالت بع���د قبولهم ب�رشوط وقواعد 

معينة.
ونتيجة قرار االحتاد االأوروبي، من املتوقع 
اأن تراجع “غوغل” ����رشوط اخلدمة التي خلقت 
هـــذا النموذج، ال �صيما م�صاألـــة توزيع منتجات 
ال�رشكـــة، وهـــذا مـــن �صاأنـــه اإحـــداث تغيريات 

�صتجعـــل ال�رشكـــة اأقـــل هيمنـــة علـــى ال�صوق، 
واإتاحة مزيد من الفر�ض اأمام املناف�صني.

كيف بدأت التحقيقات؟
و”اأوراكل”  “مايكرو�صوفـــت”  كانـــت 
و”نوكيا” من بني 14 �رشكة �صكت اإلى االحتاد 
االأوروبي يف اأبريل 2013، وادعت اأن “غوغل” 
تدعم ب�صـــكل غري عـــادل “اأندرويد” وخدمات 

اجلوال اخلا�صة بها.
وبـــداأت املفو�صية التحقيقـــات واتهمت 
اإطالقهـــا  2016، قبـــل  “غوغـــل” ر�صمًيـــا يف 
حتقيقـــني اآخريـــن، ثم انتهـــى التحقيق االأول 
يف ال�صيف املا�صي بفر�ض غرامة قدرها 2.4 
مليـــار يـــورو )2.79 مليـــار دوالر( ب�صبب منح 
ال�رشكة اأف�صيلة غري عادلة اأو قانونية خلدمات 

الت�سوق الإلكرتوين اخلا�سة بها.
ويتعلـــق التحقيـــق االأخري مبحـــاوالت منع 
ال�رشكـــة ملواقع الويـــب التي ت�صتخـــدم �رشيط 
بحـــث واإعالنـــات “غوغل” من عر�ـــض اإعالنات 

مناف�صة لها.

كيف استجابت “غوغل” للقرار؟
رف�صت ال�رشكة ادعاءات املفو�صية لثالثة 
اأ�صبـــاب رئي�صيـــة، اأولها هـــو رف�ض حمققي 
االحتـــاد االأوروبـــي اعتبـــار نظـــام “اأندرويد” 
يف مناف�صـــة مع نظـــريه “اآي اأو اإ�ض” امل�صغل 
الأجهزة “اآيفـــون”، وهو ما راأته “غوغل” �صوء 

فهم حلقيقة ال�صوق.
وتقـــول “غوغـــل” اأي�ًصـــا اإن املفو�صية 
ف�صلت يف التعرف على مدى �صهولة التعديل 
يف نظامهـــا، ورغـــم اأن بع�ـــض التطبيقات مت 
تثبيتهـــا م�صبًقـــا يف اجلـــواالت امل�صتخدمـــة 
لـ”اأندرويد” اإال اأنه ميكن للم�صتخدمني م�صح 
منتجات ال�رشكة ب�صهولة وتنزيل اأي بديل لها.

وتعتقـــد ال�رشكـــة اأن املفو�صيـــة قللـــت 
من اأهميـــة قواعد املطوريـــن وامل�صتخدمني 
ونهجهـــا يف توزيـــع املنتجـــات اخلا�صـــة بها، 
م�صرية اإلى اأن جعـــل “اأندرويد” اأكرث انفتاًحا 

قد يوؤدي اإلى تدهور جتربة امل�صتخدم.
ومـــع ذلك، فـــاإن “غوغـــل” مطالبة بدفع 
الغرامـــة و�صيكـــون اأمامهـــا 90 يوًمـــا لتقرر 
كيفية تغيري العقـــود املتعلقة بـ”اأندرويد” 
التـــي اأبرمتهـــا مـــع ال�ـــرشكات، بهـــدف اإزالة 
البنود غـــري القانونية، و�صتقيـــم املفو�صية 
يف النهايـــة ما اإذا كان حل ال�رشكة يتما�صى مع 

قرارها اأم ال.
وغـــري  قا�ـــرشة  التعديـــالت  كانـــت  واإذا 
جمديـــة، ف�صتكـــون ال�رشكـــة االأم لـ”غوغـــل” 
“األفابت” عر�صة لغرامات اإ�صافية ت�صل اإلى 
5 % مـــن اإيراداتهـــا اليومية، التي قد ت�صل 

ا. اإلى 12 مليون دوالر يوميًّ
ومـــن املتوقع اأن حتـــرك “غوغل” دعوى 
ا�صتئناف على قـــرار املفو�صية اأمام الق�صاء 

يف اأ�رشع وقت ممكن.

هبـــط  رويـــرتز:   - نيويورك/لنـــدن 
الذهـــب اإلى اأدنـــى م�صتوياته يف عـــام اأم�ض 
االأول، مـــع �صعـــود الـــدوالر بعـــد تعليقات 
لرئي�ض جمل�ـــض االحتياطي االحتادي )البنك 
املركـــزي االأمريكـــي( جـــريوم بـــاول اأكدت 
التوقعـــات لزيادات اأخرى يف اأ�صعار الفائدة 

االأمريكية هذا العام.
والذهـــب، الـــذي ال يـــدر عائـــًدا، �رشيع 
التاأثـــر باأ�صعـــار الفائـــدة االأمريكيـــة، حيث 
يـــوؤدي ارتفاعهـــا اإلـــى زيادة تكلفـــة حيازة 

املعدن النفي�ض ويدعم الدوالر.
وتراجـــع الذهب يف ال�صوق الفورية 0.4 
% اإلى 1222.35 دوالر لالأوقية )االأون�صة( 
يف اأواخر جل�صة التـــداول بال�صوق االأمريكي، 
بعدما الم�ض يف وقت �صابق 1211.08 دوالر 

وهو اأدنى م�صتوى له منذ يوليو  2017.
وانخف�صـــت العقـــود االأمريكية للذهب 
ت�صليم اأغ�صط�ض 0.3 % لتبلغ عند الت�صوية 

1224 دوالًرا لالأوقية.
ومن بـــني املعـــادن النفي�صـــة االأخرى، 
هبطـــت الف�صة يف املعامـــالت الفورية 1.5 
% اإلـــى 15.30 دوالر لالأوقية بعد اأن هوت 
اإلى اأدنـــى م�صتوى لها يف عـــام عند 15.13 
دوالر. وتراجع البالتني 0.9 % اإلى 805.90 
دوالر لالأوقيـــة بعد اأن هبـــط يف وقت �صابق 
اإلـــى 788 دوالًرا، وهـــو اأدنـــى م�صتوى منذ 

دي�صمرب 2008 .
اإلـــى   %  3.8 البالديـــوم  وانخف�ـــض 
871.90 دوالر لالأوقيـــة بعد اأن �صجل اأدنى 
م�صتـــوى منذ يوليـــو  2017 عنـــد 859.50 
دوالر. اإلى ذلك، قال جمل�ض الذهب العاملي 
اإن الطلب على املعدن النفي�ض من املتوقع 
اأن يرتف���ع يف الن�س���ف الث���اين م���ن 2018 ، 
مع زيـــادات حمتملـــة يف الت�صخـــم والتاأثري 
املحتمل حلرب جتارية عاملية على العمالت.

الذهب يهبط الأدنى 
م�صتوياته مع �صعود الدوالر

مواطنون: اأجر العمل الإ�سايف حق.. وتعديله م�سا�س باملكت�سبات
اعتربوا “الغرفة” متحيزة للتجار على ح�صاب العمال

القط���اع  يف  وعم���ال  موظف���ون  اعت���ر 
وجتـــارة  �صناعـــة  غرفـــة  اقـــرتاح  اخلا�ـــض 
البحريـــن القا�صـــي بتعديـــل قانـــون العمل 
االأهلي لي�صبـــح احت�صاب اأجر العمل االإ�صايف 
علـــى الراتـــب االأ�صا�صي بـــدالً مـــن ال�صامل، 
حماول���ة لتقلي�ص حقوقهم واقتطاع جزء من 

مكت�صباتهم املالية.
واأبـــدوا ا�صتهجانهـــم مـــن املقـــرتح، يف 
وقت االأ�صل اأن يفكر اأرباب العمل واأ�صحاب 
ال�ـــرشكات فيـــه بتح�صـــني رواتـــب ومكافاآت 
وحواف���ز املوظف���ن والعم���ال لديه���م م���ع 
ارتف���اع غالء املعي�سة وبدء تطبيق ال�رشائب، 
مل�صاعدتهم على مواجهة “�صعوبة” احلياة.

وبينوا يف حديث مع “البالد” اأن احت�صاب 
االأجـــر على الراتـــب االإجمـــايل )ال�صامل( حق 
ـــا، حتقق يف  اأ�صيـــل ومكت�صـــب عماليًّا وماليًّ
العهـــد الزاهر وعهـــد االإ�صالح الـــذي اأطلقه 
جاللـــة امللـــك املفـــدى، منا�صديـــن �صاحب 
باإيقـــاف  الـــوزراء  رئي�ـــض  امللكـــي  ال�صمـــو 

املقرتح حماية لالأ�رشة البحرينية.  
غرفـــة  ت�رشيحـــات  هـــوؤالء  وا�صتهجـــن 
بـــاأن  التجـــار  والتجـــارة وبع�ـــض  ال�صناعـــة 
تعديـــل املادة �صي�صـــب يف م�صلحة العمال، 

مت�صائلني كيف �صيكون ذلك.

مقترح “الغرفة”
وكانـــت غرفـــة �صناعة وجتـــارة البحرين 
رفعـــت مقرتًحـــا للحكومـــة منـــذ اأ�صبوعـــني 
تقريبـــا تطالب فيـــه بتعديل املـــادة )54( 
من قان���ون العمل يف القطاع الأهلي رقم 36 
ل�صنـــة 2012 بخ�صو�ـــض احت�صـــاب �صاعات 

العمل الإ�سايف يف القطاع اخلا�ص.
ودعـــت اإلـــى اإ�صافـــة كلمـــة )اأ�صا�صيًّا( 
على الفقـــرة الثانية من هـــذه املادة بحيث 
تتم �صياغتهـــا باأنه “يجـــوز ل�صاحب العمل 
ت�صغيـــل العامل �صاعـــات عمـــل اإ�صافية اإذا 
اقت�ست ظروف العم���ل ذلك، ومينح العامل 
اأجـــًرا اأ�صا�صيًّا عن كل �صاعـــة اإ�صافية يوازي 
االأجـــر الذي ي�صتحقه م�صاًفا اإليه 25 % على 
االأقل عـــن �صاعات العمـــل النهارية و50 % 

عن �صاعات العمل الليلية”.
ووّجه �صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة 

بن �صلمــــان اآل خليفــــة رئي�ض الــــوزراء خالل 
تروؤ�ض �صموه جل�صة جمل�ض الوزراء االعتيادية 
موؤخًرا اإلى اللجنة الوزارية لل�صوؤون القانونية 
بدرا�صة الت�صورات واملالحظات التي رفعها 

جمل�ض اإدارة الغرفة.
واعت���ر �سعيد املوظف يف اإحدى �رشكات 
القط���اع اخلا�ص اأج���ور ال�ساع���ات الإ�سافية 
حق ثابـــت واأ�صيـــل للعمال، وال جـــدال فيه 
ـــا اأنـــه جاء بنـــاء على قانـــون وا�صح  خ�صو�صً

و�رشيح.
وتابـــع “تع���اين اأغل���ب الأ����رش البحرينية 
متو�صطـــة احلال مـــن �صيق مـــايل ازداد مع 
ارتفاع الأ�سعار وبدء فر����ص ال�رشائب، )...( 
كثري مـــن هـــذه االأ�ـــرش تعتمـــد علـــى العمل 
االإ�صـــايف ل�صـــد بع�ـــض االحتياجـــات ورتبت 

اأمورها املالية على ذلك”.
م���ن جهت���ه، اأك���د عل���ي وه���و موظف يف 

القط���اع اخلا�ص اأن اأجور ال�ساعات الإ�سافية 
التي يتقا�صاها من عمله، تغطي على االأقل 
فرق ارتفاع الأ�سع���ار على ال�سلع الأ�سا�سية، 
منتقًدا حتّيز غرفة �صناعـــة وجتارة البحرين 
للتج���ار، وكي���ف اأنه���ا تنا�س���ت املوظف���ن 

والعمال والنا�ض العاديني.
واأ�صـــاف “كّنا ننتظر زيـــادات ومكافاآت 
علـــى الرواتـــب، لكننـــا فوجئنـــا بـــاأن هناك 
م�صاعي لتقلي�ض مـــا ناأخذه وهي اإجراءات ال 

تتنا�صب مع الو�صع االقت�صادي الراهن”.

نقابات العمال
ورف�ـــض االحتاد العـــام لنقابـــات عمال 
البحريـــن انتقا�ـــض حقوق العمـــال من خالل 
احت�صاب االأجر االإ�صـــايف على اأ�صا�ض الراتب 

االأ�صا�صي ولي�ض العالوات. 

واأبلـــغ االأمـــني العـــام امل�صاعـــد لالحتاد 
العام لنقابات عمـــال البحرين، كرمي ر�صي، 
“البالد” اأن “االحتاد يرف�ض ب�صدة انتقا�ض 
حقـــوق العمال يف احت�صاب العمـــل االإ�صايف، 
كمـــا اأن لـــدى اإحـــدى نقابات االحتـــاد العام 
حكًمـــا مـــن املحكمـــة بـــاأن احت�صـــاب العمل 
االإ�صايف ُيبنى على جممل االأجر الوارد يف باب 
التعريفـــات، و�صيكون من التناق�ض تعريف 
معامـــل احت�صـــاب ب�صـــكل خمالـــف للقانون 
ـــا واأن العمل االإ�صـــايف ينعك�ض على  خ�صو�صً
جممل حيـــاة العامل التي بناء عليها و�صعت 

البدالت والعالوات الثابتة”.
واأ�صاف ر�صي اأن “العمل االإ�صايف لي�ض 
جم���رد جهد ج�سم���اين يبذله العام���ل؛ بل هو 
جمم���وع فاق���د احلي���اة الطبيعية وم���ا يعنيه 
ذلك مـــن انعكا�ض �صلبي علـــى حياة العامل 
كفـــرد وعلى حياة اأ�رشته ويوؤثر على حق هذه 

االأ�ـــرشة ون�صيبها مـــن اهتمـــام معيلها، وهو 
ن�صيـــب لي�ض حم�صـــوًرا يف االإعالـــة املادية 
املعي�صية بل يف املتابعة للتالميذ واملر�صى 
واملحتاجـــني للرعاية يف االأ�ـــرشة واأي�ًصا يوؤثر 
علـــى العالقـــة العائلية، لذلـــك كان �صكوت 
امل����رشع يف القان���ون باًب���ا ي�سم���ح با�ستفادة 
العامل من تف�صـــري تعريف كلمة )االأجر( من 
جهة واأي�ًصـــا باًبا ال�صتمرار مـــن جرى العرف 
واالأنظمة الداخلية لديهم على احت�صاب بدل 

العمل االإ�صايف بناء على االأجر املجمل”.
واأكد ر�صـــي اأن قانون العمل عّرف االأجر 
باأنـــه كل ما يح�صل عليـــه العامل، كما تن�ض 
املـــادة يف القانون باأن اأجـــر الوقت االإ�صايف 
للعامـــل مـــن 7 �صباًحـــا اإلى 7 م�صـــاء يكون 
بن�صبـــة 1.25 % ومن 7 م�صـــاء اإلى 7 �صباًحا 

بن�صبة 1.5 %.
االأجـــر  احت�صـــاب  يف  بالعـــدل  وطالـــب 
الكامـــل للعامل نظري جده واجتهاده وخربته 
والتزامـــه، موؤكًدا اأن االمتيـــازات والعالوات 
حق �رشيح وقانوين للعامل، )...( هذا حتديًدا 
م���ا مت مناق�ست���ه يف الجتم���اع ال���ذي جمعنا 

بالغرفة.

رأي نيابي 
مـــن جهته، قال النائـــب الدكتور عي�صى 
تركي اإن اأجـــور العمل االإ�صـــايف للعمال جزء 
ال يتجـــزاأ من الراتـــب و�صموليته، مو�صًحا اأن 
الظـــرف االقت�صـــادي الذي متر بـــه البحرين 
واالأ�صـــواق يجب اأن ال يكون حله على ح�صاب 

املواطن )العامل(.
واأ�صاف “نحن نتفهم الأو�ساع التي متر 
بها البالد والتحديـــات االقت�صادية ال�صعبة 
لكن يجب طـــرح خطط ملعاجلة هـــذه االأزمة 

دون امل�صا�ض بحقوق النا�ض ب�صكل عام”.
وتوقـــع النائب الدكتور علـــي بوفر�صن 
ا  اأن يحـــدث املقرتح اجلديد اإرباًكا اقت�صاديًّ
واجتماعيًّا على م�صتـــوى االأ�رش، مطالًبا بدعم 
ولي�ـــض  االأ�ـــرش وحت�صـــني دخولهـــم  اأربـــاب 

االإنقا�ض منها.
واأ�صاف “اأجـــر ال�صاعات االإ�صافية يعني 
ال�صيء الكبري بالن�صبة لكثري من املواطنني 
حيث رتبـــوا ميزانياتهـــم اخلا�صـــة عليها”، 
موؤكـــًدا على �رشورة عدم م�صا�صها واأن يكون 

هناك �صمان للحقوق يف هذا اجلانب.

علياء الغيث



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

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة البحرين األفقي والعمودي ذ.م.م

شجل جتاري رقم 46346

األفقي  للحفر  البحرين  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء   
بتصفية   ،46346 رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ذ.م.م   والعمودي 
الشركة اختياريا وتعيني السادة كل من السيد / غازي عبداهلل 

أحمد ناس والسيد / وائل عبداهلل سيار  مصفني للشركة.
لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  ان  املصفي  يعلن  بهذا   
الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   325 املادة 
من   335 املادة  بنص  وعمال   2001 لعام   21 رقم  بقانون  باملرسوم 
تقدمي  الى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون 
من  يوم   15 خالل  الالزمة  باملستندات  مدعومة  اليه  مطالباتهم 

تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي:

غازي عبداهلل أحمد ناس
رقم االتصار: 39647777

ghazi@nasscontracting.com :البريد االلكتروني
وائل علي عبداهلل سيار
رقم االتصال: 39638383

Abdulla@coralland.net :البريد االلكتروني
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�شلطان بن �شحيم: اإنفاق اأموال القطريني على االإرهابيني ف�شيحة
دبي ـ العربية نت: 

اعترب ال�شيخ �شلطان بن �شحيم اآل ثاين، ت�رصفات النظام يف قطر ف�شيحة �شي�شجلها التاريخ بعدما اأنفق 
اأم���وال ال�شعب القطري عل���ى اجلماعات االإرهابية. ويف تغريدات له على ح�شاب���ه يف تويرت، ا�شتغرب �شلطان 
ب���ن �شحيم قي���ام النظام القطري با�شتبدال حلفاء ال�شعب القطري واأهل���ه يف ال�شعودية واالإمارات والبحرين 
باحلوثي���ني وحزب اهلل وجبهة الن�رصة. قال بن �شحيم “دليل اآخر يدين النظام القطري ويك�شفه اأمام العامل.. 
م���ا اأكربها من ف�شيحة عندما ي�شجل التاريخ اأن���ك دفعت 1.15 مليار دوالر كاأكرب فدية يف التاريخ.. وملن؟! 
جلماع���ات اإرهابي���ة!”. واأ�شاف “بعد اأن كانت بالدن���ا م�شاملة اآمنة ي�رصب بها املث���ل يف االعتدال والت�شامح، 
حتول���ت عل���ى اأيدي نظام احلمدي���ن اإلى دولة داعم���ة لالإرهاب.. من �شم���ح لكم باإنفاق ملي���ارات الدوالرات 
م���ن حق���وق ال�شعب القطري دعم���اً لالإرهاب واأهله؟!”. واأ�ش���ار بن �شحيم يف تغريدة اأخ���رى “قا�شم �شليماين 
تعاونتم معه ودعمتموه.. زعماء امليلي�شيات توا�شلتم معهم ومولتموهم.. وبعد اأن كان حلفاوؤكم ال�شعودية 

واالإمارات والبحرين، ا�شتبدلتموهم باحلوثيني وحزب اهلل وجبهة الن�رصة.. ما اأتع�شكم واأتع�س حلفاءكم”.
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الرياض ـ واس: 

أبوظبي ـ وام: 

دبي ـ العربية نت: 

برلين ـ رويترز: 

والعم����رة  احل����ج  وزارة  اأعلن����ت 
ال�شعودي����ة، ع����ن تخ�شي�س راب����ط جديد 
“ال�شتقب����ال طلب����ات االأ�شق����اء القطريني 
الراغب����ني يف اأداء منا�شك احل����ج”، بعد اأن 
حجبت ال�شلطات القطرية الرابط ال�شابق. 
واأ�ش����ارت ال����وزارة اإل����ى اأن الرابط اجلديد 
بعد   ،)https://qh1.haj.gov.sa( هو 
https://( اأن مت حجب الراب����ط ال�شابق

مت  ق����د  كان  ال����ذي   ،)qh.haj.gov.sa
تخ�شي�شه اأي�شا ال�شتقبال طلبات احلجاج 
القطري����ني الراغب����ني يف اأداء الفري�ش����ة. 
واأ�شافت ال����وزارة اأن تلك اخلطوة “تاأتي 
يف اإط����ار حر�����س حكوم����ة خ����ادم احلرمني 
ال�رصيف����ني عل����ى ت�شهيل اإج����راءات قدوم 
جمي����ع احلج����اج، وتذلي����ل كل العراقي����ل 
التي قد تواجهه����م الأداء هذه الفري�شة”. 
وكان����ت وزارة احلج والعمرة يف ال�شعودية 
قد ك�شفت االأ�شبوع املا�شي يف بيان، عن 
تخ�شي�س الرابط خلدمة حجاج القطريني، 
بعد عدم جتاوب وزارة االأوقاف القطرية.

وق���ع نائ���ب رئي����س دولة االإم���ارات، 
رئي�س جمل����س الوزراء، حاكم دبي، ال�شيخ 
حمم���د ب���ن را�ش���د اآل مكت���وم، وويل عهد 
اأبوظب���ي، نائ���ب القائ���د االأعل���ى للقوات 
امل�شلحة، ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
من جه���ة، ورئي�س ال�شني �شي جني بينغ، 
من جهة اأخرى، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم 

بني البلدين، اأم�س اجلمعة.
االإماراتي���ة  االأنب���اء  وكال���ة  وبح�ش���ب 
“وام”، تهدف هذه االتفاقيات، التي تاأتي 
بالتزام���ن مع زيارة الرئي����س ال�شيني اإلى 
االإمارات، اإلى تعزيز ال�رصاكة اال�شرتاتيجية 
والتع���اون الثنائ���ي بني البلدي���ن، وفتح 
اآف���اق جديدة للعم���ل امل�شرتك يف خمتلف 
القطاع���ات. واأك���د نائ���ب رئي����س دول���ة 
ال���وزراء حاك���م دب���ي،  االإم���ارات رئي����س 
واقت�شادية  توافق���ات �شيا�شي���ة  وج���ود 
كث���رة وقاع���دة متين���ة م���ن امل�شاريع يف 
التكنولوجيا والطاق���ة والبنى التحتية مع 
ال�شني، التي يزور رئي�شها �شي جني بينغ 

دولة االإمارات حاليا.

