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• حمتجون خالل مظاهرة يف الب�رصة يوم اجلمعة )رويرتز(	

ارتفاع عدد �سحايا االحتجاجات يف العراق اإلى 11 قتيال
اأع���داد  ارتفع���ت  العربية.ن���ت:   - بغ���داد 
�صحاي���ا االحتجاج���ات يف الع���راق، حي���ث و�صلت 
بح�ص���ب امل�ص���ادر اإلى اأك���ر م���ن 11 قتيال منذ 
ان���دالع التظاهرات يف الب����رصة، واآخر قتيلني كانا 
النج���ف  االأول مبحافظت���ي  اأم����س  يف مظاه���رات 
والديوانية. وح���اول بع����س املتظاهرين اقتحام 
مكات���ب اأح���زاب يف م���دن اجلن���وب، لك���ن حرا�س 
تل���ك املقرات قابلوه���م بالر�صا����س احلي، ومت 
قتل عدد م���ن املتظاهرين. وق���ال م�صدر خا�س 
طلب ع���دم الك�صف ع���ن ا�صمه، اإن اإي���ران حتاول 
اأن تف�صل موجة املظاه���رات يف العراق، من خالل 
اإدخ���ال امليلي�صي���ات يف �صف���وف املتظاهري���ن 
مبالب�س مدني���ة، مبيناً اأن هن���اك دورات تدريبية 

تقيمه���ا ميلي�صيات ب���در يف مع�صكراتها 
14مبحافظات الب�رصة وكربالء والنجف.

اأذربيجان بلد اجلمال والنار تفتح ذراعيها 
لل�صياح اخلليجيني

عبدالوهاب احلواج...
 رجل اأعمال ب�شذى العطور

خامنئي يدعم تهديدات روحاين بوقف 
�صادرات النفط من اخلليج

ذهبيتان للبحرين يف بطولة غرب 
اآ�صيا لكرة الطاولة

اقتصاد البالد

لقاء األحد

بالد العالم

البالد سبورت

10

21

15

17

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

بالدنا

4

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

املنام���ة - بن���ا: قام عاهل الب���الد �صاحب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�صى اآل خليف���ة بزيارة اأم�س لرئي�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو 

امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة بق�رص �صموه بالرفاع.
وخالل اللقاء، اأ�صاد جاللة امللك بالدور الكبري الذي ي�صطلع به 
�صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء يف النهو�س بالعمل احلكومي 
واالرتقاء به اإلى االآفاق وامل�صتويات التي جتعله قادراً على الوفاء 
باحتياج���ات املواطنني وتلبية متطلباته���م اخلدمية وتعزيز موقع 
املواطن كمحور اأ�صا�صي ت�صتهدفه التنمية ال�صاملة، مباركا جاللته 
جهود احلكومة وعملها ال���دوؤوب يف زيادة االإنتاجية وتكري�س مبداأ 
التناف�صي���ة واال�صتدام���ة التنموية ودعم االقت�ص���اد الوطني على 

الرغم من التحديات خدمًة للوطن واملواطن.
ورف���ع �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي����س الوزراء خال����س ال�صكر 
والتقدي���ر اإل���ى �صاحب اجلالل���ة عاهل الب���الد على زي���ارة جاللته 
الكرمية والتي لها حملها الكبري ووقعها الطيب يف النف�س وتبعث 
على االعتزاز، موؤكدا �صموه ا�صتمرار العمل لتطوير االأداء مبا يجعل 
م���ن خمرجات العمل احلكومي يف امل�صتويات التي حتقق ما يتطلع 
اإلي���ه املواطنون م���ن بيئة خدمي���ة تتميز باجل���ودة والكفاءة ومبا 

يحق���ق التطلع���ات والتوجيهات امللكي���ة ال�صامية يف هذا 
•اجلانب. جاللة امللك يقوم بزيارة ل�صمو رئي�س الوزراء 	 2

نيوي���ورك - بن���ا: ج�ص���د تق���دمي البحرين 
لتقريرها الطوع���ي االأول ب�صاأن تنفيذ اأهداف 
التنمي���ة امل�صتدام���ة 2030، اأم���ام املنت���دى 
ال�صيا�ص���ي رفي���ع امل�صتوى املعن���ي بالتنمية 
االقت�ص���ادي  للمجل����س  والتاب���ع  امل�صتدام���ة 
واالجتماع���ي باالأم���م املتح���دة، اإجن���ازا دوليا 
جدي���دا ي�ص���اف اإل���ى م���ا حققت���ه اململكة من 
جناح���ات على �صعيد دعم اجله���ود االأممية يف 

جمال التنمية امل�صتدامة.
وا�صتعر�صت البحرين جتاربها الناجحة يف 
م�صم���ار التنمي���ة امل�صتدامة اأم���ام دول العامل 
لال�صتف���ادة منه���ا يف اإح���راز التق���دم املاأمول 

التنمي���ة  اأه���داف  اأجن���دة  تنفي���ذ  يف 
امل�صتدامة.

املتظاهرون حاولوا اقتحام مكاتب اأحزاب يف مدن اجلنوب

البحرين جنحت يف تعريف العامل بريادتها يف التنمية امل�ستدامة

• وزير �صوؤون جمل�س الوزراء ي�صتعر�س التقرير الوطني الطوعي	 3

�صمــوه يوؤكــد ا�صتمــرار العمـــل لتطويـــر االأداء وجعــــل خمرجاتــــه مب�صتــــــوى التطلعـــــات

“الربنامج  ال�صيا�صية” يطلق  “التنمية 
التدريبي لالنتخابات”

بالبحرين لالإ�سرار  ح�سابات  تدير  قطر  “الداخلية”: 
وزارة  اأعلن���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلي���ة اأنه تبني من خالل ر�صد ومتابعة ما ن�رص 
يف االآونة االأخرية عرب و�صائل التوا�صل االجتماعي، 
اأن هن���اك ا�صتهداًف���ا ممنهًج���ا وموجًه���ا ململكة 
البحري���ن لالإ����رصار مب�صاحله���ا العام���ة وحماولة 
التاأثري عل���ى الراأي العام؛ من خ���الل ق�صايا عدة 
منها مو�صوع التجني�س، بق�صد االإ�صاءة للعالقات 
اخلا�صة واملتميزة بني مملكة البحرين واململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة ال�صقيق���ة والتاأث���ري عل���ى 
اقت�صاده���ا من خالل ن����رص معلومات خمطوءة عرب 

عدد من احل�صابات الوهمية التي تتم اإدارتها من 
دولة قطر، وكذلك من قبل عنا�رص هاربة ومطلوبة 

للعدالة.
وقال���ت الوزارة اإنه تب���ني اأن تلك احل�صابات 
تعمل على اإث���ارة البلبلة وزرع الفتنة والتحري�س 
على الكراهية، وحماولة �رصب الن�صيج االجتماعي 
الداخل���ي والتاأث���ري عل���ى جمري���ات االنتخاب���ات 
النيابية املقبلة، م���ن خالل الرتكيز على التداول 
ال�صلب���ي يف ق�صايا ع���دة منها مو�ص���وع التقاعد 

7اجلديد بق�صد اإثارة الراأي العام.

االإمارات ال�سباب” يهزم  16“اأحمر 
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النف�س يف  الطيب  ووقعها  الكبري  حملها  لها  امللك  جاللة  زي��ارة  ال��وزراء:  رئي�س  �شمو 

العاهل ي�سيد بالدور الكبري ل�سمو رئي�ض الوزراء يف النهو�ض بالعمل احلكومي
جاللته: تعزيز موقع املواطن كمحور اأ�شا�س ت�شتهدفه التنمية ال�شاملة

املنام����ة - بن����ا: ق����ام عاه����ل البالد �شاح����ب اجلاللة 
امللك حم����د بن عي�ش����ى اآل خليفة بزي����ارة اأم�س لرئي�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللك����ي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة بق�رص �شموه بالرفاع.
وخ����الل اللق����اء، اأ�ش����اد جالل����ة امللك بال����دور الكبري 
ال����ذي ي�شطلع به �شاحب ال�شم����و امللكي رئي�س الوزراء 
يف النهو�����س بالعمل احلكومي واالرتقاء ب����ه اإلى االآفاق 
وامل�شتويات التي جتعله ق����ادرا على الوفاء باحتياجات 
املواطن����ن وتلبي����ة متطلباتهم اخلدمي����ة وتعزيز موقع 
املواطن كمح����ور اأ�شا�����س ت�شتهدفه التنمي����ة ال�شاملة، 
مباركا جاللته جه����ود احلكومة وعملها الدوؤوب يف زيادة 
االإنتاجية وتكري�س مبداأ التناف�شية واال�شتدامة التنموية 
ودع����م االقت�ش����اد الوطني، عل����ى الرغم م����ن التحديات 

خدمًة للوطن واملواطن.
واأك����د جاللته اأن مملكة البحري����ن ت�شري دوما بخطى 
ثابتة نحو مزيد من التقدم واالزدهار يف �شتى امليادين 
واأنها بعزمي����ة اأبنائها املخل�ش����ن م�شتمرة يف االنطالق 

نحو التطوير والريادة يف خمتلف املجاالت.

واأ�ش����اد جاللة العاه����ل باالإجن����ازات امل�شتمرة التي 
حتققه����ا مملك����ة البحري����ن يف �شت����ى القطاع����ات، معربا 
جاللته عن االعتزاز مبا يحققه اأبناء البحرين من جناحات 
متتالي����ة تبع����ث دوما على الفخ����ر واالعت����زاز، م�شتذكرا 
جاللت����ه بالتقدي����ر اإجن����از حفيدة �شم����و رئي�����س الوزراء 
امل����الزم ثاين طيار ال�شيخ����ة عائ�شة بنت را�شد اآل خليفة 
وجناحها يف اأول طلعة جوية بطائرة حربية، موؤكدا جاللته 
اأن النج����اح يوؤكد جمددا على ما متتلكه املراأة البحرينية 

من قدرات وما لديها من عزمية واإ�رصار وروح التحدي.
ورفع �شاحب ال�شمو امللك����ي رئي�س الوزراء خال�س 
ال�شك����ر والتقدير اإلى �شاحب اجلالل����ة عاهل البالد على 
زي����ارة جاللته الكرمية والتي له����ا حملها الكبري ووقعها 
الطي����ب يف النف�����س وتبعث على االعت����زاز، موؤكدا �شموه 
ا�شتم����رار العمل لتطوي����ر االأداء مبا يجع����ل من خمرجات 
العم����ل احلكوم����ي يف امل�شتويات التي حتق����ق ما يتطلع 
اإليه املواطنون من بيئة خدمية تتميز باجلودة والكفاءة 
ومبا يحق����ق التطلعات والتوجيهات امللكية ال�شامية يف 

هذا اجلانب.

• جاللة امللك يقوم بزيارة ل�شمو رئي�س الوزراء 	

جاللة امللك:
البحرين ت�شري بخطى 

ثابتة نحو مزيد من 
التقدم واالزدهار يف 

�شتى امليادين

اململكة بعزمية 
اأبنائها املخل�شن 

م�شتمرة يف االنطالق 
نحو التطوير والريادة 

نعتز مبا يحققه اأبناء 
البحرين من جناحات 

متتالية تبعث على 
الفخر واالعتزاز

جناح عائ�شة بنت 
را�شد يوؤكد ما 
متتلكه املراأة 
البحرينية من 

قدرات
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البحرين تنجح يف تعريف العامل بريادتها يف التنمية امل�ستدامة
جهود “الوطنية للمعلومات” برئا�سة املطوع اأ�سهمت يف اإعداد اال�ستعرا�ض املتميز

نيويورك - بن���ا: ج�سد تقدمي البحرين لتقريرها 
الطوعي االأول ب�ساأن تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 
2030، اأم���ام املنت���دى ال�سيا�س���ي رفي���ع امل�ستوى 
للمجل����ض  والتاب���ع  امل�ستدام���ة  بالتنمي���ة  املعن���ي 
االقت�سادي واالجتماعي باالأمم املتحدة، اإجنازا دوليا 
جدي���دا ي�س���اف اإلى م���ا حققته اململكة م���ن جناحات 
عل���ى �سعيد دعم اجله���ود االأممية يف جم���ال التنمية 
امل�ستدام���ة، وذل���ك م���ن خ���ال ا�ستعرا����ض جتاربها 
الناجح���ة يف م�سم���ار التنمي���ة امل�ستدام���ة اأم���ام دول 
العامل لا�ستف���ادة منها يف اإحراز التق���دم املاأمول يف 
تنفيذ اأجن���دة اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 2030.كما 
كان���ت م�سارك���ة البحري���ن يف التجمع ال���دويل فر�سة 
لتجدي���د التزامها بتنفيذ اأه���داف التنمية امل�ستدامة 
والو�سول اإل���ى اأهدافها ومقا�سدها، وهو التزام نابع 
من اإمي���ان اململكة مببادئ التعاون الدويل، واحلر�ض 
على م�ساندة املب���ادرات كافة، التي ترمي اإلى تعزيز 
اال�ستقرار وال�سام يف ربوع العامل، والتي تعد التنمية 

عامل جوهري يف حتقيقه.
وات�س���م التقرير الذي قدمت���ه البحرين باملوازنة 
ب���ن ا�ستعرا�ض النجاحات املح���رزة يف تنفيذ اأهداف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة، والتطرق اإل���ى التحديات التي 
توجهه���ا اململك���ة، وهو ما يعك�ض م���دى املو�سوعية 
وال�سفافي���ة يف اإع���داد التقري���ر بغي���ة الو�س���ول اإلى 

اأف�سل النتائج املمكنة.
ولع���ل اإ�س���ارة التقري���ر ب�س���ورة وا�سح���ة اإل���ى 
التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا البحري���ن ومنه���ا حتقيق 
معدل منو اقت�س���ادي حقيقي مرتفع مع احلفاظ على 
ا�ستق���رار االأ�سع���ار، يعك����ض اإدراك حكوم���ة البحرين 
لطبيع���ة التحديات، وحتركها على اأك���ر من م�ستوى 
ملواجهته���ا، ومن هنا جاءت دعوتها من خال التقرير 
اإل���ى تو�سي���ع ال����راكات العاملية يف جم���ال التمويل، 
باعتب���ار اأن للتنمي���ة كلف���ة تزيده���ا الرغب���ة بتحقيق 
اال�ستدام���ة والت���ي تع���د حت���ٍد لل���دول ذات امل���وارد 

الطبيعية املحدودة.
و�سكل االحتفاء بتق���دمي التقرير الطوعي االأول 
ململك���ة البحري���ن يف االأم���م املتح���دة �سه���ادة اأممية 
جديدة على جناح ال�سيا�سات التنموية التي تنتهجها 
البحرين، والتي اأ�سهمت يف اإنتاج ق�س�ض جناح ومناذج 
يف جم���ال التنمية على امل�ست���وى العاملي، وفقا الآراء 
اخل���راء وامل�سوؤول���ن االأممين وممثل���ي احلكومات 
الذي���ن �ساركوا يف جل�سات املنت���دى ال�سيا�سي رفيع 

امل�ستوى املعني بالتنمية امل�ستدامة.
فمن جانبه، تق���دم االأمن العام لوزارة التخطيط 
والتع���اون االأردين زي���اد عبيدات بالتهنئ���ة للبحرين 
على هذا االإجناز الكبري يف ا�ستعرا�ض التقرير، م�سيدا 
باالإج���راءات الت���ي اتخذته���ا حكوم���ة البحرين يف دمج 
اأه���داف التنمي���ة امل�ستدامة يف خط���ط وبرامج عملها، 
وبامل�سارك���ة الوا�سعة التي حر�س���ت عليها يف اإعداد 
التقرير م���ن خال اال�ستفادة م���ن اآراء ممثلي القطاع 
اخلا����ض واملجتمع امل���دين واالأكادميي���ن وال�سباب 

واملراأة واملراكز البحثية.
واأك���د اأن م���ا قدمت���ه البحري���ن م���ن معلوم���ات 
وبيانات ت�سمنها التقرير يو�سح اأن هناك العديد من 
االجنازات العظيمة التي حتققت يف قطاعات التعليم 

وال�سحة واالإ�سكان وامل�ساواة بن الرجل واملراأة.
م���ن جانبه���ا، اأعربت الوكي���ل امل�ساع���د ل�سوؤون 
التنمي���ة امل�ستدام���ة يف وزارة االقت�س���اد والتخطيط 
ال�سعودية هيف���اء اآل مقرن ع���ن �سعادتها مبا جاء يف 
ا�ستعرا����ض البحري���ن لتقريره���ا الوطن���ي الطوعي، 
وال���ذي ت�سمن �رًحا مل���دى التقدم املث���ري لاإعجاب 
ال���ذي اأحرزته اململكة يف �ست���ى القطاعات التعليمية 

واال�سكانية وال�سحية ومتكن املراأة وغريها.
وقالت: “فخورون مبا حققت���ه البحرين، ونتطلع 
اإل���ى مزيد من التقدم يف امل�ستقب���ل”، م�سرية اإلى اأن 
البحري���ن لديه���ا روؤية 2030 وهو م���ا تت�سابه فيه مع 
ال�سعودي���ة الت���ي متتل���ك روؤي���ة اقت�سادي���ة 2030، 
مب���ا يوؤكد اأن البلدي���ن يعمان ب�سكل مت���واز من اأجل 
املوائمة ب���ن ما تت�سمنه هذه الروؤى وخطط واأهداف 
التنمي���ة امل�ستدامة يف كا البلدين، معربة عن خال�ض 

التهاين للبحرين على هذا النجاح.
واأك���د مدي���ر اإدارة املنظم���ات الدولي���ة ب���وزارة 
اخلارجي���ة يف �سنغافورة نورالدين ب���ن ح�سن اأن باده 
باعتبارها دولة �سغ���رية فاإنها تدرك التحديات التي 
تواجهه���ا البحرين على �سعيد التنمية امل�ستدامة، اإال 
اأن اململك���ة جنحت يف كثري من االإجنازات خا�سة فيما 

يتعلق بتمكن املراأة.
واأ�س���ار اإلى م���ا ذك���ره الوزير حمم���د املطوع يف 
تقدمي التقرير اأمام املنتدى من اأنه منذ العام 1920 
متكن���ت امل���راأة البحرينية م���ن امل�سارك���ة الرملانية 
واملجتمعية، موؤك���دا اأن ذلك اأمر مهم ومتميز، م�سيدا 
مب���ا حققته البحرين من اإجن���ازات على �سعيد متكن 
مواطنيها وحت�سن ظروفهم املعي�سية، قائا: “نحن 
اأي�سا قدمن���ا تقري���ر املراجعة الطوعي���ة ل�سنغافورة 
ولذل���ك ميكنن���ا اأن نتعلم من بع�سن���ا البع�ض كيفية 

حت�سن االأحوال املعي�سة للمواطنن يف بلدينا”.
واأع���رب م�سوؤول التنمي���ة امل�ستدامة ب�سكرتارية 
االأم���م املتحدة فرديريك �سول�سو عن اعجابه بالتقرير 
ال���ذي قدمته البحرين وما متيز ب���ه من �سمول واإعداد 
جي���د، موؤك���دا اأن التقري���ر ت�سمن تفا�سي���ل متميزة 
ح���ول االإ�سكان وقدم �رًحا وافًي���ا و�ساما حول جهود 

احلكومة عل���ى �سعيد االإ�سكان، كما ت�سمن كثرًيا من 
التفا�سي���ل عن م�سارك���ة القطاع اخلا����ض يف تطوير 
البني���ة االأ�سا�سي���ة وجهود اململكة م���ن اأجل اأن حتتل 
مرك���ًزا ريادًي���ا عل���ى �سعي���د التنمي���ة امل�ستدامة يف 

منطقة اخلليج.
واأ�سار اإلى اأنه كان قد زار البحرين يف وقت �سابق 
على راأ�س وفد ملراجعة اخلطوط العري�ضة يف املرحلة 
االأول���ى الإعداد التقري���ر، واطلع خال الزي���ارة ثم من 
الفيلم الذي مت عر�سه يف جل�سة تقدمي التقرير، على 
م���ا يحدث على اأر����ض الواقع من تنمي���ة م�ستدامة يف 

البحرين.
م���ن جانبه، اأكد وكي���ل وزارة اخلارجي���ة لل�سوؤون 
الدولي���ة ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، اأن تقدمي 
البحرين لتقريرها الطوعي يعد اإ�سافة ل�سجل اململكة 
احلاف���ل فيما يتعل���ق بتقدمي التقاري���ر املتخ�س�سة 
اأم���ام املحاف الدولي���ة، الفتا اإلى اأن تق���دمي التقرير 
ج���اء ليوؤك���د التزام البحري���ن بتنفيذ اأه���داف التنمية 
امل�ستدام���ة وحر�ض احلكومة على اإدراج هذه االأهداف 

يف برامج عملها وحتديدها كاأولوية.
واأ�سار اإل���ى اأن الرتحيب بتقرير اململكة كان هو 
ال�سم���ة ال�سائدة عل���ى ردود االأفعال، �س���واء من جهة 
الدول االأع�س���اء يف االأمم املتحدة اأو من قبل منظمات 
املجتم���ع امل���دين، الذين اأ�س���ادوا جميعا مب���ا اأحرزته 
البحرين من تقدم بارز وملح���وظ فيما يتعلق بتنفيذ 
اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة، واأعربوا ع���ن تقديرهم 

لنجاح جهود اململكة يف مواجهة التحديات.
واأكد اأن اللجنة الوطنية للمعلومات �سوف تعمل 
على متابع���ة اخلط���وات املقبلة بعد عر����ض التقرير 
اأمام املنتدى ال�سيا�س���ي رفيع امل�ستوى، وذلك وفق 
ا�سرتاتيجي���ة تهدف اإلى تعزي���ز وا�ستكمال النجاحات 
الت���ي حققتها مملك���ة البحرين على �سعي���د التنمية 

امل�ستدامة.
املنت���دى  يف  البحري���ن  م�سارك���ة  تقت����ر  ومل 
ال�سيا�سي الدويل رفيع امل�ستوى على تقدمي التقرير 
الوطن���ي الطوع���ي االأول الأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 
2030 فح�سب، واإمنا حر�ض وفد اململكة على تنظيم 
3 ور�ض عم���ل وجل�سات نقا�سية بهدف ت�سليط مزيد 
م���ن ال�سوء على االإجنازات الت���ي حققتها البحرين يف 
جم���االت االإ�س���كان والعم���ل واالبتكار، حي���ث �سكلت 
تلك الفعاليات وما ت�سمنته من مداخات ومناق�سات 
الع���امل  ق�س���ة جن���اح جدي���دة للمملك���ة يف تعري���ف 
باخلطوات الرائ���دة التي حققتها على �سعيد حتقيق 
اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة، كما الق���ت اهتماما من 
الوفود امل�ساركة يف املنتدى، �سواء من خال احل�سور 

اأو املناق�سات.
وكانت اأولى هذه الفعاليات هي احللقة النقا�سية 

الت���ي عقدته���ا هيئ���ة تنظيم �س���وق العم���ل بعنوان 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  يف  الهجرة  “حوكم���ة 
نحو مجتمعات اآمن���ة ومرنة وم�ستدامة”، والتي نظمتها 
الهيئ���ة بال�راكة م���ع حكومة الفلب���ن وبالتعاون مع 
املنظمة الدولية للهجرة ومنتدى املهاجرين يف اآ�سيا، 
ومت خاله���ا مناق�س���ة االرتباطات ب���ن العهد الدويل 
للهج���رة واأه���داف التنمية امل�ستدام���ة، والتطرق اإلى 
االإجنازات الت���ي حققتها البحرين وكيف انعك�ض ذلك 
على اأهداف التنمية امل�ستدامة يف اإيجاد جمتمع موحد 
يحظى فيه املواطن واملقي���م باحلريات االقت�سادية 
واالأم���ان والق���درة عل���ى احل�س���ول عل���ى اخلدم���ات 
احلكومية بجودة عالية، ف�س���ا عن ا�ستعرا�ض جتربة 
البحرين يف ت�سمي���م وتنفيذ وتقييم اإ�ساحات �سوق 

العمل للعمالة الوافدة.
واأ�س���ار الرئي����ض التنفيذي لهيئ���ة تنظيم �سوق 
العم���ل، رئي����ض اللجن���ة الوطني���ة ملكافح���ة االجت���ار 
باالأ�سخا����ض اأ�سام���ة العب�س���ي، عق���ب انته���اء احللقة 
النقا�سي���ة، اإل���ى اأنه���ا �سه���دت اإ�س���ادة وا�سع���ة من 
امل�سوؤول���ن االأممي���ن واحل�س���ور بتجرب���ة ت�ري���ح 
“العمل املرن” التي طبقتها البحرين اأخريا باعتبارها 

جتربة رائدة وفريدة من نوعها.
من جانبه���ا، اأ�سادت ممث���ل االأمن الع���ام لاأمم 
املتحدة املعن���ي بالهجرة الدولية  لوي���ز اأربور بدعم 
وم�سان���دة حكوم���ة مملك���ة البحرين ملختل���ف اجلهود 
الدولية الرامية اإلى حماية حقوق العمال وتوفري نظام 

اآمن وهجرة منتظمة.
واأك���دت اأن البحري���ن باعتباره���ا دول���ة ت�ستقبل 
العدي���د من العمال االأجانب فقد اأب���دت نهجا تقدميا 
للغاي���ة ل�سمان ح�س���ول العمال عل���ى فر�سة لتغيري 
اأ�سح���اب العمل، معت���رة اأن اخلط���وة متقدمة للغاية 
وجي���دة لاقت�ساد البحريني والأرب���اب العمل والعمال 
الوافدي���ن، معربة ع���ن اأملها يف اأن حت���ذو العديد من 
البلدان االأخرى يف املنطق���ة النهج ذاته الذي اتخذته 

اململكة.
اأما مي�سيل كلن �سولومون من املنظمة الدولية 

للهج���رة، فاأكدت اأن البحري���ن كانت وما تزال متميزة 
للغاي���ة يف تعاملها مع ملف االجت���ار يف الب�ر، لكونها 
متيزت بال�سفافية والو�سوح واالإخا�ض، الفتة يف هذا 
ال�سدد اإلى قيام البحرين بتخ�سي�ض خط �ساخن متاح 

على مدار ال�ساعة لتلقي �سحايا االجتار يف الب�ر.
وقال���ت “بالنظر اإلى االهتمام الذي اأولته حكومة 
مملك���ة البحري���ن ملل���ف االجت���ار يف الب����ر واالهتمام 
باحل���وادث الت���ي وقعت يف ه���ذا امل�سم���ار وطريقة 
تعامله���ا، فاإنني �سديدة االعجاب بالنهج الذي اتبعته 
احلكوم���ة يف معاجل���ة الق�سي���ة ب�سفافي���ة خ�سو�س���ا 
فيم���ا يتعلق بالعمال���ة”. واأ�س���ارت اإل���ى اأن البحرين 
باالإ�سافة اإلى امتاكها ت�سهيات لل�سحايا للح�سول 
عل���ى امل�ساعدة م���ن اجله���ات الر�سمي���ة والق�سائية 
ف���اإن احلكومة اتخذت ع���ددا من االإج���راءات ملحاكمة 
املتهم���ن وجت���رمي املتورط���ن يف االجت���ار بالب�ر، 
وذلك نه���ج متقدم ال�سيما واأن هن���اك عدد قليل من 

الدول تعالج ق�سايا االجتار يف الب�ر ق�سائيا.
واأ�س���ادت بنظام ت�ري���ح “العمل امل���رن” الذي 
طبقت���ه البحرين باعتباره من اأه���م التطورات للتغلب 

على عيوب نظام “الكفالة”.
ولفت���ت اإل���ى اأن “العمل املرن” جن���ح يف اإحداث 
فرق كب���ري يف حياة العمال الوافدين، واأنها تتمنى اأن 
ينعك����ض ذلك على م�سار العم���ل يف االأن�سطة التجارية 
يف البحري���ن، داعية دول العامل اإل���ى اياء هذا النظام 
ما ي�ستحقه من درا�سة حتى يكون منوذجا ُيحتذى به.