اأغارت مقات���الت حتالف دعم ال�رصعية 
يف اليم���ن عل���ى اجتم���اع �ش���م قي���ادات 
ميداني���ة يف ميلي�شيا احلوثي يف جبهة نهم 
�رصق �شنعاء. وقال اجلي�س الوطني اليمني 
اإن 4 م���ن القي���ادات امليداني���ة مليلي�شيا 
احلوث���ي قتلوا يف غ���ارة للتحالف مبديرية 

نهم، �رصقي العا�شمة �شنعاء.
واأ�شفرت الغارة بح�شب بيان املنطقة 
الع�شكري���ة ال�شابع���ة عن مقت���ل القيادي 
احلوث���ي يا�رص عب���د اهلل عام���ر و3 قيادات 
ينتم���ون ملحافظة �شع���دة معقل اجلماعة 
وع���دد من مرافقيهم. واأك���د بيان اجلي�س 
اأن القي���ادي يا�رص عامر، من اأبرز القيادات 
امليدانية التابعة للميلي�شيات يف مديرية 
نه���م، فيم���ا الق���ادة االآخرون قدم���وا من 

�شعدة لالإ�رصاف على جبهة نهم اأخرا.

ق���ال رئي����س ال���وزراء الليب���ي فائ���ز 
ال����رصاج اإن ليبي���ا ترف����س خط���ط االحتاد 
االأوروب���ي الرامية الإن�ش���اء مراكز مهاجرين 
عل���ى اأرا�شيه���ا ملن���ع طالبي اللج���وء من 
الو�شول اإلى غرب اأوروبا واإنها لن تر�شخ 
لالإغراءات املالية. كانت اإيطاليا اقرتحت 
ال�شه���ر املا�ش���ي اإن�شاء مراك���ز ال�شتقبال 
م���ن هوياته���م يف  والتاأك���د  املهاجري���ن 
اأفريقي���ا كو�شيل���ة حل���ل اخلالف���ات بني 
ال���دول االأوروبي���ة ب�شاأن كيفي���ة التعامل 
م���ع تدفق اأك���ر من ملي���ون مهاج���ر منذ 
ع���ام 2015. وقال ال����رصاج ل�شحيفة بيلد 
االأملاني���ة اليومي���ة وا�شع���ة االنت�ش���ار يف 
مقابلة ُن�رصت اأم����س اجلمعة ”نحن نعار�س 
قطع���ا م���ا تريد اأوروب���ا ر�شمي���ا اأن نفعله 
باإيواء املهاجرين غ���ر ال�رصعيني الذين ال 

يريد االحتاد االأوروبي ا�شتقبالهم“.
ورف����س اتهامات ب���اأن خفر ال�شواحل 
الليب���ي اأطل���ق الن���ار عل���ى عم���ال اإغاث���ة 

يحاولون اإنقاذ مهاجرين.

ال�شعودية: رابط جديد 
للقطريني بعد حجب ال�شابق

ال�شني واالإمارات توقعان 
13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

مقتل 4 قيادات حوثية يف 
ق�شف للتحالف �رصقي �شنعاء

ليبيا ترف�س اإقامة مراكز 
للمهاجرين على اأر�شها

“جمعة غ�ضب” يف العراق تطالب “باإ�سقاط الأحزاب ال�سيا�سية”
30 جريحا خالل تفريق تظاهرة ب�شاحة التحرير يف بغداد

قال �شهود عيان اإن 30 متظاهرا اأ�شيبوا جراء 
تفريق قوات االأمن للمتظاهرين يف �شاحة التحرير 

ببغداد.
وتظاه����ر مئ����ات العراقي����ني ام�����س للمطالبة 

بتح�شني اخلدمات يف و�شط العا�شمة بغداد.
وق����ال م�شدر اأمن����ى، اإن بع�����س املتظاهرين 
اأ�شيب����وا بح����االت اختن����اق، بع����د اإط����الق الغازات 

امل�شيلة للدموع.
واأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل 
الربيعي “عدم ح�شول اأية متا�س بني املتظاهرين 

والقوات االأمنية يف �شاحة التحرير”.
ويف الب�رصة التي عانت من �شنوات من االإهمال 
وم�شتوى متدن من اال�شتثمارات احت�شد نحو ثالثة 

اآالف متظاهر خارج مقر املحافظة.
وهتف املتظاه����رون ”�ل�سعب يري����د �إ�سقاط 
االأح����زاب ال�شيا�شي����ة“ يف �شعار م�شاب����ه الآخر �شاع 
يف وقت ث����ورات الربيع العرب����ي يف 2011 يطالب 

باإ�سق����اط �لأنظمة �حلاكمة. وياأتي ذلك فيما يو�جه 
ال�شيا�شي����ون العراقي����ون �شعوب����ات يف ت�شكي����ل 
حكوم����ة جدي����دة بع����د انتخابات ج����رت يف 12 مايو 

و�شابتها مزاعم بالتزوير.
ووع����د رئي�����س الوزراء حي����در العب����ادي، الذي 
ي�شع����ى لوالية ثاني����ة، ب����اأن حكومت����ه �شتخ�ش�س 

متويال مل�رصوعات الكهرباء واملياه يف الب�رصة.
وق����ال خال����د ح�ش����ن )42 عاما( وه����و عامل يف 
القطاع ال�شحي يف الب�رصة ”كل وعودهم اأكاذيب... 

لن ن�شكت“.
اأما يف حمافظة ذي قار، تظاهر اآالف االأ�شخا�س 
يتقدمهم �شيوخ الع�شائر يف �شاحة احلبوبي و�شط 
مدينة النا�رصية، مطالبني باإقالة املحافظ ورئي�س 
جمل�����س املحافظ����ة، وكذل����ك ح����ل كاف����ة جمال�س 

البلدية.
وذك����رت و�شائل اإع����الم حملي����ة اأن التظاهرة 
ج����رت و�شط اإجراءات اأمنية م�ش����ددة، يف حني هدد 

املتظاه����رون با�شتمرار “التظاهرات وخروجها عن 
نطاق ال�شلمية” اإذا مل تنفذ مطالبهم.

ويف حمافظة مي�شان، تظاهر املئات من اأهايل 
مدينة العمارة، مطالبني احلكومة املركزية باإيجاد 

فر�س عمل وحت�شني واقع الكهرباء.
و�ش����ار املتظاه����رون م����ن �شارع دجل����ة و�شط 

املدينة باجتاه مبنى املحافظة �رصق البالد.
ومن جهته����م، طالب املتظاهرون يف حمافظة 
كربالء، بتح�ش����ني اخلدمات والطاق����ة الكهربائية، 

واجناز امل�شاريع املتلكئة.
واأك����د املئات من اأهايل املدينة ت�شامنهم مع 

اأهايل الب�رصة وبقية املحافظات.
وجن����وب  و�ش����ط  حمافظ����ات  يف  وتتوا�ش����ل 
الع����راق، من����ذ مطل����ع يولي����و احل����ايل، تظاه����رات 
احتجاجية مطالبة بتوف����ر اخلدمات والق�شاء على 
الف�ش����اد تخللتها اأعمال عن����ف وحرق مقار االأحزاب 

ال�شيا�شية.

ويوم اخلمي�س دعا رجل الدين ال�شيعي البارز 
مقتدى ال�شدر، الذي ف����ازت كتلته باملركز االأول 
يف االنتخاب����ات العراقية، جميع ال�شا�شة اإلى تاأجيل 
جهود ت�شكيل احلكوم����ة اجلديدة حلني اال�شتجابة 
ملطالب املحتجني بتح�شني اخلدمات يف اجلنوب.

ومتك����ن ال�ش����در م����ن قب����ل يف ح�ش����د ع�رصات 
االآالف من املواطن����ني لل�شغط من اأجل اال�شتجابة 
ملطالب����ه. و�شن م�شلح����ون تابعون ل����ه انتفا�شات 
عنيفة �شد القوات االأمريكية بعد غزو العراق عام 
2003. وع����رب املرج����ع ال�شيعي االأعل����ى يف العراق 
اآي����ة اهلل عل����ي ال�شي�شت����اين عن ت�شامن����ه اأي�شا مع 
املحتج����ني. واجتاحت االحتجاجات مدنا يف اجلنوب 
وه����ي املنطقة الت����ي يرتكز فيه����ا ال�شيعة. وُقتل 
ثالثة متظاهرين واأ�شيب الع�رصات من اأفراد االأمن.
واحت�ش����د املحتج����ون يف بع�����س املناط����ق يف 
مدخل حقول نفطية كربى لكن م�شوؤولني قالوا اإن 

االإنتاج مل يتاأثر.

• احتجاجات تطالب بتح�شني اخلدمات يف بغداد	

قار  وذي  الب�صرة  حمافظتي  يف  االآالف  مب�صاركة  اجلمعة،  اأم�س  كبرية،  تظاهرات  انطلقت 

جنوبي العراق، فيما اأعرب متظاهرون يف بغداد عن ت�صامنهم وحاولوا اقتحام املنطقة اخل�صراء.

وتظاهر اآالف العراقيني الغا�صبني من تردي اخلدمات يف العا�صمة بغداد ويف الب�صرة جنوب 

التي  ملظاهراتهم  ت�صعيد  يف  ال�صيا�صية  للأحزاب  مناه�صة  هتافات  ورددوا  اجلمعة  اأم�س  البلد 

يدعمها كبار رجال الدين بالعراق.

اأعلن���ت وزارة ال�شح���ة الفل�شطيني���ة مقتل 
4 اأ�شخا����س بق�شف اإ�رصائيل���ي على مواقع عدة 
عل���ى ح���دود غ���زة، بعد ان���دالع ا�شتب���اكات بني 
فل�شطينيني واجلي����س االإ�رصائيلي اأم�س اجلمعة، 

قرب ال�رصيط العازل يف القطاع.
اأن  فل�شطيني���ة  اإع���الم  و�شائ���ل  واأف���ادت 
املدفعية االإ�رصائيلي���ة اأطلقت قذيفتني �شوب 
نقط���ة ر�ش���د تابع���ة لكتائ���ب الق�ش���ام اجلناح 
الع�شكري حلركة حما����س يف خانيون�س، ما اأ�شفر 

عن مقتل الفل�شطينيني.
كذل���ك  االإ�رصائيلي���ة  املدفعي���ة  واأطلق���ت 
قذ�ئفه���ا على نق���اط ر�سد قرب خمي���م �لعودة 
����رصق جباليا واأخ���رى �رصقي خمي���م الربيج و�شط 
قطاع غزة و�رصقي مدينة رفح ما اأ�شفر عن مقتل 

فل�شطينيني اثنني واإ�شابة اآخرين.
واأو�ش���ح مدي���ر امل�شف���ى املي���داين �رصقي 
خانيون����س، اأن قتيل���ي خانيون����س و�ش���ال ال���ى 
امل�شف���ى اأ�ش���ال ممزق���ة. وتواف���د املئ���ات م���ن 
الفل�شطينيني منذ ال�شباح اإلى خميمات العودة 
اخلم�ش���ة على طول احل���دود ال�رصقية لقطاع غزة 
للم�شارك���ة يف جمع���ة: “لن مت���ر املوؤام���رة على 
حق���وق الالجئ���ني ي���ا وكال���ة الغ���وث”. واأ�شعل 
املتظاهرون اإط���ارات ال�شيارات للت�شوي�س على 

القنا�ش���ة االإ�رصائيلي���ني املنت�رصي���ن عل���ى طول 
احل���دود ال�رصقي���ة للقط���اع، فيما اأطل���ق اجلنود 
االإ�رصائيلي���ون الن���ار عل���ى املتظاهرين يف خميم 
العودة �رصق خ���ان يون�س ما اأ�شف���ر عن اإ�شابات 

عدة بني الفل�شطينيني.
من جان���ب اآخر، اأك���د الرئي����س الفل�شطيني 
حممود عبا����س اأن القد�س هي عا�شمة فل�شطني 
االأبدي���ة، ول���ن يك���ون هن���اك �ش���الم وال اأمن وال 
ا�شتق���رار الأحد بدونها، من���ددا باإقرار الكني�شت 

ملا ي�شمى بقانون”الدولة القومية اليهودية”.
ج���اء ذل���ك، يف بي���ان �ش���ادر ع���ن الرئا�شة 

الكني�ش���ت  اإق���رار  في���ه  اأدان���ت  الفل�شطيني���ة، 
اال�رصائيل���ي ملا ي�شمى بقان���ون “الدولة القومية 
اليهودي���ة”، واعتب���ار القد����س عا�شم���ة موحدة 
الإ�رصائي���ل، واعت���رب البي���ان اأن���ه يك�ش���ف الوجه 
العن����رصي لالحت���الل االإ�رصائيل���ي وخمالفته لكل 

قرارات ال�رصعية الدولية.
واأك���دت الرئا�شة الفل�شطينية يف بيانها، اأن 
اإقرار مثل ه���ذه القوانني الباطلة والعن�رصية لن 
يغر الو�شع التاريخي ملدينة القد�س باعتبارها 
عا�شم���ة دولة فل�شط���ني املحتل���ة، و”لن يثني 
�شعبنا عن ن�شاله امل�رصوع لدحر االحتالل واإقامة 

دولت���ه امل�شتقل���ة”. واأ�ش���ار البيان اإل���ى اأن هذا 
القان���ون هو اأحد اأ�ش���كال املوؤامرة على الق�شية 
الوطني���ة ويف مقدمته���ا القد����س مبقد�شاته���ا، 
والت���ي كان اآخره���ا اإع���الن الوالي���ات املتح���دة 
االأمريكية نقل �شفارتها اإلى القد�س واالعرتاف 

بها عا�شمة الإ�رصائيل.
واأ�ش���ارت الرئا�ش���ة اإل���ى اأن ه���ذا القان���ون 
يكر����س “مب���داأ االحتالل ال���ذي يتنك���ر لقرارات 
ال�رصعي���ة الدولية، خا�ش���ة اأن �شيا�ش���ة االحتالل 
تتمثل يف تهويد القد�س، وف�شلها عن حميطها 
املجتم���ع  الرئا�ش���ة،  وطالب���ت  الفل�شطين���ي”. 
الدويل بالتدخل، وحتمل م�شوؤولياته لوقف هذه 
القوان���ني العن�رصية عرب ال�شغ���ط على اإ�رصائيل، 
واإلزامه���ا بتطبي���ق ق���رارات ال�رصعي���ة الدولية، 
انتهاكاته���ا  عل���ى  وحما�شبته���ا  وم�شاءلته���ا 
املمنهج���ة للقوانني والقرارات الدولية. واأكدت 
الرئا�شة اأن حق ال�شع���ب الفل�شطيني يف العودة 
اإل���ى اأر�شه حق مقد�س وثاب���ت وكفلته ال�رصعية 
الدولي���ة ويف مقدمته���ا الق���رار 194 الذي ن�س 
على ح���ق الع���ودة لالجئ���ني الفل�شطينيني اإلى 
منه���ا  هج���روا  الت���ي  وممتلكاته���م  اأرا�شيه���م 
وتعوي�شه���م، و�ش���ّن هذا القان���ون العن�رصي لن 

ي�شقط هذا احلق املقد�س.

نيران إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة
رام اهلل/ غزة ـ وكاالت: 

بغداد ـ وكاالت:

حممود عبا�س يدين قانون “الدولة القومية اليهودية”

• من م�شرة غا�شبة خرجت يف غزة 	



واأ�ساف: “قيل لنا يف وقت �سابق اإن االتفاق 
النووي مع اإيران �سيغري �سلوكها، و�ستكون لدينا 
عالقات اأف�سل مع االإيرانيني، وميكننا اأن نتحدث 
معهم حول خمتلف الق�ساي���ا واجلهود امل�سرتكة 
والتعاون.. لكن هذا مل يحدث بعد االتفاق النووي، 
وراأين���ا اأن اإيران كثفت م���ن تالعبها واأفعالها من 
حي���ث دعم اجلماعات االإرهابية واالأن�سطة املدمرة 
يف املنطقة وبرامج ال�سواريخ والتدخل يف �سوريا 
والتدخل يف اليمن وجمموع���ة وا�سعة من االأن�سطة 
االأخ���رى”.  و�س���دد عل���ى اأن االإيراني���ني “العبون 

�سيئون، وما يزالون العبني �سيئني”.
واأ�سار دان كوت�س اإلى ح�سا�سية وجود القوات 
االإيرانية يف املنطقة اجلنوبية الغربية من �سوريا، 
مو�سح���اً اأن “هناك العديد من ال���دول تتواجد يف 
ه���ذه املنطق���ة واأن اأي فر�سية خاطئ���ة قد توؤدي 
اإل���ى اندالع ����رارة حدث ما، وه���ذه نقطة ح�سا�سة 
للغاية مل نهتم بها”.  واأ�ساف اأن “الو�سع يف هذه 
املرحلة يثري قلق الواليات املتحدة، الأن اإ�رائيل 
ذك���رت اأنها لن ت�سمح بوجود اإيران ونفوذها على 
ط���ول حدوده���ا، و�ستتخذ اإج���راءات”. وذكر مدير 
وكالة املخابرات الوطني���ة االأمريكية اأنه “يف هذه 
النقطة احل�سا�س���ة واملتاأزمة من العامل، قد توؤدي 
����رارة خاطئة اإلى ح���دوث م�سكلة كب���رية”. وردا 
عل���ى �سوؤال حول قدرة رو�سيا على طرد اإيران من 
�سوريا، قال دان كوت�س: “بناًء على تقديراتنا، من 
امل�ستبعد اأن متتلك رو�سيا االإرادة اأو القدرة على 
مواجه���ة قرارات اإي���ران ونفوذه���ا )يف �سوريا(”. 
واعترب اأنه “يج���ب على رو�سيا زي���ادة التزاماتها 
االقت�سادي���ة والع�سكرية )ل�سوري���ا(. تقييمنا هو 

اأنهم مرتددون يف القيام بذلك”.

وبه���ذا االإج���الء تك���ون رو�سيا ق���د و�سعت 
يدها عل���ى منطقة جديدة يف اجلن���وب ال�سوري، 
مبوج���ب اتفاق مع ف�سائل معار�سة على ت�سليم 
القنيط���رة عن���د احل���دود م���ع اإ�رائي���ل ودخول 
ال�رطة الع�سكرية الرو�سية اإليها يرافقها عنا�ر 

من جي�س النظام.
م���ن جهت���ه، ق���ال مدي���ر املر�س���د رام���ي 
عبدالرحمن لوكالة “فران�س بر�س” اإن “احلافالت 
و�سل���ت اأم�س اخلمي�س اإلى منطقة حتت �سيطرة 
قوات النظام يف حمافظة القنيطرة، على اأن تبداأ 
الي���وم الدخول اإل���ى مناطق �سيط���رة الف�سائل 

متهيداً لبدء عملية االإجالء”.
ومل يت�سح وفق عبدالرحمن عدد املقاتلني 

واملدني���ني الذين �سيتم اإخراجه���م اإلى ال�سمال 
ال�س���وري فيما حتدث م�س���در معار�س مفاو�س 
يف القنيط���رة ل�”فران�س بر�س” عن ب�سعة اآالف، 
م�سرياً اإلى اأن العملية بداأ منت�سف اأم�س اجلمعة. 
وتتزام���ن عملي���ة اإج���الء اأم باطن���ة م���ع عمليات 
انت�سار وا�سعة لقوات النظام يف اآخر ما تبقى من 
مناطق يف ريفي درعا والقنيطرة، بح�سب ما اأفاد 

املر�سد ال�سوري.
يذك���ر اأن اتفاق االإج���الء يف القنيطرة �سبقه 
موؤخرا عملية اإجالء ل�سكان بلدتي الفوعة وكفريا 
املواليت���ني للنظام بريف اإدلب ال�سمايل �سوب 
ري���ف حلب. وا�ستكمل فجر اجلمع���ة اإنهاء عملية 

اإجالء البلدتني، وفق املر�سد.

م���ن جانبها، قال���ت وزارة الدف���اع الرو�سية 
اإن نح���و 1.7 ملي���ون �س���وري �سيتمكن���ون م���ن 
الع���ودة ملناطقهم قريبا، م�س���رية اإلى اإر�سالها 
مقرتحات مف�سلة الأمريكا ب�ساأن عودة الالجئني 

ال�سوريني.
اإل���ى  الرو�سي���ة  االإع���الم  وكال���ة  ون�سب���ت 
وزارة الدف���اع قولها اأم�س اجلمع���ة اإنها اأر�سلت 
مقرتحات مف�سلة لوا�سنطن ب�ساأن تنظيم عودة 
الالجئ���ني ل�سوريا بع���د اتفاقات تو�س���ل اإليها 
الرئي�س فالدمي���ري بوتني مع نظ���ريه االأمريكي 
دونال���د ترام���ب. ونقل���ت الوكال���ة عن ال���وزارة 
قوله���ا اإن اأكرث من 1.7 مليون الجئ �سيتمكنون 

من العودة ل�سوريا.

ال�ساحة  “اإيران العب �سيئ على  اأن  الوطنية االأمريكية، دان كوت�س،  اعترب مدير املخابرات 

الدولية”، موؤكداً اأن “رو�سيا لي�ست لديها االإرادة اأو القدرة الإخراج اإيران من �سوريا”.

واعترب كوت�س خلل موؤمتر “اأ�سنب” للأمن يف كولورادو، اأن “�سلوك اإيران املخرب يف املنطقة 

ان�سحاب  رغم  يتغري  مل  اإي��ران  �سلوك  اأن  االأمريكية  املخابرات  مدير  واأو�سح  م�ستمرا”.  زال  ما 

وا�سنطن من االتفاق النووي.

برلين ـ دب أ: 

عواصم ـ وكاالت: 

أنقرة ـ رويترز:

سيول  ـ اف ب: 

موسكو ـ آر تي: 

ذك����رت و�سائ����ل اإع����الم اأملاني����ة، اأن 
�سلطات البالد ال ت�ستبعد اأن يكون هجوم 
بال�س����الح االأبي�����س، وق����ع اأم�����س اجلمعة، 
اعت����داًء اإرهابًي����ا، واأ�ساف����ت اأن ال�رط����ة 
اعتقل����ت ال�سخ�س الذي هاج����م حافلة يف 
مدين����ة لوب����ك، �سمايل الب����الد، واأوقع 14 

م�سابا.
وكانت ال�رط����ة يف والي����ة �سل�سفيغ 
هول�ستاي����ن، الت����ي تق����ع بها لوب����ك، قد 
توي����رت  عل����ى  �ساب����ق  وق����ت  يف  اأوردت 
اأن هن����اك انت�س����ارا كب����ريا الأف����راد االأمن 

باملدينة، وفق ما نقلت رويرتز.
“هن����اك حالي����ا  واأو�سح����ت ال�رط����ة 
انت�س����ار كبري لل�رط����ة يف لوبك. نحقق يف 
الو�سع و�سنديل مبزيد من املعلومات يف 

وقت الحق”.
ومل ت�ر ال�رطة اإل����ى دوافع الهجوم، 
كم����ا مل تذك����ر و�سائل االإع����الم �سيئا عن 
ال����ذي نف����ذ العملي����ة،  هوي����ة ال�سخ�����س 
واكتفت باالإ�سارة اإلى متّكن قوات االأمن 

من اإلقاء القب�س على املنفذ.