من جهته���ا، اأكدت وكيل وزارة اخلارجية ل�سوؤون 
العمال���ة املهاجرة بجمهوري���ة الفلبن �س���ارة لو، اأن 
البحري���ن متتل���ك اأف�سل قوان���ن يف املنطق���ة فيما 
يخ�ض العمالة الواف���دة، ال�سيما نظام االإقامة اجلديد 
الذي مينح العمالة الوافدة اإلى اململكة قدرا اأكر من 
احلرية وحت�سن ظروفهم املعي�سية والعملية، معربة 
ع���ن تطلعها اإل���ى تطبي���ق دول املنطق���ة نف�ض نظم 

االإقامة ولوائح العمل البحرينية.
واأ�س���ادت مبا تق���وم ب���ه البحرين وهيئ���ة �سوق 
العم���ل من جهود ل�سالح العمال���ة الفلبينية الوافدة، 
قائلة: “كانت البحرين وما زالت م�سيفا متميزا الأكر 
من 60 األف مهاجر فلبين���ي يعي�سون ويقيمون اإقامة 
كاملة وهم �سعداء بوجودهم فيها”، معربة عن امتنان 

حكومة بادها للحكومة البحرينية يف هذا ال�ساأن.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن حكوم���ة الفلب���ن �ستحتف���ل 
ه���ذا الع���ام بالذك���رى االأربع���ن الإقام���ة العاق���ات 
الدبلوما�سي���ة الثنائي���ة م���ع مملكة البحري���ن، وهو ما 
يعك�ض عمق روابط ال�سداقة والتعاون التاريخية بن 

البلدين.
اأما الفعالية الثانية التي اأقامها الوفد البحريني، 
فتمثل���ت يف اجلل�س���ة التعريفي���ة الت���ي نظمه���ا نظم 

�سن���دوق “متك���ن”، بعن���وان “تعزي���ز روح املبادة 
واالبتك���ار لتعزي���ز اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة”، ومت 
خاله���ا عر�ض جتربة النجاح الت���ي حققتها “متكن” 
يف دع���م تنمية االقت�س���اد الوطني وم�سان���دة القطاع 
اخلا����ض وتنمي���ة الك���وادر الب�ري���ة، مب���ا ين�سجم مع 
التطلع���ات الوطنية يف حتقي���ق روؤى واأهداف التنمية 

امل�ستدامة.
العاملي���ة   املعار����ض  �سبك���ة  رئي����ض  واأ�س���اد 
االأمريك���ي جون�س���ون نورم���ان مب���ا حققت���ه البحرين 
م���ن اإجن���ازات تنموية وما حتظ���ى به م���ن رواد اأعمال 
ي�سهم���ون يف حتقي���ق اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة، 
قائ���ا “ميلوؤنا احلما�ض حن نعل���م اأن اململكة �سوف 
ت�ست�سي���ف املوؤمت���ر العامل���ي لريادة االأعم���ال الذي 
يع���د منا�سبة للجمع بن املعنين من القطاع اخلا�ض 
واخلراء الذين يدعمون االبتكار يف حميطهم اخلا�ض 
وحول العامل، كما يعتر فر�سة الإطاع امل�ساركن من 
خمتلف دول العامل على ما متتلكه البحرين من جتربة 
رائعة عر قي���ادات )متكن( واملوؤ�س�سات االأخرى يف 

جمال االبتكار”.
اأم���ا امل�ست�سار حممود يو�سف م���ن معهد ال�سام 
الدويل يف نيويورك، فاأكد اأن اجلل�سة التعريفية التي 
نظمتها “متك���ن” اأتاحت الفر�سة له���م لاإعان عن 
تقديرهم للجهود التي تبذله���ا البحرين على �سعيد 
ري���ادة االأعمال وتطويعها خلدمة التنمية االقت�سادية 

واالجتماعية وهي مبادرة وجتربة فريدة من نوعها.
وقال “�ررنا باالطاع على مبادرة ريادة االأعمال 
البحريني���ة وبقية االأنظمة البيئي���ة االأخرى التي تقوم 
البحرين باإعدادها بهدف اإطاق العنان لطاقات ريادة 

االأعمال من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة”.
واأ�ساف “مل اأك���ن اأعرف الكثري عن البحرين على 
امل�ست���وى ال�سخ�س���ي، وا�ستف���دت وتعلم���ت الكثري 
ع���ن اململك���ة من خ���ال هذه اجلل�س���ة، كم���ا اأ�سبحت 
عل���ى دراية بكثري من العنا����ر االإيجابية التي حتاول 
اململكة تطويره���ا على �سعيد االأعم���ال واالبتكارات 
والتي ت�سكل يف ذات الوقت حلقة و�سل بن مقومات 

الروؤية االإ�ساحية يف اململكة”.
الن���دوات  تنظي���م  يف  البحري���ن  بنه���ج  واأ�س���اد 
واملوؤمت���رات م���ن وق���ت الآخر، مب���ا يتي���ح للمهتمن 
املعرف���ة واال�ستف���ادة وتعل���م الدرو�ض م���ن جتارب 
البحري���ن يف التنمي���ة ال�سيم���ا يف قط���اع تطوير ودعم 

االأعمال الرائدة.
وكان���ت الفعالي���ة الثالث���ة الت���ي نظمه���ا الوفد 
البحريني ه���ي احللقة النقا�سية الت���ي عقدتها وزارة 
االإ�سكان مبقر معهد ال�سام الدويل بنيويورك بعنوان 
“ال�سكن املائ���م واالآمن واملي�سور”، والتي ت�سمنت 
ا�ستعرا�ض جتربة االإ�سكان وكيف ا�ستطاعت اململكة 
حتقي���ق اأهداف التنمية امل�ستدامة وبالتحديد الهدف 

احلادي ع�ر.
واأو�س���ح وزي���ر االإ�سك���ان با�سم احلم���ر يف ختام 
احللق���ة النقا�سية اأنه مت التاأكي���د خالها اأن البحرين 
ال�سك���ن  اله���دف املحل���ي يف توف���ري  م���ن  انتقل���ت 
االجتماع���ي اإلى التعامل مع ال�سكن االجتماعي كهدف 
من اأهداف التنمية امل�ستدامة وفق املعايري الدولية، 
كما مت التطرق اأي�سا اإلى م�سرية االإ�سكان يف اململكة 
من���ذ �ستيني���ات الق���رن املا�س���ي، وكي���ف اأن قيادة 
البحرين و�سعت املواطن عل���ى راأ�ض االأولويات، كما 
حر�س���ت احلكومة على ر�سم املام���ح امل�ستقبلية مبا 

ي�سمن اال�ستدامة يف ملف االإ�سكان.
وب���ن اأن���ه مت ا�ستعرا����ض م���ا ي�سه���ده املل���ف 
االإ�سك���اين من ت�سارع يف وترية العم���ل ون�سب االإجناز 
املرتفعة يف اإن�ساء اآالف من الوحدات ال�سكنية وان�ساء 

العديد من املدن االإ�سكانية اجلديدة.
ا باأهداف  واأك���د اأن البحرين اأولت اهتماًم���ا خا�سً
التنمي���ة امل�ستدام���ة و�سخ���رت كل طاقاتها من خال 
التكامل بن الوزارات واالأجه���زة احلكومية للو�سول 
اإل���ى نتائج متقدم���ة على هذا ال�سعي���د، الفتا اإلى اأن 
هن���اك عملية مراجعة م�ستمرة ملا مت حتقيقه من هذه 
االأه���داف مبا ي�سم���ن ا�ستدام���ة التط���ور احل�ري يف 

اململكة.
م���ن جانبها، اأ�س���ادت وكيل االأمن الع���ام لاأمم 
املتحدة، واملدي���رة التنفيذية لرنامج االأمم املتحدة 
للم�ستوطن���ات الب�ري���ة )املوئل( ميمون���ة �ريف مبا 
اطلع���ت عليه يف احللقة النقا�سي���ة من اإجنازات توؤكد 
اأن البحري���ن مت�سي قدم���ا يف امل�س���ار ال�سحيح على 
�سعيد تنفيذ اأجندة عمل وا�سحة فيما تعلق بتحقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة يف قطاع االإ�سكان.
اأم���ا مدير برنام���ج االأمم املتح���دة االإمنائي اكيم 
�ستاي���ر، فاأ�ساد بتجرب���ة البحرين يف تنفي���ذ اأهداف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة، وم���ا حققته من اإجن���ازات على 
�سعي���د االإن�س���اءات والبني���ة االأ�سا�سي���ة ويف قط���اع 

االإ�سكان وقطاع التنمية االقت�سادية.
يذكر اأن اجله���ود الكبرية الت���ي بذلتها “اللجنة 
الوطنية للمعلومات” التي ت�سكلت بناء على قرار من 
رئي����ض ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمري خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة، يف مار�ض 2015، برئا�سة وزير 
�سوؤون جمل�ض الوزراء حممد املطوع يف اإعداد التقرير 
وت�سمين���ه باملوؤ����رات واالأرق���ام الت���ي تعك�ض حجم 
االإجن���از الذي حتقق، اأ�سهم���ت يف النجاح الكبري الذي 
الق���اه ا�ستعرا�ض التقري���ر اأمام املنت���دى ال�سيا�سي 

رفيع امل�ستوى املعني بالتنمية امل�ستدامة.

• •املطوع ي�ستعر�ض التقرير الوطني الطوعي	  وزير االإ�سكان	

• مي�سيل كلن �سولومون من املنظمة الدولية للهجرة	

•  مدير برنامج االأمم املتحدة االإمنائي	

• وكيل االأمن العام واملديرة التنفيذية للموئل	

•  ممثل االأمن العام لاأمم املتحدة املعني بالهجرة الدولية	

•  وكيل وزارة اخلارجية ل�سوؤون العمالة املهاجرة بالفلبن	

• م�سوؤول التنمية امل�ستدامة ب�سكرتارية االأمم املتحدة	

•  مدير اإدارة املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية	

•  الرئي�ض التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل	

•  رئي�ض �سبكة املعار�ض العاملية	

•  حممود يو�سف من معهد ال�سام الدويل	
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تنظيم م�صابقة خالد بن حمد للذكاء اال�صطناعي مار�س املقبل

“التنمية ال�صيا�صية” يطلق الربنامج التدريبي لالنتخابات

“العلوم التطبيقية” تبداأ قبول الطلبات ل�صندوق دعم الطالب

3 مراحل عمل لربنامج اال�صت�صارات االنتخابية للمراأة

تقام يف قاعة البحرين بـ “بولتيكنك”... واليا�سي رئي�ًسا للجنة التنفيذية

م�ستهدًفا املرت�سحني ومديري وفرق عمل احلمالت

يهدف اإلى تقدمي الدعم للمتفوقني

فريق اخلرباء يعتمد خطة العمل املقبلة

عقـــدت اللجنة املنظمـــة العليـــا مل�سابقة خالد 
بن حمـــد لالبتكـــار يف الذكاء اال�سطناعـــي اجتماعها 
االأول باملكتب االإعالمـــي ل�سمو ال�سيخ خالد بن حمد 
اآل خليفة بق�رص الوادي، بعـــد اأن د�ّسن النائب االأول 
لرئي�س املجل�ـــس االأعلى لل�سبـــاب والريا�سة رئي�س 
االحتـــاد البحريني الألعـــاب القوى الرئي�ـــس الفخري 
لريا�ســـة ذوي العزمية �سمـــو ال�سيخ خالـــد بن حمد 
اآل خليفـــة، هذه امل�سابقـــة بكليـــة بوليتكنك، التي 
�ستنظمهـــا اجلامعـــة بال�رصاكة مع املكتـــب االإعالمي 
ل�سمـــوه حتـــت �سعـــار #لنبتكر_للم�ستقبـــل، التـــي 
تاأتـــي دعًمـــا لل�سبـــاب البحريني يف املجـــال العلمي.
وبـــداأ االجتمـــاع بكلمـــة ترحيبيـــة من رئي�ـــس اللجنة 
املنظمـــة العليا، نائـــب الرئي�س التنفيـــذي ل�سوؤون 
املـــوارد واملعلومـــات بكليـــة بولتيكنيـــك ال�سيـــخ 
علي بن عبدالرحمن اآل خليفـــة جلميع االأع�ساء بارك 
فيها ت�سكيل هذه اللجنـــة والرتحيب باأع�ساء اللجنة 

واملباركة لت�سكيل اللجنة.

ويف االجتمـــاع، مت التطـــرق اإلـــى جـــدول اأعمال 
االجتمـــاع، الذي ت�سمن مناق�ســـة الالئحة التنظيمية، 
وبحـــث كل التح�سريات اجلاريـــة للن�سخة الثانية من 

امل�سابقـــة، كما مت اعتمـــاد موعد ومكـــان امل�سابقة 
الذي من املقـــرر اأقامتها يف مار�س من العام القادم 
يف قاعـــة البحريـــن الواقعـــة ببولتيكنـــك. وتنـــاول 
االجتماع اعتماد اللجنة التنفيذية للم�سابقة بتعيني 
اأميـــن اليا�ســـي رئي�ًســـا لها، وعمـــدت اللجنـــة برفع 
الت�ســـورات اخلا�ســـة بربنامـــج حفل افتتـــاح وختام 
امل�سابقـــة، باالإ�سافة اإلى تعيني جلنـــة خمت�سة من 
ذوي االخت�سا�ـــس لرت�سيـــح رواد العمـــل يف املجال 

العلمي.
وتفـــرع االجتماع اإلـــى حيثيـــات امل�سابقة التي 
ت�سمنـــت ر�ســـد اجلوائـــز وو�ســـع اآليـــة ال�ستقطاب 
ال�رصكات العاملية يف الذكاء اال�سطناعي لالطالع على 
امل�ساريـــع واإمكـــان تبنيها، كما مت رفـــع مقرتح عن 
نظام امل�سابقـــة و�سبل تطويرهـــا “لت�سمل م�ساركة 
جامعـــات من خارج مملكة البحرين”، اأي�ًسا مت درا�سة 
اإمكانية زيادة الفعاليات بعد احلفل اخلتامي كاإقامة 

معر�س يت�سمن م�ساريع الطلبة.

املنامة – معهـــد البحرين للتنميـــة ال�سيا�سية: 
اأطلـــق معهد البحرين للتنميـــة ال�سيا�سية “الربنامج 
التدريبي النتخابات 2018”، الذي �سيبداأ يف الفرتة 
29 يوليو – 23 �سبتمرب 2018؛ �ساماًل باقة تدريبية 
متنوعة ت�ستهدف املرت�سحـــني لالنتخابات ومديري 
احلمالت االنتخابية وفرق عملهم؛ حيث يدعو املعهد 
للت�سجيـــل املجـــاين يف الربنامـــج من خـــالل املوقع 
www.bipd.org.  وقـــال القائـــم باأعمـــال املدير 
التنفيذي للمعهد اأنور اأحمـــد، اإن االنتخابات ت�سكل 
حمطـــة وطنية مهمة يف ممار�ســـة العمل ال�سيا�سي يف 
البحرين، وهي جوهر البناء الدميقراطي حيث تر�سم 
خريطة العمـــل ال�سيا�ســـي وتوجهاتـــه خلدمة جهود 

التنمية وتعزيز اال�ستقرار يف املجتمع.  
واأكـــد اأحمـــد اأن امل�ســـرية الدميقراطية يف ظل 
العهد الزاهـــر ل�ساحب اجلاللة امللك، مت�سي بخطى 
واثقة نحو تر�سيخ اأركانها يف دعم مناخ الدميقراطية 
واحلريـــات؛ مـــن خالل تعزيـــز امل�ساركـــة ال�سيا�سية 

وتنامي وعي املجتمع مبمار�ســـة حقوقه الد�ستورية 
يف االنتخاب والرت�سح.

واأ�سار اإلى اأن املعهد اأطلق “الربنامج التدريبي 
 26 الـــذي ي�ستغـــرق تنفيـــذه   ،”2018 النتخابـــات 
يوًمـــا مبقـــر املعهـــد، ويهـــدف اإلى �سقـــل مهارات 
املرت�سحني لالنتخابات ومديري احلمالت االنتخابية 
وفـــرق عملهـــم من خالل 3 حمـــاور رئي�سيـــة مت�سلة 

هي )املحور القانـــوين/   املحور ال�سيا�سي /   املحور 
االإعالمـــي(، وي�ستمـــل كل حمور منها علـــى عدد من 
املحا�رصات و الـــدورات التدريبية املتخ�س�سة التي 

تغطي كافة اجلوانب املتعلقة بالعملية االنتخابية.
ولفت اأحمد اإلى اأن املعهد ي�سعى الإ�سدار دليل 
الناخب الـــذي يت�سمـــن )اإح�ســـاءات ومعلومات عن 
الناخبـــني، الدوائر االنتخابيـــة، املر�سحون(، اإ�سافة 
اإلـــى تقريـــر حتليلـــي لنتائـــج االنتخابـــات )النتائج 
والتو�سيات(، واإعداد دليل اإر�سادي لكيفية مراقبة 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية بحيث تكـــون مراجع 
علميـــة يلجـــاأ اإليهـــا املراقبـــون للعمليـــة االنتخابية 
اإلـــى  اإ�سافـــة  االنتخابيـــة،  للعمليـــة  متابعتهـــم  يف 
االإ�ســـدارات اخلا�سة بالت�رصيعـــات املنظمة للعملية 
االنتخابية وكتيبـــات التوعيـــة باالنتخابات لتعريف 
الناخـــب بحقوقه وواجباتـــه القانونيـــة والد�ستورية 
املتعلقـــة باالنتخابات، وتب�سيط القواعد واالإجراءات 

املنظمة لعملية االنتخابات.

�سرتة - جامعة العلوم التطبيقية: عقدت جامعة 
العلوم التطبيقية اجتماع جلنة �سندوق دعم الطالب 
للعـــام االأكادميي 2019-2018، الـــذي يهدف اإلى 
تقـــدمي الدعم واملنح الدرا�سيـــة للطلبة املتفوقني 
واملتعرثين ماليًّا من خمتلف فئات املجتمع انطالًقا 
مـــن دور اجلامعـــة كموؤ�س�سة بحرينيـــة رائدة حتر�س 
دوًما علـــى دعم املجتمـــع وخدمته. واأقيـــم االجتماع 
بح�ســـور رئي�س اجلامعة غ�سان عـــواد واأع�ساء اللجنة 
من الهيئتني االأكادمييـــة واالإدارية باجلامعة، حيث 
بحث املجتمعون ع���دًدا من املو�ضوعات حول �رشوط 
ـــا واالأيتام  تقـــدمي الدعـــم للطلبـــة املتعرثيـــن ماليًّ
واملتفوقني يف خمتلف التخ�س�ســـات التي تقدمها 
اجلامعـــة، كمـــا اأقـــرت اللجنـــة فتـــح بـــاب التقدمي 
لل�سنـــة الدرا�سية القادمـــة، 2019-2018، بدًءا من 
اليوم االأحـــد املوافـــق  2018-7-22، وحتى االأحد 
املوافق 2018-9-2.  مـــن جانبها، دعت عميدة 

�ســـوؤون الطلبة فايزة زيتـــوين الطلبة الراغبني 
باال�ستفادة من خدمـــات ال�سندوق اإلى مراجعة 
القبـــول والت�سجيـــل لتعبئـــة الطلـــب  عمـــادة 
وتقـــدمي االأوراق املطلوبـــة، م�ســـرية اإلـــى اأن 
التقدمي يقت�رص على طلبة برامج البكالوريو�س 

الذين ال يقل معدلهم الرتاكمي عن 70 %، اأما 
بالن�سبـــة للطلبة امل�ستجديـــن اأن ال يقل معدل 
الطالب يف �سهـــادة الثانوية العامة عن 75 %، 
ـــا باجلامعة  واأن يكـــون الطالـــب م�سّجـــال ر�سميًّ

وحا�سل على رقم جامعي قبل التقدمي.

الرفـــاع - املجل�س االأعلى للمـــراأة: عقدت 
االأمـــني العـــام للمجل�ـــس االأعلـــى للمـــراأة هالة 
االأن�ســـاري اجتمـــاع عمـــل مـــع خـــرباء برنامـــج 
“اال�ست�سارات االنتخابيـــة للمراأة” الذي اأطلقه 
املجل�ـــس موؤخـــًرا بال�رصاكـــة مع معهـــد البحرين 
للتنميـــة ال�سيا�سية بهدف تقدمي اال�ست�سارات 
النوعيـــة يف املجـــاالت القانونيـــة وال�سيا�سيـــة 
واإدارة العملية االنتخابية.واأو�سحت االأن�ساري يف 
االجتماع اأن برنامج “اال�ست�سارات االنتخابية للمراأة” 
يعد اأحـــد اأهم االآليات التي يعتمدها املجل�س االأعلى 
للمراأة مل�ساندة املرت�سحات املقبالت على امل�ساركة 
يف االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة وفـــرق عملهـــن، 
م�ســـرية اإلى اأن الربنامج يطمح لرفع تناف�سية املراأة 
البحرينية يف جمال العمـــل ال�سيا�سي وم�ساركتها يف 

احلياة العامة.
ومت يف االجتماع االتفاق على مراحل عمل برنامج 
اال�ست�سارات االنتخابيـــة للمراأة، اإذ ت�سمنت املرحلة 
االأولى التي بداأت يف يوليو ت�سخي�س الو�سع اجلاري 

عـــرب تقييـــم اخلـــرباء للراغبـــات بالرت�ســـح وحتديد 
االحتياجات التدريبية واال�ست�سارية املطلوبة.

و�ستبداأ املرحلة الثانيـــة يف اأغ�سط�س و�سبتمرب 
بتقـــدمي التدريب العملـــي للراغبـــات بالرت�سح من 
معهـــد البحرين للتنمية ال�سيا�سية، ومن ثم االنتقال 
اإلـــى املرحلـــة الثالثـــة من الربنامـــج، التـــي تبداأ يف 
�سبتمـــرب ونوفمـــرب و�سيتـــم فيها تقـــدمي كل اأنواع 

اال�ست�سارات النوعية املكثفة للمرت�سحات. 

و�سيتولى خرباء الربنامـــج تقدمي اال�ست�سارات 
الفرديـــة واجلماعيـــة للمر�سحـــات وفـــرق حملتهـــن 
االنتخابيـــة، وت�سنيـــف امل�سكـــالت التـــي تواجهها 
املر�سحـــة واإيجـــاد احللـــول املنا�سبة لهـــا، وتقدمي 

التقارير الدورية ب�ساأن �سري عمل الربنامج.
كما اتفق اخلـــرباء يف االجتماع على اأهم الوثائق 
املرجعية واالأدلة اال�سرت�سادية والدرا�سات النوعية 

التي �ستتاح من قبل الربنامج للمرت�سحات.

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد	

• اأنور اأحمد	

• جامعة العلوم التطبيقية تعقد اجتماًعا لبحث �رشوط دعم الطلبة املتعرثين	

• االأن�ساري جمتمعة مع خرباء برنامج اال�ست�سارات االنتخابية للمراأة	

مجلس الرئيس... الداء والدواء
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

املورد الب�رصي، ثروة ال تن�سب، هكذا يوؤكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
بـــن �سلمان حفظه اهلل ورعاه مرارا وتكرارا، ويف جمل�س الـــوزراء الذي انعقد برئا�سة �سموه االثنني 
املا�ســـي، كانت �سحة املواطن تتقدم كل الق�سايا، الـــدواء وخمزونه اال�سرتاتيجي، اإدارة عملياته 

اللوج�ستية واآليات توزيعه وتخزينه وكيفية التعامل مع اخلطة اجلديدة لتوفريه.
15 مليون دينار ثم اعتمادها ل�رصاء 650 نوعا من االأدوية، واأكرث من هذا الرقم ميكن ر�سده 
كمة لوزارة ال�سحة،  من اأجل اأن يح�سل املواطن على اأي نوع يحتاجه من الدواء، اإنها خطة جديدة حمحُ
اأفـــق حممول على ذهنية متقدمة يف جمال الرعاية ال�سحية وخدماتها املرتافقة، وتلك التي ت�سعى 

الدولة لتوفريها حتى ينعم املواطن ب�سحة جيدة وتنعم البالد با�ستقرار وازدهار وعافية ومناء.
اإن اال�ستثمـــار يف العن�ـــرص الب�رصي ال ميكن “فرملته” عند حدود البنـــاء الذهني الرتاتبي، متاماً 
مثلمـــا ال ميكن ح�رصه يف توفري بيئة تعليمية �سحيحـــة، واإمكانات مالية �سخمة، حيث اأنه ميتد اإلى 
اأبعد من هذا كله بالتحديد اإلى ت�سجيع اال�ستثمار يف هذا القطاع، بناء �سناعة دوائية يلعب القطاع 
اخلا�ـــس فيها دور املمول واملحرك واملدير، وتلعب فيها الدولة دور املراقب واملخطط واملتابع 

واملوجه.
هنـــا ميكن اأن ن�ستغنى قليالً عن اال�سترياد، وهنا ميكن توفري التكلفة الباهظة لالعتماد على 
اخلـــارج يف احل�ســـول على حاجاتنا ال�رصورية، بل على العك�س مـــن ذلك ميكن حتويل العجز املزمن 
يف ميـــزاين املدفوعات والتجـــارة اإلى فائ�س، وال اأظن اأن هذه الفكرة بعيدة عن خطة الدولة اأو عن 

�سناع القرار باأي حال من االأحوال.
اإن االأمـــم التي تقدمـــت وبرعت وتلك التي تراجعت وف�سلت، كـــان م�ستوى اخلدمات ال�سحية 
قا�سمـــا م�سرتكـــا اأعظم يف كل معـــدل قيا�س، وكان الـــدواء باأنواعه واأجيالـــه املتعاقبة مبثابة حجر 
الزاويـــة التي ميكن علـــى اأ�سا�سه تقييم القدرة التناف�سية لالقت�ســـاد، وحتديد املعدل الرتاكمي 

لالإجناز.
لقد �سعت مملكة البحرين طوال تاريخها الطويل اإلى اعتماد موازنات �سخمة لل�سحة والتعليم، 
واعتربت اأن قدرة االإن�سان وبناء كينونته تعتمد على تلك احلالة ال�سحية املنا�سبة التي يتمتع بها، 
ناهيك عن احلالة االجتماعية وامل�ستوى الثقايف الذي يدخل �سمن تراكيب هرمية �سديدة االلت�ساق 
ببع�سهـــا البع�س، وعلى منظومة تبادلية يحتل فيها الدواء مكانة املركز للنه�سة ال�سحية، وعامل 

االرتقاء بالبدن كونه االداة امل�ستهدفة يف جميع االأحوال.
لقـــد فطن االأب الرئي�س منذ �سنوات ومن خـــالل جمل�سه العامر اإلى هذه احلقائق، فطاملا وجه 
اجلهـــات املعنية يف الدولة الأهميـــة االنتباه للمخـــزون الدوائي بامل�ست�سفيـــات واملراكز ال�سحية 
وال�سيدليـــات، واإلى �ـــرصورة اأن يكون هذا الدواء متواكباً مع احلـــاالت املر�سية املنت�رصة يف البالد 

وتلك التي يحتمل اأن يكون لها اأثر بليغ على �سحة املواطنني واملقيمني.
اإن مملكة البحرين ت�سعى لكي يعي�س اإن�سانها �سعيدا مطمئنا، اآمنا على �سحة و�سالمة عائلته، 
قـــادرا على حماكـــاة احتياجاته الدوائية والعالجية يف اأي وقت ومـــن اأي مركز وعلى اأي م�ستوى من 
اخلدمـــات املطلوبة، لذلك كان التوجيه ال�سامـــي وا�سحاً، والقرار احلا�سم جازماً، واالإ�سارة لالأجهزة 

املعنية حمددة.
دواء �سليـــم متوفر كًما وكيًفـــا يف جميع امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحيـــة واملرافق العالجية، 
خدمـــات لوج�ستية متقدمة، وخـــرباء قادرين على فهم طبيعة املنتج املطلـــوب، ومواطن بحريني 

ينتظر تلبية مطلبه الدوائي يف اأي وقت، وباأف�سل كيفية.
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يقو�ض جهود ال�سالم قانون “الدولة القومية لل�سعب اليهودي” 
يخرق املواثيق الدولية ويتعدى على حق الفل�شطينيني... “ال�شورى”:

الق�شيبي����ة – جمل�����س ال�شورى: 
اأعرب جمل�س ال�شورى عن ا�شتنكاره 
واإدانت����ه لإقرار الكن�شيت الإ�رسائيلي 
ملا ي�شمى ب� “قانون الدولة القومية 
لل�شعب اليهودي”، والذي يعد خرًقا 
لكل الأعراف واملواثيق واملعاهدات 
الدولي����ة، وهو ما ميث����ل تعدًيا على 

حقوق ال�شعب الفل�شطيني.
ويف الوق����ت ال����ذي اأك����د جمل�س 
ال�ش����ورى وقوف����ه بجان����ب ال�شع����ب 
الفل�شطيني، ومطالبه احلقة يف اإقامة 
دول����ة م�شتقل����ة عا�شمته����ا القد�س 
ال�رسي����ف، فاإن����ه يدين ه����ذا القانون 
للكني�ش����ت الإ�رسائيل����ي، والذي يعد 

تكري�ًش����ا ملختلف اأ�شك����ال العن�رسية 
والتفرقة.