اأعلن���ت ال�رطة الرتكي���ة اأنها األقت 
القب�س على اأرملة اأب���و عمر ال�سي�ساين، 
اأحد قادة تنظيم داع�س، الذي قتل منذ 
عام���ني، يف عملية ملكافح���ة االإرهاب يف 

ا�سطنبول ال�سهر احلايل.
وكان اأبوعم���ر ال�سي�س���اين يو�س���ف 
واأح���د  التنظي���م  ح���رب”  “وزي���ر  باأن���ه 
زعي���م  م���ن  املقرب���ني  امل�ست�ساري���ن 
البغ���دادي. وقتل  بك���ر  اأبو  “داع����س”، 
ال�سي�ساين، وهو من اأ�سل جورجي، اأثناء 
ا�شتب���اكات يف مدين���ة ال�رشق���اط جنوب 

املو�سل بالعراق يف يوليو 2016.
وقالت ال�رطة يف بي���ان اإنها األقت 
القب����س على الزوجة، �سمن 5 اأ�سخا�س 
متزامن���ة  مداهم���ات  يف  اعتقلته���م 
با�سطنب���ول ليل���ة الراب���ع م���ن يولي���و، 
ا�ستهدف���ت اأ�سخا�س���اً يعتق���د اأن لهم 
�سالت مبناطق ����راع وي�سعون لتنفيذ 

هجمات.
كما ذكرت اأنها اكت�سفت اأن املراأة 
ه���ي اأرملة ال�سي�ساين عق���ب ا�ستجوابها 
لعدة اأيام بعدما تب���ني اأن جواز �سفرها 
مزيف. واأ�سارت ال�رط���ة اإلى اأن حمكمة 
ر�سمي���اً  اأم���راً  اأ�س���درت  ا�سطنب���ول  يف 
باحتجازه���ا ي���وم 17 يولي���و، م�سيف���ة 
اأن لديه���ا ابن���ني م���ن ال�سي�س���اين لكن 

مكانهما غري معلوم.

اأ�سدرت حمكمة يف كوريا اجلنوبية، 
اأم����س اجلمعة، حكما بال�سجن 8 �سنوات 
على الرئي�س���ة ال�سابقة باك جون هاي، 
بع���د اإدانتها باإه���دار اأم���وال حكومية، 
والتدخ���ل يف االنتخابات الربملانية عام 
2016. وكان حك���م قد �سدر على باك 
بال�سجن 24 عاما، بعدما اأدانتها حمكمة 
اأق���ل درج���ة يف اأبريل باتهام���ات بينها 

الر�سوة وا�ستغالل النفوذ.
ونقلت رويرتز ع���ن متحدثة با�سم 
املحكم���ة قولها اإنه يج���ب ق�ساء جميع 
االأح���كام اإذا مت تاأييده���ا. وكانت باك 
يف  دميقراطي���ا  منتخ���ب  رئي����س  اأول 
كوري���ا اجلنوبية يجرب عل���ى اال�ستقالة 
حينم���ا اأمرته���ا املحكم���ة الد�ستوري���ة 
بالتنح���ي بع���د ف�سيح���ة ك�سف���ت عن 
�سبك���ة ف�ساد من الزعم���اء ال�سيا�سيني 
واأ�سح���اب ال�ركات الك���ربى. وق�ست 
حمكمة �سول املركزية اجلزئية باأن باك 
تواطاأت مع م�ساعدين �سابقني الإهدار 
اأموال حكومية تبلغ قيمتها نحو 26.49 
م���ن جه���از املخاب���رات  ملي���ون دوالر 
الوطني، كما اأدينت بالتدخل يف اختيار 
احلزب احلاكم ملر�سحيه يف االنتخابات 
لتعه���دات  انته���اك  يف  الربملاني���ة 

الرئي�س باحرتام نظام احلزب.

اأعلن���ت الوكالة الفدرالي���ة الرو�سية 
للمالح���ة البحري���ة والنهري���ة ع���ن احتجاز 
3 �سف���ن �سحن تابع���ة ل�رك���ة “باملايل” 
الرتكي���ة يف ميناءي���ن رو�سي���ني ب�سب���ب 
مت  اأن���ه  الوكال���ة  واأو�سح���ت  خمالف���ات. 
احتج���از �سفين���ة “ريروي���ل 5” يف مين���اء 
اأزوف الرو�س���ي يوم 20 ماي���و و�سفينتي 
“ريروي���ل 3” و”مري ج���الل با�ساييف” يف 
ميناء رو�ستوف على الدون يومي 4 يونيو 
و30 يوني���و عل���ى التوايل. وبع���د تفتي�س 
ال�سف���ن، اكت�سفت هيئ���ة مراقبة املوانئ 
عدًدا م���ن املخالفات لالتفاقي���ة الدولية 
“حول العم���ل واملالحة البحرية”، حيث مل 

يتم دفع الرواتب لطواقم ال�سفن.
وبن���اء على ذل���ك رف�س���ت ال�سلطات 
يف امليناءي���ن الرو�سيني ال�سماح باخلروج 
م���ن امليناءي���ن لل�سفن الت���ي كانت تنفذ 
رحالتهم حتت علم مالطا، وعدد من اأفراد 

طواقمها مواطنون رو�س.
وكان اأف���راد طاق���م �سفينة “ريرويل 
5” ق���د اأعلن���وا اإ�رابا ع���ن الطعام مبيناء 
اأزوف الرو�س���ي احتجاج���ا على ع���دم دفع 
رواتبه���م. وتبل���غ قيمة الدي���ون على ذمة 

ال�ركة الرتكية نحو 100 األف دوالر.

ألمانيا

تركيا

كوريا الجنوبية

 �سحايا بهجوم احلافلة 
و”االإرهاب” غري م�ستبعد

القب�س على اأرملة 
“وزير حرب داع�س”

حمكمة متدد �سنوات 
ال�سجن للرئي�سة ال�سابقة
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نظام االأ�سد يدخل اأول قرية بالقنيطرة بعد اتفاق ت�سليمها

اأكد اأن �سلوكها مل يتغري رغم ان�سحاب وا�سنطن من االتفاق النووي

رو�سيا: 1.7 مليون �سوري �سيتمكنون من العودة ملناطقهم قريبا

• دان كوت�س يف موؤمتر اأ�سنب	

• عملية اإجالء املقاتلني من القنيطرة	

دخلت 10 حافلت قرية اأم باطنة يف حمافظة القنيطرة بجنوب غرب �سوريا لبدء عملية 

اإجلء ف�سائل املعار�سة باجتاه �سمال �سوريا، ح�سب ما اأفاد به تلفزيون النظام ال�سوري.

و�سي�سمل االإجلء املقاتلني الذين رف�سوا الت�سوية التي اأبرمتها املعار�سة مع رو�سيا، 

و�سيتم نقلهم اإىل اإدلب.

ويق�سي اتفاق االإجلء بعودة االأمور اإىل ما كانت عليه قبل العام 2011، وقبول مقاتلي 

املعار�سة وعائلتهم بالعودة اإىل ح�سن النظام اأو خروج الراف�سني للتفاق باجتاه املناطق 

ال�سمالية.

احتجاز 3 �سفن 
تركية يف رو�سيا

انفجار غام�س يقتل �سخ�سني و�سط اإيران

واشنطن ـ اف ب:

 اأعلن البيت االأبي�س اأن الرئي�س دونالد ترامب طلب من م�ست�ساره لالأمن القومي جون بولتون دعوة 
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اإلى وا�سنطن يف اخلريف.

وقالت املتحدثة با�سم البيت االأبي�س �سارة �ساندرز يف تغريدة على تويرت اإنه خالل اللقاء االأول بينه 
وبني بوتني االثنني يف هل�سنكي، وافق الرئي�س االأمريكي على “موا�سلة احلوار” بني م�ست�ساَري البلدين 
لالأم���ن القوم���ي. واأ�سافت اأن ترامب طلب م���ن م�ست�ساره لالأمن القومي جون بولت���ون “اأن يدعو الرئي�س 
بوت���ني اإلى وا�سنطن يف اخلريف، وهذه املحادثات جارية حاليا”. وياأتي ذلك بعد اجتماع قمة جمع ترامب 
وبوتني يوم االثنني املا�سي يف العا�سمة الفنلندية هل�سنكي، ومازال يثري اجلدل ب�سبب ت�ريحات اأدلى 
به���ا ترامب عن التدخل الرو�س���ي باالنتخابات االأمريكية. وقال ترامب اإنه كان يق�سد العك�س متاما عندما 

قال يف هل�سنكي اإنه ال يرى مربرا للتدخل الرو�سي يف انتخابات الرئا�سة االأمريكية عام 2016.

بوتني اإلى وا�سنطن يف اخلريف املقبل

طهران ـ رويترز:

 قت���ل �سخ�س���ان، اأم����س اجلمع���ة، جراء 
انفجار مل تع���رف اأ�سباب���ه يف معمل �سناعي 
و�س���ط اإي���ران، بح�س���ب م���ا ذك���رت وكاالت 
اأنباء ر�سمية اإيراني���ة. واأفادت وكالة “اإرنا” 
الر�سمية باإ�سابة �سخ����س ثالث يف االنفجار 

ذات���ه ال���ذي اأدى اإل���ى ن�سوب حري���ق �سخم 
مدين���ة  م���ن  بالق���رب  �سناع���ي  معم���ل  يف 
خم���ني، الواقع���ة مبحافظ���ة مرك���زي و�سط 
اإيران. ونقلت الوكالة ع���ن م�ساعد ال�سوؤون 
ال�سيا�سية واالأمنية ملحافظ “مركزي”، فتح 
اهلل حقيقي، قوله اأن عنا�ر االإطفاء متكنوا 

من اإخم���اد احلريق، لكنهم ظل���وا يف املكان 
لتربيد املنطق���ة املجاورة ومن���ع اندالع اأي 
حرائ���ق اأخرى. واأ�ساف اأن اأ�سباب احلادث ما 
زالت قيد الدرا�سة، و�س���دد على اأن “االأهم 
بالن�سب���ة لن���ا االآن توف���ري االأم���ان لالأماك���ن 

املحيطة مبوقع احلريق”.

عواصم ـ وكاالت: 



تشهد البطولة العربية الـ17 لكرة 
السلة للشــباب تحت )18 عاًما( 
اليوم، مواجهــة خليجية خالصة 
يف ختــام الدور التمهيدي، حينام 
يلتقي منتخبنا الوطني بشــقيقه 
املنتخــب اإلمارايت وجهــا لوجه، 
يف متام الســاعة السادســة مساًء 

بتوقيت مملكة البحرين. 
 ويتصــدر منتخبنا الوطني قامئة 
ترتيــب البطولة برصيد 10 نقاط 
جمعها مــن 5 انتصارات متتالية 
تونــس، مــر،  عــى حســاب 
عى  واألردن  الجزائر  الســودان، 

التوايل. 
املنتخــب  ميتلــك  املقابــل،  يف   
اإلمارايت يف رصيــده 5 نقاط من 
انتصار واحد عى حساب الجزائر 
و3 خســائر من مر، الســودان 

وتونس. 
 ويسعى منتخبنا الوطني ملواصلة 
سلســلة انتصاراتــه يف البطولــة 
والحفــاظ عى ســجله خاٍل من 
الهزائــم ونيــل العالمــة الكاملة 
بتحقيق االنتصار الســادس عى 

التوايل. 
 يف املقابــل، يســعى املنتخــب 
املــدرب  بقيــادة  اإلمــارايت 
لتحقيق  إبراهيــم،  عبدالحميــد 
الفــوز مــن أجل املنافســة عى 
املركــز الرابع املؤهــل إىل الدور 

نصف النهايئ. 
 املنتخبان يعرفان بعضهام جيدا 
وال توجد أي حالة غموض أو عدم 
وضــوح بينهام واألمر مكشــوف 
جدا لهام، السيام أنهام تقابال يف 3 
مناسبات سابقة وهو ما يجعل أيا 
منهام يعرفه اآلخر معرفة جيدة 
وســيكون أمر الخطوط مكشوفا 
إال أن اشــراطات التعامل الفني 
يف املباراة ومجرياتها هو الذي قد 
يختلف، ودامئا ما تحفل مباريات 
واإلثــارة  بالنديــة  الشــقيقني 
الرفيــع، وهو  الفني  واملســتوى 
أمر طبيعي جــدا نظرا ملا يضمه 
املنتخبــان من العبــني مميزين، 
وذلك ميهــد الطريــق للمدربني 

للوقوف عى أدق التفاصيل. 
 ويضــم الجهاز الفنــي ملنتخبنا 
مدرب املنتخب ســلامن رمضان، 
واملســاعدين للمــدرب حســني 

قاهري وحسن ميك. 
 وتضم قامئــة “األحمر” الالعبني: 
كريم محمد، عيل حســني، راشد 
أحمــد، مزمــل أمــر، مصطفى 
حســني، باقر عيىس، نواف نبيل، 
عيىس أحمد، أحمد حسني، أحمد 
خليفــة، عبدالله الكوهجي، عيل 

جابر وسيدعيل محمود. 

 

تحضراتــه  منتخبنــا  واختتــم 
الفنية ملواجهــة اليوم، عرب حصة 
تدريبيــة واحدة خاضهــا صباح 
أمس عــى صالــة البطولة، فيام 
خصص الجهــاز اإلداري ملنتخبنا 
مساء أمس جولة ترفيهية لالعبني 
ووجبة عشاء خاصة أثناء الراحة 
اإلجباريــة لألحمــر الشــاب، إذ 
كان للجولــة بالغ األثر يف نفوس 

الالعبني. 
 وسبق تدريب منتخبنا الصباحي 
أمس، جلسة فنية عقدها الجهاز 
الفني لألحمر مبقر اإلقامة، رشح 
خاللهــا املــدرب مراكــز القــوة 
اإلمارايت،  للمنتخــب  والضعــف 
الالعبــني يف  وواجبــات جميــع 

املباراة. 
 الجدير ذكــره أن نظام البطولة 
ينص عى تأهــل أصحاب املراكز 
مــن األول إىل الرابــع إىل الدور 
نصف النهايئ، إذ سيواجه صاحب 
الحاصل  الفريــق  األول،  املركــز 
عى املركــز الرابع، فيــام يلتقي 
الثالث،  املركز  الوصيف بصاحب 
بطريقة إخــراج املغلوب وصوال 
للمباراة النهائية، يف حني ستودع 
املنتخبات من املركز الخامس إىل 

السابع البطولة. 

  الكوهجي: استفادة كبيرة 
من البطولة 

 قــال العــب منتخبنــا الوطني 
للشــباب، عبدالله  الســلة  لكرة 
الكوهجي، إن املشاركة يف البطولة 
العربية لكرة السلة، تعترب فرصة 
مناسبة لتجهيز منتخبنا وتحضره 
للبطولة اآلســيوية املؤهلة لكأس 

العــامل التــي ســتقام بالعاصمة 
التايلنديــة بانكوك مطلع شــهر 

أغسطس املقبل. 
وأضاف: “هدفنا من املشاركة يف 
البطولة تحقيق أفضل اســتفادة 
فنية ممكنة، ألن هــذه البطولة 
هي إعــداد قــوي ملنتخبنا نظرا 
لالحتــكاك مبنافســني أقوياء من 
املدرســة االفريقية مثل املنتخب 
التنصيــف  صاحــب  املــري 
الســادس عرش عاملًيــا واملنتخب 
الجزائــري،  ونظــره  التونــي 

ومنتخب السودان أيًضا”. 
التي  اإليجابيــة  النتائــج  وعــن 
يف  الوطنــي  منتخبنــا  حققهــا 
البطولة وتصدره الدور التمهيدي: 
“ال شــك أنها نتائج جيدة ولكنها 
ليســت هدفنا مقابــل األهداف 
الرئيســية التي نطمــح أن نجني 

مثارها من هذه املشاركة”. 
 وأشــاد الكوهجي بالتزام جميع 
الالعبني وبحالة االنضباط  زمالئه 
العالية التي تتميز بها املجموعة 
يف أوقــات الوجبات والتدريبات، 
مرجًعا ذلك إىل أن جميع الالعبني 

يدركــون جيدا ما لهــم وعليهم 
وواجباتهــم ومــا هــو املطلوب 

منهم. 
 ولفــت العب منتخبنــا الوطني 
أن هــذه الحالة مــن االنضباط 
وااللتزام ووعي الالعبني تســاهم 
يف نجــاح املشــاركة يف البطولة، 
إيجابيــات كثرة عى  وتعكــس 
يســعى  التــي  املقبلــة  الفــرة 
فيهــا الجميع لتحقيــق أهداف 

املشاركة. 

 أدوار كبيرة لصانع األلعاب 
باقر عيسى 

 برز صانع ألعاب منتخبنا الوطني 
لكرة الســلة للشباب باقر عيىس، 
بشكل كبر خالل لقاءات منتخبنا 
يف املرحلــة املاضية من البطولة، 
وقام إىل جانــب زمالئه الالعبني 
بأدوار مميزة ساهمت يف تحقيق 

االنتصارات الخمسة. 
 ويتميــز باقر باملرونــة والخفة 
والرسعة والقــدرة عى االخراق 
أهم أدواره ويقوم تنظيم هجوم 

منتخبنا وتوجيهه من خالل قدرته 
عى التحكــم يف الكــرة والتأكد 
من وصولها لالعب املناســب يف 

الوقت املناسب. 
 ويجيــد باقــر االخراقات تحت 
بالكــرة  املراوغــة  الحلــق مــع 
للســلة  والوصــول  وتنطيطهــا، 
بالكرة من أقــر الطرق، إضافة 
إىل التحكــم الجيد بالكرة، أما يف 
حالة الدفــاع، فإنــه يعمل عى 
االســتحواذ عى الكــرات املرتدة 
مــن مهاجمي الفريــق املنافس، 
ولكنــه يف بعــض األحيــان يقوم 
بــأدوار أخــرى أكــر فاعلية من 

ذلك. 
 باقر الذي بلغ معدل مشاركته يف 
املاضية  الخمس  منتخبنا  لقاءات 
20.23 دقيقة، فإنه اســتطاع أن 
ميرر 17 متريرة حاســمة لزمالئه 

للتسجيل مبعدل 3.4 %. 
 وسجل باقر 36 نقطة مبعدل 39 
% منها 4 تصويبات ثالثية مبعدل 
25 % و9 تصويبات ثنائية، وبلغ 
معدل تسجيل باقر من الرميات 
الحــرة 60 %، فيام بلــغ معدل 

فاعلية باقر الهجومية 51. 
 ويف الجانــب الدفاعي، قام باقر 
بـــ9 عمليات رسقــة للكرات من 
هجــوم املنافس مبعــدل 1.8 %، 
فيــام بلــغ مجمــوع متابعــات 
الكرات املرتــدة من الحلق لباقر 
يف الشــقني الهجومــي والدفاعي 

20 متابعة مبعدل 4 %. 

   متابعة مستمرة 
لرئيس البعثة 

 يحــرص رئيــس وفــد منتخبنــا 
الوطنــي لكرة الســلة للشــباب 
أنور رشف عى متابعة كافة أمور 
بعثة منتخبنا املشاركة يف البطولة 
تحتضنها  والتي  للشباب  العربية 
العاصمــة املريــة - القاهــرة، 
بهــدف توفر كافــة االحتياجات 
بالبعثــة  الخاصــة  واملتطلبــات 
وبحث األمور التنظيمية املتعلقة 
اإلداري  العمل  مبتابعة وتنظيــم 

والفني واإلعالمي. 
 ويف ظــل ضغط العمــل اليومي 
الــذي يتطلب متابعــة أكر من 
نشــاط، يبــذل رئيــس البعثــة 
جهوًدا كبرة يف سبيل تأمني كافة 
الظروف وتسخر كافة اإلمكانات 
املالمئــة لبعثــة منتخبنــا بهدف 
املنشــودة من  األهداف  تحقيق 

املشاركة يف البطولة. 
 وأكــد رشف أن رئيــس االتحاد 
البحرينــي لكــرة الســلة ســمو 
الشــيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
عــى تواصل دائــم مــع البعثة 
الدعم  أشــكال  لتوفــر مختلف 
إلنجــاح  الالزمــة  والتســهيالت 

مشاركة منتخبنا الوطني. 
 وبــني رشف أن متابعــة وحرص 
ســمو الشــيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة الشخيص تأيت تأكيدا عى 
مــدى اهتامم ســموه باملنتخب 
الوطنــي، وضــامن أن تكون كل 
األجــواء مهيئــة بصورة ســليمة 
ألفــراد البعثــة البحرينية الذين 
حصلــوا عــى كافة التســهيالت 
ومختلف أشكال الدعم والرعاية 

من قبل سموه. 
 وأوضــح رشف أن جميع األمور 
اإلدارية تم الرتيب لها بالشــكل 
املطلــوب الــذي يهيــئ األجواء 
املثاليــة للمنتخــب، مشــرا إىل 
الالعبــني مع  وانضبــاط  التــزام 
الفنــي  الجهازيــن  توجيهــات 
واإلداري، مقدًمــا خالص شــكره 
وتقديره لكافة أفراد وفد منتخبنا 
الالعبني،  والفني وجميع  اإلداري 
مثمًنــا جهودهــم الكبــرة أثناء 

الفرة املاضية من البطولة.

اتحاد الكرة                   المركز اإلعالمي

sports@albiladpress.com
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سيقود طاقم تحكيمي دويل بحريني مباراة فريقي نافابخور وباختاكور األوزبكيني، ضمن الجولة 19 
لدوري سوبر أوزبكستان، إذ ستقام املباراة يوم 28 يوليو الجاري.

وسيدير املباراة حكمنا املونديايل نواف شكرالله، ويعاونه حكمنا املساعد املونديايل يارس تلفت 
والحكم املساعد الدويل نواف شاهني كمساعد ثان.

وتأيت إدارة الطاقم للمباراة بناء عى طلب االتحاد األوزبيك لرشيح طاقم بحريني إلدارة املباراة 
املهمة يف الدوري األوزبيك.

ويعترب تواجد حكامنا يف الدوري األوزبيك تأكيدا عى التميز الكبر والنجاحات املتواصلة للصافرة 
البحرينية عرب ما تحظى به من ثقة كبرة من قبل مختلف االتحادات، إلدارة املباريات املهمة 

والقوية يف مختلف البطوالت.

أوزب��ك��س��ت��ان دوري  ل��ق��م��ة  ب��ح��ري��ن��ي  ط��اق��م 
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“األحمر” يواجه اإلمارات في ختام الدور التمهيدي
مواجه��ة خليجي��ة خالص��ة ف��ي عربية الس��لة للش��باب

تصوير: الرسول الحجيري باقر عيسى  عبداهلل الكوهجي    

من تحضيرات منتخبنا 

القاهرة           محمد الدرازي

منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة رئيس بعثة منتخبنا أثناء متابعة أمور المنتخب

نواف شكراهلل
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العدد 3567

أكد ضيوف دوري خالد بن حمد لكرة 
قدم الصاالت الذي يق��ام تحت رعاية 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س االتح��اد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى، الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لرياضة 
ذوي العزمي��ة س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة، ويقام الدوري بتنظيم 
من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بالرشاك��ة مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتحت 
ش��عار #ملتقى_األجي��ال يف الفرتة من 
24 يوني��و املايض ولغاية 7 أغس��طس 

املقبل.

دوري مميز

أكد الالعب الدويل حسني بابا أن دوري 
خالد ب��ن حمد لك��رة ق��دم الصاالت 
أصبح من الدوري��ات املحلية املتميزة، 
التي تعنى باحتضان الش��باب وتساهم 
الرشيفة،  باملنافس��ة  الفرص��ة  مبنحهم 
إلظهار قدراتهم وإمكاناتهم وموهبتهم 
االس��تفادة  ميك��ن  والت��ي  الكروي��ة، 
لألندي��ة املحلية واملنتخب��ات الوطنية 
االس��تفادة منها مؤك��دا أن وصول هذا 
الحدث إىل نس��خته السادسة واقامة 6 
دوريات ومش��اركة كبرية وواس��عة من 
قب��ل الش��باب البحرين��ي دليل واضح 
عىل نجاح منافس��اتها وتنظيمها الرائع 
والدع��م الذي يحظى ب��ه من مختلف 
وس��ائل اإلعالمية املحلية والذي ساهم 
بش��كل واضح يف انتش��ارها واكتسابها 
س��معة طيبة. وأض��اف أن دوري خالد 
بن حم��د لك��رة الصاالت يف نس��خته 
السادس��ة كفيل بالكشف عن املواهب 
واملتميزي��ن يف مختلف مناطق اململكة 

وصقلها من أج��ل توجيهها يف الطريق 
الصحي��ح، وأن هذه املب��ادرة الضخمة 
والكبرية من سموه سوف تقود الرياضة 
نح��و آف��اق رحب��ة، وس��تخلق قاعدة 
عريضة م��ن مامريس لعبة ك��رة القدم 
داخ��ل الصاالت مش��يدا باملس��تويات 
الفنية الطيبة التي ظهر عليها الالعبون 
والتي تؤكد استعدادهم الجيد للدوري.