كم����ا يوؤك����د جمل�س ال�ش����ورى اأن 
امل�شاع����ي  يقّو�����س  القان����ون  ه����ذا 
واجله����ود التي تبذل يف �شبيل اإحالل 
الأمن وال�ش����الم، وفق حل الدولتني، 
وتقوم عل����ى اأ�شا�س قرارات ال�رسعية 
املب����ادرات  جان����ب  اإل����ى  الدولي����ة، 

واخلطوات العربية من اأجل ال�شالم.
ودع����ا جمل�س ال�ش����ورى املجتمع 
احلقوقي����ة  واملنظم����ات  ال����دويل، 
خط����وات  اتخ����اذ  اإل����ى  الر�شمي����ة، 
م�شوؤولة وعاجل����ة، للوقوف اأمام هذا 
القان����ون، والنظ����ر اإل����ى التداعي����ات 

اخلطرية على كل جهود ال�شالم، وما 
ميثله من م�شا�����س بحقوق الالجئني 
ا حق العودة  الفل�شطينيني، خ�شو�شً

اإلى فل�شطني.
كم����ا �شدد جمل�����س ال�شورى على 
كاف����ة  العت����داءات  اأ�شك����ال  وق����ف 
عل����ى ال�شع����ب الفل�شطين����ي، وعدم 
اتخاذ ق����رارات و�شن قوانني تخالف 
الدولي����ة،  واملعاه����دات  املواثي����ق 
فيم����ا دع����ا للوق����وف م����ع ال�شع����ب 
و�ش����ول  وت�شهي����ل  الفل�شطين����ي، 
الإن�شاني����ة والغذائي����ة  امل�شاع����دات 
اإليه، وا�شتمرار اجله����ود لي�شل اإلى 

حقوقه امل�رسوعة.

مرئيات احلكومة غري توافقية ومت�ّض حقوق ومكت�سبات املتقاعدين

مرئيات احلكومة �سادمة وال حل دون ت�سكيل جمل�ض اإدارة

طالبت اللجنة امل�شرتكة باللتزام بتوجيهات جاللة امللك و�شمو رئي�س الوزراء... “جمعيات”:

مطالبا باإ�رساك ممثلي “التاأمينات” يف اللجنة امل�شرتكة... رئي�س “احلر للنقابات”:

اأك���د ع���دد م���ن اجلمعي���ات ال�شيا�شية 
)جمعي���ة جتمع الوح���دة الوطني���ة - جمعية 
املنرب الوطن���ي ال�شالمي- جمعية الأ�شالة 
الإ�شالمي���ة - جمعي���ة ال�ش���ف الإ�شالم���ي- 
جمعية التجمع الوطني الد�شتوري )جود(- 
جمعي���ة الو�شط العرب���ي الإ�شالمي( �رسورة 
احلفاظ على حقوق ومكت�شبات املتقاعدين 
وع���دم امل�شا�س بها باأي ح���ال من الأحوال، 
واأهمي���ة الو�ش���ول اإل���ى �شيغ���ة توافقي���ة 
للتعدي���الت املطروحة على م�رسوعي قانون 
التقاع���د تر�شي جمي���ع الأط���راف، وحتمي 
احلقوق واملكت�شبات وحتقق ال�شالح العام 
وذلك التزاما بتوجيهات جاللة امللك و�شمو 

رئي�س رئي�س الوزراء.
وقالت اجلمعيات يف بيان اأ�شدرته اأم�س 
“على اللجنة احلكومية الربملانية اأن ت�شع 
توجيهات جاللة امللك، و�شمو رئي�س الوزراء 
ن�شب عينيها، والتي اأكدت �رسورة التوافق 
وحماي���ة احلقوق واملكت�شب���ات، لذلك فاإن 
اأي مرئي���ات تخال���ف ه���ذه التوجيهات هي 
مرئي���ات مرفو�شة �شك���ال وم�شمونا، ونحن 
بدورنا نوؤكد ثقتنا التامة يف حر�س قيادتنا 
احلكيمة على حقوق ومكت�شبات املواطنني 

وعدم امل�شا�س بها”.

صيغة توافقية
الأبعاد الإن�شانية والجتماعيةواأ�شافت 
اجلمعيات ال�شيا�شية، يف حالة الو�شول اإلى 
�شيغ����ة توافقية للتعدي����الت تر�شي جميع 
الأطراف، وحتاف����ظ على حقوق ومكت�شبات 
املواطن����ني واملتقاعدي����ن، فالب����د وطبقاً 

للد�شت����ور اأن مت����ر ه����ذه التعدي����الت على 
ال�شلط����ة الت�رسيعية لإقراره����ا، وبدون ذلك 
تفقد هذه التعديالت امل�رسوعية القانونية 

وال�رسعية الد�شتورية.
و�ش����ددت عل����ى اأن امل�شكل����ة لي�ش����ت 
متعلق����ة مبواد قانون التقاعد رقم 3 ل�شنة 
2008 واإمن����ا يف ف�شل اإدارة الهيئة العامة 
للتاأمني الجتماعي يف القيام مب�شوؤولياتها 
كم����ا ينبغ����ي يف ال�شتثم����ار الأمث����ل لأموال 
املوؤم����ن عليهم وزيادة م����وارد ال�شناديق، 
ه����ذه  اإدارة  ا�شن����اد  يكم����ن يف  احل����ل  واأن 
خ����ربة  واأ�شح����اب  ملتخ�ش�ش����ني  الهيئ����ة 
وكف����اءة ويتمتعون بال�شفافي����ة والنزاهة، 
مطالب����ة الدولة ب�ش����خ مبال����غ مالية كبرية 
تعوي�شا لل�شن����وات ال�شابقة، التي ت�رسرت 
فيه����ا اأموال املوؤمن عليه����م نتيجة لالإدارة 
الفا�شل����ة وال�شيا�شات اخلاطئ����ة، وكما هو 

معمول به يف الكثري من الدول.
وطالبت اجلمعي����ات ال�شيا�شية ب�رسورة 
معاجلة الأبعاد الإن�شانية والجتماعية التي 
من اأجلها اأن�شئت �شناديق التقاعد، وعدم 
القت�ش����ار على معاجلة البع����د القت�شادي 
فقط وعدم ال�شتعجال يف تعديل القانون، 
اأو ط����رح حل����ول �رسره����ا اأك����ر م����ن نفعها 
مث����ل ا�شتخدام اأموال التعط����ل، وال�شتماع 
اخل����ربة  واأ�شح����اب  املعني����ة  للجه����ات 

والتخ�ش�س.

رفض مرئيات الحكومة
واأعلن���ت رف�شها للمرئيات احلكومية 
املن�شورة لتعديل قانون التقاعد، موؤكدة 
اأنه���ا ل تعك����س على الإط���الق توجيهات 
�شاح���ب اجلالل���ة عاهل الب���الد، و�شاحب 

ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء وجاءت 
خميبة لالآمال، واأث���ارت خماوف وهواج�س 
كب���رية وحظي���ت برف����س �شعب���ي وا�شع، 
وم���ن بني املرئيات غ���ري التوافقية التي 
اأك���دت اجلمعيات عل���ى رف�س ما يلي:1( 
اإن وقف الزي���ادة ال�شنوية بعد 7 �شنوات 
من التقاعد له اآثار بالغة ال�شوء على حياة 
املوؤمن عليه���م املعي�شية، وبخا�شة ذوي 
الدخل املحدود واملتو�شط يف ظل ارتفاع 
متزايد لأ�شعار ال�شلع واخلدمات وما �شوف 
ي�شتجد من اأعباء مالية م�شتقبلية، وهو ما 
يعن���ي عجز املعا����س عن �ش���د احتياجات 

وم�شوؤوليات املتقاعد وعائلته.
2( ان احت�ش���اب املعا�س على اأ�شا�س 
اآخ���ر 5 �شن���وات ب���دلً من اآخ���ر عامني هو 
اعت���داء على حقوق ومكت�شبات املتقاعد، 
و�شي����رس باأ�شح���اب الروات���ب ال�شعيف���ة 

واملتو�شطة �رسرا بالغا.
3( اإن ح�رس التقاع���د يف عمر 55 عاما 
يع���د تعدي���ا على حقوق املوؤم���ن عليه يف 
اختي���ار الوق���ت املنا�ش���ب ل���ه للتقاعد، 
كم���ا اإن ه���ذا املق���رتح ي����رس باملتقاع���د 
ب�شكل كبري ما يعن���ي اإلغاء ربط املعا�س 

التقاعدي بعدد �شنوات خدمته.
ال�شرتاك���ات  ن�ش���ب  تعدي���ل  اإن   )4
بحيث تزي���د ال�شرتاكات الت���ي يدفعها 
املوؤم���ن علي���ه بالتدري���ج عل���ى م���دى 3 
�شن���وات، يعني زي���ادة اأعب���اء اإ�شافية ل 
يج���ب اأن يتحمله���ا املوؤم���ن علي���ه، واأي 
زي���ادة تطراأ عل���ى ن�ش���ب ال�شرتاكات ل 
ب���د اأن تتحملها احلكوم���ة عن املوظفني، 
وتتواف���ق م���ع اأ�شح���اب العم���ل والعمال 
للو�ش���ول الى حل توافق���ي ير�شي جميع 

الأطراف.

ق���ال رئي�س الحتاد احلر لنقابات 
عم���ال البحري���ن يعق���وب يو�ش���ف ل� 
“الب���الد” اإن غي���اب ت�شكي���ل جمل�س 
للتاأمين���ات  العام���ة  الهيئ���ة  اإدارة 
مفق���ودة  احللق���ة  ه���و  الجتماعي���ة 
للخروج من الأزمة احلالية التي تعاين 

منها الهيئة.
املنطقي  الت�شل�ش���ل  اأن  واعت���رب 
حلل الأزمة احلالية هو ت�شكيل جمل�س 
الإدارة للهيئة واإ�رساك ممثليها اللجنة 
وط���رح  احلل���ول  لإيج���اد  امل�شرتك���ة 
التعديالت على قانوين التقاعد ومن 
ثم اط���الع املجل�س الت�رسيع���ي عليها 

لإقرارها.
وطال���ب يو�ش���ف با����رساك جمي���ع 
العام���ة  لهيئ���ة  املمثل���ة  الأط���راف 

التاأمينات الجتماعي���ة وهم احلكومة 
واأ�شحاب الأعم���ال والعمال يف اللجنة 
التقاعد  امل�شرتكة ملناق�شة قان���وين 
معتربا اإياه حق اأ�شيل للمثلي الهيئة.
واعت���رب انف���راد احلكومة بتقدمي 
املرئي���ات تعديالت قان���وين التقاعد 
ه���و تهمي����س وا�ش���ح و�رسي���ح لبقية 
حل���ول  اإل���ى  ي���وؤدي  ول���ن  الأط���راف 
م�شتدام���ة ب���ل هو تخب���ط ي�شاف الى 
التخبط���ات ال�شابق���ة الت���ي اأدت اإلى 
الو�ش���ع احل���ايل ال���ذي انته���ت اإليه 

للهيئة.
واأ�شاف اأن جالل���ة امللك دعا اإلى 
التاأين يف طرح احلل���ول واإ�رساك جميع 
اأطراف الهيئة العامة للتاأمينات واأخذ 
اآراء اخل���رباء واملخت�شني، وهذا ما مل 

يتحقق على ار�س الواقع.
ووا�شل جاءت مرئيات التعديالت 

على قانوين التقاعد التي تقدمت بها 
احلكومة وانف���ردت بها خميبة لالآمال 
و�شادمة غ���ري متوقعة مت����س حقوق 
امل�شرتك���ني وخ���الف م�شلحة وخالف 
ورئي����س  املل���ك  لتوجيه���ات جالل���ة 

الوزراء.
وتاب���ع نحت���اج اإل���ى و�ش���ع حلول 
منا�شب���ة ولي�شت اآنية تدخلنا يف مزيد 
م���ن التعقيدات على امل���دى البعيد، 
معت���ربا اأن تعدي���ل البي���ت الداخل���ي 

للهيئة هو نقطة البداية.
واأو�ش���ح يو�ش���ف اأن الحتاد احلر 
مل يتل���ق ردا عل���ى طلب���ه بامل�شاركة 
يف اللجن���ة امل�شرتكة ال���ذي تقدم به 
اإلى وزي���ر املايل، معت���ربا اأن تقدمي 
املرئي���ات بن���اء على تخمين���ات دون 
الط���الع عل���ى الأرق���ام وامل�شك���الت 

احلقيقية ل جدوى منه.

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

“النوم على سرير المقاطعة”
بالن�شب���ة يل كلما �شاق���ت ثغرة اجلدار، وج���دت لزاما عل���ي اأن اأمار�س الغر�س، 

واأراهن على ولدة اأمل ولو �شغريا على حافة اجلدار.
ل اأه���رب من اجلدار، ل اأقاطع ترابه، ول اأتهي���ب عملية الغر�س، لذلك، اأنا كاتب 
ل اأوؤم���ن بثقافة املقاطعة يف احلياة مهما يبُ�س عرق على جبني، مهما �شقطت دمعة 
من عني عاقبها الكحل، مهما ت�شققت طرق وت�شظت �شظايا، وانحنى كرمي يف خيمة 

بال ماء.
ان تقاط���ع موقعا، من�شبا، برملانا، وزارة يعني اأنك حكمت على نف�شك بالأحكام 
العرفية، وحظر التجول يف اأروقة هذا املكان، واإذا قاطعت الربملان اأنت بذلك متنح 

اأ�شماك القر�س فر�شة لبتالع بقية اأ�شماك الزينة التي تلون بحر �شاطئك اجلميل.
من���ذ 2002 واأن���ا ممتلىء ثقة ب���اأن املقاطعة للربمل���ان خط���اأ ا�شرتاتيجي، وما 
كن���ت اأعب���اأ لرق�شة الزل���زال حتت، كنت اأقفز عل���ى حقول الألغ���ام منت�شًيا كرق�شة 
الفالمنكو، وهنا اأقول لل�شعب البحريني قاطبة، ادعموا التجربة الربملانية و�شاركوا 
يف النتخاب���ات وبق���وة، لكن ل تدعم���وا اأي طائفي متوتر م���ن اأي طائفة، فالطائفي 
اإذا م���ا جاءت م�شاحله �شيكون اأول من يقفز م���ن ال�شفينة الغارقة، و�شي�شوت �شد 

م�شاحلكم.
و�شيظ���ل يف املنعطفات يت���وارى ببندقيته ل�شطياد م�شاحل���ه، هذا اذا مل يلق 

الر�شا�س الكامت لل�شوت على وحدتكم الوطنية، وعلى كل ع�شافري احالمكم.
ل عليك���م بزف���ات العر����س، واأثوابه���ا املن�شورة عل���ى حبال �شفح���ات اجلرائد، 
والوع���ود الع�شلي���ة، فه���ذه ال�شنادي���ق املطرزة باك�ش�ش���وارات الوع���ود قد تنفجر 
حت���ت قبلة الربملان �شد م�شالح النا�س. اقروؤوا تاري���خ املر�شح، فت�شوا عن اأوراقه 
التاريخية عن مواقفه، عن نظافة كفه، عن عن مدى حبه للنا�س، لأوجاع النا�س، وهل 
هومنحاز لكل اجل���راح القت�شادية، هل ميتلك �رسعية تاريخية يف دعم الوطن؟!! هل 
هوم���ع الف�شاد اأو �ش���ده؟ هل ميتلك ج���راأة ا�شتجواب اأي وزي���ر م�شتقبال، هل يكون 
حياديا لتعليق اأجر�شة الإنذار خلطاأ اأي وزارة اأوقانون؟ هل م�شتعد لأن ي�شع اإ�شبعه 
على اجلرح الوزاري لأي وزارة؟ ما هي براجمه، درا�شته الأكادميية؟ منطقه؟ خطابته؟ 
لوجئن���ا لتجربة برملان 2014 مثال رمموا ذاكرتكم من ثق���وب الوجع التي اأ�شابها، 
واذهب���وا google و�شعوا ا�شم كل مر�شح منهم، واقروؤوا مواقفه، وت�رسيحاته يف اأي 
مو�ش���وع كبري اقت�شادي اأواجتماعي اأو�شيا�ش���ي اأوخدماتي ماذا فعل للنا�س وما هو 
موقف���ه، واطلبوا منه جردا علميا، وبلغة اأرق���ام ما هي الإجنازات التي قدمها للنا�س 

كي يطلب تر�شيحه مرة اخرى!! وهكذا.
اآخ���ر ما تفكرون فيه تقييم الأ�شخا�س م���ن الت�رسيحات والتلفزيونات، قيموهم 
بلغ���ة الأرقام والوثائق، وماذا يجري على الأر�س... فال املوازنة العامة ول القت�شاد 
ول الواق���ع املعي�ش���ي، ول طاق���ة النا����س تتحم���ل مزيدا م���ن ))بهلواني���ني(( ُجدد 

يرق�شون على اأوجاعها.
�شوتوا لالنتخابات وبقوة ولكن �شوتوا اأوادفعوا وطنيني للرت�شح مادام قلبهم 
وولوؤهم وحبهم للملك وامل�رسوع ال�شالحي، وهموم النا�س والوطن، وميتلكون جراأة 

دعم الإجنازات، ونقد التجاوزات بكل و�شوح ومبنطق وعقالنية.
يوجد اأطباء ومهند�شون وحمامون و.. و.. اإلخ، خامات وطنية يف الرفاع واملحرق، 
واملنام���ة والبديع، اأقنعوه���م بالرت�شح. اأو ادعموهم اذا ر�شح���وا اأنف�شهم. هوؤلء هم 
املحامون احلقيقيون ع���ن ملفاتكم املعي�شية القادمة اأن اردمتوه اأقوى من برملان 
2014، فكث���ري م���ن اأع�شائه مل يقدموا �شيئا، بل وبات���ت هواتفهم مغلقة ل�شنني، 
والآن �شيت���م فتحه���ا ليقول���وا للمنتخب: “كل �شن���ة واأنت طيب” اإل ما ن���در. ختاًما 

فالنوم على �رسير املقاطعة ل ياأتي اإل باأحالم مرعبة.

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com

ل لال�شتعجال يف تعديل “التقاعد” بحلول اآنية دون النظر اإلى اأ�شل امل�شكلة

الحتاد احلر مل يتلق ردا على طلبه لوزير املالية بامل�شاركة يف اللجنة امل�شرتكة



األحد 22 يوليو 2018 
9 ذو القعدة 1439
6local@albiladpress.comالعدد 3568 بالدنا

“ال�صحة”: ال نفاد لدواء “Dewax” من ال�صيدليات

ذرة “بينغـوين” املجمدة ملوثة ببكترييا “ل�صترييا”

“االأعلى للبيئة” يوقع اتفاقية مع “الغذاء” الربيطانية

اأهايل املحرق: لن نعيد انتخاب من عار�ش اإزالة الع�صي�ش

اإنتاج النخالة اأقل من اال�صتهالك وال ت�صدير للخارج

“ابن عر�ش” يهاجم منازل اأهايل الرفاع

7 مناق�صات لت�صغيل و�صيانة م�صنع جتفيف احلماأة يف “توبلي”

مراقبة الأ�صعار وال�صوق ال�صوداء لي�س من اخت�صا�صنا... “الزراعة”:

حيوان غري األيف وي�صكل خطرا على ال�صكان

“ال�رشف ال�صحي” با�رشت اإ�صالح اأجهزة الطرد املركزي

البلدي���ات  �ص���وؤون  وزارة   - املنام���ة 
والتخطي���ط العم���راين: ذك���رت اإدارة الرقاب���ة 
وال�صحة احليوانية ب�ص���وؤون الزراعة اأن النق�س 
احلا�ص���ل يف النخالة مرده لأن كمية الإنتاج اأقل 
من كمي���ة ال�صته���الك يف الوقت ال���ذي تزداد 
فيه ب�ص���كل مطرد اأعداد احليوانات امل�صتوردة 
وكذلك اأعداد املربني مما يرفع كثريا من ن�صبة 

ال�صتهالك.
واأ�صاف���ت اأن اإنت���اج النخال���ة ثابت؛ وذلك 
لكونه مرتبطا باإنتاج الطحني املادة الأ�صا�صية 
لالإنت���اج يف �رشكة املطاح���ن ولي�س النخالة التي 
تعت���ر م���ادة ثانوي���ة مرتبطة بكمي���ة الطحني 
املنت���ج، اإذ اإن ق����رش القم���ح هو م���ا ي�صتخدم يف 

اإنتاج النخالة.
جاء ذلك تعقيبا على م���ا ن�رشته “البالد” يف 
ت�رشي���ح النائب حممد املع���ريف، ب�صاأن عدد من 
مربي املوا�ص���ي بخ�صو�س نق�س كمية النخالة 

املتوافرة ووجود �صوق �صوداء لبيعها. 
البلدي���ات  �ص���وؤون  وزارة  واأو�صح���ت 
والتخطي���ط العم���راين اأنه���ا، ممثل���ة يف �صوؤون 
الزراعة والرثوة البحرية، تويل الإنتاج احليواين 
اأهمي���ة كبرية مل���ا له م���ن دور يف حتقيق الأمن 
الدع���م املمك���ن  واأنه���ا توف���ر كل  الغذائ���ي، 
للمرب���ني، �صواء من خ���الل توف���ري الأرا�صي اأو 

املياه اأو النخالة اخلا�صة، بغذاء املوا�صي وذلك 
بالتن�صيق مع �رشكة البحرين ملطاحن الدقيق.

وقال���ت، اإن �رشكة مطاحن الدقيق اأو�صحت 
له���ا يف اجتم���اع الأ�صب���وع املا�ص���ي ملناق�ص���ة 
امل�صكل���ة، اأنها تنتج النخالة كم���ادة ثانوية؛ اإذ 
اإنها تنتج الطحني بالأ�صا�س املدعوم من جانب 
احلكوم���ة، يف الوقت الذي تنت���ج فيه ما كميته 
2000 كي����س م���ن النخالة يوميا تب���اع جميعها 
عل���ى املرب���ني، اإذ يحتوي كل كي����س على 40 
كيلو م���ن النخالة، ول توج���د اأي كميات خمزنة 
ل���دى ال�رشكة. واأ�صاف���ت ب���ادرت اإدارة الرقابة 
وال�صحة احليوانية ب�صوؤون الزراعة اإلى الجتماع 
مع �رشك���ة البحري���ن ملطاحن الدقي���ق الأ�صبوع 
املا�ص���ي ملناق�صة م�صكلة نق����س النخالة، ومت 
التفاق على بي���ع الكمية املنتجة على املربني 
ح�ص���ب ما هو م�صج���ل يف اإدارة الرثوة احليوانية 
عن ع���دد روؤو�س املوا�صي املوج���ودة لدى كل 
مربي من خالل معادل���ة ا�صتهالك كل راأ�س من 

املا�صية من النخالة.
وذك���رت اإدارة الرقاب���ة وال�صحة احليوانية 
يف التعقيب اأن �رشكة البحرين ملطاحن الدقيق 
اأف���ادت خالل الجتم���اع اأنها تبي���ع على ناقلني 
معروف���ني لديها من���ذ �صنوات بع����س النخالة 
املنتج���ة اإلى جانب بيعها على املربني. كما اأن 

هناك مناف�ص���ة من قبل مربي اخليول للح�صول 
عل���ى النخال���ة وا�صتهالكه���ا ومنه���م النائ���ب 

املعريف الذي ميتلك مزرعة لرتبية اخليول.
واأ�صارت اإل���ى اأنها وبعد التن�صيق مع �رشكة 
البحرين ملطاح���ن الدقيق �صتق���وم بالتن�صيق 
اأي�ص���ا م���ع اإدارة حماي���ة امل�صتهل���ك يف وزارة 
ال�صناع���ة والتج���ارة من اأجل مكافح���ة اأي �صوق 
�ص���وداء لبيع النخالة والت���ي يت�صبب بها بع�س 
املربني الذي���ن يخزنون النخال���ة لإعادة بيعها 
ب�صعر اأعلى ما يت�صبب يف نق�س كميات النخالة 
يف ال�ص���وق اإل���ى جان���ب ت�صببه يف اإن�ص���اء �صوق 

�صوداء لبيعها.
ملطاح���ن  البحري���ن  �رشك���ة  اأن  واأو�صح���ت 
الدقي���ق اأكدت اأنها ل تق���وم بت�صدير اأي كمية 
م���ن النخال���ة املنتج���ة اإل���ى اخل���ارج واأن كامل 
الكمي���ة املنتجة والبالغة 2000 كي�س يف اليوم 

يتم بيعها يف ال�صوق املحلي. 
اأن عملي���ة مراقب���ة  البي���ان عل���ى  و�ص���دد 
الأ�صع���ار وال�ص���وق ال�صوداء لبي���ع النخالة لي�س 
م���ن اخت�صا�صها كما اأن كمي���ة النخالة املنتجة 
مرتبط���ة باملادة الأ�صا�صي���ة املدعومة من قبل 
احلكومة وهي الطحني واأنها م�صتمرة يف تقدمي 
كل الت�صهي���الت الالزمة ملربي املوا�صي ح�صب 

ما تن�س عليه القوانني والإجراءات.

�صكا اأ�صحاب منازل مبنطقة الرفاع )جممع 
909( من وجود حيوانات ت�صمى “ال�رشعوب” اأو 
“ابن عر�س” يف باحات منازلهم مل يتمكنوا من 

�صيدها، وت�صكل خطرا على الإن�صان.
واأ�صار الأه���ايل اإلى اأن احلي���وان غري األيف 
ويهاج���م النا����س ويعتره���م م���ن األ���ّد اأعدائه، 
واأ�صب���ح الأه���ايل يف حرية كب���رية خلوفهم على 
تهجم هذه احليوانات على اأطفالهم يف املنزل.

ولفت الأه���ايل اإلى اأنهم ات�صل���وا بالدفاع 
امل���دين، ولكنهم مل يتمكنوا م���ن �صيدها، كما 
ا�صتعانوا ب�رشك���ات النظافة و�صي���د القوار�س 
ولكن مل جتد ذلك نفعاً يف الق�صاء عليها جميعا 

اأو �صيدها.
وطالبوا اجلهات املخت�ص���ة بوزارة ال�صحة 

اأو �ص���وؤون البلدي���ات بالعم���ل �رشيع���اً لإنه���اء 
معاناتهم؛ اإذ مت �صيد حيوان واحد وتبقت 3 يف 

باحة املنازل، لفتني اإلى اأن ذلك يقلق �صكان 
املنطقة.

املنامة - وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: ذك���رت الوكيل امل�صاعد 
لل����رشف ال�صح���ي ب���وزارة الأ�صغ���ال و�ص���وؤون 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين اأ�صماء مراد اأن 
وزارة الأ�صغ���ال و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين وقعت 7عقود بعد تر�صيتها من قبل 
جمل����س املناق�صات واملزايدات تتعلق باأعمال 
ال�صيان���ة وتوري���د الل���وازم لأعم���ال الت�صغيل 
وخدم���ات التاأهي���ل مب�صنع جتفي���ف احلماأة يف 

حمطة توبلي لل�رشف ال�صحي.
وتاأت���ي هذه العق���ود للمحافظة على جودة 
وعم���ر الأ�صول اململوكة من قبل احلكومة التي 
توؤثر عل���ى ا�صتمرار وج���ودة اخلدمات املقدمة 

من قبل قطاع ال�رشف ال�صحي يف وزارة الأ�صغال 
و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين من اأجل 
حتقي���ق تنمي���ة م�صتدامة وتوف���ري بيئة �صحية 
و�صليم���ة حتقيًقا لالأه���داف ال�صرتاتيجية التي 
ت�صعى له���ا الوزارة �صمن الروؤي���ة القت�صادية 

ململكة البحرين 2030.
واأو�صحت مراد اأن العقود �صملت 7 م�صاريع 
لت�صغي���ل و�صيانة م�صنع جتفيف احلماأة مبركز 
توبلي ملعاجلة مياه ال�رشف ال�صحي ومن اأهمها 
واخلا�ص���ة   06   /SOM-18- رق���م  مقاول���ة 
باأعمال الإ�صالح ال�صامل لأجهزة الطرد املركزي 
مع توفري جميع امل�صتلزمات التابعة لها وتبلغ 
م����رشوع  دين���اًرا، وكذل���ك   262،173 قيمته���ا 

خدمات اإعادة تاأهيل جمفف���ات احلماأة وم�صنع 
الكب�صول ومعدات اأخرى مب�صنع جتفيف احلماأة 
بقيم���ة   12 /SOM-18 رق���م  مقاول���ة   C7
682،647 ديناًرا. وته���دف اأعمال املقاولتني 
اأع���اله لزيادة اإنت���اج احلماأة املجفف���ة وبالتايل 
تقلي���ل امل���واد ال�صلب���ة الناجتة م���ن عمليات 

املعاجلة القائمة.
واأ�صاف���ت الوكي���ل امل�صاع���د ب���اأن �صوؤون 
ال�رشف ال�صحي با�رشت مب�رشوع الإ�صالح ال�صامل 
لأجه���زة الط���رد املرك���زي الت���ي مت اإر�صاله���ا 
لل�صيان���ة ال�صاملة يف اأ�صبانيا م���ن قبل ال�رشكة 
امل�صنع���ة، ويبلغ جمم���وع املناق�ص���ات ال�صبع 
1842928 )مليون و184 األًفا و928 ديناًرا(.

اجلف���ري - وزارة ال�صح���ة: اأف���ادت وزارة 
ال�صحة ردا على م���ا ن�رش عن مو�صوع نفاد دواء 
“Dewax” وحر�صاً واهتماماً من جانب الوزارة 
عل���ى متابع���ة الو�ص���ع املتعل���ق باحتياج���ات 
املر�ص���ى وبتوف���ري الأدوية الالزم���ة ملختلف 
احلالت تابعت الوزارة املو�صوع بالتوا�صل مع 

اجله���ة املعنية، اإذ مت التاأك���د من وجود الدواء 
ومت توزيعه يف كل �صيدليات املراكز ال�صحية 
ع���دا مركزين �صحي���ني، اإذ �صيت���م ت�صلميهما 
ال���دواء اليوم. واأكدت و�ص���ول �صحنات جديدة 
مت العم���ل عل���ى توفريه���ا ب�صيدلي���ة جمم���ع 

ال�صلمانية الطبي جلميع املر�صى.

املنام����ة - وزارة ال�صح����ة:  تلقت اإدارة 
ال�صح����ة العامة ب����وزارة ال�صحة اإخط����اًرا من 
ال�صبك����ة العاملي����ة ل�صالمة الأغذي����ة التابعة 
ملنظم����ة ال�صح����ة العاملي����ة )الإنفو�ص����ان(، 
ب�ص����اأن منتجات الذرة احلل����وة املجمدة التي 
Pe “بينغوين -  ممل العالم����ة التجاري����ة
اإخطارها  guin”، حيث اأو�صحت ال�صبكة يف 
ال����ذي عم����م عل����ى ال����دول الت����ي ا�صتوردت 
ه����ذه الأن����واع احتمالي����ة تلوثه����ا ببكتريي����ا 
“لي�صتريي����ا” وع����ن قي����ام ع����دد م����ن دول 
الحت����اد الأوروب����ي، ب�صح����ب املنت����ج ال����ذي 
ق����د ي�صكل �����رشًرا عل����ى �صح����ة امل�صتهلك. 
وعليه، قام����ت اإدارة ال�صح����ة العامة باإخطار 
امل�صتوردي����ن يف الأ�ص����واق املحلية ب�رشورة 

طلب حم����الت التجزئ����ة با�صرتج����اع منتجات 
ال����ذرة احلل����وة املجمدة التي حتم����ل العالمة 
الت����ي   ”Penguin “بينغوي����ن  التجاري����ة 
انتجت خالل الف����رتة 2016-08-13 لغاية 
2018-06-20 ملنفذ البيع الذي مت ال�رشاء 
من����ه، وكذل����ك امل�صتهلكني لإرج����اع املنتج 
لنقطة البي����ع. كما اأكدت الوزارة اأهمية عدم 
ا�صته����الك هذا املنتج والتخل�����س منه فوًرا، 
م�ص����ددة عل����ى اأهمي����ة اتباع كاف����ة املعايري 
ال�صحية والإج����راءات الوقائية للحفاظ على 
�صالمة و�صحة اجلميع. وتهيب وزارة ال�صحة 
كافة امل�صتهلك����ني ممن قاموا ب�رشاء املنتج 
امل�صتبه يف �صالمته بعدم ا�صتهالكه واإعادته 

اإلى منفذ البيع الذي مت ال�رشاء منه.

لن���دن - بن���ا: اأك���د الرئي����س التنفيذي 
للمجل����س الأعل���ى للبيئ���ة حمم���د مب���ارك بن 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ني  التع���اون  اأن  دين���ه 
واململك���ة املتح���دة يف جم���ال البيئ���ة ياأت���ي 
�صمن التفاقيات الت���ي وقعت خالل اجتماع 
اللجنة البحرينية الريطانية امل�صرتكة العليا 
برئا�ص���ة  وزير اخلارجية ال�صيخ خالد بن احمد 
بن حمم���د اآل خليفة ولتوؤك���د عمق العالقات 
التاريخي���ة والوطيد بني البلدين ال�صديقني 
يف خمتلف املج���الت. واأ�صاد بن دينه بالدور 
ال���ذي تلعب���ه اململك���ة املتح���دة يف �صبي���ل 

املحافظة على البيئة على ال�صعيد الدويل.
جاء ذل���ك لدى توقيع الرئي�س التنفيذي 
للمجل�س الأعلى للبيئة يف لندن مذكرة تفاهم 
بني املجل�س ووزارة الدولة للغذاء وال�صوؤون 
القروي���ة يف اململك���ة املتح���دة ممثلة مبركز 
البيئة وم�صائد الأ�صماك وعلوم تربية الأحياء 
املائي���ة )CEFAS( تهدف لتبادل اخلرات 

بني البلدين ال�صديقني.
للمجل����س  التنفي���ذي  الرئي����س  واأ�ص���ار 
الأعل���ى للبيئ���ة اأن العم���ل مب�صم���ون مذكرة 
التفاهم �صيبداأ يف �صبتمر املقبل و�صي�صتمر 

عل���ى م���دى 3 اأع���وام بغر�س تقيي���م املزايا 
وفر����س العمل معاً مبوجب ترتيبات تعاونية 
ثنائي���ة، والتباحث عن خمتلف املجالت التي 
متك���ن الطرفني من توثيق اأوا�رش التعاون يف 
جمال ر�ص���د البيئة البحري���ة واحلياة البحرية 
والتن���وع البيولوج���ي والتلوث عل���ى اأ�صا�س 

امل�صاواة وامل�صلحة امل�صرتكة.
يذك���ر اأن مذك���رة التفاه���م ن�صت على 
تبادل املعلومات الفنية والتقنية والزيارات 
والتع���اون يف اإجراءات البح���وث وامل�رشوعات 
املن�صجمة مع برام���ج الطرفني، وعلى تطوير 
الك���وادر الوظيفي���ة واملخت���رات والأن�صطة 
اخل���رات  م���ن  وال�صتف���ادة  امل�رشوع���ات، 
واملراف���ق املمكن���ة واملتوف���رة ل���دى مركز 
البيئة وم�صائد الأ�صماك وعلوم تربية الأحياء 

.)CEFAS( املائية
تق���دمي  عل���ى  املذك���رة  ن�ص���ت  كم���ا 
ال�صت�صارات والن�صائح من قبل مركز البيئة 
وم�صائ���د الأ�صم���اك وعل���وم تربي���ة الأحي���اء 
املائية )CEFAS( للمجل����س الأعلى للبيئة 
والإدارة الفني���ة املعني���ة بالبيئ���ة وتدري���ب 

كوادر املوظفني باملجل�س.

املحرق - حمافظة املحرق: اأعرب حمافظ 
املحرق �صلمان بن هندي عن اأمله يف اأن ت�صل 
اللجن���ة احلكومية الرملاني���ة امل�صرتكة اإلى 
ما في���ه النفع للوطن واملواط���ن، م�صيدا مبا 
قدم���ه املتقاعدون يف ف���رتة عملهم مبختلف 

القطاعات. 
م���ن جانب اآخر، اأكد بن هن���دي اأن املراأة 
اأثبت���ت جناحها يف جميع املج���الت، وال�صيخة 
عائ�ص���ة بنت را�ص���د اآل خليف���ة حققت قفزة 
نوعية ك���اأول بحريني���ة تقود طائ���رة مقاتلة 
وه���ي مثال للم���راأة الت���ي نفخر ونعت���ز بها.  
ورفع املحاف���ظ با�صمه وبا�صم الأهايل ال�صكر 

اإلى وزير الداخلية عل���ى النجاح الذي حققته 
ال���وزارة من خالل املع�صك���ر ال�صيفي للطلبة 

الذي نظمته الأكادميية امللكية لل�رشطة. 
واأك���د الأه���ايل، يف املجل����س الأ�صبوعي 
ملحافظ���ة املحرق، اأنهم لن يعي���دوا انتخاب 
م���ن وقف �ص���د اإزالة الع�صي����س وحرمهم من 
التمت���ع وارتي���اد ال�صواحل العام���ة، مكررين 
اأمنيتهم اأن يتحول املجل�س البلدي اإلى اأمانة.  
اإبراهي���م  ال�صي���خ  وج���ه  جهت���ه،  وم���ن 
مط���ر كلم���ة اإلى كل م���ن يرغ���ب يف الرت�صح 
لالنتخاب���ات املقبلة، موؤك���دا اأهمية الإخال�س 

يف العمل والنية.

• “ابن عر�س” بعد �صيده باأحد منازل الرفاع	

يف فرباير انتهاء املرحلة االأولى من “املحرق الكربى” 
توقع افتتاح احلديقة يف الربع الأخري من العام املقبل... اأبوالفتح:

املنامة - بنا: اأك���د وكيل �صوؤون البلديات 
بوزارة الأ�صغال و�ص���وؤون البلديات والتخطيط 
م�رشوع���ات  اأن  اأبوالفت���ح  نبي���ل  العم���راين 
احلدائ���ق واملتنزه���ات حتظ���ى مبكان���ة مهمة 
اإل���ى  منوه���اً  ال���وزارة،  عم���ل  ا�صرتاتيجي���ة  يف 
اأنه���ا حتر�س عل���ى اأن تخ�ص�س ج���زًءا مهًما من 
املوازنة لهذه امل�رشوعات التي تهم املواطنني 
بالدرج���ة الأولى.وتفق���د اأبوالفت���ح م����رشوع اإعادة 
اإن�ص���اء حديقة املح���رق الكرى، يرافق���ه مدير اإدارة 
اخلدمات البلدية امل�صرتكة بوزارة الأ�صغال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين اإبراهي���م اجلودر، 
ومدير ع���ام بلدية املحرق عا�صم عبداللطيف، وعدد 

من املهند�صني.
ويف الزيارة ا�صتمع الوكيل لعر�س عن تفا�صيل 
العمل يف املرحلة الأولى من امل�رشوع التي من املوؤمل 
النته���اء منه���ا بحلول �صه���ر فراي���ر 2019، م�صرًيا 

اإل���ى اأن الوزارة طرحت مناق�ص���ة املرحلة الثانية من 
امل����رشوع عر جمل�س املناق�ص���ات واملزايدات، على 
اأن يت���م اإغالق باب تقدمي العط���اءات مع بداية �صهر 

اأغ�صط�س املقبل. 
وتوق���ع اأبوالفتح اأن تفتح احلديقة اأبوابها اأمام 

اجلمهور بحلول الربع الأخري من العام 2019. 

• اأبوالفتح يتفقد �صري العمل يف املرحلة الأولى من حديقة املحرق الكرى	

مروة خمي�ش
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ح�صابات وهمية تديرها قطر وعنا�رض هاربة للإ�رضار مب�صالح البحرين

طرح مبادرات وم�رضوعات تلبي احتياجات الأجيال اجلديدة

جمعية العكر اخلريية حتتفي بـ 485 متفوقا

دعت ل�صبط ا�صتخدام و�صائل التوا�صل االجتماعي بهدف احلد من خطورتها... “الداخلية”:

مدينة �صباب 2030 توفر فر�صا متنوعة... منرية بنت حممد:

خ�ص�صت 12 جائزة لـ “اأ�صطر” طالب وطالبة

املنامـــة - وزارة الداخلية: من خالل ر�صد 
ومتابعـــة ما ن�رش يف االآونة االأخـــرية عرب و�صائل 
التوا�صـــل االجتماعـــي، فقـــد تبـــن اأن هناك 
ا�صتهداًفـــا ممنهًجا وموجًها ململكـــة البحرين 
لالإ�ـــرشار مب�صاحلهـــا العامة وحماولـــة التاأثري 
علـــى الراأي العام؛ من خـــالل ق�صايا عدة منها 
مو�صـــوع التجني�س، بق�صـــد االإ�صاءة للعالقات 
البحريـــن  بـــن مملكـــة  اخلا�صـــة واملتميـــزة 
واململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة والتاأثري 
علـــى اقت�صادهـــا مـــن خـــالل ن�ـــرش معلومـــات 
خمطوءة عرب عدد من احل�صابات الوهمية التي 
تتـــم اإدارتها من دولة قطـــر، وكذلك من قبل 

عنا�رش هاربة ومطلوبة للعدالة.
وتبن وزارة الداخليـــة اأن تلك احل�صابات 
تعمل على اإثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحري�س 
الن�صيـــج  �ـــرشب  وحماولـــة  الكراهيـــة،  علـــى 
االجتماعـــي الداخلـــي والتاأثري علـــى جمريات 
االنتخابات النيابية املقبلة، من خالل الرتكيز 
علـــى التـــداول ال�صلبـــي يف ق�صايا عـــدة منها 
مو�صوع التقاعـــد اجلديد بق�صد اإثـــارة الراأي 
العام، وت�صويـــه الهوية البحرينيـــة واإظهارها 
ب�صفـــات �صلبيـــة، وُت�صـــكل هـــذه التهديدات 
عمومـــا اإ�صـــاءة مق�صودة للمواطـــن البحريني، 
الذي ميلـــك ح�صانـــة وطنيـــة يف مواجهة هذه 

االأخطـــار، اإذ اأثبت عرب التاريـــخ �صالبة موقفه 
ومت�صكه بقيمه الوطنية، ومبا ميلك من الوعي 
واالإرادة ال�صادقة الإحباط كل املحاوالت التي 

ت�صتهدف االأمن وال�صلم االجتماعي.
وبناء علـــى ما تقدم، فـــاإن وزارة الداخلية 
وانطالًقـــا من حر�صها على اإطـــالع الراأي العام 
بامل�صتجدات املتعلقة باأمن و�صالمة املجتمع، 
ويف اإطـــار م�صوؤولياتها االأمنيـــة والقانونية يف 
حفـــظ االأمـــن والنظـــام العام، فقـــد قامت من 
خـــالل االإدارة العامة ملكافحـــة الف�صاد واالأمن 
االقت�صـــادي واالإلكـــرتوين مبتابعـــة اجلهـــود 
املبذولـــة لر�صـــد ح�صابـــات مواقـــع التوا�صل 
خمالفـــة  م�صامـــن  تبـــث  التـــي  االجتماعـــي 
للقانـــون، ومت�ـــس ال�صلـــم االأهلـــي والن�صيـــج 
االجتماعـــي، اإذ مت اتخاذ االإجـــراءات القانونية 
الالزمـــة بهـــذا ال�صـــاأن، واإذ نوؤكـــد مـــا كفلـــه 
الد�صتـــور مـــن حريـــات وحقوق وعلـــى راأ�صها 
حرية التعبري فاإننا ندعو اإلى االلتزام ب�صوابط 
هـــذا احلق التي ن�صت عليه القوانن يف حدود 
حرية الراأي والتعبري مع حتري امل�صداقية عند 
ن�ـــرش اأي معلومـــة، االأمر الذي يتطلـــب ا�صتقاء 
املعلومـــات مـــن م�صادرهـــا الر�صميـــة وعدم 
ا�صتخدام و�صائـــل التوا�صل االجتماعي يف ن�رش 
ال�صائعات املغر�صة التي مت�س االأمن وال�صلم 

االأهلي.
ويف هذا ال�صياق، فاإن وزارة الداخلية تدعو 
اجلميـــع اإلى �رشورة توخي احلـــذر، وعدم اإعادة 
ن�ـــرش ما يروج مـــن ادعاءات، خ�صو�صـــا اأن هذه 
املرحلـــة تتطلـــب ت�صافر اجلهـــود والتما�صك 
وزيادة الوعي؛ من اأجـــل اإعالء امل�صلحة العليا 
للوطـــن، وتاأكيد وحدة ال�صـــف وحماية ال�صلم 
االأهلي، اإذ اإن ر�ـــس ال�صفوف وتعزيز الوحدة 

الوطنية م�صوؤولية اجلميع.
وتهيـــب وزارة الداخليـــة ب�ـــرشورة حتمـــل 
اجلميع م�صوؤولياتهم؛ من اأجل �صبط ا�صتخدام 
و�صائـــل التوا�صـــل االجتماعـــي بهـــدف احلـــد 
مـــن خطورتها، والتقليل مـــن اآثارها ال�صلبية، 
فنحـــن اليوم يف وقت مهم يلزم علينا الوقوف 
بوجه هـــذه التهديدات، وعـــدم االجنراف وراء 
االأفكـــار الّهدامـــة، وتدعو الـــوزارة املواطنن 
وال�صحافين واالإعالميـــن واجلهات كافة يف 
اململكـــة اإلى القيام بدورهـــم يف زيادة الوعي 
وحت�صـــن املجتمع وحمايته مـــن خطورة هذه 
الو�صائـــل؛ لتكويـــن راأي عـــام اإيجابي وفعال، 
يت�صـــدى ملثل تلك احلمـــالت تاأكيدا لاللتزام 
بالقانون ومراعاة العـــادات والتقاليد العربية 
االأ�صيلـــة التـــي يت�صم بها املجتمـــع البحريني 

على مدى تاريخه الوطني املجيد.

املنامة - وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة: 
اأكدت مديـــر اإدارة االأن�صطـــة ال�صبابية ال�صيخة 
منـــرية بنت حممـــد اآل خليفـــة، اأن وزارة �صوؤون 
كبـــرًيا  اهتماًمـــا  تـــويل  والريا�صـــة  ال�صبـــاب 
بال�صبـــاب، وتوفـــر لهم العديد مـــن املبادرات 
وامل�رشوعـــات التي تلبـــي احتياجاتهـــم وتنمي 
مهاراتهم وقدراتهم يف خمتلف املجاالت، وتعد 
مدينة �صباب 2030 اإحدى اأهم املبادرات التي 
عملت الـــوزارة على توفري اأف�صـــل االإمكانيات 
والظـــروف الإجناحها منـــذ انطالقها عام 2010، 
من خـــالل اختيار حزمة من الربامـــج االحرتافية 
وال�صهـــادات املعتمـــدة التي تنمـــي املهارات 
وال�صمات القيادية لدى ال�صباب من اجلن�صن.

وقالـــت ال�صيخـــة منـــرية بنـــت حممـــد اآل 
خليفة، يف ت�رشيـــح �صحايف، اإن االإقبال ال�صبابي 
الكبـــري على الت�صجيل يف خمتلـــف برامج مدينة 
�صبـــاب 2030 يف ن�صختها التا�صعة عك�س الثقة 
والتفاعل االإيجابي من ال�صباب مع الربامج التي 
تقدمها وزارة ال�صبـــاب والريا�صة، والتي تلبي 
طموحاتهم واحتياجاتهم الأن هذه الربامج متت 
�صياغتهـــا وفًقا لدرا�صات علميـــة ومو�صوعية 

ل�صوق العمل يف اململكة.
ولفتت اإلى اأن “احلكومة تعمل على توفري 
العديد من املبـــادرات وامل�رشوعـــات ال�صبابية 

االأجيـــال اجلديـــدة”.  التـــي تلبـــي احتياجـــات 
واأ�صافـــت اأن مدينة �صبـــاب 2030 يف ن�صختها 
التا�صعـــة توا�صـــل م�صـــرية ناجعـــة مـــن التميز 
حققتها على مدار ال�صنوات املا�صية، كما اأنها 
تتطور عاًما بعد عام، بداية من عملية الت�صجيل 
و�صواًل اإلى الربامج املقدمة للم�صاركن فيها، 
تقديـــًرا مـــن وزارة ال�صباب والريا�صـــة الأهمية 
ال�صباب كمكـــون رئي�صي يف املجتمع، يقع على 
عاتقـــه مهمـــة امل�صاركـــة يف �صناعـــة م�صتقبل 
مزدهـــر للمملكة بنـــاء على اإبداعاتـــه ومهاراته 
وطاقاتـــه يف خمتلـــف املجاالت، “الأننـــا نثق اأن 
البحرين متلـــك القـــدرات والكـــوادر ال�صبابية 

املتميـــزة، والتـــي نوفر لها الفر�ـــس املتنوعة 
لت�صهـــم بفعالية يف تقويـــة االقت�صاد الوطني 

ودعم التنمية امل�صتدامة”.
واأ�صارت مدير اإدارة االأن�صطة ال�صبابية اإلى 
اأن ال�رشاكـــة اال�صرتاتيجيـــة بـــن وزارة �صـــوؤون 
ال�صباب والريا�صة ومتكـــن توّفر �صنوًيا بيئة 
خ�صبة لالإبـــداع متمثلة يف مدينة �صباب 2030، 
عـــرب منظومـــة �صاملـــة مـــن الربامـــج والفر�س 
التدريبية االحرتافيـــة التي تهدف خللق اأجيال 
�صبابيـــة متتلـــك مقومـــات الريـــادة والتميـــز، 
وت�صـــع ب�صمة علـــى طريـــق تطويـــر م�صتقبل 

اململكة ورفعتها.
واأكـــدت ال�صيخـــة منـــرية بنـــت حممـــد اآل 
خليفـــة، اأن مدينـــة �صبـــاب 2030 هـــذا العام، 
ت�صتمـــل علـــى 5600 فر�صـــة تدريبيـــة تتعلق 
والعلميـــة  واملهاراتيـــة  القياديـــة  بالنواحـــي 
واالإعالميـــة والريا�صيـــة، باالإ�صافـــة اإلى اأنه مت 
ا�صتحـــداث مركز تدريبـــي ا�صت�صـــاري لتهيئة 
ال�صبـــاب لدخـــول ل�صـــوق العمـــل واال�صتفادة 
من مهاراتهـــم املكت�صبة، وميثـــل املركز نقلة 
نوعية للربامـــج املقدمة باالإ�صافة اإلى الرتكيز 
علـــى بع�س اأهـــداف التنميـــة امل�صتدامة كجزء 
من م�صاهمة املدينة مـــع بقية اأجهزة الدولة يف 

حتقيق االأهداف.

قال رئي�س جمعية العكـــر اخلريية اأحمد عرفات 
اإن اجلمعيـــة كرمـــت 485 طالًبـــا وطالبـــة خالل حفل 
تكرمي املتفوقن للعـــام الدرا�صي 2017 / 2018 
برعايـــة حمافـــظ العا�صمـــة ال�صيـــخ ه�صام بـــن عبد 

الرحمن اآل خليفة.
واأو�صح اأن احلفل حمـــل �صعار “تفوقي ر�صاك 
2” ويحمـــل يف ر�صالتـــه اأوجـــه متعـــددة فالتفـــوق 
االأكادميـــي ير�صـــي اهلل �صبحانه وتعالـــى، وير�صي 
الوالديـــن، وفيه ر�صـــى للوطن الـــذي يفرح بتفوق 

بناة امل�صتقبل من اأبنائه.
وعقدت جمعية العكر اخلريية حفلها حتت رعاية 
حمافـــظ العا�صمة ال�صيخ ه�صام بن عبـــد الرحمن اآل 
خليفـــة الذي اأناب نائبه ح�صن املدين حل�صور احلفل 
يف جامعـــة العلوم التطبيقية يومـــي اجلمعة وال�صبت 
)6 – 7 / 7 / 2018( بح�صـــور رئي�س جامعة العلوم 

التطبيقية غ�صان فوؤاد عواد و�صيوف اجلمعية.
وذكر عرفات اأن اجلمعية كرمت هذا العام 485 
طالًبـــا وطالبـــة، وخ�ص�صت 12 جائـــزة ووزعت على 
�صاحب اأف�صل معدل جامعي، ومثلها ل�صاحبة اأف�صل 
معدل جامعي، �صاحب اأف�صـــل معدل يف التوجيهي، 

واأخرى ل�صاحبة اأف�صل معدل يف التوجيهي. 
ووا�صـــل: “راأت اللجنـــة املنظمـــة تخ�صي�س 8 
جوائز وزعت على طلبة الثالث اإعدادي من اجلن�صن 
لت�صجيـــع الطلبـــة يف هذه املرحلة للجـــد يف احل�صول 
علـــى اأعلى املعـــدالت، وخ�ص�صـــت جائـــزة �صيبويه 

ل�صاحـــب و�صاحبة اأف�صـــل درجة يف اللغـــة العربية، 
وجائـــزة الرتجمان ل�صاحـــب و�صاحبـــة اأف�صل درجة 
يف اللغة االإجنليزية، وجائـــزة جابر بن حيان ل�صاحب 
و�صاحبة اأف�صـــل درجة يف الريا�صيـــات، وجائزة ابن 

�صينا ل�صاحب و�صاحبة اأف�صل درجة يف العلوم”.
يف ذات ال�صياق، اأعرب عواد عن �صعادته حل�صور 
احلفـــل والتواجد مع الطلبـــة واأهاليهم، ودعا الطلبة 
لرفع همتهم وموا�صلة تعليمهـــم للمرحلة اجلامعية 

واال�صتفادة من برامج جامعة العلوم التطبيقية.
كمـــا اأكد عرفات اأن اجلمعية جتتهد لتقدمي كل 
مـــا يف و�صعها لدعم الطلبة الفًتا اإلـــى ال�صعي لطرح 
م�صاريـــع جديدة من �صاأنها تنميـــة ال�صاأن االأكادميي 

لطلبة القرية.