دعم الحركتين الرياضية 
والشبابية

وأش��اد الفنان حس��ن محمد بالجهود 
التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة يف دع��م الحركة الش��بابية 
والرياضي��ة يف مملك��ة البحرين مؤكد 
أن س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة مل يدخر الجهود يف سبيل رعاية 
ودعم الش��باب البحريني عىل مختلف 
األصع��دة خصوص��ا الرياضي��ة، مبينا 
أن س��موه حريص عىل دعم الش��باب 
الريايض بجميع أشكال الدعم بالشكل 
الذي يعط��ي انطباع��ا بأهمية عنرص 

الشباب يف املجتمع.
وأكد محمد أن مبادرات س��مو الشيخ 

خال��د ب��ن حم��د آل خليفة ش��املة 
ومتنوعة وش��ملت السواد األعظم من 
الربامج التي تقدم للشباب فقد حملت 
الرياضة والش��باب واإلنس��انية  معاين 
وامل��رح الت��ي يفتخر الوس��ط الفني 

بجائزة سموه للمرح الشبايب.

 اكتشاف المزيد من المواهب

أما الفنان البس��ام عيل فقد أش��ار اىل 
أن دوري خالد بن حمد سيس��اهم يف 
اكتش��اف املزيد من املواهب يف مدق 
وق��رى البحرينية، وإن مش��اركة هذا 
الكم الهائل من العبي األندية واملراكز 

الشبابية والفتيات، سيقود إىل املزيد من 
االكتشافات عىل املدى البعيد، وسوف 
يؤس��س إىل واقع أفضل يف دوري خالد 
بن حمد لكرة قدم الصاالت، مشريا إىل 
أن مبادرة س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة زيادة حجم الالعبني وارشاك 
العدي��د من الالعب��ني مبختلف الفئات 
سيساهم يف اتس��اع رقعة املنافسة لها 
أبعادها اإليجابية ستكون واضحة عىل 

كرة القدم داخل الصاالت.
وبني البس��ام أهمية الدور الذي يقوم 
به س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة يف دعم القطاع الش��بايب وطرح 

األفكار واملبادرات الرائدة التي تساهم 
يف احتضان الش��باب والت��ي من بينها 
دوري سموه لكرة القدم وجائزة سموه 

للمرح الشبايب.

سار يتخطى بوري 

حجز فري��ق نادي س��ار أوىل بطاقات 
التأه��ل اىل ال��دور نص��ف النهايئ من 
دوري خالد ب��ن حمد لالندية الوطنية 
بعد أن تغلب عىل منافسه فريق نادي 
بوري بنتيج��ة 3 أهداف مقابل هدف 
واحد يف أوىل لقاءات الدور قبل النهايئ 

من املسابقة. 

وت��وج العب نادي س��ار محم��د تاج 
بلقب أفضل العب يف املباراة.

عالي يخطف البطاقة الثانية

متك��ن فري��ق ن��ادي عايل م��ن حجز 
البطاق��ة الثاني��ة املؤهل��ة اىل ال��دور 
نصف النهايئ من دوري خالد بن حمد 
لالندي��ة الوطنية بع��د أن تغلب عىل 
منافسه فريق نادي أم الحصم بنتيجة 
6 أهداف مقاب��ل ثالثة يف ثاين لقاءات 

الدور قبل النهايئ من املسابق.
ومنح��ت اللجن��ة الفنية لق��ب أفضل 
الع��ب يف املباراة لالع��ب فريق نادي 

عايل محمد عبدالله.

توبلي يتخطى النبيه صالح 

حقق فريق نادي توبيل فوزا مس��تحقا 
عىل فريق نادي النبي��ه صالح بهدفني 
مقابل واح��د، يف اللقاء الذي جمعهام 
ع��ىل صالة مدين��ة خليف��ة الرياضية، 
ضم��ن منافس��ات رب��ع نه��ايئ دوري 
األندي��ة الوطنية غ��ري املنضوية تحت 

مظلة االتحاد البحريني لكرة القدم.
ومتك��ن العب فريق ن��ادي توبيل عيل 
املال��ي من حصد نجومي��ة لقاء النبيه 

صالح. 

الترجيحية توصل باربار لنصف 
النهائي

حس��مت ركالت الرتجيح آخر بطاقات 
املرب��ع الذهب��ي لفريق ن��ادي باربار 
الذي تخطى فريق نادي س��امهيج يف 
املجم��وع )7/6(، بعد أن انتهى الوقت 
األصيل بالتعادل )2/2(، يف اللقاء الذي 
جمعه��ام ع��ىل صال��ة مدين��ة خليفة 
الرياضية، ضمن منافسات ربع النهايئ.

مبادرات خالد بن حمد تشكل قاعدة االنطالق للتطوير
الضيوف: للصاالت...  سموه  دوري  في  الواسعة  بالمشاركة  أشادوا 

لجنة اإلعالم واالتصال                      دوري خالد بن حمد

لقاء سار وبوري

محمد عبداهلل يتسلم الجائزة

حسين بابا يصافح الالعبين

حسن محمد يوقع في معرض الصور

جيم” “أوك��س��ج��ي��ن  ت���زور   2 بحريني  رج���ل  أق���وى  ل��ج��ان 
الرفاع                         المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

قامت لجنتا الحكام والتسجيل لبطولة 

#أقوى_رجل_بحريني2 بزيارة لنادي 

“أوكسجني جيم” الواقع مبنطقة سار 

باملحافظة الشاملية، وذلك لتقديم رشح عن 

لوائح وأنظمة البطولة، التي ستقام تحت 

رعاية النائب األول لرئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 

البحريني لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة، والذي ينظمه 

املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

بن عيىس آل خليفة تحت شعار #خلك_

وحش يف الفرتة 21 - 23 فرباير 2019، والتي 

سيسبقها إقامة التصفيات التأهيلية يف الفرتة 

-6 8 سبتمرب املقبل مبجمع السيف، حيث 

تأيت هذه البطولة ضمن املبادرات التي 

أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

والهادفة لدعم املجال الريايض واالنساين 

مبملكة البحرين. وقد التقى رئيس لجنة 

الحكام أحمد جمشري وامني الر العام رئيس 

لجنة التسجيل عبدالله السياس مبمثلني عن 

النادي، حيث تحدثا بشكل مفصل عن لوائح 

البطولة وأنظمة التصفيات التأهيلية التي 

ستسبق إقامة املنافسات النهائية، واملقرر 

إقامتها يف سبتمرب القادم مبوقع الحدث، 

والتي ستشهد إقامة 3 مسابقات يف األلعاب 

التالية: لعبة بنج برس “قوة الدفع”، ولعبة 

الرفعة املميتة ولعبة السكوات “قوة الرجلني. 

الجدير بالذكر أن املكتب االعالمي لسمو 

الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل خليفة قد 

فتح باب التسجيل ملرحلة التصفيات املؤهلة 

للبطولة وأيضا األلعاب املصاحبة للكبار 

bhrstron-  االصغار عرب املوقع االلكرتوين

gestman.com، حيث سيكون هناك العديد 

من املفاجآت بانتظار املشاركني والجمهور 

جانب من زيارة نادي أوكجسينعرب الحساب الرسمي للبطولة باالنستغرام.

تقام  مباراتان اليوم الس��بت لحساب 
املجموعة األوىل ضمن الجولة الرابعة 
ل��دوري املراكز الش��بابية الثاين لكرة 
الق��دم الذي تنظم��ه وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة، انسجاماً مع رؤية 
ممث��ل جاللة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة  الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربام��ج املوجهة إىل الش��باب 
البحريني وتنفيذها بصورة مس��تمرة 
طوال العام وهو األم��ر الذي يتوافق 
مع سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة يف إرشاك الش��باب يف برامج 
متنوعة مبختلف املجاالت واسرتاتيجية 
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة 

هش��ام الجودر يف تعظيم دور املراكز 
الشبابية واألندية الوطنية يف احتضان 

الشباب.
ويلتقي يف املب��اراة األوىل فريقا نادي 
مقاب��ة ون��ادي داركليب يف الس��اعة 
السادس��ة مساء، ويف الس��اعة الثامنة 
يلتق��ي مركز ش��باب ك��رزكان ومركز 

شباب أبوقوة.
املباراة األوىل سيس��عى فيها الفريقان 
إىل االبتع��اد عن قاع الرتتيب، إذ يقبع 
مقاب��ة يف املرك��ز الس��ابع قبل األخري 
ب��دون رصيد م��ن النق��اط من ثالث 
خس��ائر يف الجوالت الث��الث املاضية، 
بين��ام يتقدم داركليب عىل منافس��ه 
بفارق األه��داف يف املركز الس��ادس 
وبدون رصي��د أيضاً وف��وز أي منهام 
ل��ن يؤث��ر يف الرتتي��ب عىل مس��توى 

فرق املقدم��ة، وإمكان��ات داركليب 
تبدو أفضل من مقابة لكن الخس��ائر 
الثالث املاضية جعل��ت موقفه صعباً 
يف املنافس��ة وحت��ى يف التأه��ل إىل 
مس��ابقة ال��كأس التي يتأه��ل منها 
الفريق صاحب املرك��ز الثالث يف كل 
مجموعة رغم وج��ود العبني قادرين 

عىل مساعدته عىل الفوز.

كرزكان وأبوقوة 

املب��اراة الثانية س��تجمع فريقا مركز 
ش��باب ك��رزكان متص��در املجموعة 
برصي��د تس��ع نقاط م��ع فريق مركز 
ش��باب أبوق��وة وه��و اختب��ار قوي 
للفريق��ني، ك��رزكان قدم مس��تويات 
متميزة يف النس��خة األوىل كشف فيها 

عن موهبة العبي��ه يف مقارعة الفرق 
القوية وه��و جدير بذلك، وهو فريق 
ال يخىش األقوي��اء وال يلعب بتحفظ، 
وهو ما اتضح جلياً يف النس��خة األوىل 
من دورينا، لكنه س��يكون اليوم أمام 

اختبار صعب.
يف املقاب��ل ف��إن فريق مركز ش��باب 
أبوقوة حامل اللقب خر نقطتني من 
التعادل مع فريق مركز شباب السهلة 
الش��املية يف الجول��ة األوىل بالتعادل 
بهدف��ني مقاب��ل هدف��ني، وس��يكون 
هدفه التف��وق عىل املتص��در ليقفز 
درجتني من املركز الثالث إىل الصدارة، 
ويدرك صعوبة املهمة، ألن الخس��ارة 
من كرزكان ستبقي الفائز يف الصدارة 

وستزيد من صعوبة وضع أبوقوة.

ضمن المجموعة األولى لدورينا

مقابة يواجه داركليب ولقاء مثير بين كرزكان وأبوقوة
اللجنة االعالمية

فريق كرزكان فريق أبوقوة

علي بن خليفة يشيد بتهنئة 
سلمان بن إبراهيم

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: مثن رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة، إشادة رئيس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم نائب رئيس االتحاد الدويل لكرة 
القدم الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة بالطاقم املونديايل 

الذي شارك يف إدارة مباريات كأس العامل 2018 واملكون من 
حكم الساحة الدويل نواف شكرالله، والحكم املساعد الدويل 

يارس تلفت.
وأشاد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة مبضامني 

تهنئة الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة، مؤكدا أنه داعم 
أسايس للتحكيم يف القارة اآلسيوية.

وأوضح أن الشيخ سلامن بن إبراهيم سخر السبل الكفيلة 
برقي وتطور أداء مستويات الحكام يف القارة اآلسيوية، والذي 
انعكس بشكل إيجايب عىل مستوى التحكيم اآلسيوي والتواجد 

الكبري يف مونديال روسيا 2018.
 وأكد أن الطاقم البحريني املونديايل ظهر بصورة مرشفة 
عكست التألق املستمر للصافرة البحرينية يف مالعب كرة 

القدم عىل جميع األصعدة مبا فيها الدولية، حتى بات التحكيم 
البحريني عالمة بارزة وواضحة لنجاحات الرياضة البحرينية 

عموما وكرة القدم خصوصا.

سلمان بن ابر اهيم علي بن خليفة
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أكد نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم للشؤون الفنية ورئيس 
لجن��ة املنتخبات الش��يخ خالد بن 
س��لامن آل خليف��ة أن دعم ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريي��ة 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
س��بب رئييس يف اح��راف العبينا 

بالدوريات خارج البحرين.
وأش��ار الش��يخ خالد بن س��لامن 
إىل أن دعم واهتامم س��مو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د ونظرة س��موه 
الثاقبة لالحراف كان له أبلغ األثر 
يف ارتف��اع عدد الالعب��ني الكرويني 
املحرف��ني خ��ارج البحري��ن إىل 5 

العبني.

 وأوضح أن سموه داعم كبري لتنفيذ 
الري��ايض  االح��راف  اس��راتيجية 
وانعكاس��ها بش��كل إيج��ايب عى 
البحرينية عموما  الرياضة  مستوى 
وكرة القدم خصوصا، خصوصا مع 
االهتامم الكبري الذي أعطاه سموه 
لكرة الق��دم البحريني��ة ومتابعته 
املنتخب��ات  لش��ؤون  املس��تمرة 
املنتخ��ب  خصوص��ا  الوطني��ة، 
الوطني األول الذي شارك يف دورة 
كأس الخليج العريب “خليجي 23” 
التي أقيمت يف ديس��مرب من العام 

املايض.
 وأكد أن دعم س��مو الشيخ نارص 
بن حمد لحركة االحراف الريايض 
الوطنية  املنتخب��ات  العبي  أعطى 
لك��رة القدم دافع��ا لتقديم املزيد 
واألفض��ل، خصوصا مع املس��اندة 

يف  للمنتخ��ب  لس��موه  الكب��رية 
“خليجي 23” سواء قبل أو أثناء أو 
بعد البطولة، والت��ي كان لها أبلغ 
األثر يف الظهور اإليجايب للمنتخب 

يف العرس الخليجي.
 وق��ال إن هذا الظه��ور فتح باب 
املج��ال لالعبي املنتخ��ب الوطني 
لالح��راف خارجيا، تنفي��ذا لرؤية 
سموه يف النهوض بالحركة الرياضية 
يف البحرين، إذ وصل عدد الالعبني 
املحرف��ني إىل 5 حت��ى اآلن وقبل 
مشاركة املنتخب يف نهائيات كأس 

آسيا 2019 باإلمارات.
 وش��دد خالد بن سلامن عى دور 
س��موه يف دعم االحراف الريايض، 
األمر ال��ذي يش��جع الالعبني عى 
الربوز بشكل أكرب والتضحية ألجل 
مس��تقبل أفضل يواص��ل فيه أبناء 

البحرين مس��رية االزدهار للحركة 
الرياضية.

 وأك��د أن االتح��اد البحريني لكرة 
القدم يشيد بهذه الخطوة الرائدة، 

والت��ي وصل عى إثره��ا 5 العبني 
لالح��راف خارجيا وه��م عبدالله 
التش��ييك  ال��دوري  يف  يوس��ف 
املمتاز، محمد الحردان يف الدوري 
الحيام،  ولي��د  املمتاز،  الدامن��اريك 
س��يد ضياء سعيد، وس��يد مهدي 

باقر يف الدوري الكويتي.
 وقال “اتحاد الكرة يدعم توجهات 
االحراف تنفيذا لرؤية سمو الشيخ 
نارص بن حمد لالرتقاء بكرة القدم 
البحريني��ة ع��رب االهت��امم الكبري 
بالالعبني املحرفني ودور وانعكاس 
النه��وض  ع��ى  االح��راف  ه��ذا 
باملنتخب��ات الوطني��ة والتطور يف 
مس��توياتها الذي يدف��ع الرياضة 
البحرينية إىل مزيد من اإلنجازات 

للمملكة”.

دعم واهتمام ناصر بن حمد سبب احتراف العبينا
5 محترفين قبل المش��اركة في كأس آس��يا... خالد بن س��لمان:

 سمو الشيخ ناصر بن حمد مع خالد بن سلمان

اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي

محاضرات تثقيفية لالتحاد الرياضي لألمن العامالعالي تتألق في بطولة غرب آسيا للطاولة انطالق بطولة المسلم األولى للبراعم
الرفاع - اتحاد 
الطاولة: واصل 

منتخبنا الوطني 
لكرة الطاولة 

للرجال والناشئني 
والناشئات مشواره 

الناجح يف بطولة 
غرب آسيا لكرة 

الطاولة املقامة حالياً يف العاصمة األردنية عامن، حيث قدمت 
الالعبة فاطمة العايل مستويات مميزة واستطاعت أن تتألق يف 

البطولة. 
 ومتكنت فاطمة العايل من الفوز عى الالعبة العراقية تبارك فراس، 
قبل أن تفوز عى األردنية رناد الحسن بنتيجة )3/0(، ومتكنت من 

الفوز عى زميلتها رقية اليايس )3/0(، وفازت أيضاً عى األردنية 
مرية هاشم )3/0(، وتصدرت مجموعتها بكل جدارة واستحقاق. 
 وحققت الالعبة أمروتا انتصار مثري عى حساب األردنية سارة 

عبدالرحمن بنتيجة )3/1(. 
 أما عى مستوى الشباب، فتمكن راشد سند من الفوز عى 

الالعب السعودي نواف )3/0(، وفاز عى األردين محمد عقييل 
)3/2( بعد مباراة مثرية، وفاز أيضاً عى العراقي محمد زياد 

 .)3/2(
 وتأهل الالعب مرتىض حسني إىل الدور الثاين بصدارته للمجموعة 
بعد فوزه عى السعودي عبدالعزيز بوشيلبي )3/0( وعى األردين 

أيوب جابر )3/0(.

نظم االتحاد الريايض لألمن العام ضمن برنامجه التثقيفي 
والتدريبي، سلسلة من املحارضات حول اللياقة البدنية 

والصحية ملنسويب إدارات وزارة الداخلية. 
وأشار رئيس شعبة اللياقة البدنية النقيب عبدالله الزعايب، ان 
املحارضات تناولت دور اللياقة البدنية يف رفع كفاءة وتطوير 
املهارات الفنية للعسكريني من الضباط واألفراد من الناحية 
الجسامنية والذهنية والنفسية، كام تم تسليط الضوء عى 

أهمية مامرسة التامرين الرياضية التي تسهم يف رفع مستويات 
الطاقة والحد من زيادة الوزن والوقاية من األمراض. 

واكد رئيس شعبة اللياقة البدنية استمرار االتحاد الريايض 
لألمن العام يف نرش الثقافة الرياضة بني منتسبي الوزارة لزيادة 
الوعي بأهمية اللياقة البدنية ملا لها من انعكاسات مهمة عى 

نجاح رجل األمن يف أداء مهامه.

نادي الحد – املركز اإلعالمي: تقام اليوم السبت النسخة األوىل 
لبطولة املرحوم غازي بن سلامن املسلم لكرة القدم للرباعم 

مواليد )2006 – 2007(، وذلك عى مالعب نادي الحد الريايض، 
حيث ستقام منافسات البطولة عى مدى يومي السبت واألحد 

املوافق 21 و22 يوليو 2018، وتعترب هذه البطولة بداية 
تنشيطية لرباعم كرة القدم ومن خاللها يتم اكتشاف العنارص 

الواعدة التي متلك املوهبة يف عامل كرة القدم.
وسوف ترصد كؤوس وميداليات إذ سيحصل الفريق الحائز 

عى املركز األول كأس البطولة وميداليات تذكارية، وميداليات 
تذكارية للفريق الحاصل عى املركز الثاين، وهناك 3 كؤوس 
سوف متنح ألحسن العب بالبطولة وكأس لهداف البطولة، 

وكأس أحسن حارس مرمى بالبطولة، فضال عن توزيع ميداليات 
تذكارية عى الحكام املشاركني بالبطولة.

وقد تم تسجيل أكرث من 60 العبا من فئة الرباعم غري مسجلني 
بكشوفات االتحاد البحريني لكرة القدم، حيث تم توزيعهم 

عى عدة مجموعات يتأهل فريقني للمباراة النهائية بالبطولة، 
وسوف تنطلق فعاليات البطولة يف متام الساعة الخامسة عرصاً.

رصح بذلك أمني الرس العام وعضو مجلس اإلدارة سلامن 
املسلم.

 منتخب الناشئات لكرة الطاولة

المشاركون في المحاضرات التثقيفية

شعار بطولة المسلم

نج��ح منتخبن��ا الوطني للش��باب يف 
بنتيجة  العراق��ي  املنتخ��ب  تج��اوز 
)29/22 ( يف أوىل مباريات��ه بال��دور 
السادس��ة  بالبطولة اآلس��يوية  الثاين 
عرش واملقام��ة حالياً يف مدينة صاللة 
العامنية املؤهلة لنهائيات كأس العامل 

القادمة.
وبه��ذا الف��وز قطع األحمر الش��اب 
خط��وة مهم��ة يف تحقيق��ه لنق��اط 
املباراة ويف مش��وار العبور اىل الدور 
قب��ل النهايئ، وتبق��ت أمامه مباراتني 
األوىل أمام كوريا الجنوبية يف الساعة 
السادس��ة والنصف من مساء اليوم ) 
بالتوقيت املحيل، واملباراة  الس��بت( 
األخ��رية أمام منتخب ع��امن يوم غٍد 

األحد.
وانتهى الش��وط األول لصالح منتخبنا 
بفارق ستة أهداف )15/9( بعد أداء 
متكافئ يف بدايته وس��يطرة بحرينية 
يف النصف الثاين من زمنه، وش��هدت 
الالع��ب  اىل  مش��اركة  أول  املب��اراة 
أحمد جالل بع��د عودته من اإلصابة 
ومل تتضح جاهزيت��ه حتى اآلن، فيام 
غاب عن اللقاء الالعب أحمد حسني 
بس��بب اإلصاب��ة التي تع��رض لها يف 
مباراته األخرية بالدور التمهيدي أمام 

املنتخب السعودي.

وعى الرغم م��ن أفضلية منتخبنا يف 
الش��وط األول وتقدمه بالنتيجة منذ 
البداي��ة، إال أن��ه مل يظهر مبس��تواه 
املع��روف  يف النص��ف األول واتضح 
تأث��ري غي��اب الالعب أحمد حس��ني 
خاصة يف الهجوم املنظم اذ مل يسجل 
الفري��ق أول أهداف��ه إال يف الدقيقة 
السادسة عن طريق الالعب عبدالله 
عيل، ما اضطر الجهاز الفني اىل إجراء 
بعد التغيريات يف الالعبني ومراكزهم 
بإقحام الالعب فاضل املقايب يف مركز 
الزميور  وعبدالل��ه  األلع��اب  صان��ع 
وحس��ن مريزا يف األط��راف ومن ثم 
الالع��ب محم��د حبي��ب  مش��اركة 

ومحمود حس��ني يف الجن��اح األيرس، 
ومع هذه التغيريات بدأت الس��يطرة 
البحريني��ة تف��رض نفس��ها يف بع��د 
دخ��ول العبينا أجواء املب��اراة بصورة 
تدريجي��ة وتحس��ن تركي��ز الالعبني 
يف الدف��اع وعملية تب��ادل املراكز يف 
الهجوم بصورة اس��تفاد فيها املنتخب  
ومكنه ذلك من توسيع فارق النتيجة 
اىل 6 أه��داف )14/8( وب��رز يف هذا 
الشوط  العبي األطراف خاصة قاسم 
جعفر )4 أهداف( ومحمود حس��ني  
)3 أهداف( كام س��اهمت التحركات 
اإليجابي��ة لالعبي الخ��ط الخلفي يف 
إرباك دفاع املنتخب العراقي وإيجاد 

الكثري من الثغرات املناسبة للتسجيل 
لينخف��ض  معه��ا أداء العب��وه عى 
عك��س منتخبن��ا ال��ذي كان بإمكانه 
إنهاء الشوط بفارق مريح لكنه أضاع 
رميتني جزائيتني واكتفى بفارق الستة 

أهداف مع نهاية الشوط.
ملنتخبنا  التصاع��دي  األداء  واس��تمر 
يف الش��وط الثاين، ونج��ح الفريق يف 
التعام��ل الجيد م��ع مجريات األمور 
الالع��ب محمد  وأعط��ت مش��اركة 
حبي��ب إيجابي��ة واضح��ة متثلت يف 
األدوار املهم��ة الت��ي قام بها س��واء 
باالخراق��ات والتهدي��ف أو بخل��ق 
الف��رص املناس��بة، اىل جان��ب فاضل 

املقايب يف الخ��ط الخلفي، ويف مقابل 
ذلك أجرى م��درب املنتخب العديد 
م��ن التغي��ريات طوال هذا الش��وط 
وعمد اىل إرشاك الالعب أحمد جالل 
منذ بدايته يف أول ظهور له بالبطولة 
مع إراحة قاس��م جعف��ر الذي بذل 
مجه��وداً طيباً يف الش��وط األول كام 
أراح الالعب عبدالله الزميور يف معظم 
الف��رات واعط��ى الفرصة ملش��اركة 
الالعب حس��ني النج��ار بدالً من عيل 
االس��تعداد  للمحافظ��ة عى  باس��م 
البدين للمب��اراة الثانية أمام املنتخب 
الك��وري الجنويب وتفادياً لحدوث أية 

إصابات مفاجئة لدى الفريق.

الشويخ: حققنا األهم 
بنتيجة الفوز

أكد حارس منتخبنا الوطني للش��باب 
قاسم الشوخ إن املنتخب حقق األهم 
يف هذه املب��اراة بالخروج فائزاً، وقال 
أن هدفن��ا الرئييس يتمثل يف الوصول 
اىل ال��دور الثاين ومن ث��م التفكري يف 
الجوان��ب األخرى يف حال��ة التأهل، 
مضيف��اً اىل أن املنتخ��ب العراقي مل 
يكن باملنتخب الس��هل بل قدم أداًء 
قوياً خاصة يف الشوط األول من زمن 
املب��اراة، ولك��ن العبون��ا نجحوا من 
إيقاف خطورتهم يف النصف الثاين من 
املباراة ومتكنوا م��ن فرض أفضليتهم 
حتى نهاي��ة اللقاء. وعن مباراة اليوم 
أمام املنتخب الك��وري الجنويب، قال 
الش��ويخ “الجمي��ع يدرك ق��وة هذا 
املنتخب كونه أحد أبرز املرش��حني يف 
املنافس��ة عى البطول��ة وبالتايل فإن 
املب��اراة س��تكون يف غاي��ة الصعوبة 
بالنسبة للفريقني، ولكننا سنقاتل من 
أجل الف��وز وتقديم املس��توى الذي 
يلي��ق بإمكانات املنتخ��ب، عى أمل 
الثق��ة يف مواصلة االنتصارات وتصدر 
هذه املجموعة لتأكيد أحقية التأهل 

اىل املربع الذهبي”.

حقق فوزًا مهمًا في أولى مباريات الدور الثاني آسيويًا

منتخبنا للشباب يتجاوز العراق ويالقي كوريا اليوم

لقطة من المباراة  قاسم الشويخ

البالد سبورت
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تفت��ح مملك��ة البحري��ن ذراعيها 
الحتض��ان 23 منتخب��ا م��ن القارة 
اآلس��يوية يف انط��اق منافس��ات 
البطولة اآلس��يوية العرشون للكرة 
الطائرة للش��باب تح��ت 20 عاما 
والتي س��تبدأ اليوم )السبت( عىل 
للكرة  البحرين��ي  االتح��اد  صالتي 
الطائ��رة واالتح��اد البحريني لكرة 
الطاول��ة حتى 28 الش��هر الجاري 
تحت رعاية كرمية من ممثل جالة 
املل��ك لألع��ال الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة وبتنظيم 
من االتحاد البحريني وبإرشاف من 

االتحاد اآلسيوي.
البطول��ة  البحري��ن  وتس��تضيف 
اآلسيوية بعدما نظمت آخر نسخة 
للمس��ابقة ذاته��ا يف الع��ام 2014 
والتي توج بلقبها املنتخب اإليراين 
بعدما فاز ع��ىل الصني )الوصيف( 
يف النهايئ 3/0، فيا احتل املنتخب 
الك��وري الجن��ويب املرك��ز الثالث، 
بينا جاء منتخبن��ا بقيادة املدرب 
الوطني رضا ع��ي يف املركز الرابع، 
اما النس��خة االخرية م��ن البطولة 
الت��ي اقيمت يف الص��ني تابيه فقد 
شارك فيها 16 منتخبا آسيويا وأنهى 
منتخبن��ا مش��اركته يف املرك��ز 15، 
حيث ش��ارك االتحاد آنذاك بأعار 
أقل بهدف اكتساب الخربة وزيادة 
االحتكاك وليس من أجل املنافسة.

املش��اركة  املنتخب��ات  وقس��مت 
إىل 7 مجموع��ات بعد انس��حاب 
كالت��ايل:  وه��ي  أوزبكس��تان 
)املجموعة األوىل تضم ايران وكوريا 
والصني(، )املجموعة الثانية اليابان 
)املجموعة  وتركانستان(،  وتايلند 
الثالث��ة تضم اس��راليا وس��ريالنكا 
وكازاخس��تان(، )املجموعة الرابعة 
والعراق(،  وقط��ر  البحري��ن  تضم 
)املجموعة الخامسة تضم باكستان 
)املجموعة  والس��عودية(،  وتايبيه 
السادس��ة تضم اإلم��ارات واألردن 
)املجموع��ة  كون��ج(،  وهون��ج 
السادسة تضم نيوزلندا والهند بعد 
)املجموعة  أوزبكستان(،  انحساب 
الس��ابعة تضم املالدي��ف وماليزيا 

ماكاو(.
وس��تتم خ��ال ال��دور التمهيدي 
إع��ادة تصني��ف املنتخب��ات وفقا 
لنتائجه��ا حي��ث س��تتأهل جميع 
املنتخبات لل��دور الثاين يف حني أن 
اصحاب التصنيف م��ن 1 لغاية 8 
س��يتأهلون إىل الدور الثالث الذي 
يس��بق دور الثاني��ة، حيث اتبع 
االتحاد اآلس��يوي نظام��ا جديداً يف 

هذه املسابقة. 
األحمر يبدأ مشواره بلقاء العراق

الوطني صاحب  منتخبن��ا  ويفتتح 
األرض والجمهور مشواره يف املعرك 
اآلس��يوي بلق��اء منتخ��ب العراق 
الس��اعة 7 مس��اء ضمن منافسات 
تبدو  الرابع��ة حي��ث  املجموع��ة 
حظ��وظ منتخبنا جي��دة يف تجاوز 
عقب��ة “أس��ود الرافدي��ن” يف ظل 

الفني��ة “نظريا” وظروف  الفوارق 
اإلعداد التي حظي بها منتخبنا.

الفني  الجه��از  املنتخ��ب  ويق��ود 
املكون من املدرب يوس��ف خليفة 
ومس��اعده الرصيب “بروتا” بجانب 
الجه��از اإلداري املك��ون من مدير 
املح��روس  عبدالل��ه  املنتخ��ب 
واختصايص العاج الطبيعي مأمون 
الخطيب فيا يرأس وفد املنتخب 
عضو مجلس اإلدارة حبيب محمد، 
ويقيم املنتخب بفندق “اس” مقر 

اقامة املنتخبات املشاركة.
لاس��تحقاق  منتخبن��ا  واس��تعد 
خ��اض  بعدم��ا  بق��وة  اآلس��يوي 
معس��كرين تدريب��ني يف كا م��ن 
سلوفينيا ومرص والذي تخلله خوض 
خمس مواجه��ات تجريبية بجانب 
بالبحرين  خوض مواجهتني وديتني 
بعد ختام املعسكر الخارجي حيث 
التقى عدد من نجوم الكرة الطائرة 
البحرينية ومن ث��م مواجهة ايران 
والتي كان��ت املحطة االخرية، ومن 
املؤم��ل أن يعتم��د الجه��از الفني 
ع��ىل ع��ىل املع��د محم��د هرونة 
منذ البداية والس��يد محمد العبار 
ومحمود عبدالحسني او جاسم تريك 
يف مرك��ز 4، فيا سيش��غل مركز 2 
الضارب حسن الحداد ويف االرتكاز 
الش��اخوري ومحمد جاسم  حسن 

بجانب الليربو حسني عبدالله.
وتض��م تش��كيلة األحم��ر معظم 
العن��ارص التي خاضت منافس��ات 
بطولة الع��امل للناش��ئني تحت 19 
عام��ا والت��ي اس��تضافتها اململكة 
العام املايض 2017 وهو األمر ذاته 

التي ينطبق عىل معظم املنتخبات 
اآلس��يوية التي ش��اركت يف بطولة 
اس��تضافة  وتعترب  املاضي��ة،  العامل 
البطولة تنفيذا الس��راتيجية اتحاد 
الكرة الطائ��رة 2020 والتي يهدف 
من خالها االتحاد إىل بناء منتخب 
للكرة  التمي��ز  لتحقيق  املس��تقبل 

الطائرة البحرينية قاريا وعامليا.

الجماهير مدعوة لمساندة 
األحمر

البحرينية عىل  الجاهري  س��تكون 
موعد ملس��اندة منتخبن��ا الوطني 
يف البطول��ة اآلس��يوية وهو يلعب 
ع��ىل ارضه وب��ني جمه��وره الويف 
والش��د  املعنوي��ة  روح��ه  لرف��ع 
م��ن أزره ودعمه بق��وة من أجل 
تحفي��ز الاعبني عىل الظهور املميز 
والتمثيل امل��رشف، فلطاملا عودتنا 
الجاهري البحرينية بشكل عام ويف 

بطوالت الكرة الطائرة بشكل خاص 
عىل التواجد والحضور القوي وهي 
مدع��وة اليوم لدع��م األحمر بقوة 

النتزاع الفوز األول.

اليوم.. 7 مواجهات

تقام اليوم سبع مباريات يف افتتاح 
منافس��ات البطولة اآلسيوية فعىل 
صال��ة اتح��اد الطائ��رة يلتق��ي يف 
 11.30 الس��اعة  االوىل  املواجه��ة 
السعودية مع الصني تايبه لحساب 
املجموعة الخامس��ة، ويف املواجهة 
الثانية مت��ام الس��اعة الثانية ظهراً 
تلتق��ي تايلن��د مع الياب��ان ضمن 
ولحس��اب  الثاني��ة،  املجموع��ة 
املجموع��ة االوىل يخ��وض حام��ل 
اللقب املنتخ��ب الصيني مواجهته 
االوىل ام��ام املنتخ��ب االيراين متام 
الس��اعة الخامس��ة واخ��رياً يفتتح 
منتخبنا مشوار مواجهاته اآلسيوية 

متام الساعة السابعة مساء مبواجهة 
املنتخب العراقي.

وعىل صالة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة يلتق��ي يف املواجهة االوىل 
املالديف وماليزيا  الثانية  الس��اعة 
للمجموع��ة الس��ابعة، ولحس��اب 
الساعة  يلتقي  السادسة  املجموعة 
الخامسة االردن وهونج كونج ويف 
املواجهة االخرية الس��اعة السابعة 
وس��رييانكا  كازخس��تان  تلتق��ي 
ضم��ن املجموع��ة الثالث��ة، في��ا 
الغي��ت املواجه��ة االوىل بني الهند 
واوزبكس��تان النسحاب االخري من 

البطولة ضمن املجموعة السابعة.
كوريا مهد االنطاقة

انطلقت النسخة األوىل من البطولة 
بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول 
العام 1980 مبشاركة 10 منتخبات 
آس��يوية هي الس��عودية، الكويت 
االمارات، اسراليا، الهند، هونكونك، 
اندونيسيا، اليابان، سنغافورا وكوريا 
الجنوبية التي فازت باللقب االول، 
اما النس��خة االخرية م��ن البطولة 
فقد اقيم��ت يف الصني تايبيه العام 

.2016
واس��تضافت البطولة 9 دول وكان 
إليران نصيب االس��د م��ن التنظيم 
حيث احتضنت س��بع نس��خ اولها 
العام 1992 واخره��ا العام 2012، 
فيا اس��تضافت تايلن��د البطولة 3 
نس��خ اوله��ا الع��ام 1986 وآخرها 
الع��ام 2010، واقيم��ت البطول��ة 
مرتني بقط��ر عامي 1994 و2004، 
وها هي مملكتن��ا الغالية تحتضن 
البطول��ة للمرة الثاني��ة هذا العام 
بعد ان احتضنتها العام 2014، فيا 
اقيم��ت البطولة ملرة واحدة يف كل 
م��ن كوريا عام 1980، الس��عودية 
الع��ام  اندونيس��يا   ،1984 الع��ام 
1988، فيتن��ام العام 1996 والصني 
تابي��ه يف النس��خة االخ��رية العام 

.2016

حّماد: وصول جميع 
المنتخبات

اكد رئيس لجنة االس��تقبال حسني 

حاد ان اعضاء لجنته عىل مستوى 
املس��تمر يف  بتواجده��ا  الح��دث 
مط��ار البحرين الدويل الس��تقبال 
املنتخبات املش��اركة واعضاء لجنة 
االحت��كام والح��كام والعم��ل عىل 
تس��هيل األمور العالق��ة وتواصلها 
النش��ط والفّع��ال مع بقي��ة لجان 
البطول��ة التي تح��رص عىل تقديم 
افض��ل الخدمات من اجل مملكتنا 
الغالية، موضح��ا ان لجنته ولليوم 
الراب��ع عىل الت��وايل تواصل عملها 
باملطار الس��تقبال الوف��ود االخرية 
املش��اركة يف البطول��ة اذ ش��هدت 
بع��ض  وص��ول  االخ��رية  االي��ام 
املنتخب��ات عىل دفع��ات مختلفة، 
كا ان اللجن��ة وبعد تعذر وصول 
منتخ��ب تروكمنس��تان يف الوقت 
املح��دد وصل يوم ام��س للبحرين 
دون سابق علم ولله الحمد قامت 
لجنة االس��تقبال بواجبها من حيث 
املنتخب  مهمة  وتسهيل  االستقبال 
املواصات  لجنت��ي  م��ع  والرتيب 
برئاس��ة مهدي الجمري والس��كن 
برئاس��ة محمد كاظم المتام مهمة 
تسكني جميع البعثة وقد وفقنا يف 
اداء املهم��ة ع��ىل اكمل وجه وفق 
ما هو مخطط له مس��بقاً وبصورة 
سلس��ة ومنظمة، واوضح حس��ني 
ح��اد ان اكرث ما يقلق عمل لجنته 
هو تغيري مواعيد الوصول من قبل 
املنتخبات دون االش��عار املس��بق 
او التأخ��ري عىل رحاالت الطريان اذ 
ان عم��ل لجنته دون ش��ك مرتبط 
بعمل لجان آخرها مشددا يف نهاية 
حديث��ه ان الس��مة التعاونية هي 
التي طغت عىل عم��ل كل اللجان 
العامل��ة باللجن��ة التنفيذي��ة وان 
جميع املنتخبات املش��اركة وصلت 
مبا فيه��ا ممثي االتحاد اآلس��يوي 
للكرة الطائر وان مهمتهم مستمرة 

حتى نهاية البطولة.

االجتماع الفني والمؤتمر 
الصحافي

ترأس األمني العام لاتحاد اآلسيوي 
“شانرد” مساء أمس االجتاع الفني 
العام للبطولة وال��ذي عقد بقاعة 
توليب  بفن��دق جولدن  جلجامش 
بحضور رئيس اللجنة املنظمة العليا 
البطولة الش��يخ عي بن محمد آل 
خليف��ة واعضاء لجنت��ي االحتكام 
والتنفيذية والذي تم خاله اعتاد 
اهلي��ة الاعبني والعديد من االمور 
اجتاع ملديري  وأعقبه  التنظيمية، 
املنتخبات املشاركة ومؤمتر صحايف 
عام لألطقم الفنية تحدثوا فيه عن 

مشاركتهم.
كا اس��تكملت أم��س اجتاعات 
للمنتخب��ات  املب��ديئ  االس��تعام 
املش��اركة والتي ت��م خالها التأكد 
من قيد الاعبني واعارهم واالطاع 
عىل قمص��ان املنتخب��ات وتحديد 

الوانها.

منتخب شباب الطائرة يبدأ التحدي اآلسيوي بلقاء العراق
البحري��ن تفتح ذراعيها الحتض��ان 23 منتخبا في أكب��ر تجمع قاري

صالة إتحاد الطائرة جاهزة لالستحقاق اآلسيوي

مواجهة ودية أخيرة لألحمر قبل اإلستحقاق اآلسيوي

حسن علي                اللجنة اإلعالمية

حسين حماد

اكتمال وصول جميع المنتخباتمنتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرةسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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)وكاالت(: ع��وض ليفرب��ول رسيًع��ا 
لوري��س  االمل��اين  هف��وات حارس��ه 
كاريوس يف نهايئ دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، بتعاقده يف صفقة قياسية 
لح��راس املرمى مع ال��دويل الربازييل 
اليسون بيكر من روما اإليطايل مقابل 
72,5 مليون يورو )84,1 مليون دوالر 

أمرييك(.
وأصبح اليسون أغىل حارس مرمى يف 
تاري��خ اللعبة محط��ا الرقم القيايس 
لاليط��ايل جيجي بوف��ون الذي انتقل 
م��ن بارم��ا إىل يوفنت��وس مقابل 53 

مليون يورو يف 2001.
وكان كاريوس ارتكب خطأين فادحني 
خالل نه��ايئ دوري األبطال ضد ريال 
مدريد االسباين )3-1( يف مايو املايض، 
بتعرض��ه الرتج��اج  برره��ا الحق��ا 
دماغي، علا بان الح��ارس البالغ 25 
عام��ا وقع مج��ددا فريس��ة األخطاء 
خ��الل ودي��ة ترامنري روفرز األس��بوع 
املايض بإفالت��ه رضبة حرة تس��ببت 

بهدف ثان لخصمه .)3-2(
وأش��ار ليفربول يف بيان “وقع الالعب 
البال��غ 25 عاما عقدا طويل األمد مع 
الحم��ر بع��د خضوع��ه لفحص طبي 
نظامي ووقع وثائق انتقاله يف ميلوود 
)املركز التدريب��ي(”، فيا كتب روما 
عىل موقعه الرس��مي ان قيمة انتقال 

اليس��ون بلغ��ت 62,5 ملي��ون يورو 
زائ��د 10 ماليني يورو م��ن املكافآت 
اإلعالم  املحتملة. وبحس��ب وس��ائل 
اإليطالي��ة والربيطاني��ة بلغ��ت مدة 

العقد خمس سنوات.
وق��ال اليس��ون ال��ذي قط��ع عطلته 
الصيفية للتوقي��ع مع فريقه الجديد، 
يف حديث إىل موقع ليفربول الرسمي 
“أن��ا حقا س��عيد، هذا حل��م يتحول 
إىل حقيق��ة بأن ارت��دي هذا القميص 

العريق واملعتاد دوما عىل الفوز”.
يف  االس��ايس  الح��ارس  مرك��ز  وكان 
ليفربول مص��در قلق للمدرب األملاين 
يورغن كل��وب الذي فض��ل كاريوس 
املوس��م املايض عىل البلجييك سيمون 

مينيوليه.
وتاب��ع اليس��ون “ه��ذا أم��ر رائع يف 
مسرييت وحيايت كانسان أن أصبح فردا 
ضمن هذه العائلة. تأكدوا أين سأقدم 

أفضل ما لدي”.
ودافع اليس��ون )1,93 م و31 مباراة 
دولية(، عن ش��باك روم��ا منذ 2016 
بع��د انتقال��ه اليه من انرتناس��يونال 
مقاب��ل 7,5 ماليني ي��ورو، وقد خاض 
االيط��ايل  ال��دوري  يف  مب��اراة   37
املوسم املايض وساهم يف بلوغ فريق 
العاصم��ة نصف نه��ايئ دوري ابطال 

اوروبا.

الخمس  املباري��ات  اليس��ون  وخاض 
للربازي��ل يف مونديال روس��يا 2018، 
حاف��ظ فيه��ا 3 م��رات ع��ىل نظافة 
ش��باكه، قبل توديعه ام��ام بلجيكا يف 

ربع النهايئ.
وكشف اليس��ون أن هداف ليفربول 
ونجم��ه املرصي محم��د صالح الذي 
حم��ل أل��وان روم��ا س��ابقا قبل أن 
يصبح املوس��م امل��ايض أفضل العب 
يف إنجلرتا، ش��جعه ع��ىل االنتقال إىل 

ملعب انفيلد.
وقال الحارس الذي ارتبط اسمه ايضا 
باالنتقال إىل نادي تشليس االنجليزي 
وري��ال مدري��د االس��باين “أرس��ل يل 
)صالح( امس رس��الة قال فيها: )هيا، 
م��اذا تنتظ��ر؟(. ومب��ا ان املفاوضات 
كان��ت يف مرحل��ة متقدم��ة، اجبت��ه 

برسعة: )اهدأ، أنا يف طريقي!(”.
واصبح اليس��ون رابع الع��ب يتعاقد 
مع��ه ليفربول للموس��م املقبل، بعد 
العبي الوس��ط الغيني ن��ايب كيتا من 
اليبزي��غ االمل��اين )52,8 مليون جنيه 
اس��رتليني(، الربازي��يل فابيني��و م��ن 
موناك��و الفرنيس )40 ملي��ون جنيه( 
والس��ويرسي ش��ريدان ش��اكريي من 

ستوك سيتي )13,5 مليون جنيه(.
بدوره، قال املدرب كلوب “يف مرحلة 
معينة خالل األسابيع املاضية، ظهرت 

فرصة التوقيع مع أحد أفضل الحراس 
العامليني. وألكون رصيحا مل نفكر كثريا، 
احتجن��ا فقط للتحدث م��ع املالكني! 

كانوا متحمسني جدا وقمنا بذلك”.
وتاب��ع “أعتق��د إنه يشء تع��ني علينا 
القي��ام ب��ه. ال يتعلق األمر بالس��عر، 
إنه الس��وق ولن نفكر كث��ريا بذلك.. 
هذا يؤك��د قيمة حراس املرمى راهنا. 