ووّجه �صكره اإلى راعي احلفل حمافظ العا�صمة، 
ورئي�ـــس جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة، والداعمـــن 
موؤ�ص�صـــة جـــواد املغنـــي، ومكتـــب املحامـــي جا�صم 
الزيـــرة،  وجمـــال  للكمبويـــرت،  والو�صـــط  �رشحـــان، 
وبا�صكال للمقـــاوالت، وموؤ�ص�صة �صعيـــب التجارية، 
ووا�صـــط للمقاوالت، واحلـــاج ح�صن طـــالق، وجواد 

ح�صن طالق، واحلاج عبد اهلل علي عبد الر�صول.
وعر�ـــس يف احلفل فلم “بـــن مدر�صتن” الذي 
ي�صـــيء على م�صـــوار عبد اخلالق اإبراهيـــم التعليمي 

ومتيزه يف هذا امل�صمار.
يذكر اأن “تفوقي ر�صاك 2” هي الن�صخة الثانية 
12 مـــن �صل�صلـــة حفـــالت تكرمي املتفوقـــن التي 

نظمتها جمعية العكر اخلريية.

• ال�صيخة منرية بنت حممد	

• جانب من حفل التكرمي	

ختام املع�صكر الثالث جلمعية البحرين للتدريب

�صباب البحرين يطلقون برناجما لتح�صني املجتمع

املنامة - بنا: اختتم املع�صكر ال�صبابي 
جلمعيـــة البحرين للتدريـــب وتنمية املوارد 
الب�رشية يف ن�صخته الثالثة، والذي مت تنظيمه 
بالتعـــاون مـــع )بوليتكنـــك البحرين( حتت 
عنـــوان )beyond & 2020(، ومب�صاركـــة 
35 �صاًبا من عدة جامعات حملية وخارجية. 

واأو�صحت اجلمعية يف بيان اأن املع�صكر 
يهـــدف اإلـــى اإك�صـــاب ال�صبـــاب جمموعة من 
املهـــارات الوظيفيـــة ال�رشوريـــة التـــي مت 
اختيارهـــا بناء علـــى درا�صة بحثيـــة قام بها 
وحـــدد   ،)world economic forum(
فيها اأهم املهارات الوظيفية التي يحتاجها 

�صوق العمل يف العام 2020 وما يليه.
مـــن   5 التدريـــب  هـــذا  علـــى  واأ�ـــرشف 
املدربـــن البحرينين، هـــم: ماريا �صابري، 
بـــدر النا�رش، ليلى الق�صـــاب، �صناء العمري، 
و�صمـــرية بابـــا، والذين عملوا مـــن خالل هذا 
املع�صكر اإلى �صد الفجوة املوجودة يف �صوق 
العمـــل، و�صواًل اإلى منـــح الفر�صة لل�صباب؛ 
الإطالق طاقاتهـــم االإبداعية يف بيئة تفاعلية 

ن�صطة. 
وت�صمنـــت فعاليـــات املع�صكر 5 ور�س 
تدريبية، قدمت باللغة االإجنليزية وا�صتملت 
على التطبيقات العملية واالألعاب التعليمية 
التفاعليـــة، وغطـــت ور�س العمـــل العناوين 
“مهـــارات  العاطفـــي”،  “الذكـــاء  التاليـــة: 
“التفكـــري  االأفـــراد”،  “اإدارة  التفاو�ـــس”، 

الناقد”، “وحـــل امل�صكالت املعقدة”، ولقد 
تناولـــت العديد من املحاور منها: الذكاءات 
املتعددة والذكـــاء التحليلـــي)IQ(، فوائد 
تطويـــر الذكـــاء العاطفي يف مواقـــع العمل، 
والتعبـــري  العواطـــف  وفهـــم  واإدارة  اإدراك 
مـــاذا  وعلـــى  التفاو�ـــس،  تعريـــف  عنهـــا، 
نتفاو�ـــس؟ ومتـــى؟، واملبـــادئ وال�صمـــات 
االأ�صا�صيـــة للتفاو�س اجليـــد، مفهوم اإدارة 
االأفراد، واملهارات االأ�صا�صية الإدارة االأفراد، 
التفكري الناقـــد ومكوناته االأ�صا�صية، اآليات 
تنميته، اإ�صافـــًة اإلى تعريف حل امل�صكالت، 
واملهارات االأ�صا�صية اخلا�صة بحل امل�صاكل 

املعقدة. 
النا�صئـــة  منتـــدى  رئي�ـــس  واأ�صـــارت 
وال�صبـــاب �صناء العمـــري الـــى اأن املع�صكر 
ال�صبابي الثالث للجمعيـــة، بني على اأ�صا�س 
ال�رشاكة املجتمعية، واالأهداف امل�صرتكة بن 
اجلمعية وكلية البحرين التقنية البولتيكنك؛ 
مـــن  ال�صبـــاب، ومتكينهـــم  لبنـــاء جاهزيـــة 
 work( املهارات الالزمة لالنخراط يف �صوق
ready graduates( بفاعليـــة، واإيجابيـــة، 
وقـــدرة على حمـــل امل�صوؤوليـــات، ومواجهة 
التغـــريات، والتحديـــات املختلفـــة يف ع�رش 
الثورة املعلوماتيـــة والتكنولوجية، م�صيفًة 
اأن املع�صكر خري ا�صتثمار يف ال�صباب، وياأتي 
متوافًقـــا مع توجهـــات البحريـــن يف حتقيق 
اأهداف التنمية امل�صتدامة، وروؤيتها 2030. 

عرب جمموعـــة من �صباب 
جمعيـــة  مثلتهـــم  البحريـــن، 
عـــن  ال�صبابيـــة،  اخلالديـــة 
�صكرهـــم وتقديرهـــم لوزارة 
ك�صفهـــا  بعـــد  الداخليـــة، 
ا�صتهداف  ور�صدهـــا وجـــود 
ململكـــة  وموجـــه  ممنهـــج 
لالإ�ـــرشار  يهـــدف  البحريـــن 
مب�صاحلهـــا العامـــة وحماولة 

التاأثـــري على الـــراأي العام من خـــالل ق�صايا 
عدة. ومن جهته، اأكد رئي�س جمعية اخلالدية 
ال�صبابيـــة اأحمـــد عبدامللـــك وقـــوف �صباب 
البحريـــن �صًفـــا واحـــًدا مـــع وزارة الداخلية، 
م�صيدا بجهود وزير الداخلية ورجال الداخلية 
م���ن ال�صباط واالأف���راد.  واأ�صاف اأن وتفاعال 
مـــع وزارة الداخليـــة التي تدعـــو اجلميع اإلى 
�ـــرشورة توخـــي احلذر، وعـــدم اإعـــادة ن�رش ما 
يروج من ادعاءات، خ�صو�صا اأن هذه املرحلة 

اجلهـــود  ت�صافـــر  تتطلـــب 
والتما�صك وزيادة الوعي من 
اإعـــالء امل�صلحـــة العليا  اأجل 
للوطن، وتاأكيد وحدة ال�صف 
وحمايـــة ال�صلـــم االأهلـــي، اإذ 
اإن ر�ـــس ال�صفـــوف وتعزيز 
الوطنيـــة م�صوؤولية  الوحـــدة 
اجلميع، م�صـــددا على �رشورة 
حتمل اجلميـــع م�صوؤولياتهم؛ 
من اأجـــل �صبط ا�صتخـــدام و�صائل التوا�صل 
االجتماعـــي. واأعلـــن عـــن برنامـــج ت�صتعـــد 
اجلمعيـــة الإطالقـــه؛ بهـــدف زيـــادة الوعـــي 
وحت�صن املجتمع وحمايته من خطورة هذه 
الو�صائل، لتكويـــن راأي عام اإيجابي وفعال، 
يت�صدى ملثل تلك احلمالت تاأكيدا لاللتزام 
والتقاليـــد  العـــادات  ومراعـــاة  بالقانـــون 
العربيـــة االأ�صيلة التي يت�صـــم بها املجتمع 

على مدى تاريخه الوطني املجيد.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

قطر مرة أخرى
تابعـــت باهتمـــام بالغ، البيان املهم الـــذي اأ�صدرته وزارة الداخليـــة يوم اأم�س، 
والذي يج�صـــد اإحدى ال�صور الدميقراطية ململكة البحرين، عـــرب تنوير الراأي العام، 
مبـــا يحاك لهذا الوطن مـــن د�صائ�س، وخمططات موؤثمة، والـــدور املفرت�س للنخب 

الفكرية قبالة كل ذلك.
البيـــان ركز ب�صكل وا�صح على الـــدور اخلطري الذي متار�صـــه و�صائل التوا�صل 
االإجتماعي من خالل احل�صابات الوهمية بحرف الراأي العام عن جادة ال�صواب، وامليل 

به اإلى اأتون االإ�صاعات والفو�صى وخلط االأوراق.
وتقـــود هـــذه احل�صابات -كما هـــو معروف- دفـــة احلرب اجلديـــدة باملنطقة، 
الأهـــداف حمـــددة تتمحور يف اإ�صابة االأمـــن وال�صلم االأهلين مبقتـــل، واإف�صاد عالقة 
الـــدول ببع�صهـــا، عرب العـــزف على وتر امللفـــات احل�صا�صة كالتجني�ـــس، والظروف 

االقت�صادية، واإ�صفاء البهارات الالزمة عليها.
هذا الدور االإجرامي الذي متار�صه حكومة الدوحة، الأكرث من عقدين، مب�صتويات 
عـــدة، يوؤكـــد �صواب موقـــف الدول االأربـــع بقرار املقاطعـــة، ويف اأحقيتهـــا الكاملة 
بالثبات على مطالبها الثالثة ع�رش امل�رشوعة، والتي تكفل لها حت�صن اأمنها القومي 

من العبث القطري، ومن التخريب، والت�صطري.
كمـــا ان ال�صعـــب البحريني، والذي ينظـــر له دوما باأنه مثال يحتـــذى به بالكرم، 
ودماثة اخللق، والتعليم، مدعو الأن يكون على درجة وافية من اليقظة واحليطة، ملا 
يحـــاك لبالده من خمططات دامية، تقودها اإيـــران، و�صغريتها قطر، وعمالء الداخل، 

وغريهم الكثري.

• اأحمد عبدامللك	

حمرر ال�صوؤون املحلية



ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

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

متاهة طلب إسكان

الإ�سكان  مو�سوع���ي ع���ن وزارة 
يف تاري���خ 5 اأكتوب���ر 2017 ب���ادرت 
اإل���ى  بالت�س���ال  الإ�سك���ان  وزارة 
اأهايل املحافظ���ة ال�سمالية بالدائرة 
ال�ساد�س���ة الت���ي ت�س���م املجمع���ات 
730-732-734-736- التالي���ة 

�سنة  مار�س  اإل���ى   738-740-742
النياب���ي،  الدائ���رة  وممث���ل   ،2000
ات�سلت بها يف اليوم نف�سه واأخربتها 
اأين مل اأتلق اأي خ���رب من الوزارة رغم 
اأن تاري���خ طلب���ي 14 نوفمرب 1999 
يف املجم���ع 730 فاأخربتن���ي باأنه مت 
التوزي���ع بجزء من �سن���ة 1999 وجزء 
م���ن �سن���ة 2000 بطلب منه���ا، ويف 
توجه���ت   2017 اأكتوب���ر   8 تاري���خ 
لل���وزارة فاأخربوين ب���اأن جممع 730 
لي�س تابع���ا مع التوزي���ع فاأخربتهم 
ب���اأن قان���ون توزي���ع ال���وزارة عل���ى 
الدائ���رة باأكملها وح�س���ب الأقدمية، 
فحاولت م���رات عدة، وكن���ت اأتلقى 
الرد نف�سه. بعدما خرجت من الوزارة 
عاودت الت�سال بالنائب، فاأخربتها 
ب���اأن ال���وزارة تقول اإين عل���ى قائمة 
النتظ���ار، فجاء ال���رد: اإذا كان لديك 
كالم األق���ه يف الوزارة، ف���رددت باأن 
ل اأح���د ي�ستجي���ب يل، وحاولت اإقناع 
النائ���ب بالتح���رك عل���ى املو�سوع، 
وجاء الرد: �ساأحت���رك على املو�سوع 
بع���د اأ�سب���وع. ع���اودت الت�سال بها 
فاأخ���ربت ب���اأن مل يح���دث �س���يء يف 
املو�س���وع، فقلت: مل���اذا طلبت من 
الوزارة التوزيع بجزء من �سنة 1999 
وج���زء م���ن �سن���ة 2000 وه���ل يقبل 
النائ���ب عل���ى نف�سه ه���ذا الت�رصف؟ 
فقوبل���ت بحظ���ر رقم هاتف���ي؛ لكي 
ل اأتوا�س���ل ع���ن املو�س���وع لحق���ا، 
فبعده���ا نا�س���دت �ساح���ب ال�سم���و 
امللكي رئي�س ال���وزراء، فات�سل بي 
دي���وان �سمو رئي�س ال���وزراء وطلبوا 
من���ي خطاب���ا يف ر�سال���ة، فتوجه���ت 
للديوان بت�سليم الر�سالة، والر�سالة 
ت�سلمه���ا وكي���ل الإ�سك���ان، وعندما 
راجعت وزارة الإ�سك���ان عن الر�سالة 
اأخربوين اأنهم �س���ردون برد ر�سمي 

عل���ى الدي���وان، وال���رد ك���ان وزاريا 
ولكن غر قانوين، فاأخربين الديوان 
باأن ال���رد عل���ى الر�سال���ة اأنني على 

قائمة النتظار.
اإح���دى  عن���د  ال���وزارة  راجع���ت 
معلومات���ي  فراجع���ت  املوظف���ات، 
واأخربتن���ي ب���اأين م���ن �سم���ن قائمة 
التوزيع،  بق�سم  التوزيع، فات�سل���ت 
ملراجع���ة  املوظف���ة  فاأر�سدتن���ي 
الوزارة بع���د اأ�سبوعني، ورجعت بعد 
اأ�سب���وع فات�سلت يف ق�س���م التوزيع 
فاأخربته���ا عن مو�سوع���ي فجاوبتها 
املوظفة باأن اأ�سبح خطاأ يف امل�سمى 
من ع���ايل اإلى ه���ورة ع���ايل، وبعد 4 
اأي���ام ات�سل���ت ملراجع���ة مو�سوعي، 
فاأخربتن���ي باأين �ساأح�سل على وحدة 
�سكنية لأن���ه اأ�سبح خطاأ يف امل�سمى، 
ويف تاريخ 24 اأبريل 2018 توجهت 
و�ساألتها  املوظفة،  للوزارة فقابلت 
عن املو�س���وع فقال���ت اإن ال���وزارة 
وزعت ل�سهر مار�س ول تتوافر بيوت 
يف م����رصوع الرمل���ي، وكل الوح���دات 
مت توزيعه���ا ف���رددت عليه���ا ب���اأن 
التوزي���ع ل�سهر مار����س �سنة 2000 
واأن���ا طلب���ي 14 نوفم���رب 1999 واأنا 
جئ���ت للمراجعة من قب���ل، واأخربتني 
ب���اأن املجمع الذي اأ�سك���ن فيه لي�س 
تابع���ا للدائرة، فقلت له���ا اأن تراجع 
البيان���ات؛ لأنهم وزعوا اإل���ى ما بعد 
تاري���خ طلبي، فقالت هل راأيت اأحدا 
ح�س���ل عل���ى منزل؟ ه���م مل يح�سلوا 
ولكنهم �سمنوا حقوقهم واأنت قلت 
باأنه���م انتهوا من توزي���ع الوحدات، 
فاأي���ن ح���ق اأ�رصت���ي املكون���ة م���ن 7 
اأ�سخا�س؟ فطلبت اأن اأقابل مديرا اأو 
م�سوؤول فاأخ���ربوين اأنك ل ميكنك اأن 
ترى املدير اأو امل�سوؤول، لديك كالم 
اكتبيه يف الر�سال���ة، وتبني اأن جممع 
730 مت عزله عن الدائرة ول يعلمون 

يف اأي دائرة هو.

)البيانات لدى المحرر(

البنوك وجزء من “الحوكمة” المفقودة في التوظيف وخدمة المجتمع
كما ه���و معروف اأخذ مب���داأ احلوكمة حيزا مهما 
يف اإدارة املوؤ�س�س���ات وال�رصكات وخ�سو�سا الكبرة 
منه���ا واخلا�سعة حتت ا�رصاف البن���وك املركزية بل 
حتى بع�س املوؤ�س�سات وال�رصك���ات العائلية اأخذت 
به���ذا املبداأ اله���ام لتعزيز ادارته���ا الر�سيدة وملا 
له م���ن انعكا����س اإيجاب���ي يف العالقات م���ع الفراد 
والزبائ���ن والكيان���ات الرقابية وغره���ا واملجتمع 
ككل ال ان���ه لالأ�س���ف ال�سدي���د م���ن املالح���ظ م���ن 
البنوك يف البحرين وخ�سو�س���ا املحلية منها غياب 
عن����رص ال�سفافية يف التوظي���ف ومل اأرى �سخ�سيا اي 
تقرير من �رصك���ات التدقيق يتعر�س ب�سكل وا�سح 
ومف�س���ل عن مدى الت���زام هذه املوؤ�س�س���ات ملبداأ 
احلوكم���ة او على الأقل ال�سفافية يف التوظيف وهو 

عن�رص مهم جدا يف اإدارة اأي موؤ�س�سة.
فال ترى وظائف معلنة ب�سكل �سفاف ومنظم يف 
مواقع هذه البنوك على عك�س البنوك العاملية التي 
لديها مواق���ع خا�سة للتوظيف تطلع���ك با�ستمرار 
وب�س���كل ف���وري ع���ن اأي �ساغ���ر وظيف���ي واإمكانية 
متابع���ة طلب���ك وتقدمي���ك للوظيفة ومت���ى �سوف 
يت���م النتهاء م���ن الإج���راءات اإل ان البنوك املحلية 
ومن���ذ زمن طويل مل تواكب التط���ور التكنلوجي يف 
ه���ذا املجال حي يخيل لك ان هذه البنوك �سوف لن 

يوجد بها وظائف �ساغرة على الإطالق. 
وهن���ا اأود ان ذكر بع�ض النقاط املهمة يف هذا 

املو�سوع:
- غياب �سبه كلي م���ن البنوك بعمل اأي ور�سة 
عمل تعريفي���ة باملجالت التوظيفي���ة للمتخرجني 
وذلك ل�ستقطاب الكوادر الوطنية على عك�س بع�س 
البنوك اخلليجية التي ركزت على هذا اجلانب لي�س 
يف داخل الدول���ة فقط، ولكن حت���ى يف الدول التي 
يوجد فيها طلبه على و�سك التخرج بل ان هذا المر 
ي�سل الى درجة التناف����س بني البنوك ل�ستقطاب 
الك���وادر الوطنية، وهكذا حتافظ ه���ذه الدول على 

مبدا ال�ستمرارية يف العمل من املواطنني اأنف�سهم 
ولي����س عرب جلب موظف���ني اأجان���ب كلفتهم عالية 
ومردوده���م لي�س على امل�ست���وى املطلوب، ف�سال 
عن مت�سكهم بالوظيفة اإلى �سن التقاعد م�ستفيدا 
م���ن غياب الت�رصيع املن�سب���ط يف هذا املو�سوع. بل 
اإن البع����س منهم يح�سل عل���ى فر�س تدريبة بغية 
احل�سول على وظيفة اأف�سل، وهكذا لالأ�سف ت�سيع 
ميزانية التدريب حتى على بع�س الأجانب. وو�سل 
املو�س���وع يف بع�س املوؤ�س�س���ات اأن من ي�سل الى 
�س���ن التقاعد م���ن الأجان���ب يوظف بعق���د على انه 

ا�ست�ساري او خبر!
- م���اذا ي�رص هذه البنوك ل���و التزمت بتوظيف 
ع���دد مع���ني �سن���وي م���ن املتخرج���ني والباحث���ني 
ع���ن العمل كج���زء م���ن التزامها يف خدم���ة املجتمع 
اخلزين���ة  مث���ل  حيوي���ة  اأق�س���ام  يف  وتوظيفه���م 
وال�ستثم���ار والتحليل الئتم���اين وخدمات الزبائن 
وال�رصافة وغرها، وخ�سو�سا اأننا نرى ق�سورا كبرا 
يف ه���ذا املج���ال. فت�سل مدة انتظ���ارك لأي معاملة 
م�رصفي���ة يف بع����س الف���روع لأكرث م���ن �ساعة. عدد 
الزبائن وعدد املعامالت يف ازدياد، ولكن ترى عدد 
املوظفني كما ه���و مل يتغر على مدى �سنوات مما 
يدل على غياب او ق�سور يف التخطيط الوظيفي مبا 

يواكب احتياج العمل.
- اي���ن �سيا�سة الإحالل يف التوظيف ونحن نرى 
موظفني اأجانب م�سى على توظيفهم اأكرث من 20 

�سنة. ال ميكن اإعداد مواطن ل�سغل هذه الوظيفة؟
- ملاذا ل نرى خطة وا�سحة يف توظيف اأ�سحاب 
الحتياجات اخلا�سة وال���ذي ي�سب ب�سكل مبا�رص يف 
تنمية هذه الفئة والذي ميلك بع�سهم اأفكارا واداء 
رمب���ا اف�سل منا نح���ن الأ�سوياء. مت���ى �سوف نبدل 
التفك���ر النمطي ع���ن هذه الفئ���ة وكاأنهم عاجزين 
كلي���ا ع���ن اأداء اأي وظيف���ة؟ واأي���ن الت���زام البنوك 
واملوؤ�س�سات املالية يف ه���ذا اجلانب والذي ي�سب 

يف خدم���ة املجتمع. اأم اأن خدم���ة املجتمع لديكم هو 
�سي���ك يوزع ب�س���كل �سنوي عل���ى موؤ�س�سات خرية 

واأخذ ال�سور بعد ذلك.
- قراأن���ا قبل �سنوات قريبة اأن بنكا ا�ستثماريا 
معروفا مق���ره البحرين تربع مببلغ 15 مليون دولر 
او جني���ه جلامعة بريطانية. من هم يا ترى اأحق بهذا 
املبل���غ يف التنمية الب�رصية؟ البل���د الذي اأنت فيه اأم 
بريطاني���ا!. ماذا لو يف املقابل وظفت 100 بحريني 
�سنوي���ا على مدى خم�س �سنوات، األ ميكن ان ترثي 
املجال امل�رصيف بكوادر وطنية خمل�سة ومتخ�س�سه 
يف جم���الت ال�ستثم���ار وهو عمل ي�س���ب يف العمل 

املجتمعي.
- ملاذا ال�ستخف���اف و�سيا�سة عدم املبالة يف 
الرتكي���ز على البحرين���ي اأول واأخ���را اأم اأن وظيفة 
م�س���وؤويل التوظيف هو البحث ع���ن موظف وح�سب 
ل�سغ���ر ال�ساغ���ر املطل���وب، وحتى يح�س���ب اأنه قام 
ب���اأداء وظيفت���ه، واإن كانت على ح�س���اب املواطن؟ 
مل���اذا على املواطن اأن ي�ستج���دي الوظائف منكم؟ 
ولو وجدت الت�رصيعات الالزمة يف هذا املو�سوع كما 
نراه���ا وا�سحة يف دول خليجية اأخ���رى لراأينا التاأثر 
الإيجابي الكبر على ال�ستقرار الجتماعي والأ�رصي 

وحتى املوؤ�س�سي.
- اأمتن���ى من يود اأن يرد علين���ا من البنوك اأن 
يك���ون رده م�سفوع���ا بلغة الأرقام حت���ى تت�سح لنا 
ال�س���ورة الغائبة والقامتة يف هذا املو�سوع، والذي 
ي�سغ���ل الكثر من اأبناء هذا الوطن، وخ�سو�سا اأنت 
نتغن���ى اأننا مركز مايل عريق، ولك���ن لالأ�سف ن�سمع 
جعجعة ول نرى طحينا. نريد اأن نعرف ن�سبة البحرنة 
لديكم اأيه���ا املوؤ�س�سات املالي���ة، وخ�سو�سا على 
امل�ستوى القي���ادي ولي�س القاعدة فقط. ونريد اأن 

نتعرف اأكرث على �سيا�سة التوظيف لديكم.