سيتكرر األمر يف األسابيع املقبلة”.
واردف امل��درب األمل��اين ال��ذي ضم 
املوس��م املايض الهولندي فريجيل فان 
داي��ك يف أغ��ىل صفقة عاملي��ة أيضا 
“إنجليزيت��ه جيدة  لالع��ب مداف��ع 

بشكل مفاجئ ولديه شخصية مميزة. 
امتلك خربة كبرية يف السنوات املاضية 
يف أوروبا وروما. لعب هناك عىل أعىل 
املس��تويات وقام باألمر عينه يف كأس 

العامل”.
لكن كلوب حذر جمهور ليفربول من 
ان اليسون سيحتاج إىل الوقت للتأقلم 
مع حياة الربمريلي��غ وما زال مبقدوره 

التحسن.
واخترب اليسون، وهو الشقيق األصغر 
لحارس مرمى انرتناس��يونال الس��ابق 
وبيليننس��يس الربتغايل راهنا مورييل 
غوس��تافو بيك��ر )31 عام��ا(، أجواء 

ملع��ب انفيلد عندما خ��اض ذهاب 
نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا لكن 
فريقه عاد بخسارة قاسية بلغت 5-2 

)االياب 2-4 لروما(.
وعن األجواء الت��ي جعلته يتخذ هذا 
القرار، قال اليس��ون “نع��م أثر هذا 
األمر عىل قراري. ال يتعلق االمر فقط 
بتبديل االندية، بل يغري كامل حياتك، 

حياة عائلتي، زوجتي، ابنتي”.
وتاب��ع اليس��ون الذي ابق��ى حارس 
مانشسرت س��يتي ايدرس��ون بديال يف 
املوندي��ال االخ��ري “تلك املب��اراة )يف 
دوري االبط��ال( أث��رت بالطبع لكني 
ش��اهدت مباريات أخرى رأيت فيها 
كي��ف يلع��ب الفريق تح��ت ارشاف 

كلوب”.
وأض��اف اليس��ون ال��ذي كان بديال 
يف املوس��م قب��ل امل��ايض لفويت��ي 
تشيس��ني يف روما قبل رحيل الحارس 
البولن��دي وقدوم املدرب اوزيبيو دي 
فرانشيسكو بدال من لوتشانو سباليتي 
الذي رفعه إىل الفريق األول “شجعني 
هذا األمر )اللع��ب يف انفيلد( ألكون 
جزًءا من املجموعة... عندما س��معت 
ع��ن اهتامه��م يب ب��دأت افك��ر يف 
إمكانية اللعب مع ليفربول. أنا قادم 
ا وأنا  من ناد حيث كنت س��عيًدا جدًّ

متأكد من أين سأكون سعيًدا هنا”.

ليفـربـول يعـزز صفوفـه بصفقـة قيـاسيـة

اليسون بيكر الحارس االغلى في العالم

جواردي��وال  بي��ب  ق��ال  )وكاالت(: 
م��درب مانشس��رت س��يتي إن العبي 
الفريق الذين ش��اركوا مع بالدهم يف 
كأس العامل رمبا يغيبون عن مواجهة 
تش��يليس يف درع املجتم��ع وافتتاح 
الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم 
ضد أرس��نال بس��بب العطل��ة التي 

حصلوا عليها.
وش��ارك 16 العًب��ا من بط��ل إنجلرتا 
يف كأس الع��امل يف روس��يا من بينهم 
اإلنجليزي��ان ج��ون س��تونز ورحيم 
س��رتلينج واألس��باين ديفي��د س��يلفا 
والربازيلي��ان ايدرس��ون وجابريي��ل 

جيسوس.
وبع��د انته��اء البطول��ة ي��وم األحد 
امل��ايض مل ينضم أغل��ب الالعبني إىل 
تدريب��ات الفريق وأش��ار جوارديوال 

إىل أنه لن يتعجل عودتهم.
وق��ال امل��درب االس��باين للصحفيني 
”هكذا يب��دو األمر. تحدثنا عن أنهم 
يج��ب أن يكون��وا مس��تعدين عند 

عودته��م. ل��و كانوا مرهق��ني أو غري 
مستعدين للمشاركة يف درع املجتمع 
وافتتاح الدوري ضد ارس��نال فيجب 

عليهم االستمرار يف العطلة.
”ال ميكن نس��يان م��ا فعل��وه لكننا 
س��نبدأ مرة أخرى. سننتظرهم سواء 
أكان��وا جاهزين ملس��اعدتنا أم ال. لو 
مل يكونوا جاهزين ذهنيًّا وبدنيًّا فلن 

يلعبوا”.

وتحدث جواردي��وال عن خيبة األمل 
بعد الفشل يف ضم جورجينيو بعدما 
انتقل الالعب االيطايل إىل تش��يليس 

بعقد ميتد لخمسة مواسم.
وقال ”ش��عرت بخيبة أمل )بس��بب 
الفشل يف ضمه(. حاولنا لكن الالعبني 

يذهبون إىل حيث يريدون.
”رمب��ا كان خط��أ ل��و ج��اء إىل هنا 
ورمبا أراد الذهاب إىل تش��يليس مع 
الجديد( ماوريتسيو ساري.  )املدرب 
لو كان أراد االنضام إلينا فهذا رائع 
لك��ن لو أراد االنضام إىل تش��يليس 

فنتمنى له التوفيق”.
وأضاف ”نصحيت��ي دامئًا لكل العب 

أن يذهب إىل املكان الذي يريده”.
ويلعب س��يتي ضد تش��يليس بطل 
كأس االتح��اد اإلنجليزي يف الخامس 
من أغسطس يف مباراة درع املجتمع 
ث��م يبدأ مش��وار الدف��اع عن لقب 
ال��دوري بع��د ذلك بأس��بوع عندما 

يحل ضيفا عىل أرسنال.

)وكاالت(: وضع النجم الربازييل 
ا للش��ائعات التي  ني��ار ح��دًّ
تحدث��ت عن إمكاني��ة انتقاله 
إىل ناد جديد، مؤكًدا استمراره 
يف صفوف ناديه الحايل باريس 

سان جرمان الفرنيس.
وق��ال ني��ار للصحافيني عىل 
هامش مزاد علني يف ساو باولو 
يعود ريعه إىل مؤسسة خريية 
“أنا ب��اق، أنا ب��اق يف باريس، 

لدي عقد”.
وكان اسم نيار ارتبط باالنتقال 
مدري��د  ري��ال  صف��وف  إىل 
األس��باين يف األشهر األخرية، وما 
زاد من التكهنات رحيل النجم 
الربتغ��ايل كريس��تيانو رونالدو 
عن الفريق املليك إىل يوفنتوس 
اإليطايل وحاجة األخري إىل نجم 

بارز لتعويضه.
لكن ريال مدريد نفى األسبوع 
امل��ايض تحض��ريه عرًض��ا لضم 
ا عىل ما تداولته  نيار، وذلك ردًّ
وس��ائل اإلع��الم ع��ن رغبت��ه 
بالحصول ع��ىل خدمات العب 

وتحدي��ًدا  الس��ابق  برش��لونة 
التلفزي��ون الوطني “يت يف او” 
الذي كش��ف عن عرض بقيمة 
310 مالي��ني ي��ورو م��ن ريال 

مدريد.
النادي املليك يف موقعه  وكتب 
املعلومات  الرس��مي “يف ضوء 
املتك��ررة التي تربط بني العب 
باري��س س��ان جرم��ان نيار 
جوني��ور ونادين��ا، يري��د ريال 
مدريد التوضيح بأنه ال يحرض 
يف أي حال��ة م��ن األحوال من 

أجل تقديم عرض لالعب”.
الناديني  ب��ني  “العالقة  وتاب��ع 
رائعة بحيث إنه، إذا كان ريال 
مدريد ين��وي يف أي وقت من 
األوق��ات التعاق��د م��ع العب 
من باريس س��ان جرمان، فأول 
يشء س��يفعله ه��و االتص��ال 
بالن��ادي الباري��يس”. وانتق��ل 
نيار إىل باريس س��ان جرمان 
يف أغس��طس 2017 قادًما من 
برش��لونة يف صفقة هي األغىل 
يف الع��امل بلغ��ت 222 مليون 

يورو.
بي��د أن وس��ائل إع��الم كثرية 
تحدث��ت الخمي��س أن باريس 
س��ان جرم��ان منفت��ح لفكرة 
التخيل ع��ن نجم��ه، لكن مع 
إع��الن نيار بق��اءه، يكون قد 
ط��وى الصفحة نهائيًّ��ا أقله يف 
املوس��م املقبل. وتعرض نيار 
إلصابة يف مش��ط القدم يف 25 
فرباي��ر امل��ايض خالل مب��اراة 
فريقه ضد مرس��يليا يف الدوري 
املحيل واضطر إىل إجراء عملية 
جراحية مطلع مارس، استدعت 
غياب��ه ع��ن املالع��ب قرابة 3 
أش��هر، عاد بعدها للمش��اركة 
يف صف��وف منتخ��ب بالده يف 

نهائيات كأس العامل يف روسيا.
واكتفى املهاج��م الذي تعرض 
النتقادات قوية بسبب اعتاده 
املباري��ات،  خ��الل  الس��قوط 
بتسجيل هدفني ملنتخب بالده 
ال��ذي خرج م��ن ال��دور ربع 
بلجيكا  أمام  بخس��ارته  النهايئ 
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عطلة المونديال تقلق جوارديوال
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نيمار يؤكد بقاءه مع باريس

بيب جوارديوال

نيمار

سانشيز 
ينضم 

لجـــولـــة 
يــونـــايتـــــد

)وكاالت(: قال مانشسرت 
يونايتد املنافس يف الدوري 

االنجليزي املمتاز لكرة القدم 
إن املهاجم اليكسيس سانشيز 
سينضم إىل الفريق يف جولته 
يف الواليات املتحدة استعداًدا 

للموسم الجديد بعدما حل 
الالعب التشييل مشكلة 

التأشرية.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية 

أن سانشيز مل يحصل عىل 
تأشري دخول بسبب صدور 

حكم ضده من محكمة 
إسبانية يف فربايربالسجن ملدة 

16 شهرًا مع إيقاف التنفيذ 
بتهمة االحتيال الرضيبي.

وأبدى جوزيه مورينيو مدرب 
يونايتد يف وقت سابق من 

األسبوع الحايل قلقه من 
استبعاد الالعب من الرحلة 
إذ يعاين الفريق من غياب 

عدة العبني بسبب حصولهم 
عىل راحة بعد انتهاء كأس 

العامل.

)وكاالت(: ق��ال ج��ون كوتس نائب 
رئيس اللجن��ة األوملبي��ة الدولية إن 
منظمي أوملبياد طوكيو 2020 عليهم 
االستعانة بخرباء أجانب يف الرياضات 
التي ال متلك فيها اليابان خربة كبرية.

ونقل��ت وكالة كي��ودو لألنب��اء عن 
كوتس قوله ”م��ن الواضح أن املزيد 
م��ن العم��ل م��ع اتح��ادات دولية 
لرياضات ال متلك فيه��ا اليابان خربة 
كبرية أو غري تقليدية يف البالد هو أمر 

رضوري.
”االتحادات الدولية لن تشعر بالقلق 
ح��ول رياض��ات مث��ل الكاراتي��ه أو 
الجودو أو البيس��بول أو سوفت بول 
أو ألعاب القوى أو الس��باحة بسبب 

الخربة الكبرية لك��ن يف التجديف أو 
الكانوي وبع��ض من هذه الرياضات 
تظه��ر الحاجة إىل اعت��اد أكرب عىل 
االتح��ادات الدولي��ة في��ا يتعل��ق 

بالتخطيط لها”.
وتأيت ترصيحات كوتس بعدما عربت 
بعض االتح��ادات من بينه��ا الرشاع 
والبيس��بول عن مخاوفها حول عدم 
قدرة اليابان عىل الوصول إىل املعايري 

األوملبية فيا يتعلق بتنظيمها.
ويف أبري��ل املايض واج��ه املنظمون 
انتقادات واسعة من االتحادات حول 
التخطيط للمس��ابقات وتلوث املياه 

والتواصل.
وأش��ار رئيس اللجنة املنسقة التابعة 

للجن��ة األوملبي��ة الدولي��ة ألوملبياد 
2020 كوت��س إىل أن املواص��الت ما 

زالت متثل تحديا أمام املنظمني.
وقال املسؤول األسرتايل ”نريد التأكد 
من إمكانية وصول الرياضيني والحكام 

والجاهري إىل هذه املسابقات”.
”الرابط عىل سبيل املثال بني محطات 
القط��ار واملالعب س��تكون حافالت 
التأك��د م��ن أنها س��تكون  وعلين��ا 
موج��ودة عندم��ا تص��ل الجاه��ري 
إىل محط��ات القط��ار ليت��م نقله��ا 
إىل املالع��ب. ما زال��ت هناك حاجة 

للتخطيط يف كل هذه األمور“.
ويب��دأ يوم الثالثاء املقبل )24 يوليو( 
العد التنازيل النطالق أوملبياد 2020.
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جواهري: مهتمون بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر
و�شعت �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
)جيبك( خططاً طموحة لتنفيذ عدد من املحا�رشات 
التثقيفية والتوعوية للتعريف وزيادة الوعي حول 
هذه االأهداف التي تلتزم بها ال�رشكة التزاماً كبرياً.

وتق���وم ال�رشك���ة بتنظي���م ه���ذه املحا����رشات 
الت���ي مت تخ�شي�شها للمتدرب���ن لديها من طلبة 
اجلامع���ات، والذي���ن يتلقون تدريباته���م النظرية 
والعملي���ة يف اأكادميية القي���ادة والتعلم بال�رشكة، 

اإ�شافة اإلى م�شانع ال�رشكة ومرافقها.
وقد اأعدت اأكادميية القيادة والتعلم برناجماً 
�شام���اًل للطلب���ة املتدربن من خمتل���ف اجلامعات 
والتخ�ش�شات للتدرب يف دوائر ال�رشكة واأق�شامها 
املختلف���ة، حي���ث ي�شم���ل الربنام���ج اإل���ى جان���ب 

التدريب املهني والتخ�ش�شي، حما�رشات تثقيفية 
وور����س عمل تهدف اإلى اإك�شاب الطلبة املتدربن 
مهارات متنوع���ة مثل القي���ادة، والتو�شتما�شرتز، 
واملحافظ���ة على البيئ���ة وال�شح���ة العامة، كما مت 
موؤخ���راً اإ�شافة حما�رشات خا�ش���ة تهدف اإلى تعزيز 
الوع���ي املجتمعي باأه���داف االأمم املتح���دة ال17 

حول التنمية امل�شتدامة.
واك���د رئي�س ال�رشكة عبدالرحم���ن جواهري، اأن 
مث���ل ه���ذه املحا�رشات ته���دف اإلى اإط���الع الطلبة 
وتعريفهم باأهداف التنمي���ة امل�شتدامة واأهميتها 
باعتباره���ا متث���ل دع���وة عاملي���ة للعمل م���ن اأجل 
معاجل���ة االأ�شباب اجلذري���ة للفق���ر والق�شاء عليه 
وحماية كوكب االأر�س وبالتايل �شمان متتع جميع 

النا�س بال�شالم واالزدهار. 
واأ�شاف اأن اأهمية هذه االأهداف االأممية تكمن 
يف �شعيه���ا احلثيث الإحداث تغيري اإيجابي لكل من 
الب����رش وكوكب االأر����س الذي نعي�س علي���ه جميعاً، 
م�ضرياً اإلى ارتب���اط الأه���داف امل�ضتدامة ببع�ضها 
البع����س ب�ش���كل وثي���ق ج���داً بحيث يكم���ن مفتاح 
النج���اح يف حتقي���ق ه���دف بعينه مبعاجل���ة ق�شايا 
ترتب���ط باأه���داف اأخرى. واأع���رب طلب���ة اجلامعات 
ع���ن �شعادته���م بهذه املحا����رشات ال�شامل���ة التي 
م���ن �شاأنها اأن ت���ري معرفتهم باالأه���داف االأممية 
للتنمي���ة امل�شتدامة، باالإ�شاف���ة اإلى اأهمية تطبيق 
هذه االأهداف ال�شاملة التي بداأت تلتزم بها معظم 

املنظمات والهيئات وخمتلف اجلهات.

تشغيل خط طيران مباشر بين البحرين وإندونيسيا

“السالم” يدرب 23 طالبا في البرنامج الصيفي

عق���د الرئي����س التنفيذي ل�رشكة مط���ار البحرين 
حممد البنفالح اجتماًعا م���ع ال�شفري االإندوني�شي نور 
راهارج���و ملناق�شة اإمكانية ت�شغيل خط طريان مبا�رش 

بن مملكة البحرين وجمهورية اإندوني�شيا. 
للق�ش���م  االأول  ال�شكرت���ري  االجتم���اع  وح����رش 
والرئي����س  كورني���اوان  هارديون���و  االقت�ش���ادي 
التنفيذي لل�ش���وؤون التجارية يف �رشكة مطار البحرين 
اأمي���ن زينل ورئي����س ق�شم تطوير الط���رق اجلوية يف 

ال�رشكة نوال املاجد. 
وناق�س البنف���الح وال�شفري �شب���ل التعاون بن 
البلدي���ن يف جم���ال الطريان، والت���ي م���ن �شاأنها اأن 
تع���زز العالق���ات الثنائية ب���ن الدولتن يف جماالت 
اال�شتثم���ار والتج���ارة وال�شياح���ة. ويف اإط���ار اجلهود 
املتوا�شلة لزيادة حجم ال�شل���ع امل�شحونة عرب مطار 
البحرين ال���دويل، فقد ناق�شا اأي�ًش���ا اإمكانية تطوير 
عملي���ات ال�شحن اجلوي املبا�رش ب���ن البلدين.  وتعد 
الب�شائ���ع القابل���ة للتلف من �شمن اأه���م ال�شادرات 
الت���ي ت�شتهدفه���ا �رشكة مط���ار البحري���ن، خ�شو�شا 

الفواكه اال�شتوائي���ة واملنتج���ات امُل�شّنعة. واأعرب 
البنفالح عن �رشوره باجتماعه مع ال�شفري من اأجل بحث 
الروؤى امل�شرتكة الرامية اإل���ى توطيد اأوا�رش عالقات 
متين���ة ومثمرة بن البحرين واإندوني�شيا.  وا�شار اإلى 
اأن اأع���داد امل�شافرين بن البلدي���ن ت�شل اإلى اأكر 
من 45 األف م�شاف���ر �شنوًيا، كما تتزايد هذه االأعداد 
عل���ى نحو مّط���رد. وم�شيًفا اأنه يف ع���ام 2016 وحده 
�شه���دت ال�رشكة من���ًوا يف عدد ال���ركاب بلغت ن�شبته 

19 %، وه���و ما يعك����س االإمكانات الهائل���ة الإن�شاء 
خ���ط طريان مبا����رش. موؤك���ًدا اأن �رشكة مط���ار البحرين 
و�رشكاءه���ا يعمل���ون ب�شكل دوؤوب لتطوي���ر م�شارات 
ط���ريان واأن�شط���ة �شح���ن جدي���دة لتلبي���ة احتياجات 
ال����رشكات وامل�شافري���ن عرب مط���ار البحرين الدويل. 
ووج���ه الدعوة لكربى �رشكات الط���ريان االإندوني�شية 
الراغب���ة يف مناق�ش���ة التعاون املحتم���ل لزيارة �رشكة 

مطار البحرين، وذلك بالتن�شيق مع ال�شفري.

البحري���ن يوم���اً  ال�ش���الم -  اأق���ام م����رشف 
تعريفياً يف فندق ال�شرياتون البحرين للرتحيب 
بالدفع���ة الثاني���ة ع�رش والتي �شم���ت 23 طالباً 
بحرينياً لربنام���ج التدريب ال�شيفي، منهم 14 

طالبة و9 طالب.
وباعتباره اأحد امل�شارف الرائدة املتوافقة 
مع اأحكام ال�رشيعة االإ�شالمية يف البحرين، يلتزم 
م����رشف ال�ش���الم - البحري���ن بتعزي���ز و�شق���ل 
مه���ارات املواه���ب البحريني���ة، ودع���م برام���ج 
امل�شوؤولية االجتماعي���ة التي يتبناها اإمياناً منه 
اأن اال�شتثمار يف ال�شباب البحريني اليوم �شوف 
يوؤت���ي ثماره يف امل�شتقبل م���ن خالل خلق قوى 
عاملة ماهرة قادرة على مواجهة حتديات الغد. 
وي�شتكمل ه���وؤالء الطالب يف الوقت احلايل 
درا�شة تخ�ش�شاتهم يف جامعة البحرين، وكذلك 
يف ك���ربى اجلامع���ات اخلا�شة االأخ���رى املحلية 
والدولي���ة. ويف اإطار الربنام���ج التدريبي �شوف 
يتلق���ى الطالب تدريباً عملي���اً مكثفاً على مدى 

�شهرين يف خمتلف االأق�شام الرئي�شية للم�رشف، 
امل����رشف  باأن�شط���ة  تعريفه���م  �شيت���م  حي���ث 
املتنوعة املتعلقة باخلدمات امل�رشفية لالأفراد، 
وق�شم الرقابة ال�رشعية، والعمليات الت�شغيلية، 
وق�شم املخاطرة، وق�شم املوارد الب�رشية وق�شم 
العالقات العامة وغريها. وخالل الربنامج �شوف 
يخ�شع كل متدرب خلطة تدريب خا�شة ل�شمان 

ا�شتفادة الطالب من تدريبهم. 
وقالت رئي�ش���ة املوارد الب�رشي���ة وال�شوؤون 
ال�ش���الم- م����رشف  يف  للمجموع���ة  االإداري���ة 

البحرين من���ى البلو�ش���ي “اإننا �شع���داء بزيادة 
ع���دد املتدرب���ن واملتدربات ون�شع���ر بالفخر 
جلهودن���ا الدوؤوبة لال�شتثم���ار يف اجليل اجلديد 
م���ن العاملن يف اخلدمات املالي���ة يف اململكة. 
وه���ذا يتما�ش���ى م���ع التزامن���ا املتوا�ش���ل يف 
اإيج���اد م�شوؤولي���ة اجتماعي���ة ن�شط���ة و�شامل���ة 
للم����رشف ال���ذي يه���دف اإل���ى تعري���ف الطلبة 
مبختل���ف الفعالي���ات امل�رشفي���ة واملوؤ�ش�شات 
املالي���ة وم�شاعدتهم على فهم اأف�شل ملختلف 

االإمكانيات املهنية املتوفرة عن كثب”.

إقبال كبير على منصة “البركة” في “سيتي سنتر”

حظيت املن�ش���ة الرتويجية لبنك الربكة 
االإ�شالم���ي الت���ي اأقيم���ت يف جمم���ع �شيت���ي 
�شنرت موؤخ���راً باإقبال كبري من اجلمهور وذلك 

للتعرف على اخلدمات التي يقدمها البنك. 
الرتويجي���ة  املن�ش���ة  ا�شتم���رت  وق���د 
بالعر����س ط���وال الف���رتة م���ن 10 اإل���ى 14 
يولي���و اجلاري، حي���ث مت الرتويج من خاللها 
لال�شتثم���ار يف ح�شاب الربكات وذلك للتاأهل 
يف ال�شح���ب عل���ى اجلائ���زة الك���ربى البالغ���ة 
200،000 دينار والتي �شيتم ال�شحب عليها 
يف االأ�شب���وع االأول من �شبتمرب 2018. كما مت 
الرتويج للبطاقة االئتمانية للبنك ومميزاتها 
احل�رشية من برنامج مكافاآت الربكة وفوائده 
املمي���زة من الدخول اإلى �شال���ة ال�شيافة يف 

املط���ارات وغ���ري ذل���ك الكثري. كم���ا متيزت 
املن�شة بتمك���ن الزائرين من احل�شول على 
فر�شة للف���وز بالعديد من اجلوائ���ز النقدية 
الفورية عن���د فتح ح�شاب الربكات او االإيداع 
في���ه اأو عن���د تق���دمي طل���ب احل�ش���ول على 
البطاقة االئتماني���ة. وعرب نائب املدير العام 
ملجموعة االأعم���ال را�شد العليوي عن “�رشوره 
البالغ باالإقبال الكبري التي حظيت به املن�شة 
الرتويجية للبنك يف جممع �شيتي �شنرت وذلك 
لتعري���ف العم���الء الكرام باخلدم���ات املميزة 
التي يقدمها البنك، كم���ا �رشنا كثريا اأن هذه 
املب���ادرة حظي���ت برتحيبه���م و�شعادته���م. 
لذل���ك، فاإننا نعتزم تكراره���ا يف اأماكن اأخرى 

يف امل�شتقبل القريب”.

• بنك البحرين وال�رشق االأو�شط يقدم دعماً مالياً جلمعية االقت�شادين البحرينية	

“كريدي مكس” و“ماستركارد” تدشنان حملتهما الصيفية
اأعلن���ت �رشك���ة كري���دي مك����س اإط���الق حملتها 
ال�شيفي���ة املميزة بالتعاون مع ما�شرتكارد، ال�رشكة 
العاملي���ة الرائدة يف جم���ال تكنولوجيا حلول الدفع، 
والت���ي �شتق���دم الفر�ش���ة لزبائ���ن كري���دي مك�س 
ما�شرتكارد ا�شرتج���اع ا�شتخداماتهم ت�شل قيمتها 
اإل���ى 5،000 دوالر. وقال الرئي����س التنفيذي ل�رشكة 
كري���دي مك����س يو�ش���ف م���ريزا “اأود اأن اأع���رب عن 
امتناين ملا�شرتكارد على دعمهم امل�شتمر يف احلملة 
ال�شيفي���ة الرتويجية، التي تاأت���ي يف اإطار م�شاعينا 

امل�شتم���رة الرامي���ة ال���ى تزوي���د عمالئن���ا باأف�ش���ل 
العرو����س. وبف�شل توقيت احلمل���ة املثايل، والذي 
يتزام���ن مع �شفر العائالت واالأف���راد لق�شاء العطلة 
باخلارج، �شيتمك���ن حاملي بطاقاتن���ا املا�شرتكارد 
م���ن احل�شول عل���ى فر�شة واح���دة اأو اأك���ر لدخول 
ال�شح���ب وذل���ك مقاب���ل كل معاملة �رشائي���ة بقيمة 
50 دين���ار وم�شاعفاتها يف مملك���ة البحرين. بينما 
�شيتم م�شاعفة الفر�س حتى 3 مرات عند ا�شتخدام 
بطاقاته���م يف اخل���ارج”. وم���ن جانب���ه، ق���ال مدي���ر 

ما�شرتكارد يف البحرين “نطمح دائماً يف ما�شرتكارد 
على حت�شن جترب���ة ت�شوق عمالئنا، وذلك من خالل 
حر�شن���ا ال�شدي���د على تق���دمي خدم���ات تكنولوجيا 
وحلول الدفع االكر تط���وراً، حيث اننا نعمل ب�شكٍل 
متوا�ش���ل البتكار ط���رٍق جدي���دة توفر له���م مزيداً 
من االمتي���ازات. ومن خالل هذا التع���اون املثمر مع 
كري���دي مك�س خالل عر�س ال�شي���ف احل�رشي، نوؤكد 
عل���ى التزامنا مبن���ح حامل���ي بطاق���ات ما�شرتكارد 
يف البحري���ن جتربة دفٍع �شهلة و�رشيع���ة واآمنة ت�شم 

العديد م���ن املزايا والعرو����س املتميزة”. وتهدف 
احلمل���ة ال�شيفية، التي انطلقت اعتب���اراً من تاريخ 
10 يوني���و و�شت�شتم���ر حت���ى 25 اأغ�شط�س 2018، 
الى ت�شجيع العمالء عل���ى ا�شتخدام بطاقات كريدي 
مك�س املا�شرتكارد اخلا�شة بهم داخل وخارج مملكة 
البحري���ن خ���الل الف���رتة املذك���ورة. و�شيح�شل 10 
فائزين حمظوظن فر�ش���ة ا�شرتجاع ا�شتخداماتهم 
ت�ش���ل قيمته���ا ال���ى 5،000 دوالر. و�شيت���م عق���د 

ال�شحب واالإعالن عن الفائزين يف �شبتمرب 2018.

“الخليجي التجاري” يواصل استقبال طلبة الجامعات
يوا�ش���ل امل�رشف اخلليجي التج���اري ا�شت�شافة 
طلبة اجلامعات يف اململكة بربناجمه التدريبي الرائد 
وذل���ك با�شتقب���ال 13 طالباً من خمتل���ف اجلامعات 
املحلي���ة كج���زء م���ن متطلب���ات اإكم���ال برناجمه���م 
االأكادمي���ي.  وتعك�س هذه املب���ادرة حر�س امل�رشف 
اخلليجي التجاري على االلتزام مب�شوؤوليته االجتماعية 
باالإ�شافة الهتمامه العميق لتهيئة االأجيال ال�شاعدة 
لالنخراط يف قطاع ال�ضريفة الإ�ضالمية للم�ضاهمة يف 
تطوي���ر هذا القطاع، حيث مين���ح الربنامج التدريبي 
وال���ذي ميتد عل���ى مدى �شهري���ن الفر�ش���ة للطلبة 
للتع���رف عل���ى نظ���ام امل�ش���ارف االإ�شالمي���ة وبيئة 

العمل يف خمتل���ف االأق�شام بامل�رشف من خالل تدوير 
منت�شب���ي الربنام���ج عل���ى خمتل���ف االإدارات وذل���ك 
للعم���ل عن قرب مع املوظف���ن الكت�شاب املهارات 
العملية باالإ�شافة اإل���ى التدرب على كيفية حت�شري 
ال�ش���رية الذاتي���ة واال�شتع���داد ملقاب���الت التقدمي 
على العمل وح�شور ع���دد من املحا�رشات التثقيفية 
ح���ول ال�شريف���ة االإ�شالمي���ة.  و�رشح م�شاع���د املدير 
العام للموارد الب�رشية واالت�شاالت املوؤ�ش�شية حممد 
�شال���ح، قائ���اًل “ي�رشنا كج���زء من قط���اع املوؤ�ش�شات 
املالية يف البحرين اأن ن�شاهم يف تدريب واإعداد قادة 
امل�شتقبل عرب برنامج ي�شمل اأهم اجلوانب املعرفية 

والعملي���ة املتعلقة بالقطاع امل����رشيف االإ�شالمي. اإن 
قيام امل�رشف بتنظي���م مثل هذه الربامج ينطلق من 
اإميانه العميق باأن القوة الب�رشية هي مرتكز كل جناح، 
وعلي���ه، فقد داأب امل�رشف عل���ى االهتمام باخلربات 
والكف���اءات امل�رشفية وحتفيزه���ا وتطويرها �شمن 
بيئة موؤ�ش�شية متكنها من التفوق وحتقيق الذات”.

واأ�ش���اف “نح���ن يف امل�رشف اخلليج���ي التجاري 
ن���رى اأن التدريب اجلاد والت�شجي���ع امل�شتمر ُيعدان 
البواب���ة االأ�شا�شية لالحرتاف املهني واالأداء املتميز. 
وياأتي برناجمنا التدريبي متما�شياً مع ال�شيا�شة التي 
ينتهجها امل����رشف جتاه تقدمي الدع���م للموؤ�ش�شات 

التعليمي���ة من خالل توفري فر����س التدريب لطالب 
اجلامع���ات الذي���ن هم عل���ى عتب���ة التخ���رج. ويركز 
امل����رشف من خ���الل ه���ذا الربنام���ج التدريب���ي على 
اأن يطل���ع الطالب عل���ى اأعمال امل����رشف واالإجراءات 

والعملي���ات التي تقوم بها خمتلف االإدارات من اأجل 
تاأهيله���م لاللتحاق بالعمل يف املوؤ�ش�شات امل�رشفية 
واملالية م�شتقبالً، باالإ�شاف���ة ال�شتك�شاف قدراتهم 

وتطوير اإمكاناتهم”.
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�أعلن���ت �لفنان���ة منة ف�س���ايل �أنها ت�ستع���د لفيلم 
�سينمائ���ي جدي���د يق���وم ببطولت���ه �لفن���ان �سامو زين 
ويخرجه عبد �لعزيز ح�ساد. و�أ�سافت ف�سايل �أن �لفيلم 
رومان�سي ويحتوى على �الك�سن يف نف�س �لوقت وحاليا 

ت�سع �للم�سات �الأخرية على �لفيلم لبدء �لت�سوير.
من ناحي���ة �أخرى �نته���ت منة ف�سايل م���ن ت�سوير 
دورها يف فيلم بر�ءة ريا و�سكينة و�لتي جت�سد من خالله 

دور �سحفية حتاول �لك�سف عن بر�ءة ريا و�سكينة.

مسافات

يو�جه عدد من جنوم �ل�سينما 
�ملعت���اد وجوده���م باأف���الم كل 
عام �أو عامني، خطر �لغياب عن 
�سينما هذ� �لعام، بعدما �قرتب 
حل���ول �آخ���ر مو�س���م �سينمائ���ي 
مهم، وه���و عي���د �الأ�سحى، ومل 
ي����رع �أي م���ن ه���وؤالء �لنجوم يف 
ت�سوير �أفالمهم �جلديدة، �لتي 
مت �الإعالن عنها يف وقت �سابق.

�أحم���د  بالنج���م  �لبد�ي���ة 
�ل�سق���ا �ل���ذي تاأك���د خروجه من 
يف  �ل�سينمائي���ة  �ملناف�س���ات 
2018 بعدم���ا توقف فيلمه )3 
�سهور( رغم ت�سوير يومني منه، 
وكان ياأمل �ل�سقا �أن يناف�س به 
يف مو�سم عيد �الأ�سحى �ملقبل؛ 
ليبتعد �ل�سق���ا عن �ل�سينما هذ� 
�لعام م���ن دون تقدمي �أي فيلم 
جدي���د، و “3 �سه���ور” يدور يف 
�إطار �أك�سن رومان�سي، �إذ يتزوج 

�ملو�ط���ن �مل�ري �أحم���د �ل�سقا 
�أمريكي���ة، وينجبان  �م���ر�أة  م���ن 
طف���ال، وتب���د�أ �أح���د�ث �لفيل���م 
م���ع �إجن���اب �لطف���ل، وي�س���ارك 
يف بطولت���ه من���ى زك���ي وخال���د 

�ل�ساوي.
�أم���ا ك���رمي عبد�لعزيز فعلى 
�لرغ���م من ق���ر�ره بالع���ودة �إلى 
�ل�سينم���ا هذ� �لع���ام بعد غياب 
4 �سن���و�ت من���ذ تقدمي���ه فيلم 
“�لفي���ل �الأزرق” �لع���ام 2014، 
�إال �أنه وج���د �سعوبات يف تنفيذ 
ذل���ك، �إذ بد�أ يف �لتح�سري لفيلم 
جديد يحمل ��سم مبدئي “نادى 
�لرج���ال �ل����ري” تاألي���ف �أمي���ن 
وتار، و�ختار �ملخرج خالد مرعى 
الإخر�جه، ولكن حت�سري�ت �لعمل 
�سارت ب�سكل بطيء للغاية، ومت 
و�عتذر خالد  �لت�سوي���ر،  تاأجيل 
مرعى ع���ن �لفيلم، ويع���ود �إلى 

لتق���دمي فيلمهما  �أحمد حلم���ي 
�لذي �تفقا عليه منذ فرتة.

خ���ارج  �لفيل���م  و�أ�سب���ح 
ح�ساب���ات مو�سم عي���د �الأ�سحى 
�ملقبل، خ�سو�سا �أن �أمامه وقتا 

طويال لبدء �لت�سوير.
نف����س �الأم���ر بالن�سبة للنجم 
�أحم���د حلم���ي �ل���ذي �أعل���ن منذ 
ف���رتة ع���ن خو�س���ه �ملناف�سات 
�ل�سينمائية يف عيد �لفطر 2018 
من خ���الل فيلم جدي���د يتعاون 
فيه م���ع �ملخ���رج خال���د مرعي، 
ويكتبه جمموعة م���ن �ملوؤلفني 
�ل�سب���اب، ولكن بع���د فرتة من 
�لتح�سري�ت توقف، وقرر حلمي 
تغي���ري �ل�سيناري���و و�ال�ستعانة 
كم���ال،  عبد�لرحي���م  بالكات���ب 
ويت���م �لتح�سري حالي���ا للفيلم، 
�إذ �سيك���ون من �ل�سعب �للحاق 

بالعر�س يف عيد �الأ�سحى.

شذى سبت تتعرض 
لحادث سير

5 عادات تسّبب لك القلق تحدي Kiki يغزو العالم... ويصل البحرين

تعر�س���ت �لفنان���ة �س���ذى 
�سب���ت حلادث �سري م���روع �أدى 
لتحط���م �سيارته���ا وتعر�سه���ا 
الإ�ساب���ة. ون����رت �س���ذى ع���ر 
خدم���ة �ل� “�ست���وري” بح�سابها 
�ل�سه���ري  �ل�س���ور  مبوق���ع 
تظه���ر  �س���ورة  “�إن�ستغ���ر�م” 
حتطم �سيارتها بالكامل ب�سبب 

�حلادث.

وعلقت �سذى على �ل�سورة 
قائلة: “قدر �هلل وما �ساء فعل، 
�حلم���د هلل عل���ى كل ح���ال، �أنا 
�حلم���د هلل �أح�س���ن ل���كل �لل���ي 
�ساألو� عن���ي، وحبيتي �سنور ما 

ق�رتي تعبتك �أم�س معي”. 
�أخرى  ون�رت �سذى �سورة 
تظهر فيها وقد تعر�ست لك�ر 

يف ذر�عها.

يع���اين جي���ل �الألفية �أكرث 
من غريه م���ن �أبناء �الأجيال 

�لتوتر�ت  م���ن  �الأخ���رى 
بح�س���ب  �لنف�سي���ة، 
�لنف�س  عل���م  جمعي���ة 
 .)APA( �الأمريكي���ة 
تقاري���ر  و�أظه���رت 

 %  12 �أن  �جلمعي���ة 
�أبن���اء �الألفية لديهم  من 

حاالت اإفراط يف القلق. 
�أظه���ر   ،2014 �لع���ام  ويف 

تقيي���م �أجرته جمعي���ة ACHA �الأمريكية 
�أن 61 % م���ن �لط���الب �جلامعي���ني يعانون من 
�لقل���ق. هن���اك �أ�سب���اب عدي���دة للقل���ق تتعلق 
بالعم���ل و�لدر��س���ة وتاأم���ني �مل�ستقب���ل، لكن 

هناك عاد�ت يومية تثري �لقلق، وهذه �أبرزها:
- ع���اد�ت �لنوم �ل�سيئ���ة: تعتر قلة �لنوم 
�لعامل �الأك���رث ت�سببا يف �إث���ارة �لقلق وزيادته. 
و�أظه���رت در��س���ة �أجرته���ا جامع���ة بريكلي يف 
كاليفورنيا �أن قلة �لنوم تلعب دور� رئي�سيا يف 
زيادة ن�ساطات اأجزاء من املخ ت�ساهم يف االإفراط 
يف �لقل���ق. ومن �الأ�سب���اب �ل�سائعة ال�سطر�بات 
�لنوم وع���دم �نتظام �أوقاته ��ستخ���د�م �الأجهزة 

�الإلكرتونية قبل �لذهاب �إلى �ل�رير.
- �إهم���ال وجبات �لطع���ام: ال يعتر تناول 
�لطع���ام مفيد� للج�سم فقط ب���ل يعتر يف غاية 
�الأهمي���ة لال�ستق���ر�ر �لنف�س���ي �أي�س���ا. ويوؤدي 
�النتظ���ار لف���رت�ت طويل���ة بني تن���اول وجبات 
�لطع���ام �إل���ى تقلب���ات يف م�ست���وى �ل�سك���ر يف 
�جل�س���م، ما يت�سب���ب يف �إث���ارة م�ساع���ر �سبيهة 
باالرتب���اك  و�ل�سع���ور  �لدوخ���ة  مث���ل  بالقل���ق 

و�ل�سعوب���ة يف �ل���كالم، بح�سب 
موقع �جل�سد و�ل�سحة.

- االإف��راط يف �رشب 
يجعلنا  ق��د  �ل��ق��ه��وة: 
����رب �ل��ق��ه��وة �أك���رث 
ويف  ون�ساطا،  تيقظا 
ك���ث���ري م����ن �الأح����ي����ان 
�أد�ء  ع���ل���ى  ي�����س��اع��د 
على  ل��ل��م��ه��ام  �أف�����س��ل 
م�����س��ت��وى ق�����س��ري �الأج�����ل. 
يزيد  قد  ذ�ته،  �لوقت  ولكن، يف 
خ�سو�سا  �أي�سا،  و�لع�سبية  �النفعاالت  من 

لدى �لذين يعانون من �لقلق �أ�سال.
- �ل�سكون: ترتبط زيادة �أعر��س �لقلق يف 
�أمريكا بازدياد �ل�سك���ون يف منط حياتنا. ولكن 
مل يك���ن معروف���ا �إذ� م���ا كان �الثن���ان مرتبطان 
حتى ظهور در��سة ن�رتها جملة BMC لل�سحة 
�لعامة. وبعد �إج���ر�ء در��سات وحتاليل، �كت�سف 
�لباحث���ون �أن خماطر �الإ�ساب���ة بالقلق تزد�د مع 

�زدياد �ل�سكون يف �ل�سلوك.
- م�ساه���دة �الأف���الم: يعتق���د كث���ريون �أن 
�ال�ستلق���اء عل���ى �الأريك���ة وم�ساه���دة �الأف���الم 
مينح���ان �سع���ور� باال�سرتخ���اء. ولك���ن باحثني 

يوؤكدون عك�س ذلك.
ويف در��س���ة ح���ول ه���ذ� �ملو�س���وع ع���ر 
م�سارك���ون يق�س���ون �ساعت���ني عل���ى �الأقل يف 
م�ساع���ر  ع���ن  و�الأف���الم  �لتلفزي���ون  م�ساه���دة 
�الكتئ���اب و�لقل���ق بخ���الف �الآخري���ن. وك�سفت 
در��س���ة �أخرى �أن �الأ�سخا����س �لذين يعانون من 
�لقل���ق و�الكتئ���اب يق�س���ون وقتا طوي���ال �أمام 

�سا�سات حو��سيبهم ويف م�ساهدة �لتلفزيون.

بعد حتدي دلو �لثلج و�ملانيكان، �خذ حتٍد 
جديد حتت ��سم Kiki يغزو �لعامل وهو عبارة 
In My Fee -  ����ن رق�سة على �أنغ���ام �أغنية
ings للمغن���ي �لكندي دري���ك وبالطبع و�سل 

هذ� �لتحدي للبحرين.
�ل�سو�سي���ل  وجن���م  �لكومي���دي  فب�سب���ب 
ميديا Shiggy دخل���ت �لرتند �لعاملي ب�سبب 
�حلركات �لعفوية �لر�ق�سة �لتي قدمها �الأخري 
يف فيدي���و ن����ره يف ح�سابه ع���ر “�إن�ستغر�م” 

�لذي ي�س���م 1.5 مليون متاب���ع وكان �سبباً يف 
�نطالق ه���ذ� �لتحدي �لغريب �ل���ذي هو عبارة 
ع���ن ظهور �ملتفاعلني وهم يقومون بالتحدي 
وم���ن خالل فيديوهات وهم ي���وؤدون �حلركات 
�لر�ق�س���ة بينما ت�سري �ل�سي���ارة بجانب �ملارة 
�لت���ي يقودها �سائ���ق يتول���ى ت�سويرهم من 

خالل �لباب �الأمامي �لذي كان مفتوحاً.
بالرغم من �أن �لتحدي يف حد ذ�ته مل ي�سدر 
من در�يك وال �أي م���ن تلك �حلركات �لر�ق�سة 
يف فيديو كلي���ب �الأغنية، دخل حتدي �لرق�س 
InM -#  للرتن���د �لعاملي حت���ت ها�ستاغات

 DoTheShiggy#و  FeelingChallenge
حت���ٍد  �لي���وم  و�أ�سب���ح   KikiChallenge#و
عاملي حيث �أع���اد رو�د �لتو��س���ل �الجتماعي 
من كل �أنحاء �لعامل ملحاكاته، من بينهم جنوم 
هولي���وود وعرب و�سوالً �إل���ى �لبحرين وباقي 
�ل���دول �ملج���اورة و�ل���ذي يظهر في���ه �لبع�س 
من �ل�سب���اب هذه �لظاهرة �خلطرية جد�، حيث 
يعر����س ه���وؤالء �مُلر�هق���ون �أنف�سه���م للخطر 
لك���ي ي�ساركو� يف هذ� �لتح���دي، وهي �خلروج 
م���ن �ل�سي���ارة وهي ت�س���ري ببطء �ل���ى �ل�سارع 

و�لرق�س خارجها.

    BUZZ      
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هؤالء النجوم خارج حسابات المنافسات 
السينمائية في 2018
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اعتراف صريح من أسيل عمران بشأن عمليات التجميل
ظه���رت الفنان���ة اأ�شي���ل عمران يف 
فيدي���و حتدث���ت في���ه ع���ن تفكريه���ا 
بعملي���ات التجميل. وج���اء ذلك يف اإطار 
تعليقها على مقط���ع م�شور ل�شخ�شية 
معروف���ة تناولت فيه مو�ش���وع االأنوثة 

والنحافة.
واأ�شارت اأ�شيل اإل���ى اأنها �شاهدت 
“اإن�شتغ���رام  خا�شي���ة  ع���ر  املقط���ع 
�شخ�شي���ة  ظه���رت  اإذ  اإك�شبلوري���ر”، 
معروفة تقول “بنات ال تنحفون خليكم 

�شمان مربربات. كدة االأنوثة”.
ال���كالم  ه���ذا  اأن  اأ�شي���ل  وذك���رت 
ا�شتفزه���ا وقال���ت “اأوالاً ما ح���د يحقلو 
يح����ر االأنوثة يف مظه���ر خارجي معني. 
ا كل اإن�شانة لها احلق تكون جميلة  ثانياً
بطريقته���ا اأو بالل���ي ينا�شبها اأو باللي 

هي مقتنعة فيه”.

ه���ذه  متابعاته���ا  اإل���ى  ووجه���ت 
الن�شيح���ة “ل���و كنت نحيف���ة و�شحتك 
كوي�شة وان���ت مقتنع���ة بنف�شك خليك 
زي م���ا اأنت. ولو كن���ت مليانة و�شحتك 
كوي�شة ومقتنعة خليك على و�شعك”. 

وراأت اأن االأنوث���ة ال ترتبط بال�شكل 
“�ش���يء  اأنه���ا  اإل���ى  اأو احلج���م، الفت���ة 
حم�شو����س اأكرث مم���ا هي �ش���يء مرئي. 
البن���ت،  ب���ذكاء  بنظ���رة،  بابت�شام���ة، 

باأ�شلوب حيكها”.
وك�شفت عن اأنه���ا تاأثرت يف اإحدى 
مراحل حياتها بكالم النا�س، وفكرت يف 
اخل�شوع لعمليات جتميل. واأ�شارت اإلى 
اأنها ال تعار�س العمليات يف حال كانت 
تزي���د الثق���ة بالنف�س، لكنه���ا رف�شت 
اأن يت���م اخل�ش���وع له���ا ا�شتجابة لكالم 

النا�س.

أحداث

تب���داأ يومك به���دوء وتنهي���ه بطريقة 
رائعة تذهل ال�ريك.

جت��ن��ب ك���ل م���ن ي���ح���اول اإث�����ارة 
ع�شبيتك.

قد ت�شت���اء م���ن بع����س التفا�شيل اأو 
تواجهها بعدائية.

ا  تتالح���ق االأن�شطة فت���كاد ال جتد وقتاً
الإجناز العمل.

تتاأخ���ر بع����س اال�شتحقاق���ات وتبطئ 
اخلطى. 

فرتة منا�شبة للخ���روج يف نزهة عائلية 
وق�شاء بع�س الوقت.

ق���م مبا ه���و مطل���وب منك فق���ط، وال 
تبذل جهدا الأجل اأحد ال ي�شتحق.

ا م���ا، وينتابك القلق  ي���وم �شاغط نوعاً
من القرار االأخري.