مواطن

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

readers@albiladpress.com

إن اهلل غفور رحيم
الغفور ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى، 
وق���د ُذكر لفظ الغفور يف القراآن الكرمي 
91 مرة، اأما غفور رحيم فذكرت 49 مرة 
كتاأكيد على رحم���ة اهلل تعالى وغفرانه، 
اأم���ا الرحم���ة وردت يف اأك���رث م���ن 160 

مو�سًعا با�ستقاقاتها وت�رصيفاتها. 
اإن الغف���ور تعن���ي كث���ر الغف���ران، 
وتعجي���ل  التب�س���ر  مبعن���ى  وتاأت���ي 
ال����رصور للمذنب���ني، اأو ال�سف���ح والعفو 
وعدم املوؤاخ���ذة، وال�سرت عل���ى الذنوب 

وتغطيتها والعفو عنها. 
اإن الغف���ران نعمة من نعم اهلل تعالى 
عل���ى عباده، وهي نعم���ة واحدة من نعمه 
الت���ي ل ُتع���د ولحُت�سى، وق���د ذكر اهلل 
تعالى يف كتاب���ه الكرمي اآيات كثرة عن 
غفران���ه ورحمته، كما ُروي���ت الكثر من 
الق�س�س الثابتة ع���ن الرحمة والغفران، 
مثل ق�سة ال�سفاح الذي قتل 100 نف�س 
وغفر اهلل تعالى، اأو املوم�سة التي �سقت 
كلًب���ا وغفر اهلل لها، وق�س���ة راعي الغنم 
الذي قاتل مع امل�سلمني ودخل اجلنة ومل 
يرك���ع اأي ركع���ة هلل، وق�سة الرجلني من 
بني اإ�رصائيل اللذين ك���ان اأحدهما عابًدا 
والآخر مذن���ب، فقال العابد للمذنب باأن 
اهلل ل���ن يغفر له، وعند قب����س اأرواحهما  
اأدخ���ل اهلل العاب���د يف الن���ار واملذنب يف 

اجلنة برحمته.
ومن نع���م اهلل تعالى اأن���ه خلق 100 

رحم���ة، كل رحمة طب���اق ما ب���ني ال�سماء 
والأر����س، فجعل منه���ا يف الأر�س رحمة، 
فبها تعطف الوالدة على ولدها والوح�س 

والطر بع�سها على بع�س. 
ولي�س هذا فح�سب، فمغفرته و�سعت 
كل �س���يء دون حتدي���د وق���ت اأو ع���دد 
معني، فق���د ثبت يف ال�سحيحني عن اأبي 
هري���رة ر�سي اهلل عنه، ع���ن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سل���م، فيما يحكي عن ربه عز 
وجل، قال: اأذنب عبد ذنًبا، فقال: اللهم 
اغف���ر يل ذنبي. فق���ال تب���ارك وتعالى: 
اأذنب عبدي ذنًبا، فعل���م اأنه له رًبا يغفر 
الذنب وياأخ���ذ بالذنب. ثم ع���اد فاأذنب 
فق���ال: اأي رب! اغف���ر يل ذنب���ي. فق���ال 
تبارك وتعالى: عب���دي اأذنب ذنًبا، فعلم 
اأن ل���ه رًب���ا يغفر الذنب وياأخ���ذ بالذنب. 
ث���م عاد فاأذنب فق���ال: اأي رب! اغفر يل 
ذنبي. فقال تبارك وتعالى: اأذنب عبدي 
ذنًب���ا، فعلم اأن له رًبا يغفر الذنب وياأخذ 

بالذنب. اإعمل ما �سئت فقد غفرت لك.
كم���ا يق���ول اهلل �سبحان���ه وتعالى يف 
احلدي���ث القد�س���ي: يا اب���ن اآدم، اإنك ما 
دعوتن���ي ورجوتن���ي غفرت ل���ك على ما 
كان في���ك ول اأبايل، يا ابن اآدم لو بلغت 
ذنوبك عن���ان ال�سم���اء ث���م ا�ستغفرتني 
غف���رت ل���ك ول اأبايل، يا اب���ن دم اإنك لو 
اأتيتن���ي بق���راب الأر����س خطاي���ا )مبلء 
الأر�س خطايا(، ث���م لقيتني ل ت�رصك بي 

�سيًئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
األي�س هو من ينزل اإلى ال�سماء الدنيا 
كل ليل���ة يف ثل���ث الليل الأخ���ر ليقول: 
من يدعوين فاأ�ستجي���ب له؟ من ي�ساألني 
فاأعطيه؟ م���ن ي�ستغفرين فاأغفر له حتى 

ينفجر الفجر؟ 
ومن نع���م اهلل �سبحانه وتعالى اأنه مل 
يربط رحمته بفعل معني، فهو يغفر ملن 
يريد دون ح�ساب، فقد تكون الرحمة من 
ال�ستغفار، فقد قال الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم: من ق���ال اأ�ستغفر اهلل الذي 
ل اإل���ه اإل هو احل���ي القيوم واأت���وب اإليه 

غفر له واإن كان قد فر من الزحف.
وق���د تك���ون بذك���ر اهلل، فم���ن قال 
�سبح���ان اهلل وبحمده مائة مرة، غفرت له 
ذنوب���ه ولو كان���ت مثل زب���د البحر، ومن 
ق���راأ اآية الكر�سي دب���ر كل �سالة مكتوبة 
مل مينع���ه من دخول اجلن���ة اإل اأن ميوت، 
وم���ن اأكل طعاًما فق���ال: احلمدهلل الذي 
اأطعمن���ي هذا ورزقنيه من غر حول مني 
ول قوة، غفر ل���ه ما تقدم من ذنبه، ومن 
لب����س ثوًبا جديًدا فق���ال: احلمدهلل الذي 
ك�س���اين هذا ورزقنيه م���ن غر حول مني 
ول قوة، غفر ل���ه ما تقدم من ذنبه، ومن 
�سب���ح اهلل تعال���ى دب���ر كل �س���الة ثالًثا 
وثالثني، وحمد اهلل ثالًثا وثالثني، وكرب 
اهلل ثالًث���ا وثالثني، وقال متام املائة: ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �رصيك له له امللك وله 

احلمد وهو عل���ى كل �سيء قدير، غفرت 
خطاي���اه واإن كانت مث���ل زبد البحر. ومن 
ق���ال حني ياأوي اإلى فرا�سه: ل اإله اإل اهلل 
وح���ده ل �رصيك ل���ه له املل���ك وله احلمد 
وه���و على كل �س���يء قدي���ر، ل حول ول 
قوة اإل ب���اهلل العلي العظيم، �سبحان اهلل 
واحلم���د هلل، ول اإل���ه اإل اهلل، واهلل اأك���رب، 
غفرت له ذنوبه وخطاياه واإن كانت مثل 
زبد البحر، ومن قال حني ي�سمع املوؤذن: 
واأنا اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �رصيك 
له، واأن حمم���ًدا عب���ده ور�سوله، ر�سيت 
ب���اهلل رًبا وبالإ�سالم ديًن���ا ومبحمد �سلى 
اهلل علي���ه و�سلم ر�سوًل، غفر له ما تقدم 

من ذنبه.
وقد تك���ون الرحم���ة بالأفع���ال مثل 
ال�س���الة، فعن الر�سول �سل���ى اهلل عليه 
و�سلم: م���ا من عبد يذن���ب ذنًبا فيح�سن 
الطه���ور ثم يقوم في�سل���ي ركعتني ثم 
ي�ستغف���ر اهلل اإل غف���ر ل���ه، وم���ن اأح�سن 
و�س���وءه ثم �سلى غفر ل���ه ما بينه وبني 
ال�س���الة الت���ي تليها، كم���ا اأن ال�سلوات 
اخلم����س واجلمعة اإل���ى اجلمعة كفارة ملا 
بينهن م���ا مل تغ�س الكبائ���ر، ومن وافق 
تاأمين���ه تاأم���ني املالئك���ة اأثن���اء ال�سالة 
)ق���ول اآمني( غفر له م���ا تقدم من ذنبه، 
واإذا واف���ق قول اأهل الأر����س قول اأهل 
ال�سم���اء )�سمع اهلل ملن حمده( غفر له ما 

تقدم من ذنبه. 

اأو حتى الو�سوء، فبعد الو�سوء يخرج 
العبد نقًيا من الذنوب. 

اأو العمرة، فقد ق���ال الر�سول �سلى 
اهلل علي���ه و�سلم  اأن العم���رة اإلى العمرة 

كفارة ملا بينهما. 
اأو قد تكون املغفرة فقط بالإميان، 
فم���ن م���ات وهو يعل���م اأنه ل اإل���ه اإل اهلل 

دخل اجلنة. 
ومن مظاهر رحمة اهلل �سبحانه وتعالى 
اأن���ه ي�سج���ل احل�سنات حت���ى واإن هم بها 
ومل يعمله���ا عبده، اأما اإن عملها فيكتبها 
اهلل ع����رًصا، ول ي�سجل اهلل ال�سيئات اإل اأن 

يقوم بها عبده.
وحتى بالن�سب���ة لرم�سان، فمن قامه 
اإمياًن���ا واحت�ساًب���ا غف���ر له م���ا تقدم من 
ذنب���ه، ويف حديث اآخر من قام ليلة القدر 

فيوافقها اإمياًنا واحتا�سًبا غفر له. 
وق���د �سملت رحمته العب���د حتى بعد 
رحيله ع���ن الدنيا، فمن �سلى عليه 100 
م���ن امل�سلمني كله���م ي�سفعون ل���ه، اإل 
�سفع���وا في���ه.  ويف حديث اآخ���ر من قام 
على جنازته اأربعون رجاًل ل ي�رصكون باهلل 
�سيًئ���ا اإل �سفعهم اهلل في���ه، ويف حديث 
اآخ���ر: ما من م�سلم مي���وت في�سلي عليه 
ثالثة �سفوف من امل�سلمني اإل غفر له. 

ف�سبحان اهلل الغفور الرحيم.

مصطفى العديلي
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يعتق���د �لبع����ض �أن �أق����ر طري���ق للبطول���ة 
ه���و �نتقاد �حلكوم���ة باحلق و�لباط���ل، وهذ� �لأمر 
“مارك���ة” عربي���ة تع���ود لل�ستين���ات م���ن �لقرن 
�ملا�س���ي، �لي���وم هناك قو�ع���د للنق���د ميكن �أن 
ت�س���ل لأعل���ى �لقمة لك���ن بنية وطني���ة و�أخالقية 
ولي����ض برغب���ة نيل ت���اج �لت�سفي���ق و�حلمل على 

�لأكتاف و�ل�سهرة!
ل�س���ت ممن يهوى �نتق���اد �حلكومة كالبع�ض 
للت�سفي���ق له، فالع���رف �لعرب���ي و�لتقليدي منذ 
�لق���رن �ملا�سي �أن كل من ينتق���د �حلكومة ُيرفع 
على �لأكت���اف كاأحد �لأبطال ويت���م �لت�سفيق له، 
ولكن �ملنطق و�ملو�سوعي���ة �أو �لعرف �حل�ساري 
يفر�ض �نتقاد �حلكومات وقت �لتق�سري و�لإ�سادة 
بها وقت �لإجناز، فلي�ض من �لعدل �عتبار معار�سة 
�حلكومة �سيا�سة �سعبية، و�عتبار تاأييدها �سيا�سة 
ولئية! كما تفنن منظرو� وعد و�لوفاق �ملقبورون 
بال�سنو�ت �لعجاف �لتي �سهدت ولدتهم �ل�سود�ء 
ث���م �نطفاء ح�سارتهم بف�س���ل �سلوكهم وغبائهم 
حيث �عتربو� معار�س���ة �حلكومة �سيا�سة تقربهم 
�سعبي���اً و�أفرطو� به���ذ� �لوهم وبلغ به���م �ل�سلف 
�لنتق���ال من خان���ة �ملعار�سة للحكوم���ة �إلى خانة 
�خليان���ة وهكذ� فق���دو� �لبو�سل���ة و�لتفريق بني 

�لنقد و�خليانة.
منا�سب���ة هذ� �لك���الم هو �س���ورة �خللط �لتي 
مزج���ت بني �نتق���اد �لوزر�ء ح���ني �لتق�سري وهذ� 
�أم���ر م����روع ومتو�فق مع �لعرف �ل���ذي يقوم على 
نق���د �لأخطاء، وبني تعمد نقد �حلكومة من منطلق 
�لإ�ساءة للحكومة بق�سد وتعمد قائم على �سغينة 
وموج���ه من خ���الل �أ�سابع حمددة ته���دف لت�سويه 
�سورة �لأد�ء �حلكومي �لذي ثبت للقا�سي و�لد�ين 
تفوقه منذ تاأ�سي�ض �لدولة �حلديثة بالبحرين، ول 
ينتق�ض من ذلك بالطبع وج���ود �أخطاء وجتاوز�ت 
هن���ا وهن���اك، لك���ن يبقى نه���ج حكوم���ة �لبحرين 
معرتفا به دولياً بدليل و�إثبات ع�ر�ت �ملنا�سبات 
�لدولي���ة �لتي من���ح فيها رئي����ض �حلكومة ع�ر�ت 
�جلو�ئ���ز و�ل�سه���اد�ت �لأممية مبختل���ف �ملجالت 

�لتنموية و�لتطويرية.
كم���ا ذكرت، �خللط بني �لنق���د �لبناء وك�سف 
�لأخط���اء وحتدي���د �مل�سوؤول���ني وحما�سبته���م �أمر 
م�روع، وكثري�ً ما دعا له �سمو رئي�ض �لوزر�ء حفظه 
�هلل بل �سخ����ض �لكثري من �لظو�ه���ر �لتق�سريية 
وطل���ب معاجلته���ا، وهناك فرق �سا�س���ع بني هذ� 
�لتوجه وب���ني �ملحاولت �مل�سبوه���ة و�ملق�سودة 
�لتي تت�سلل بني حني و�آخر وتاأخذ طابع �لنيل من 

�حلكومة فق���ط لتلبية توجيه معني �أو خدمة �جتاه 
حم���دد �أو حماولة �إطالق بالون هن���ا وبالون هناك 
لأغر��ض معروفة يدركها كل من ميلك ب�سرية يف 
ظ���ل �ل�ستهد�ف �ملبا�ر للوطن ورموزه، ولالأ�سف 
لي�ض م���ن قبل �لطو�ب���ري �خلام�سة �لذي���ن �نتهى 
مفعوله���م، لكن م���ن قبل بع����ض �لذين يعتربون 
ب�سلب �لوطن، وهذ� �أ�سبح متاحاً �ليوم بالتمادي 
�ل���ذي بلغه �لبع�ض ممن قبل على نف�سه لعب دور 

ح�سان طرو�دة د�خل ح�سن �لوطن.
ل�ست من هو�ة �لذين ينتمون خلانة �لت�سفيق 
لهم ورفعهم على �لأكت���اف ملجرد �لنتقاد، لكن 
ل���ن �أت���ردد بانتق���اد �أي م�س���وؤول مهما ع���ال �ساأنه 
لي�ض من �أج���ل �لت�سفيق يل ولكن لقول �حلقيقة 
ل غريه���ا، وفعلت ذل���ك طو�ل حيات���ي ونال مني 
هذ� �لكثري ب���ل عوقبت كما ظن هوؤلء �ملتنفذون 

بكثري من �لوجوه حتى نال �لأمر �أبنائي.
�إذ� نقد �حلكومة لي�ض �سطارة وبطولة ت�سنع 
ل���ك �لهالة، �لبطول���ة بقول �حلقيق���ة يف �حلكومة 

وغري �حلكومة دون متييز.

تنوي���رة: �ل�سالة ب�سوت ع���ال لي�ست برهان 
�لإميان.

�أثم���ر �هتمام �سم���و �لأم���ري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة حفظه �هلل ورعاه، بالقطاع 
�ل�سح���ي وخدمات���ه حتقيق تق���دم كبري يف 
�مل�ست�سفي���ات و�ملر�كز �ل�سحية وحت�سني 
جودة تلك �خلدم���ات و�ل�ستخد�م �لأف�سل 
لها، ونعلم �أن �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة رئي�ض �لوزر�ء 
�ملوق���ر حفظه �هلل ورعاه يق���دم كل �لدعم 
لالرتق���اء باخلدم���ات �ملقدم���ة للمو�طنني 
يف كل جمالته���ا، ومنه���ا �ملج���ال �ل�سحي 
و�لعالج���ي لتو�ف���ق تطلع���ات �ملو�طنني، 
وطبًق���ا لذلك ف���اإن �ل�ر�ك���ة �ملجتمعية يف 
�جلانب �ل�سح���ي مهمة ل�ستم���ر�ر �لرتقاء 

بهذ� �لقطاع وتطويره.
من جانب �آخر مهم، هناك برنامج عمل 
للجن���ة �لتن�سيقية برئا�س���ة �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �لأم���ري �سلمان بن حم���د �آل خليفة 
ويل �لعه���د نائ���ب �لقائ���د �لأعل���ى �لنائب 
�ل���وزر�ء ل�سياغ���ة  �لأول لرئي����ض جمل����ض 
�ملبادر�ت �لوطنية ملو��سلة حت�سني جودة 
للمو�طنني  �ل�سحي���ة �ملقدم���ة  �خلدم���ات 
و��ستد�مته���ا بج���ودة عالي���ة وف���ق مبادئ 
و�ل�ستد�مة، وت�سمل  و�لتناف�سي���ة  �لعد�لة 
�لعم���ل ب�سكل فّعال على �سم���ان ��ستد�مة 
�خلدم���ات �ل�سحي���ة و�أن تك���ون منظومتها 
متكامل���ة ذ�ت جودة عالية ومتاحة �أمام كل 

مو�طن بكل مرونة و�سهولة و�رعة.
ولأن �خلدم���ات �لدو�ئي���ة تاأتي �سمن 
�ملتطلب���ات �لأ�سا�سي���ة للرعاي���ة �ل�سحية 
و�لعالجي���ة، فاإن �هتم���ام �لدولة تركز على 
ح�سول �مل�ستفيدين من �خلدمات �لعالجية 
عل���ى �أف�سل �أنو�ع �لأدوي���ة، ول �سك يف �أن 
متابع���ة �سمو رئي�ض �ل���وزر�ء �ملوقر ملا مت 
تنفي���ذه و�تخاذه من �إج���ر�ء�ت لو�سع خطة 
حتقق ما �أمر به �سم���وه ب�ساأن تعديل نظام 
�إد�رة �لأدوية وخمزونها يف جممع �ل�سلمانية 
�لطبي و�ملر�كز �ل�سحية تعك�ض �أهمية هذه 
�خلدم���ة، وجاءت توجيه���ات �سموه لعتماد 
15 ملي���ون دينار لل����ر�ء �ملبا�ر و�لفوري 
ل���� 650 نوًعا م���ن �لدو�ء ب�سف���ة م�ستعجلة 
لتغطي���ة �ملخزون �لدو�ئي مل���دة 4 �أ�سهر، 
لإد�رة  متخ�س�س���ة  بخ���رب�ت  و�ل�ستعان���ة 
�لعمليات �للوج�ستية ل�ر�ء وتخزين وتوزيع 
�لأدوية وفق �أف�س���ل �ملمار�سات لتح�سني 

�إد�رة �ملخزون.
لبد م���ن �لإ�س���ارة �إلى �أه���د�ف �خلطة 
�ل�سحي���ة وه���ي خط���ة طموح���ة  �لوطني���ة 
ب���ال ري���ب، لأن ��ستم���ر�ر �ل�سع���ود بجودة 
متويله���ا  و�سم���ان  �ل�سحي���ة  �خلدم���ات 
و��ستد�مته���ا، �أم���ور ترتك���ز عل���ى توف���ري 
و�لإمكاني���ات  �لتحتي���ة  و�لبني���ة  �مل���و�رد 
�لب�ري���ة �ملتخ�س�س���ة، وكل ذل���ك يدخ���ل 
�سمن برنامج عمل �حلكومة وهو بالإ�سافة 
�إلى ذلك ركن رئي�ض يف �لروؤية �لقت�سادية 
2030، وم���ن وجه���ة نظ���ري، لدينا يف هذ� 
�لقط���اع كفاء�ت وخ���رب�ت بحرينية متميزة 
ت�ستطي���ع �أن ت�ساه���م يف تطوي���ر �لنظ���ام 
�ل�سحي وت�سخي����ض �لتحديات �لتي تو�جه 
ه���ذ� �لقط���اع م���ن ناحي���ة �لنم���و �ل�سكاين 
و�رتفاع كلفة �خلدم���ات، ما يوجب ت�سجيع 
تل���ك �لكف���اء�ت عل���ى تق���دمي ت�سور�تها 
ودر��ساته���ا ب���دًء� م���ن �ل�ستخ���د�م �لأمثل 
للم���و�رد و�نته���اًء عند رفع فاعلي���ة بر�مج 
التثقي���ف والوقاي���ة ون����ر ثقاف���ة الأمناط 
لالأمر�����ض  للت�س���دي  �ل�سليم���ة  �ل�سحي���ة 
���ا �لأمر��ض �ملزمن���ة ذ�ت �لكلفة  وخ�سو�سً

�لعالية.
من جانبنا كمو�طن���ني ومقيمني، فاإن 
تقدي���ر قيمة �ل���دو�ء يعترب ثقاف���ة و�سكال 
من �أ�سكال �لوعي و�لنمط �ل�سحي �ل�سليم، 
وه���ذ� �جلانب يحت���اج �إلى تثقي���ف �إعالمي 
و�جتماعي وتكثي���ف توعية �لنا�ض بتنظيم 
�حلم���الت �لإعالمية �مل�ستم���رة �لتي نتمنى 
�أن نر�ها طيلة �لعام، فمن �أهم بنود �خلطة 
�لوطني���ة لل�سح���ة �عتم���اد منه���ج �لرعاية 
�ل�سحي���ة �ملتكاملة و�مل�ستد�م���ة، و�سبط 
�أوج���ه �لإنف���اق، وكلن���ا ثق���ة يف �أن �لدول���ة 
م�ستم���رة يف تنفي���ذ بر�جمه���ا �لت���ي تلبي 
�حتياج���ات �ملو�طن���ني و�ملقيمني يف كل 
�ملج���الت، و�حلف���اظ على تل���ك �خلدمات 

م�سوؤولية وطنية نحملها جميًعا.
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سوالف

يب���دو �أن �ملو�ط���ن �أ�سب���ح عن�ر جتارب 
يف �مليد�ن �جلر�حي �لعام “لل�ر�ئب”، فكل 
�سخ�ض ياأتي يقدم �قرت�حا �أو م�روعا لفر�ض 
�ريبة جديدة، و�آخر هذه �لقرت�حات ما دعت 
�إلي���ه �لدكت���ورة �أمل �جل���ودر خب���رية تعزيز 
�ل�سحة مبكتب �ليونيدو بالبحرين يف �لزميلة 
“�أخب���ار �خللي���ج” بفر�ض “�ريب���ة دهون... 
هك���ذ� ��سمه���ا”، على �لأطعمة غ���ري �ل�سحية 
�لغني���ة بالدهون �مل�سبع���ة بالكربوهيدر�ت، 
خ�سو�س���ا بعد جناح فر�ض �ريبة �مل�روبات 
�لغازي���ة وم�روب���ات �لطاق���ة و�لتب���غ، و�أكرث 
م���ا �سد �نتباهي قولها “نح���ن ل ن�ستطيع �أن 

منن���ع النا�س من تناول هذه املنتجات مبجرد 
توعيته���م ب�ساأن خي���ار�ت �لأطعم���ة، ولكننا 
يج���ب �أن نخل���ق �لو�س���ع �ل���ذي ت�سب���ح فيه 

�ملنتجات �مل�رة بال�سحة مكلفة”.
معن���ى ه���ذ� �أن كل مو�ط���ن يحت���اج �إلى 
مر�سد غذ�ئي ليدله على �لنافع و�ل�سار، ومل 
يب���ق �إل فر�ض �ريبة عل���ى �لدخول و�خلروج 
م���ن �ملنزل، ومن يعلم ق���د ن�سمع يف يوم من 
�لأي���ام �أن هن���اك �ريبة على �ل�سح���ك... مع 
خال����ض �حرت�مي وتقديري للدكتورة �جلودر 
�إل �أن �ملو�ط���ن يحت���اج �إل���ى �ل�سفق���ة ه���ذه 
�لأي���ام و�لأخب���ار �ل�س���ارة، �إذ تكفي���ه تعا�سة 

�سحته و�لأوجاع و�لآلم من ق�سية “�لتقاعد” 
ولهيب رفع �أ�سع���ار �لنفط و�لغالء �ملعي�سي 
�لذي دخل بيوتنا كالأمو�ج �لز�حفة وو�سعنا 
على طريق �لعامل �لآخر �ملجهول، �أي�سا ناأتي 
�لي���وم ون�سمعه مقرتح فر����ض �ريبة جديدة 
عل���ى طعامه و�ر�به بحجة �لوقاية من �ل�سمنة 

ومر�ض �ل�سكري.
ما �لذي يحدث وم���ا ق�سة هذه �ل�ر�ئب 
�لتي تاأتينا من كل حدب و�سوب و�لقرت�حات 
�تركو�  �لهيدروجيني���ة،  بالقنبل���ة  �ل�سبيه���ة 
�ملو�طن ياأكل ما ي�س���اء ول جتعلو� �مل�سكلة 
ت���زد�د تفاقما، فهو �أ�سال يعي�ض حتت �أقد�م 

�لأمر�����ض �ملزمن���ة و�عت���اد عليه���ا ول حاجة 
“ملر�س���د ممتاز” يفت���ح �أمامه �آف���اق �لدنيا 
�لرحيب���ة و�أب���و�ب �ل�سح���ة بنظري���ة �ل�ريبة 
ورف���ع �أ�سعار �أنو�ع معين���ة من �ملنتجات، قد 
يك���ون �لأم���ر مقبول م���ع �لتب���غ و�مل�روبات 
�لغازية و�لطاقة ولكن م���ن غري �ملعقول �أن 
تك���ون �ل�ر�ئب كثرية ومتنوع���ة ومتتد �إلى 
كل م�سم���ار معتقدي���ن �أنها �ستح���رز ثمارها 

�خل�سبة. 
�مل�ساأل���ة لي�ست جمموع���ة �أور�ق مكتوب 
عليها ت�صحيح بخط الي���د، اإمنا جيب مواطن 

ممزق.

مرشد غذائي لكل مواطن أم “ضريبة”

نادي���ت يف مق���الت �سابقة ب����رورة خروج 
�أحد �مل�سوؤولني للجمهور ل�ستي�ساح تفا�سيل 
قان���ون �لتقاعد �جلديد �لذي �أث���ار بلبلة بالر�أي 
�لع���ام يف �لف���رتة �ملا�سية، ومل يك���ن هناك رد 
�أف�س���ل على مطالبت���ي �سوى دعوت���ي حل�سور 
�لجتم���اع �لذي عقده وزير �ملالي���ة مع عدد من 
كتاب �لأعمدة وحم���رري �سفحات �لقت�ساد يف 

�سحفنا �ملحلية.
ولأن �لجتم���اع د�م قر�بة �ساعتني ون�سف، 
وددت �أن �أ����رد �أه���م م���ا ج���اء يف ه���ذ� �لجتماع 
م���ن �إجابات عل���ى ل�سان وزير �ملالي���ة �لذي بد� 
م�ستع���د� لالإجاب���ة عل���ى معظ���م �أ�سئلتن���ا �لتي 

ترجم���ت بدوره���ا ت�س���اوؤلت �لر�أي �لع���ام حول 
م�روع �لقانون.

خرج علينا �لوزير ب� 17 تعديال جديد� يطال 
قانون �لتقاعد، موؤكد� �أن تلك �لتعديالت �أف�سل 
�ل�سيناريوهات �لتي م���ن �ملمكن �أن ت�ساعد يف 
�س���د �لعج���ز �حلا�سل و�لذي �سي���وؤدي �إلى نفاد 
ميز�نية �ل�سندوق �إذ� ما ��ستمرينا على �لقانون 
�لقدمي، حيث يوؤكد �لوزير �أن �سندوق �لتقاعد 
�حلكوم���ي ي�ستطي���ع �أن يف���ي بالتز�ماته مدة 8 
�سنو�ت قادمة و�سن���دوق �لقطاع �خلا�ض ملدة 
12 �سنة قادم���ة كاأق�سى حد ومن ثم �ستفل�ض 
تل���ك �ل�سناديق وهو ما �سيت�سبب بربكة للجيل 

�حلايل و�لأجيال �لقادمة.
لق���د كان �لوزير �ريح���ا باأنه ل ميلك خيار� 
�آخ���ر �سوى تبديل �لقان���ون �جلاري و�لعمل على 
قانون جدي���د، موؤك���د� �أنه يف منعط���ف تاريخي 
فا�سل، و�أن �لقر�ر مت �تخاذه ملا فيه ��ستمر�رية 

�مل�سلحة �لعامة وباأقل �خل�سائر �ملمكنة.
ك���ان �أكرث ما ي�سغلني يف ه���ذ� �لجتماع هو 
مدى ثقل �لر�سال���ة و�ملعلومات �لتي �رح بها 
�لوزي���ر وكيفية نقلها للر�أي �لع���ام، لذ� �ساألته 
عن م���دى تقبل �ملجل�ض �لت�ريع���ي للتعديالت 
�لت���ي �أجريت من قبلهم عل���ى م�سودة �لقانون، 
ول �أخفيكم �أن �لوزي���ر كان و�ثقا مبدى فعالية 

م���ا مت طرحه ووج���وب �ملو�فقة علي���ه مع ترك 
�لب���اب مفتوح���ا ملزيد من �لتعدي���الت �لتي قد 
تط���ر�أ بعد ع���دد من �مل�س���اور�ت م���ع �ملجل�ض 

�لت�ريعي و�أ�سحاب �لقر�ر.
طالب���ت �أي�س���ا �لوزير بوج���وب و�سع خطة 
بديل���ة تتما�سى �أكرث م���ع �حتياجات �ملو�طنني 
وتخف���ف من ح���دة �نتق���اد�ت م�س���ودة �لقانون 
�حلايل، و�أكد على ذلك، و�لأهم من كل ما تقدم 
ه���و �إ�ر�ك �ملو�طن يف هذ� �ملنعطف �لتاريخي، 
عن طري���ق تو�سيح تفا�سي���ل �لقانون �جلديد 
ب�سكل مبا�ر للجمهور �لب�سيط من خالل و�سائل 

�لت�سال �جلماهريي.