ح���اول االن���زواء بنف�ش���ك للتخل�س من 
متاعبك.

ال تنفع���ل اأمام اأّي اأمر ط���ارئ، وتريث 
قبل امل�شي قدما.

ت�شتطي���ع ال�شيطرة عل���ى اأمورك على 
نحو اأف�شل.

ال ترف���ع االأ�شي���اء الثقيلة فقد تعّر�س 
ظهرك الآالم.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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هزمية جي�س املماليك 
ب��ق��ي��ادة م���راد ب��ك يف 
اإمبابة )معركة  معركة 
اأثناء  االأه���رام( وذل��ك 
احلملة الفرن�شية على 
م�����ر، وق���اد اجل��ان��ب 
ه��ذه  يف  ال��ف��رن�����ش��ي 
امل���ع���رك���ة ن��اب��ل��ي��ون 

بونابرت.

 1925
ان�����������دالع ال�����ث�����ورة 
ال�������ش���وري���ة ال��ك��رى 
ب���ق���ي���ادة ���ش��ل��ط��ان 
�شلطة  �شد  االأطر�س 

االنتداب الفرن�شي.

 1960
بالتلفزيون  البث  بداأ 
امل�����������ري، وك���ان���ت 
�شاعات   5 البث  مدة 

ا. يومياً

 1970
نهاية العمل يف ال�شد 
ا  عاماً  11 بعد  العايل 

من بداأ البناء.

 1944
“كالو�س  اإع���������دام 
بتهمة  �شتاوفنرج” 
ال��ت��خ��ط��ي��ط الغ��ت��ي��ال 

“اأدولف هتلر”.

 1960
“�شريميافو  ان��ت��خ��اب 
رئي�شة   - بندرانيكا” 
ل����������وزراء ���ري��الن��ك��ا 
ب��ع��د م��ق��ت��ل زوج��ه��ا، 
اأول  بذلك  واأ�شبحت 
رئي�شة وزراء يف العامل.

“تايلند” المكان المفضل للفنان البحريني

زهرة عرفات تصور “البخيل”

أح��م��د م���ب���ارك س��ع��ي��د ب��ن��ج��اح “ري����وس”

عبدالقادر عقيل يترجم مقابلة لشيرين نيشات

يق�شي الفنان الكوميدي علي 
الغري����ر مع عائلته اإج����ازة ال�شيف 
يف مملكة تايلن����د، وكذلك الفنان 
ام����ني ال�شاي����غ، ورمب����ا يلحقهما 
عدد اآخر من الفنانني البحرينيني 
الذي����ن يف�شل����ون ق�ش����اء االإجازة 
ال�شيفي����ة يف ربوع مملك����ة تايلند 
وذلك لع����دة اأ�شب����اب اهمها وكما 
قال الفنان الغرير: ال�شعور باالأمن 
التايلندي  ال�شعب  واالأمان وطيبة 
وترحيب����ه بالزائ����ر، وكذلك وجود 
�شواط����ئ جميلة وخالب����ة ومناطق 

ترفيهية للكبار وال�شغار.
وب����دوره ق����ال الفن����ان اأمني 

ال�شاي����غ اإنه يحر�����س على زيارة 
تايلن����د يف كل عطلة �شيفية مع 
اأف����راد عائلته نظرا العتدال اجلو 
ووجود مناط����ق ترفيهية عديدة 
واملنتزه����ات  ال�شواط����ئ  مث����ل 
واأ�ش����اف  ال�شعبي����ة.  واال�ش����واق 
ال�شايغ “اأه����م ما يجذب ال�شائح 
 “ لطاف����ة  ه����و  تايلن����د  اإل����ى 
والهدوء،  واالأم����ن  التايلنديني” 
وهذه العنا�ر من اأهم متطلبات 
اأ�شبحت تايلند  ال�شياحة، ولهذا 
�شياحي����ة  وجه����ة  اأه����م  الي����وم 
والعرب  اخلليجي����ون  يق�شده����ا 

وكذلك االجانب”.

ت�شتعد الفنانة البحرينية زهرة 
عرف����ات لت�شوير م�شل�شل اجتماعي 
البخيل”م����ن   “ بعن����وان  جدي����د 
تاألي����ف حمم����د الكن����دري، واإخ����راج 
مناف عب����داهلل، مب�شارك����ة جمموعة 
م����ن النج����وم وه����م اأحم����د العونان، 
حمم����د جابر، م�ش����اري الب����الم، مرام 
البلو�ش����ي، هن����د البلو�ش����ي، حممد 

الرم�شان، عبدالعزيز الن�شار، نورة 
العمريي، مي�س قم����ر، فهد البناي، 
فرح����ان  حاجي����ة،  �شه����اب  غ����رور، 
العل����ي. امل�شل�شل من نوع احللقات 
املت�شلة املنف�شلة ويطرح الكثري 
م����ن الق�شاي����ا االجتماعي����ة و�شوف 
تلفزي����ون  �شا�ش����ة  عل����ى  يعر�����س 

الكويت.

اأع����رب الفن����ان اأحم����د مبارك ع����ن بالغ 
�شعادت����ه بنج����اح م�رحي����ة “ ريو�����س” التي 
قدمها مع املخرج ح�شني العويناتي يف عطلة 
عيد الفطر مبينا يف ت�ريح خا�س ل�”البالد” 
اأن امل�رحي����ة قدمت ر�شائ����ل اأجتماعية عر 
الكوميديا الراقية وا�شتطاع فريق امل�رحية 
اأن ياأ�����ر قلوب امل�شاهدين ولفت مبارك اأن 
الف����رتة االأخرية �شه����دت انتعا�ش����ا يف حركة 
امل�����رح وقدم����ت العديد من االأعم����ال وهذا 
هو املطلوب، فكلم����ا انتع�شت ال�شاحة وجد 

الفنان الفر�شة وحتركت املياه الراكدة.
يج����در بالذك����ر اأن م�رحي����ة “ ريو�س “ 
�ش����ارك بها كوكبة من النج����وم منهم الفنان 
ام����ني ال�شايغ والفنان احم����د جملي، الفنان 

حمم����د با�س من الكويت ومن العراق الفنانة 
مي�����س قمر، والفنانة ن����ورة ال�شايغ والفنان 
ح�شن املاجد ومن�شور اجلداوي والعويناتي 

تاألي����ف  م����ن  واآخ����رون، وامل�رحي����ة  نف�ش����ه 
ومعاجل����ة الن�����س حمم����د ال����ردويل وه�شام 

يو�شف.

قام االدي���ب البحريني القدير عبدالقادر عقيل 
برتجمة حوار م���ع امل�ش���ورة الفوتوغرافية �شريين 
ني�شات يف ب���اب “ت�شكيل وفن���ون معا�رة” مبوقع 
“اأوراق ثقافي���ة الكرتونية” وجاءت ترجمة املقابلة 
حتت عنوان “العامل بعني جمردة من املنطق ومفعمة 
بالعاطفة”. واملعروف ان الكاتب عبدالقادر عقيل 
ترج���م الكثري من الق�ش�س ول���ه روايتان مرتجمتان 
لالإجنليزي���ة  “اأيام يو�شف االأخ���رية” و“كف مرمي” 
من ترجم���ة حممد اخلزاع���ي �شمن اإ�ش���دارات الدار 

م�شرتكة مع اأ�رة االأدباء والكتاب.

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات

• الغرير وع�شق لتايلند	

• امني ال�شايغ والغرير يف تايلند	 • علي الغرير يف تايلند	

• امل�شورة �شريين	

• احمد مبارك	

• زهرة عرفات	

غافل فاضل: “عمود البيت”... صراعات األجيال
قال املخ���رج غافل فا�شل ان م�شل�شل 
»عم���ود البي���ت« م���ن االأعم���ال الدرامي���ة 
املحلي���ة الت���ي تت�ش���دى لط���رح ق�شاي���ا 
اإن�شاني���ة واجتماعي���ة م�شتمدة م���ن الواقع 
ومن احلي���اة اليومية، ولفت فا�شل اإلى اأن 
العمل مر�شح للعر�س عر �شا�شة تلفزيون 
القليل���ة  الف���رتة  خ���الل  الكوي���ت  دول���ة 
املقبل���ة، وهناك مفاو�ش���ات بهذا اجلانب 
ب���ني التلفزي���ون واجلهة املنتج���ة )جلوبل 
جل���ف ميديا(، وهو م���ن االأعم���ال الدرامية 
الت���ي ت�شتحق امل�شاه���دة. واأ�شاف: العمل 
م���ن تاألي���ف الفنانة اأ�شمه���ان توفيق التي 
ت�ش���ارك يف البطول���ة، اإلى جان���ب نخبة من 
جنوم الدرام���ا املحلية واخلليجي���ة بينهم: 

�شليمان اليا�شني، زهرة اخلرجي، عبداالمام 
عبداهلل، م���الك، �شلمى �شامل، نا�ر كرماين، 

�شهاب جوهر، خل���ود احمد، حممد الدو�ري 
وغريهم، وهو مكون من 30 حلقة.

• م�شل�شل عمود البيت	
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األخيرة

مواطن �سعودي مل ينم من 30 عاما

�سرقة بيانات 1.5 مليون �سخ�ص يف هجوم اإلكرتوين ب�سنغافورة

طائرة فاخرة �سفافة تعد برحالت “غري م�سبوقة”

ق���د تبدو الق�ص���ة خيالية وغري قابلة للت�صدي���ق، اإال اأن و�صائل اإعالم �صعودي���ة ومواقع ومن�صات 
تداول���ت ق�صة املواطن ال�صعودي �صعود حممد حم�ص���ن الغامدي من �صكان منطقة الباحة مل يذق طعم 
الن���وم منذ 30 عاما. واأ�صارت �صحيفة “�صبق” ال�صعودي���ة اأن “احلالة قد ال ي�صدقها الكثريون اإال اأنها 
واق���ع عا�ص���ه هذا املواطن”. وب���ن الغامدي ل�”�صبق” اأن���ه اأم�صى قرابة 30 عاما مل يرق���د، واأن احلالة 
اأملت به فجاأة عندما كان يف مهمة ع�صكرية، اإذ يعمل يف ال�صلك الع�صكري، واأم�صى قرابة 20 يوما وهو 
مل يرق���د، وبع���د اإنهاء املهم���ة عاد للم�صت�صفى ملعرفة حالت���ه واإعطائه العالج ال���الزم اإال اأنه مل يجد اأي 
م�صت�صفى ي�صخ�ص حالته ويعطيه العالج املنا�صب. واأ�صاف املواطن ال�صعودي “اأم�صيت �صنوات عدة 
واأن���ا اأتردد على امل�صت�صفيات دون نتيجة حتى �صكل���ت جلنة طبية من 4 دول لدرا�صة حالتي، ومعرفة 
اأ�صبابها، اإال اأن اللجنة قررت اأنه ال عالج يل، لكنها بينت اأن م�صكلتي االأ�صا�صية هي االكتئاب، وال �صبيل 

يل اإال باإعطائي املهدئات التي ال نفع لها لتجعلني اأنام”.

قالت حكوم����ة �صنغافورة اأم�ص اجلمعة اإن هجوما اإلكرتونيا كب����ريا على قاعدة البيانات ال�صحية 
التابع����ة لها اأ�صفر عن �رسق����ة البيانات ال�صخ�صية ملليون ون�صف مليون �صخ�ص بينهم رئي�ص الوزراء 

يل ه�صن لوجن.
ياأت����ي الهجوم الذي و�صفته احلكومة باأن����ه ”اأخطر انتهاك للبيان����ات ال�صخ�صية“ �صهدته البالد 
يف الوق����ت ال����ذي جعلت فيه �صنغافورة، وهي دولة رقمية وتعتمد عل����ى االت�صال ب�صكل كبري، االأمن 

االإلكرتوين لرابطة دول جنوب �رسق اآ�صيا )االآ�صيان( ولها اأي�صا اأولوية ق�صوى.
وت�صغل �صنغافورة الرئا�صة الدورية الآ�صيان التي ت�صم ع�رس دول للعام احلايل.

وق����ال بيان حكوم����ي ”التحقيقات التي اأجرتها وكال����ة االأمن االإلك����رتوين )�صي.اإ�ص.اإيه( ونظام 
املعلوم����ات ال�صحية املتكامل )اآي.اإت�ص.اآي.اإ�ص( اأكدت اأن هذا هجوم اإلكرتوين متعمد وموجه ومدبر 
جيدا“. واأ�صاف البيان الذي اأ�صدرته كل من وزارة ال�صحة ووزارة االت�صاالت واملعلومات اأن الهجوم 
”لي�ص من عمل قرا�صنة عار�صن اأو ع�صابات اإجرامية“. ومل يت�صمن البيان تفا�صيل عن اجلهة التي 
ميكن اأن تكون وراء الهجوم. وتابع اأن نحو 1.5 مليون مري�ص زاروا العيادات بن مايو 2015 والرابع 

من يوليو هذا العام مت الو�صول اإلى بياناتهم ال�صخ�صية غري الطبية ون�صخها باملخالفة للقانون.
وق����ال البيان ”ا�صتهدف املهاجمون على نح����و خا�ص وي�صكل متكرر البيانات ال�صخ�صية لرئي�ص 

الوزراء يل ه�صن لوجن واملعلومات عن االأدوية التي �رسفت له“.

عر�صت �رسكتان 
ب����ري����ط����ان����ي����ت����ان، 
ت�����ص��م��ي��م��ا ل��ط��ائ��رة 
اأن  ي��ت��وق��ع  وا���ص��ع��ة 
ت�����ص��ب��ح االأف���خ���م يف 
ال���ع���امل، ن��ظ��را اإل���ى 
الوا�صعة  م�صاحتها 
واأر�صيتها ال�صفافة.
�رسكتا  وك�����ص��ف 

الطائرة  اأر�صية  فيه  تكون  فخم  ت�صميم  عن  فييكل”،  اإير  و”هايربد  ديزاين”  “كيو 
الهجينة �صفافة، وتتيح للركاب اأن يروا املناظر الطبيعية يف االأ�صفل ب�صكل وا�صح، اأما 

النوافذ فهي كبرية بخالف الطائرات احلالية. 
وتو�صف طائرة “اإير الندر” بالهجينة بالنظر اإلى جمعها بن عدة موا�صفات، فهي 
نقلت  ما  وفق  واملروحية،  التجارية  الطائرة  من  واأخ��رى  املنطاد  من  خ�صائ�ص  ت�صم 
�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية. وتعتمد الطائرة يف حتليقها على غاز الهليوم، ويبلغ 
من  املكون  القيادة  طاقم  جانب  اإل��ى  راكبا   18 حمل  وت�صتطيع  مرتا   45 اإل��ى  طولها 
الداخلي غرفة نوم مريحة، ف�صال عن طاولة فخمة لتناول  الت�صميم  �صخ�صن. وي�صمل 
الطعام اأمام منظر الغيوم. وال حتتاج الطائرة امل�صممة اإلى مدرج حتى تقلع اأو تهبط، اإذ 
ت�صتطيع التحليق من اأي مكان ف�صيح، وهو ما يعني اأنها ت�صتطيع بلوغ اأماكن ال ت�صلها 
اإلى  االأثرياء، بالنظر  رحالت الطريان التقليدية. ولن تقت�رس مهام الطائرة على �صياحة 

اإمكانية ت�صخريها للقيام بعمليات املراقبة اأو ت�صليم م�صاعدات اإن�صانية.

 Social
media

مواطن اأردين يقفز من 
�سرفة جمل�ص النواب

اأث���ار رجل بلبلة كبرية، داخ���ل قبة الربملان االأردين، تزامنا مع جل�ص���ة منح الثقة حلكومة 
عمر الرزاز اجلديدة. ووفق ما اأظهر مقطع فيديو، انت�رس على مواقع التوا�صل االجتماعي، كان 
ال���رزاز يتلو كلمته اأم���ام النواب، قبل اأن ي�صعد مواطن اإلى �رسف���ة ويثري حالة من القلق. ومل 
يعرف ماذا كان يحاول الرجل اأن يقوم به. وطلب املواطن لقاء رئي�ص الوزراء، وهو االأمر الذي 

وافق عليه الرزاز يف احلال، حيث ترك املن�صة وتوجه نحوه للحديث معه.
وتدخ���ل اأف���راد االأمن لتهدئ���ة االأو�صاع واإنزاله من امل���كان الذي �صعد اإلي���ه، اإال اأنه قرر 
يف نهاي���ة املطاف اأن يقفز اأر�ص���ا، دون اأن ي�صاب باأذى. وكانت حكوم���ة الرزاز ح�صلت على 
موافقة 79 نائبا يف الربملان املكون من 130 نائبا. ونقلت وكالة عمون االإخبارية، عن م�صادر 

مطلعة، اأن املواطن كان يعمل يف �رسكة الكهرباء، ولديه مطالب �صحية يريد حتقيقها.
واأو�صح���ت اأنه م���ا اإن ح�صلت حكومة ال���رزاز على الثقة حتى بداأ املواط���ن بال�رساخ يريد 

احلديث مع رئي�ص الوزراء الذي هرع لال�صتماع اإليه.
واألقى املواطن بنف�صه من ال�رسفة رغم حماولة رجال االأمن منعه من ذلك.

ظه���رت املمثلة الربيطانية جودي ويتيكر يف اأولى لقطات ترويجية للمو�صم اجلديد من 
امل�صل�صل ال�صهري )دكتور هو( بعد اختيارها لت�صبح اأول امراأة جت�صد ال�صخ�صية يف م�صل�صل 
اخليال العاملي الذي تعر�صه �صبكة هيئة االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�صي( منذ العام 1963.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ال���ط���ق�������ص ال���ي���وم 
خفيفا  غبارا  ي�صهد 

اأحيانا اأثناء النهار.

الري���اح �صمالي���ة غربي���ة م���ن 15 اإلى 20 
عقدة، وت�صل من 22 اإلى 27 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�صواحل ومن 3 اإلى 6 
اأقدام يف عر�ص البح���ر. درجة احلرارة ال�صغرى 32 درجة مئوية 

والعظمى 40 درجة مئوية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي
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رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة االأيام للن�رس

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

الفجــر: 3:27
الظهـر:  11:44

العصــر: 3:12
المغرب: 6:31
العشاء: 8:01

مواقيت 
الصالة

درا�سـة حتـذر... اأ�سـرار خطيـرة لتاأخيـر وجبـة الع�سـاء
ك�صف���ت درا�صة طبية حديث���ة اإلى اأ�رسار خطرية 
ترتتب على تاأخري وجبة الع�ص���اء اإلى منت�صف الليل 

اأو حتى تناول وجبة خفيفة قبل النوم.
ووجد فريق من الباحثن االإ�صبان اأن االأ�صخا�ص 
الذين يتناولون وجبات الع�صاء بانتظام بن ال�صاعة 
التا�صعة م�صاء واحلادية ع�رسة ليال، يقللون من فر�ص 

تعر�صهم خلطر االإ�صاب���ة ب�رسطان الثدي عند الن�صاء 
اأو الربو�صتات عند الرجال بن�صبة 25 %.

واأو�ص���ح الفريق التابع للمعه���د العايل لل�صحة 
يف جامع���ة بر�صلون���ة اأن وجب���ات الطع���ام املتاأخ���رة 
اإل���ى منت�صف اللي���ل وما بعده ت����رسع عملية التمثيل 
الغذائ���ي )االأي�ص( خالل فرتة النوم التي تلي طعام 

الع�ص���اء، وهو ما ي���وؤدي اإلى خل���ل يف عمل هرمونات 
اجل�ص���م، وغالبا م���ا يتم عالج ذلك اخلل���ل با�صتخدام 

الت�صتو�صتريون اأو حجب االإ�صرتوجن.
وتعمل الهرمونات عل���ى حتفيزنا على النوم اأو 
جعلنا ن�صعر باجلوع واالإجهاد، وبالتايل ميكن ربطها 

باإيقاعات ال�صاعة البيولوجية يف اجل�صم.

وبح�ص���ب �صحيفة “اإندبندن���ت”، فقد تو�صلت 
الدرا�ص���ة اإل���ى نتائجها بعد درا�ص���ة حالة 1800 من 
مر�صى �رسطان الثدي والربو�صتات، و2000 �صخ�ص 
ال يعان���ون �أيا من هذين �ملر�ض���ني، متابعني �أمناط 
االأكل والن���وم واأية خط���وات يتخذونها للحفاظ على 

�صحتهم.

دفاعا عن زوجته.. اأجرب 
اأمه على اأكل الع�سب

فتاة تنتقم من زوجها 
اخلائن يف ال�سارع العام

�سلل مروري.. 
وال�سبب “عائلة البط”

ال�رسط���ة  اأن  اأف���ادت تقاري���ر حملي���ة 
ال�صينية حتقق م���ع رجل مت القب�ص عليه 
وهو يجرب اأمه امل�صنة على تناول الع�صب، 
وف���ق م���ا اأظهره فيدي���و، ن�رست���ه �صحيفة 
“ديلي ميل” الربيطانية. ويظهر املقطع 
الرج���ل، املنح���در م���ن قري���ة يف مقاطع���ة 
هونان، وهو يدخ���ل الع�صب يف فم والدته 

غ�صبا عنها ويرغمها على بلعه.
وقال���ت “ديل���ي مي���ل” اإن م���ا دف���ع 
الرج���ل للقي���ام به���ذا الت����رسف امل�ص���ن 
ه���و اأن والدت���ه تخا�صمت م���ع زوجته، مما 
جعله يح���اول اإدخال الع�صب يف فمها حتى 

ت�صمت وتتوقف عن اجلدال.

 Yangtze Evening“ موق���ع  ن����رس 
 News” االإخب���اري مقطع فيديو طريفا المراأة 
�صيني���ة تنتق���م من زوجه���ا بع���د اأن اكت�صفت 
خيانته لها. ويظه���ر الفيديو امراأة جتل�ص على 
غط���اء حمرك �صي���ارة “اأودي” �ص���وداء، يجل�ص 
فيها زوجها وع�صيقته. كما يبن املقطع �رساخ 
الزوجة املخدوعة وهي ت����رسب الزجاج االأمامي 
لل�صي���ارة بالع�صا قائلة “افت���ح باب ال�صيارة.. 
ن���ذل، اخ���رج م���ن ال�صي���ارة، هيا”. كم���ا تظهر 
امل�صاه���د توق���ف ال�صي���ارة عند مع���رب امل�صاة 
وكي���ف هجمت الزوجة على زوجها قائلة “قلت 
اإننا �صن�ص���رتي منزال وقد �صاهدناه البارحة. اأما 
اليوم فاأنت م���ع ع�صيقتك”، ث���م قامت ب�رسبه 

اأمام اأعن احلا�رسين.

واجهت مئ���ات ال�صيارات اأزمة مرورية 
خانق���ة، عل���ى اإح���دى الط���رق ال�رسيع���ة يف 
بريطاني���ا، ب�صبب “عائلة من البط” اأ�رست 

على عبور الطريق رغم خطورته.
وكان الطريق ال�رسي���ع الواقع بالقرب 
من واتف���ورد، ازدحم ب�صدة م�صاء االأربعاء، 
بع���د اأن مت اإغالق مناطق من���ه، يف حماولة 

الإخراج البط باأمان.
لكن بعد اإخ���راج البط، عادت “العائلة 
العنيدة” للت�صلل اإلى الطريق 3 مرات، من 
خالل �صياج مك�ص���ور، يف حماولة م�صتميتة 
لعبور ال�صارع، وفق ما ذكر موقع “مرتو”.

أوقد مهرجان جرش للثقافة 
والفنون شعلته الـ33 معلنا 

انطالق أكبر حدث فني وثقافي 
وسياحي تقيمه المملكة األردنية 

كل عام بمشاركة عدد كبير من 
الفنانين المحليين والعرب )رويترز(


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