سبع سنوات عجاف!

عادل عيسى 
المرزوق

أين البطولة؟!

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

�سنت �جليو�����ض �لإلكرتونية �لوهمية 
لتنظي����م �حلمدي����ن حمل����ة جدي����دة عل����ى 
منا�س����ك �حلج باأو�م����ر من �أم����ري �لتنظيم 
�حل����ايل وبالوكالة عن م����اليل �إير�ن �لذين 
ه����ذه  لإف�س����اد  �سن����و�ت  من����ذ  ي�سع����ون 
�لفري�س����ة �ملقد�س����ة �لت����ي �خت�����ض بها 
�هلل �سبحان����ه وتعالى �لأر�����ض �ل�سعودية 

�ملباركة.
ه���ذه �حلمل���ة �لتي ميار�سه���ا تنظيم 
�حلمدي���ن حت���ذر �ملو�طن���ني �لقطري���ني 
�ر�ح���ة من �لذهاب �إل���ى مو�سم �حلج هذ� 
�لع���ام م�ستن���دة �إل���ى �أكاذي���ب �ختلقتها 
ع���ن ت�سيي�ض �حل���ج و�لق���ول �ر�حة بهذه 
�ملف���رد�ت �أن �حلج فخ للحجاج �لقطريني 
و�أن �أمن هوؤلء �حلجاج غري م�سمون! تنظيم 
�حلمدي���ن و�سل ب���ه �لغرور �إل���ى �لعتقاد 
باأن �حل�سابات �لوهمي���ة �لتي ي�ستخدمها 
على و�سائ���ل �لتو��سل �لجتماعي ميكنها 
�أن توؤثر �أو تنال من دولة بحجم �ل�سعودية، 
ورغ���م �لف�سيحة �لتي تعر�ض لها من قبل 
توي���رت قبل �أيام �إل �أن���ه يو��سل ��ستخد�م 
لعبته �ل�سبياني���ة يف �لت�سليل و�لفرت�ء، 
حي���ث �أعلنت “توي���رت” �أن مليوين ح�ساب 
من �حل�سابات �لتي ي�ستخدمها يف �لرتويج 
لأفك���اره و�لإ�س���اءة �إل���ى �ل���دول �لعربية 
�لكبرية هي ح�ساب���ات وهمية تد�ر كاأبو�ق 

له ول�سيا�ساته �لإرهابية.
�أم���ري �لتنظيم ل���ن يعاق���ب �إل نف�سه 
ولن ي�ر �إل �حلجاج �لقطريني، لأن حماولة 
تاأثريه على �ل�سعودية كدولة قائدة للعامل 
�لإ�سالم���ي لن يكتب لها �لنجاح مبثل هذه 
�لألع���اب �ل�سبياني���ة، حي���ث يع���رف جيد� 
�أن حك���ام و�سع���وب دول �خللي���ج �لعربي 
و�أوله���م �ل�سعودي���ة يكن���ون كل �لحرت�م 
لل�سع���ب �لقط���ري �ل�سقي���ق، وم���ع ذل���ك 
يحاول عبث���ا �أن ينال ر�س���ا وتاأييد �سعبه 
�ملفقود م���ن خالل ��ستعد�ئ���ه �ل�سعودية 
ذ�ت �لرمزية و�ملكان���ة لدى كل �ل�سعوب 

�لإ�سالمية.

حتى الحج لم 
يسلم من حقدهم

سمر األبيوكي

    من جديد

بثينة خليفة 
قاسم



�أملانيا ترفع عقوبات 
�قت�صادية عن تركيا

عقوب���ات  برل���ن  رفع���ت  ب:  ف  �أ   - هامب���ورغ 
�قت�صادي���ة رمزية كانت فر�صتها على تركيا منذ عام، 
ح�ص���ب ما �أك���دت وز�رة �لقت�صاد �لأملاني���ة �أم�س، كما 
مت خف����س �لتو�صيات للم�صافرين �لأمل���ان �إلى تركيا 
يف خطوة �نفر�ج �إ�صافي���ة. ففي �لعام 2017، و�صعت 
برل���ن �صقًفا بقيم���ة مليار يورو ون�ص���ف مليار، عبارة 
عن �صمان���ات وقرو�س وم�صاع���د�ت تقدمها �حلكومة 
�أو  �ل�ص���ادر�ت  �إل���ى  �لأوروب���ي  �أو �لحت���اد  �لأملاني���ة 
�ل�صتثمار�ت يف تركيا. وقالت وز�رة �لقت�صاد �إن هذ� 

�لتدبري لن يطبق �لعام �ملقبل.

“فيفا” و”Skiplino” تقدمان نظاما �صحابيا ل�“�لطو�بري”
 Skiplino ملنام���ة - فيفا: �أطلقت �رشكة فيفا �لبحرين وبالتع���اون مع �رشيكها �ملحلي�
Technologies مب���ادرة م�صرتك���ة لتق���دمي �أول نظام �صحاب���ي لإد�رة طو�بري �لنتظار يف 
�ململك���ة ل�رشكة �ت�صالت، وذل���ك يف �إطار �لتز�مها بدعم جمتمع �لأعم���ال �لنا�صئة �لبحرينية. 
و�صيك���ون مبقدور عمالء فيفا �لآن وم���ن خالل هذ� �لنظام �ملتطور �جلديد �لنتظار يف طابور 
رقمي وحجز مو�عيدهم يف �أي من حمالت �ل�رشكة و�لبالغ عددها 18 حمالً عرب تطبيق �ملوبايل، 

�أو عرب تطبيق فيفا للخدمة �لذ�تية بلم�صة و�حدة يف �أي مكان وزمان. 
وميثل هذ� �لتعاون مع Skiplino خطوة مهمة �أخرى من قبل فيفا �لبحرين نحو �لتحول 
�لرقم���ي وتو�صيع دعمها ملبادر�ت جمل�س �لتنمي���ة �لقت�صادية �لهادفة لت�صجيع منو �لبيئة 
�ملحلية ملجتمع �لأعمال �لنا�صئة، �لتي ت�صكل حمرًكا رئي�صيًّا لتعزيز �لبتكار وريادة �لأعمال 

على م�صتوى �لأفر�د.
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اقتصاد
اأذربيجان بلد اجلمال... والنار تفتح ذراعيها لل�سياح اخلليجيني

“طري�ن �خلليج” تد�صن �أولى رحالتها للعا�صمة باكو

قب����ل �صنو�ت ع����دة مل يكن ��ص����م �أذربيجان 
�صمن خارط����ة �ل�صياحة �لعربية، بيد �أن �ل�صورة 
تغ����ريت متاًم����ا �لآن، فهن����اك مئ����ات �لآلف من 
�خلليجين و�لع����رب �لذين يوؤم����ون ويتدفقون 
عل����ى ه����ذه �لدولة �لت����ي حتمل مدنه����ا من بن 
طياته����ا مزيًج����ا مميًز� م����ن �صحر �ل�����رشق وحد�ثة 
�لغ����رب م����ع وج����ود �آلف �ملقا�ص����د �ل�صياحي����ة 
�لت����ي تزخ����ر به����ا  و�ل�صتجمامي����ة و�لتاريخي����ة 
مناطقه����ا، وذلك من خ����الل �ملب����اين و�مل�صاهد 

�لتي تعك�س �لفن �ملعماري �لقدمي و�حلديث.
“ط����ري�ن �خللي����ج”، �طلع����ت  ويف �صياف����ة 
جمموع����ة م����ن �ل�صحافي����ن يف و�صائ����ل �إع����الم 
بحرينية، عل����ى مالمح عا�صم����ة �أذربيجان، باكو، 
�مل�صه����ورة مبدين����ة �لرياح، �لت����ي د�صنت �إليها 
�لناقلة �لوطني����ة للبحرين، �أول����ى رحالتها لهذ� 
�ل�صي����ف، �صمن خططه����ا �لتو�صعي����ة �لطموحة 
لتحدي����ث �أ�صط����ول �ل�رشك����ة وزي����ادة وجهاته����ا. 
وتخ����دم “ط����ري�ن �خلليج” م�صافريه����ا من خالل 
����ا من مط����ار �لبحري����ن �لدويل  رحلت����ن �أ�صبوعيًّ
�إل����ى باك����و يف رحلة ت�صتغ����رق قر�ب����ة �ل�صاعتن 

و�لن�صف.

 تسهيالت للسياح الخليجيين
 GREENWICH �رشك����ة  مدي����رة  تق����ول 
�لتي تعد م����ن �ل�رشكات �ل�صياحي����ة �ملعروفة يف 
�أذربيج����ان، �صابينا باجريوف����ا، �إن �ملدينة بد�أت 
ا من  بتقدمي ت�صهيالت كث����رية لل�صياح خ�صو�صً
دول �خلليج �لعربية، منذ قر�بة �لثالث �صنو�ت، 
عرب منح تاأ�صري�ت من �ملطار �أو حتى عن طريق 
�لفي����ز� �لإلكرتوني����ة يف خدم����ة ل تتج����اوز ب�صع 
�صاع����ات، ما �صاع����د على ��صتقط����اب �لكثري من 
�ل�صي����اح �خلليجين من خمتل����ف دول �ملنطقة، 
م����ن �لر�غب����ن يف �ل�صتجم����ام و�لتمت����ع ب�صح����ر 

�لطبيعة و�لطالع على �لرت�ث �ملتنوع.
و�أ�ص����ارت �إلى �أن ه����ذه �خلطوة �صهلت على 
�ملو�طنن �خلليجين �ل�صفر �إلى �أذربيجان �لتي 
تعد م����ن �أف�صل �لدول �ل�صياحية يف �ملنطقة مع 

ن�صبة �أمان عالية.

 موقع فريد:
تتميز �أذربيج����ان مبوقعها �لفريد و�ملتميز 
عل����ى بح����ر قزوي����ن، ممتدة بح����دود م����ع جورجيا 
و�ي����ر�ن ورو�صي����ا و�أرمين����ا، حيث ت�ص����كل �إحدى 
�ل����دول �لت����ي مي����ر عربه����ا خ����ط جت����ارة �حلرير 
على م����دى �صن����و�ت طويلة، قب����ل �أن تكون �أحد 
�ملنتج����ن �لرئي�صن للنفط لت�صب����ح من خالله 

و�حدة من �أباطرة �لطاقة.

وكان����ت �أذربيجان تقع �صم����ن دول �لحتاد 
�ل�صوفيات����ي حي����ث �ص����كل كث����ري م����ن �ملع����امل 
�ملعماري����ة فيها، لكنه����ا نال����ت ��صتقاللها بعد 
تفكك �لحت����اد �ل�صوفياتي وو�صع����ت عالقاتها 
مع جمي����ع دول �لع����امل لتك����ون �أول دميقر�طية 
�إ�صالمي����ة يف �لع����امل. ورغ����م �أن معظ����م �صك����ان 
�أذربيجان من �مل�صلم����ن، �إل �أنه من �لو��صح �أن 
�لدولة علمانية �له����وى و�لطابع، وترحب بجميع 

�جلن�صيات.
ومع و�صول طائرة طري�ن �خلليج �إلى مطار 
حيدر علييف وهو �ملطار �لرئي�س للبالد، يالحظ 
�لز�ئ����ر ملدينة باك����و م�صتوى �لنظاف����ة و�لنظام 
�ل����ذي تتمت����ع ب����ه مر�ف����ق �ملدين����ة و�ل�ص����و�رع 
�لرئي�صة و�لفرعي����ة، وعلى �متد�د �ل�صاحل �لذي 
يقدر طوله بنحو 30 كيلومرًت� ويربط بن �أجز�ء 
�ملدين����ة، �إذ م����ن �ل�صع����ب مبكان مالحظ����ة �أية 
قمامة عل����ى مدى هذ� �ل�صاح����ل، يف حن تتو�فر 
بنية حتتي����ة قوي����ة و�صبكة �ت�ص����الت ل�صلكية 

جمانية لعموم �لنا�س و�ل�صياح.
�أما ع����ن �لأجو�ء بالن�صب����ة للم�صافر �خلليجي 
�إلى باكو خالل �صيف هذ� �لعام، فتعترب معتدلة 
مقارن����ة مع طق�س �خلليج، رغ����م �أن هذ� �ملو�صم 
يعترب من �أحر �لف�صول �لتي �صهدتها �لعا�صمة 
�لأذربيجاني����ة بح�ص����ب �ملر�صدي����ن �ل�صياحين، 
لكن ذلك مل مين����ع بالطبع تدفق ع�رش�ت �ل�صياح 

�إليها.

 أبراج اللهب
تعد �أبر�ج �للهب �لثالثة من �ملعامل �حلديثة 
يف مدين����ة “باك����و” وه����ي م����ن �أعل����ى �ملباين يف 
�ملدين����ة، و�ل�صورة �ملعربة ع����ن �لطابع �لغربي 
�حلديث فيها، �إذ يتم �إ�صاءة هذه �لأبر�ج بع�رش�ت 
�لآلف من م�صابيح “ LED” م�صاء باأنو�ر �للهب 
�إل����ى جانب �لكثري من �للوحات �ملعربة، ويف �أحد 
ه����ذه �لأبر�ج يقع فندق فريمون����ت باكو، و�لذي 
يعد من �أفخم فنادق �لعا�صمة و�ملطل على بحر 

قزوين و�ملباين �حلكومية وممر �ل�صهد�ء.
وتتمتع “باكو” مبجموعة كبرية من �لفنادق 
�لر�قي����ة، مثل فن����دق Boulevard hotel وهو 
من فئ����ة �خلم�س جنوم وي�صم نح����و 800 غرفة، 
ويع����د م����ن �لفن����ادق �ملف�صلة لل�صي����اح �لعرب 
خ�صو�ص����ا �أن����ه يقع يف منطقة هادئ����ة على �لبحر 
وبالقرب من �ملقا�ص����د �ل�صياحية �لرئي�صة، �إلى 
جان����ب فن����دق Intourist hotel �لذي يعد من 
�أق����دم �لفنادق، �إذ بني قبل نحو 90 عاًما قبل �أن 

يتم جتديده باأ�صلوب حديث. 

 خارج أسوار المدينة القديمة
كان����ت باكو قب����ل مئات �ل�صن����ن حم�صورة 
د�خل �أ�ص����و�ر �ملدينة �لقدمية قب����ل �أن تتو�صع 
لت�ص����م حرك����ة عمر�ني����ة جديدة، ولالط����الع على 
�حلقب����ة �لقدمية م����ن �لفن �ملعم����اري، لبد لك 
من زي����ارة منت����زه “فيالهرومي����ا” خ����ارج �أ�صو�ر 
مدينة باكو �لقدمية، �لتي ت�صكل بد�ية �لتو�صع 
لتتح����ول �إلى مرك����ز �لتغيري يف مظاه����ر �ملدينة 
وت�صكل �نطالقة جدي����دة يف �لبناء. ومن �ملدينة 
�لقدمي����ة ي�صخ�س لل�صائح “ب����رج �لعذر�ء” �لذي 
�صي����د قبل �ألفي عام وهو ج����زء من �صور �ملدينة 
�لق����دمي، وقب����ل نح����و 18 �صنة و�صع����ت منظمة 

�ليوني�صك����و ه����ذ� �ل����ربج عل����ى لئح����ة �ل����رت�ث 
�لعامل����ي، وي����دور ح����ول ه����ذ� �ل����ربج ع����دد من 
�لق�ص�����س ب�ص����اأن ت�صميته بهذ� �ل�ص����م، �إحد�ها 
تع����ود كم����ا قيل �إلى ق�ص����ة فتاة كان����ت تع�صق 
حبيب����ا له����ا ومل ي�صمح لها بال����زو�ج منه. وعندك 
خروج����ك من �لبو�ب����ة ترى �ص����ارع �ل�صعر�ء، وفيه 
ن�صب����ت متاثيل تخلد لأعظ����م �ل�صعر�ء يف �لدولة 

على مر �لع�صور.

 شارع نظامي قلب المدينة النابض
وللتع����رف عل����ى �لتح����ولت �ل�صيا�صي����ة يف 
�أذربيج����ان، لب����د م����ن �مل����رور مبم����ر �أو مق����ربة 
�ل�صهد�ء و�لت����ي يعتز بها �ل�صع����ب �لأذربيجاين 
وهي م����ن �ل�رشوح �لوطنية �لتي تعرب عن ن�صال 
�ل�صع����ب يف ف����رت�ت تاريخية خمتلف����ة، �إذ �إن �أي 
رئي�س دول����ة �أو �صخ�صية كبرية تزور �لبالد لبد 
�أن متر على هذ� �ملعلم. و�إذ� رغبت يف �أن تعي�س 
�أج����و�ء �حلد�ث����ة و�لت�ص����وق، فال بد ل����ك من عبور 
�ص����ارع نظامي، �لذي يعد قل����ب مدينة باكو �إذ ل 
تتوقف �حلركة فيه طو�ل �ليوم، و�أكرث �ل�صو�رع 

�صخًبا مبزيج من �ملطاعم و�أماكن �لرتفيه.
وتعود ف����رتة ت�صييد هذ� �ل�ص����ارع ومر�فقه 
�إلى حقبة �لحتاد �ل�صوفياتي وكان ي�صكل مركز 

�لتجارة يف مدينة باكو.
�ل�صج����اد  ف����اإن متح����ف  �ل�صج����اد،  وملحب����ي 
مبعرو�صاته �لفريدة ي�صكل فر�صة جيدة لالطالع 
على تاريخ �صناعة �ل�صجاد �ليدوي يف �أذربيجان، 
كما ل بد لأي �صائح من زيارة مركز حيدر علييف 
وهو �أح����د �أ�صه����ر �ملتاحف على م�صت����وى �لعامل 
بفن����ه �لفريد �لذي �صممت����ه �ملعمارية �لعر�قية 
�لر�حل����ة زه����ا حديد، �لت����ي ح�صدت في����ه جائزة 

متحف لندن للت�صميم.

 جبل النار التي ال تطفأ
تعد عبادة �لنار م����ن �لديانات �لتي �نت�رشت 
يف ب����الد �لقوق����از و�إي����ر�ن عموًم����ا قب����ل مئ����ات 
�ل�صن����ن، و�صكلت كذلك ديان����ة �أذربيجان حتى 
قبل و�ص����ول �لإ�صالم، ويعد معب����د �لنار مق�صد 
عب����دة �لن����ار من ب����الد �لهن����د و�لب����الد �ملجاورة 
ل�صن����و�ت، �إذ ميث����ل مقرًّ� لطقو�س عب����ادة �لنار، 
ويحتوي �ملعبد على جم�صم����ات ور�صوم تو�صح 

طقو�س هذه �لعبادة.
ولي�����س بعيًد� من ه����ذ� �ملعب����د، يوجد جبل 
�لن����ار، حي����ث ت�صتغ����ل �لن����ار �أ�صفل �جلب����ل منذ 
�آلف �ل�صنو�ت، وهو م����ا �صكل �إلهاًما للكثري من 
�خلر�فات و�لأ�صاطري و�لديان����ات يف �لبلد �لذي 

ي�صبح فوق ثروة من �لنفط و�لغاز.

قوبا مدينة الثلج والجبال والغابات
وعلى بعد ث����الث �صاعات تقريًب����ا بال�صيارة 
من باكو، تق����ع مدينة قوبا �ل�صاح����رة بطبيعتها 
�لريفي����ة وغاباته����ا، وعل����ى �لطري����ق ل ب����د لك 
م����ن �مل����رور مبنطق����ة “�صاه����د�ج” ومنتجعه����ا، 
حيث يوج����د “�لتلفريك” و�لأن�صط����ة �لريا�صية 
�ملختلف����ة يف �ل�صي����ف �إل����ى جان����ب �لتزلج على 

�جلليد يف �ل�صتاء.
وتنت�رش يف مدينة قوب����ا كذلك غابات كثيفة 
م����ن �لأ�صجار �إل����ى جانب بحريته����ا �ملمتدة بن 

�جلبال و�لوديان.

“املطار” ي�سيف وجهات ويرحب ب�رشكة طريان جديدة
“جيبك” تقر تعيينات جديدة وتدوير بالإدارة التنفيذية

ل�صخ دماء جديدة و�إتاحة �لفر�صة ملزيد من �خلرب�ت

�ص���رتة - جيب���ك: ق���ّرر جمل����س �إد�رة �رشك���ة 
�خلليج ل�صناّعة �لبرتوكيماوي���ات “جيبك” �إجر�ء 
تدوير يف منا�صب عدٍد من �ملديرين �لتنفيذين، 
�إ�صافة �إلى ترقيات مديرين جدد لبع�س �لدو�ئر 
بال�رشك���ة، �صمن خط���ط �ل�رشك���ة و��صرت�تيجياتها 
�لإد�رة  يف  جدي���دة  دم���اء  �ص���خ  �إل���ى  �ل�صاعّي���ة 
�لتنفيذي���ة من كو�در �ل�رشك���ة �لقيادّية �لوطنية، 
و�إتاح���ة �لفر�صة لتحقيق �ملزي���د من �ل�صتفادة. 
و�صمل���ت �لعملّي���ة �لإد�رية �جلدي���دة تعين كل 
���ا للخدمات  م���ن فا�ص���ل �لأن�ص���اري، مدي���ًر� عامًّ
ا للت�صنيع،  �مل�صاندة، يا�رش �لعبا�ّصي، مدي���ًر� عامًّ
جهاد خلفان، مدي���ًر� لل�صوؤون �ملالّية و�لت�صويق، 
خالد �آل بن علي، مديًر� لعمليات �مل�صانع، جا�صم 
دروي�س، مدي���ًر� لل�صياّنة، بدر �ملن�صوري، مديًر� 
للخدمات �لفنّية، جمال �ل�صاوو�س، مديًر� لل�صالمة 
���ة و�لبيئة، و�أحم���د �لعربي، مديًر�  و�لأمن و�ل�صَحّ

للم�صرتيات و�ملخازن.
وتق���ّدم رئي�س �ل�رشك���ة عبد�لرحمن جو�هري، 

بالتهنئ���ة �لقلبّي���ة �ل�صادق���ة لالأع�ص���اء �جُل���دد، 
وكذل���ك للمديري���ن �لذي���ن مّت���ت ترقيته���م �أو 
�لتغي���ري�ت  ه���ذه  �أن  �إل���ى  م�ص���رًي�  تدويره���م، 
�لإد�رّي���ة �جلدي���دة تعك����س �لثقة �لكب���رية �لتي 
ي�صعه���ا رئي����س و�أع�ص���اء جمل����س �إد�رة �ل�رشكة 
يع���ول عليه���م  و�لذي���ن  �لتنفيذّي���ة،  �لإد�رة  يف 
�ملجل����س لالإ����رش�ف عل���ى �ملرحلة �جلدي���دة �لتي 
�صت�صهدها �ل�رشك���ة، �لتي �صت�صهد تنفيذ �لعديد 

ِم���ن �مل�صاري���ع �لتو�صعّي���ة �ملهّم���ة، �إ�صافة �إلى 
�ل�رش�ك���ات �ل�صتثمارّية �ملهّمة �لتي تنوي �ل�رشكة 
دخولها يف �ملرحلة �لقادمة، �صو�ء د�خل �لبحرين 
�أو خارجها بكل ما يتطلبه ذلك من مهنّية و�لتز�م 

ومتابعة وخربة.
و�أو�صح جو�ه���ري �أن �صيا�صة �لتدوير لي�صت 
بالأم���ر �مل�صتحدث، بل هي يف و�ق���ع �لأمر و�حدة 

من �أهم �لأ�صاليب �لإد�رية �حلديثة.

�ملح���رق - �رشكة �ملط���ار: �أعلن���ت �رشكة 
ا  مط���ار �لبحرين، ع���ن �إ�صافة 12 م�ص���اًر� جويًّ
م���ن قبل �رشك���ات طري�ن عدة تعم���ل يف مطار 
�لبحرين �لدويل؛ لي�صل بذلك �لعدد �لإجمايل 
للوجه���ات �لت���ي تنطل���ق �إليه���ا �لرحالت من 
�ملط���ار �إل���ى 53 وجه���ة. كذل���ك رّح���ب مطار 
�لبحرين �لدويل �أخري� بالناقلة �لر�صمية لدولة 
�أذربيجان “اخلطوط اجلوية الأذربيجانية”، يف 
�أعقاب قيام �ل�رشك���ة بتد�صن خدمة �لرحالت 
�ملبا����رشة بن �لعا�صم���ة باك���و و�لبحرين، �إذ 
ت�صّغ���ل حالًي���ا �خلدم���ة مرت���ن �أ�صبوعيًّا بن 
مط���ار حيدر عليي���ف �لدويل ومط���ار �لبحرين 

�لدويل.
ويف �إط���ار ��صرت�تيجيته���ا �ملوؤ�ص�صاتي���ة 
�جلديدة وخطته���ا لتو�صيع �صبكتها، �أ�صافت 
�رشكة طري�ن �خلليج 8 م�صار�ت جوية جديدة، 
���ا خدم���ة رح���الت مبا����رشة �إلى  �إذ ت�صّغ���ل حاليًّ
بنغال���ور )�لهن���د(، كاليكوت )�لهن���د(، �أبها 
)�ل�صعودية(، تبوك )�ل�صعودية(، �لإ�صكندرية 
)م�رش(، �رشم �ل�صيخ )م�رش(، باكو )�أذربيجان(، 
و�لد�ر �لبي�صاء )�ملغ���رب(. ويف �لوقت ذ�ته، 

�أ�صافت �رشكة �أطل�س جلوب���ال م�صار�ت جوية 
جدي���دة �إل���ى �إزم���ري و�أنطالي���ا وطر�بزون يف 
تركيا. يف حني اأ�ضافت �رشكة اخلطوط اجلوية 
�لرتكية مدين���ة طر�بزون �إلى قائمة �لوجهات 
�لتنفي���ذي  �لرئي����س  وق���ال  به���ا.  �خلا�ص���ة 
لل�ص���وؤون �لتجاري���ة يف �رشك���ة مط���ار �لبحرين 
�أمي���ن زينل، �إن �لتح�صين���ات �جلاري تنفيذها 
حاليًّا يف مر�ف���ق مطار �لبحرين �لدويل وبنيته 
�لتحتي���ة وخدمات���ه يف �إط���ار برنام���ج حتديث 
�ملطار ق���د منحت �رشكات �لطري�ن ثقة كبرية 
�صجعتها عل���ى تو�صيع نطاق �صبكات رحالتها 
�ملنطلق���ة من �ملطار، م�صيًفا �أن من �ملتوقع 
�أن ي�صه���د �ملطار مزيًد� من �لنمو عند �فتتاح 
مبن���ى �مل�صافرين �جلديد �ل���ذي �صي�صاهم يف 
م�صاعفة �لق���درة �ل�صتيعابية للمطار لت�صل 
�إل���ى 14 مليون م�صافر �صنوًيا، موؤكًد� �أن هذه 
�مل�صار�ت �جلوي���ة �جلديدة توفر للم�صافرين 
نطاًق���ا و��صًع���ا م���ن �لوجهات �لت���ي ميكنهم 
�لختيار بينها، كما توؤكد مكانة مطار �لبحرين 
�لدويل كاأحد �أبرز �ملو�نئ �جلوية �ملتطورة يف 

�ملنطقة.

• جو�هري متو�صًطا �أع�صاء �لإد�رة �لتنفيذية �جلدد	

علي الفردان من باكو

ج������م������ال ط����ب����ي����ع����ي ������ص�����اح�����ر وم�������ع�������امل ت�����اري�����خ�����ي�����ة م�����ب�����ه�����رة ل�����الأن�����ظ�����ار
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رفع مرئيات ودر��سات �للجان ملجل�س �لإد�رة قبل 19 �أغ�سط�س
ا�ستكملت الزيارات التفقدية للأ�سواق للأ�سبوع الثاين... “الغرفة”:

          زينب �لعكري من �لرفاع �ل�رشقي

قال النائ���ب الثاين لرئي����س جمل�س اإدارة 
غرفة جتارة و�سناعة البحرين، حممد الكوهجي، 
اإن جلن���ة الأ�سواق التجاري���ة �سرتفع مرئياتها 
عن احتياجات جميع الأ�س���واق يف البحرين اإلى 
جمل�س الإدارة خلل الف���رتة املقبلة، مبيًنا اأنه 
عل���ى جميع اللج���ان يف الغرفة رف���ع درا�ساتها 

قبل تاريخ 19 اأغ�سط�س املقبل.
واأو�سح يف ت�رصيح لل�سحافيني يف الزيارة 
امليداني���ة التي قام���ت بها اللجنة ي���وم اأم�س 
ال�سبت للأ�سواق التجارية، اأن الهدف الرئي�س 
للغرف���ة من زيارة الأ�سواق ه���و تعريف اللجنة 
عل���ى اأع�س���اء الغرفة الذين يبل���غ عددهم 36 
األ���ف ع�س���و، م�س���ًرا اإل���ى اأن معاي���ر جمل�س 
الإدارة اجلديد تهدف للو�سول جلميع الأع�ساء 
يف جمي���ع مناط���ق اململكة واأن جلن���ة الأ�سواق 
التجاري���ة لها دور كب���ر يف نقطة الو�سل بني 

الغرفة وال�سارع التجاري.
ولف���ت اإل���ى اأن���ه عل���ى �س���وء املعلومات 
التي يح�سل عليه���ا اأع�ساء اللجنة الذين يبلغ 
عددهم 9، فاإنهم �سيدر�سون هذه املعلومات 
التي ح�سل���وا عليها عرب الزي���ارات التفقدية 
ومن ثم رفعها ملجل����س الإدارة من خلل خطة 

ملدة �سنتني.
وبنينَّ اأنه يف الزيارة امليدانية مت ال�ستماع 
للم�سكلت واملعوق���ات التي يواجهها التجار، 
وم���ا تعانيه تلك الأ�سواق م���ن نواق�س خدمية 

بالتع���اون م���ع اجله���ات املعني���ة، مو�سًحا اأن 
الوزارات املعنية ح�رصت مع اللجنة يف الزيارات 
و�سيت���م عقد جل�سات ولق���اءات ت�ساورية بعد 

النتهاء من الدرا�سة مع تلك اجلهات.
واأكد اأنه بعد النتهاء من الدرا�سة �سيكون 
هناك زي���ارات تفقدية اأخرى للمناطق التي مل 
ت�سل له���ا اللجنة لل�ستماع ملزي���د من الآراء، 
لفت���ا اإلى اأن هدف جمل����س الإدارة اجلديد هو 
ال�ستم���اع للآراء وامل�س���اكل ومن ثم درا�ستها 

ورفع املرئيات للم�سوؤولني يف اململكة.
ولف���ت الكوهجي اإل���ى اأن غالب ملحظات 
و�سك���اوى جت���ار الأ�س���واق الت���ي مت زيارتها 
متثل���ت يف غياب اخلدمات واملرافق ال�سحية، 

اإ�ساف���ة اإلى قل���ة مواقف ال�سي���ارات وارتفاع 
الإيجارات، وتكاثر العمالة ال�سائبة يف الأ�سواق 
ال�سعبي���ة، م�سيًفا اأن معظ���م تلك امللحظات 
�سم���ن  وتدخ���ل  البلدي���ات  اخت�سا����س  م���ن 

م�سوؤولياتها.
واأ�سار اإلى اأن الغرفة ب�سدد تنظيم جولت 
ميدانية اأخ���رى م�ستقبل لتغط���ي جميع �رصائح 
التجار، مثل اأ�سواق الذهب وجتار املجوهرات 
واحلل���ي الت���ي �سيتم زيارته���ا يف وقت لحق، 
اإل���ى جانب تنظيم لقاء �سه���ري معهم يف بيت 

التجار.
بدوره، ق���ال ع�سو جلنة الأ�سواق التجارية 
يف الغرف���ة، اأحم���د البنخلي���ل، اإن بي���ت التجار 

يتطلع من خلل الزيارات امليدانية التي يقوم 
به���ا للأ�س���واق التجارية حل���ل املعوقات التي 
يواجهها التجار، بالتعاون مع اجلهات املعنية 
ومت التفاق على تغطي���ة اأكرب قدر ممكن من 
الأع�س���اء والتج���ار لر�سد جمي���ع امللحظات، 
وحماول���ة ابتكار حلول مع اجلهات املعنية كما 

تتطلع الغرفة لتعاون املواطنني والتجار.
ولفت اإلى اأن الزيارات للأ�سواق التجارية 
�ست�ستمر يف الفرتة املقبلة، موؤكدا اأن الأ�سواق 
التجارية يف اململكة تلعب دوًرا حيوًيا يف دعم 
احلركت���ني التجارية وال�سياحي���ة، ما يعزز من 
قوة القطاع اخلا����س البحريني وا�ستدامة منو 

القت�ساد الوطني.

و�سمل���ت اجلولة امليدانية الت���ي قام بها 
وف���د الغرف���ة، وجه���ات حكومي���ة ذات علقة، 
�سوق �سرتة و�س���وق الرفاع ال�رصق���ي واأ�سواق 
�سلماب���اد، �س���وق البدي���ع و�س���وق جدحف����س 
ملعاجلة جمي���ع التحديات التي تواجه اأ�سحاب 
ال�سغ���رة  خا�س���ة  البحري���ن،  يف  الأعم���ال 

واملتو�سطة.
يذك���ر اأن غرفة جت���ارة و�سناع���ة البحرين 
قامت خلل الأ�سب���وع املا�سي بزيارة ميدانية 
لل�س���وق املرك���زي، و�س���وق املح���رق، و�سوق 
التن���ني، و�سوق واق���ف مبدينة حم���د، و�سوق 
مدين���ة عي�س���ى ال�سعب���ي، وجمم���ع الأفني���وز، 

و�سوق املنامة القدمي.

• جانب من الزيارة امليدانية للأ�سواق التجارية اأم�س	

“�لبحرين �لإ�سالمي” يوقع �تفاقية مع “د�د�باي”

�لبحرين ت�سّدر منتجات �أ�سمدة للرب�زيل بـ 24.88 مليون دولر

“�لعقاري” تربم �رش�كة مع “�لتاأمني”

”CMEC“ جي �إف �إت�س” متنح عقد “كاليفورنيا فيالج” لـ“

لتطوير �سندات ال�سمان اخلا�سة مب�ساريع البيع

لت�سييد ومتويل ما ن�سبته 85 % من امل�رصوع

املنام���ة - بن���ا: اأعلنت موؤ�س�س���ة التنظيم 
العقاري وجمعية البحرين للتاأمني اأم�س اتفاق 
�رصاكة م���ع �رصكات اإعادة التاأم���ني العاملية من 
اأجل تطوير �سندات التاأم���ني العقارية، والتي 
تعن���ى بح�س���اب ال�سم���ان اخلا�س���ة مب�ساري���ع 
البيع عل���ى اخلريطة ب�سكل مبتكر بحيث تكون 
البحرين اأول دولة يف منطقة اخلليج تقدم هذا 
النوع من �سن���دات التاأمني التي �ستوفر مزيًدا 

من احلماية للم�سرتين.
وم���ن املقرر اأن يت���م اإ�س���دار �سندات من 
قب���ل �رصك���ات التاأم���ني البحريني���ة التي ينظم 
عملها م�رصف البحرين املركزي واإعادة التاأمني 
عليها يف �سوق اإعادة التاأمني العاملية مع اأكرب 
�رصكات اإع���ادة التاأم���ني يف الع���امل وامل�سنفة 
ب���� AA من قبل وك���الت الت�سني���ف الدولية، 
وبذل���ك �سيتمك���ن املط���ورون العقاري���ون يف 
عملي���ة البي���ع عل���ى اخلريطة من اإمت���ام ال�رشط 
الذي حددته موؤ�س�سة التنظيم العقاري اإما عن 
طريق اإيداع الأموال يف ح�ساب ال�سمان اخلا�س 
مب�رصوع املطور العقاري ك�سمان بنكي، اأو عرب 
تق���دمي �سند تاأم���ني عقاري ياأمن عل���ى اأموال 

امل�سرتيني عو�ساً عن ح�ساب ال�سمان.
وقال الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري ال�سي���خ حممد ب���ن خليف���ة اآل خليفة 

“اإن التع���اون بني موؤ�س�س���ة التنظيم العقاري 
وجمعي���ة التاأمني البحريني���ة هو مثال حي على 
كيفي���ة التعاون ب���ني املوؤ�س�س���ات البحرينية 
باإيجاد حل���ول مبتك���رة تتنا�سب م���ع املعاير 
العاملي���ة. الأمر الذي �سيحق���ق الفائدة جلميع 

الأطراف”.
م���ن جانبه، قال رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
التاأم���ني البحريني���ة، يحي���ى ن���ور الدي���ن “اإن 
اجلمعي���ة ق���د مت تعيينه���ا م���ن قب���ل موؤ�س�سة 
التنظيم العقاري كم�ست�سار يف تاأ�سي�س مرافق 

�سن���دات التاأم���ني يف اململك���ة. واأن املب���ادرة 
التي اتخذته���ا املوؤ�س�سة بالتعاون مع اجلمعية 
لتقدمي خيار ال�سندات امل�سمونة �ست�ساعد يف 
زيادة الن�ساط اال�ستثماري يف القطاع العقاري 
كم���ا اأنها �ستخلق فر�سة ممي���زة فريدة لقطاع 

التاأمني البحريني”.
وتعمل موؤ�س�سة التنظيم العقاري وجمعية 
التاأمني البحرينية عل���ى طرح �سندات التاأمني 
العق���اري لل�سوق البحرينية بحلول نهاية العام 

.2018

املنامة - جي اإف اإت�س: اأر�ست جمموعة 
“جي اإف اإت�س” املالية GFH عقد هند�سة 
و����رصاء وت�سييد كام���ل EPC عل���ى ال�رصكة 
 CMEC ال�سيني���ة للمع���دات الهند�سي���ة
لت�سييد ومتويل ما ن�سبته 85 % من م�رصوع 
“كاليفورني���ا فيلج” الكائ���ن يف دبي لند 
بقيم���ة 150 ملي���ون دولر. و�سيتم متويل 
العقد من قبل بنوك �سينية �سمن بولي�سة 
تاأم���ني �س���ادرة ع���ن ال�سلط���ات احلكومية 

ال�سينية.
ويعت���رب “كاليفورني���ا في���لج” م�رصوًعا 
���ا متع���دد ال�ستخدام���ات وجمتمًعا  تطويريًّ
200 في���ل خا�س���ة  م���ن  ويتاأل���ف  ���ا  ع�رصيًّ
و400 وح���دة �سكنية فاخ���رة قبالة املدينة 
الرتفيهية “اآي اإم ج���ي” IMG على �سارع 

ال�سيخ حممد بن زايد يف دبي.

ومبوجب العقد املربم، �ستتولى ال�رصكة 
ال�سينية للمعدات الهند�سية كافة الأن�سطة 
والعمليات الرئي�سية يف امل�رصوع ل�ستكمال 

الفلل وال�سقق واملرافق وغرها. 
وق����ال الرئي�����س التنفي����ذي للمجموعة 
ه�س����ام الرّي�����س “نحن م�رصورون م����ن اإقامة 
ه����ذه ال�رصاك����ة ال�سرتاتيجي����ة م����ع ال�رصك����ة 
ال�سينية للمع����دات الهند�سية التي تعترب 
م����زوًدا رائ����ًدا خلدم����ات الهند�س����ة وال�رصاء 
والت�سيي����د الكام����ل عل����ى م�ست����وى العامل. 
و�سيمث����ل م�����رصوع كاليفورنيا في����لج اأول 
تعاون بينن����ا، وكلنا اأمل يف البناء على هذه 
العلق����ة م����ع CMEC و�رصك����اء �سيني����ني 
اآخري����ن لتنفي����ذ م�ساريع واأعم����ال اإن�سائية 
اأخ����رى ت�سل قيمته����ا اإلى 1 ملي����ار دولر، 
التي ما ت����زال قيد املباحثات على م�ستوى 
منطق����ة اخلليج العرب����ي. ونتطلع قدًما اإلى 
احل�سول على املوافقات ال�رصورية واإمتام 

هذا اخلطوة بالغة الأهمية بنجاح”.

البحري���ن   - الدبلوما�سي���ة  املنطق���ة 
الإ�سلم���ي: وق���ع بن���ك البحري���ن الإ�سلم���ي 
موؤخ���راً اتفاقية تعاون م�س���رتك مع �سفريات 
داداباي يف املقر الرئي�س للبنك، حيث تهدف 
التفاقية اإلى تق���دمي جمموعة من املميزات 
الفريدة واجلدي���دة لزبائن البنك املندرجني 
حتت فئة الرثيا للخدمات امل�رصفية اخلا�سة 
واملمي���زة. ح����رص توقي���ع التفاقية ك���ًل من 
مدير ع���ام اخلدمات امل�رصفي���ة للأفراد ببنك 
البحري���ن الإ�سلم���ي، دلل الغي�س والرئي�س 
التنفي���ذي للعمليات يف �سفري���ات داداباي، 
�سهن���از الق�س���ر بالإ�ساف���ة اإل���ى ع���دد من 
امل�سوؤولني من كل الطرفني. وقالت الغي�س 
“نح���ن �سعداء ب�رصاكتنا مع �سفريات داداباي 
املتمي���زة وما تتمت���ع به من �سمع���ة قوية يف 
ال�سوق كونها من اأهم وكالت ال�سفر الرائدة 
يف البحري���ن. ون�سعى دائم���اً يف بنك البحرين 

الإ�سلم���ي اإل���ى تلبي���ة رغب���ات زبائنن���ا عرب 
تقدمي جمموعة وا�سعة من اخلدمات احل�رصية 
اليومي���ة، ونتطل���ع  ُت�سه���ل حياته���م  الت���ي 
اإل���ى تقدمي عرو����س �سفر خا�س���ة، وعرو�س 
ترويجي���ة، وباقات ح�رصية للعط���لت لزبائن 
ح�ساب الرثيا، حي���ث �سيتم تقدمي اخلدمات 
احل�رصي���ة م���ن قب���ل ا�ست�ساري���ني م���ن ذوي 
اخل���ربة يف �سفري���ات داداباي”. م���ن جانبها، 
قال���ت الق�سر “على مدى اأكرث من 35 عاماً، 
عززت �سفريات داداباي من مكانتها كعلمة 
جتارية رائدة يف جمال ال�سفر بالبحرين، ونحن 
فخورون ب�رصاكتنا مع بنك البحرين الإ�سلمي، 
البن���ك الرائد يف تقدمي اخلدم���ات امل�رصفية 
الإ�سلمي���ة، م���ن خ���لل التفاقي���ة �سنك���ون 
قادرين عل���ى تقدمي جمموعة غ���ر م�سبوقة 
م���ن اخلدمات م���ع اأف�س���ل امل�ست�س���ارون يف 

�سفريات داداباي”.

القت�سادي:  املحرر   - البلد 
ب��ل��غ��ت ����س���ادرات ال��ب��ح��ري��ن من 
منتجات الأ�سمدة للربازيل 24.88 
من   %  4.8 متثل  دولر،  مليون 
ال���دول  ����س���ادرات  قيمة  اإج��م��ايل 
 518 قيمتها  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الأول  الن�سف  خلل  دولر  مليون 

من العام اجلاري.
العربية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة  واأو���س��ح��ت 
الربازيلية يف بيان ح�سلت “البلد” على ن�سخة 
العام  من  الأول  الن�سف  نتائج  اأن  اأم�س  منه 
العلقات  وق��وة  متانة  اإل��ى مدى  ت�سر  اجل��اري 
القت�سادية بني الربازيل والدول العربية مثل 
الإمارات وال�سعودية والكويت والبحرين وم�رص، 
التبادل  حجم  يف  املّطرد  النمو  و�سط  وغرها، 

التجاري بينهم. 
من  الكويت  �سادرات  حجم  قيمة  وبلغت 
منتجات الأ�سمدة للربازيل 58.64 مليون دولر 

اإجمايل  م��ن   %  11.3 ي�سكل  )م��ا 
ال�سادرات العربية(، بينما �سجلت 
قيمة  ال�سعودية  ���س��ادرات  حجم 
ي�سكل  )م��ا  دولر  مليون   48.13
9.3 % من اإجمايل القيمة(، تليها 
مليون   42.87 بقيمة  الإم����ارات 
دولر )ما ي�سكل 8.3 %(، ومن ثم 
دولر  مليون   32.53 بقيمة  م�رص 

)ما ي�سكل 6.3 %(.
التنفيذي  والرئي�س  العام  الأم��ني  واأك��د 
الأخ���رة  البيانات  اأن  حلبي  مي�سيل  للغرفة 
العربية  ال��ت��ج��اري��ة  “الغرفة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
ال��ع��لق��ات  ق����وة  اإل�����ى  ت�����س��ر  الربازيلية” 
القت�سادية بني الربازيل والعامل العربي، وهو 
ما ينعك�س يف منو حجم �سادرات الدول العربية 
لرتتفع  ال��ربازي��ل  اإل��ى  الأ���س��م��دة  منتجات  م��ن 
بقيمة 518 مليون دولر خلل الن�سف الأول من 

العام اجلاري.

• عقب توقيع التفاقية	

• مي�سيل حلبي	

• ه�سام الري�س	

ال��ب��ل��دي��ات ال��ك��وه��ج��ي: معظم امل��لح��ظ��ات وامل�����س��ك��لت يف الأ����س���واق م��ن اخ��ت�����س��ا���س 



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932
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االإمارات وال�شني تتفقان على تاأ�شي�س �رشاكة اإ�شرتاتيجية �شاملة
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

اتفقت دولة االإمارات وجمهورية ال�شني على االرتقاء بالعالقات الثنائية اإلى م�شتويات 
اأعل���ى، وتاأ�شي�س عالق���ات �رشاكة ا�شرتاتيجية �شاملة ت�شاه���م يف تعميق التعاون يف املجاالت 

كافة، مبا يتفق وامل�شلحة امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.
واأك���د البل���دان يف بي���ان �شدر مبنا�شبة زي���ارة الرئي����س ال�شيني �شي ج���ني بينغ لدولة 
االإم���ارات عزمهما على زيادة التن�شيق وحر�شهما على تعميق التعاون �شمن مبادرة “احلزام 
والطري���ق” الإقام���ة عالقات ال�رشاكة التجاري���ة واال�شتثمارية امل�شتدامة مب���ا يحقق امل�شالح 
امل�شرتك���ة للدولتني. واتفق���ت الدولتان على االرتق���اء بالعالقات الثنائي���ة اإلى م�شتويات 
اأعل���ى وتاأ�شي����س عالقات ال�رشاكة االإ�شرتاتيجي���ة ال�شاملة والتي ت�شمل املج���االت ال�شيا�شية 
واالقت�شادي���ة والع�شكري���ة والعلمي���ة والتقنية وقطاع النف���ط والغاز ويف املي���دان الثقايف 

واالإن�شاين واملجال القن�شلي وت�شهيل انتقال املواطنني.

السنة العاشرة - العدد 3568 
األحد

22 يوليو 2018 
9 ذو القعدة 1439
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دبي - العربية.نت:

 ب���ات اجلي����س اليمن���ي، مب�شاندة من 
حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن، على مقربة 
من دخول مرك���ز مديرية باقم يف حمافظة 
�شع���دة، ح�ش���ب م���ا اأف���اد مرا�ش���ل قن���اة 

“العربية”.
واأك���د العمي���د يا����رش احلارث���ي، قائد 
“الل���واء 102 خا�ش���ة” يف اجلي�س اليمني 
ل�”العربي���ة”، اأن “اجلي����س يط���وق مرك���ز 
مديرية باق���م من جميع املحاور، ومل يتبَق 
لنهاي���ة “عملي���ة الثقب” الت���ي انطلقت 

االأ�شبوع املا�شي �شوى القليل”.
واأ�شار احلارثي اإلى اأنه “تبقى ب�شعة 
اأمت���ار ويتمكن اجلي����س اليمني من دخول 

مركز املديرية”.
واأكد احلارثي اأن “احلوثيني يعي�شون 
حالة انك�ش���ار، كما ا�شتنفار يف �شفوفهم، 
ما جعلهم يدفع���ون مبجاميع من االأطفال 

املغرر بهم اإلى جبهات املعارك”.

غزة – وكاالت: 

ق�ش���ف اجلي����س االإ�رشائيل���ي، اأم����س 
ال�شب���ت، موقع���ا يف غ���زة، يف خطوة ك�رشت 
اإلي���ه  تو�شل���ت  ال���ذي  التهدئ���ة  اتف���اق 
الف�شائل الفل�شطينية وتل اأبيب بوا�شطة 
م�رش واالأم���م املتح���دة، لوق���ف الت�شعيد 

الع�شكري الذي �شهده القطاع، اجلمعة.
وا�شتهدف الق�شف االإ�رشائيلي موقعا 
�شمايل غزة، ردا على ما قالت تل اأبيب اإنه 
اإط���الق بالون من القط���اع اأدى اإلى اندالع 

حريق يف م�شتوطنة ناحل عوز املحاذية.
ويف وقت �شاب���ق اأم�س، اأطلق اجلي�س 
قذائف مدفعية على نقطة ر�شد ع�شكرية 
قبال���ة ال�شي���اج االأمن���ي �رشقي غ���زة دون 

ت�شجيل اإ�شابات.
وبا�شتثن���اء تلك التط���ورات، �شاد يف 
املجمل اله���دوء على جانب���ي احلدود بني 
اإ�رشائي���ل وغ���زة، واأمر اجلي����س االإ�رشائيلي 
مبغ���ادرة  القط���اع  حمي���ط  يف  ال�شك���ان 
املالجئ والت�رشف على نح���و طبيعي، كما 
عاد مرتادو ال�شواطئ اإلى التنزه فيها بعد 

اأن اأمروا اجلمعة مبغادرتها.

القاهرة – وكاالت:

 اأعربت م�رش، اأم�س ال�شبت، عن رف�شها 
لقانون الدولة القومية لل�شعب اليهودي، 
ال���ذي اأقرت���ه اإ�رشائيل االأ�شب���وع املا�شي، 
ومينح اليهود وحدهم حق تقرير امل�شري 
فيها. وقالت وزارة اخلارجية، يف بيان ن�رش 
مبوقعه���ا على االإنرتن���ت، اإن م�رش ترف�س 
القانون “لتداعيات���ه التي تكر�س مفهوم 
االحتالل والف�ش���ل العن�رشي وتقو�س من 
فر�س حتقيق ال�ش���الم والو�شول اإلى حل 

عادل و�شامل للق�شية الفل�شطينية”. 
واأ�ش���اف البيان اأن القان���ون ينطوي 
اأي�شا على “اآث���ار حمتملة على حق العودة 
لالجئ���ني الفل�شطينيني، وه���و حق ثابت 

ن�شت عليه مقررات ال�رشعية الدولية”. 
وكان الكني�ش���ت االإ�رشائيلي، املوؤلف 
م���ن 120 ع�شوا، اأق���ر القان���ون اخلمي�س 
املا�ش���ي بع���د اأ�شه���ر من اجل���دل، وذلك 
مبوافق���ة 62 نائبا ومعار�ش���ة 55 وامتناع 

نائبني عن الت�شويت.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 ذك���رت وكال���ة االأنب���اء االأردني���ة 
ب���ه  امل�شتب���ه  اأن  “ب���رتا”  الر�شمي���ة 
الت���ي راح  بارتك���اب جرمي���ة القت���ل 
�شحيتها 3 اأ�شخا�س واأ�شيب 3 اآخرون 
م���ن ذات العائل���ة يف اإحدى حمافظات 
الو�شط، قد �شلم نف�شه اإلى ال�شلطات 
االأمني���ة. وق���ال م�شدر اأمن���ي لوكالة 
“ب���رتا” اجلمع���ة اإن���ه بو����رش التحقيق 
م���ع املتهم متهيدا الإحالت���ه للق�شاء. 
وك���ان قد تويف 3 اأ�شخا�س واأ�شيب 3 
اآخرون، فجر اخلمي�س، عقب تعر�شهم 
الإطالق نار من قبل �شاحب اأ�شبقيات 
يف بلدة ال�شون���ة اجلنوبية يف حمافظة 
البلقاء، حيث ق���ام اأحد االأ�شخا�س من 
ذوي االأ�شبقي���ات ق���ام باإط���الق النار 
باجت���اه اأحد املنازل مبنطق���ة ال�شونه 

اجلنوبية غربي  البلقاء.

اجلي�س اليمني يقرتب 
من مركز مديرية باقم

ق�شف اإ�رشائيلي جديد 
يك�رش “هدنة غزة”

م�رش ترف�س قانون 
“القومية” االإ�رشائيلي

االأردن.. املتهم بارتكاب 
“جمزرة البلقاء” ي�شلم نف�شه

�رتفاع عدد �ضحايا �الحتجاجات يف �لعر�ق �إلى 11 قتيال
املتظاهرون حاولوا اقتحام مكاتب اأحزاب يف مدن اجلنوب

وح���اول بع����س املتظاهري���ن اقتح���ام مكاتب 
اأحزاب يف مدن اجلنوب، التي ت�شكنها غالبية �شيعية، 
لك���ن حرا�س تل���ك املق���رات قابلوه���م بالر�شا�س 

احلي، وقد مت قتل عدد من املتظاهرين.
وق���ال عالء املي���ايل، اأحد املحتج���ني من اأهايل 
حمافظ���ة النجف، اإن حرا�س فرع منظمة بدر املقربة 
من اإيران فتحوا نريان اأ�شلحتهم على املتظاهرين، 
م���ا اأ�شف���ر ع���ن مقت���ل اأح���د املحتج���ني، وب���نينّ اأن 
املتظاهرين كانوا قد ر�شق���وا مقر ميلي�شيات بدر 
الت���ي يقودها ه���ادي العام���ري باحلج���ارة، ورفعوا 

�شعارات منددة بال�شيا�شات االإيرانية يف العراق.
كما ذك���ر �شهود عيان يف حمافظ���ة الب�رشة، اأن 
تظاه���رات يوم اأم�س اأخذت منحى اآخر يف املحافظة، 

بع���د تدخل قوات الرد ال�رشيع الذين اأطلقوا النريان 
عل���ى املحتجني يف منطقة “كرمة علي” م�شاء اأم�س، 
م���ا اأدى اإل���ى ان���دالع مواجه���ات م�شلح���ة يف نواحي 

االأطراف باملحافظة.
من جانبه، اأعلن مركز االإعالم االأمني يف بيان، اأن 
القوات العراقية بذلت جهودا كبرية من اأجل �شالمة 
املواطنني، ومنع املند�شني من حتويل تظاهراتهم 

اإلى اأعمال عنف اأو تخريب.
ويف ه���ذا االإطار، قال م�ش���در خا�س طلب عدم 
الك�ش���ف عن ا�شمه، اإن اإيران حتاول اأن تف�شل موجة 
املظاهرات يف العراق، من خالل اإدخال امليلي�شيات 
يف �شف���وف املتظاهرين مبالب�س مدني���ة، مبيناً اأن 
هن���اك دورات تدريبية تقيمه���ا ميلي�شيات بدر يف 

مع�شكراتها مبحافظات الب�رشة وكربالء والنجف.
واأ�شاف امل�شدر اأن هناك توجيهات من قيادة 
امليلي�شيات الأتباعها باخ���رتاق التظاهرات، خا�شة 
بع���د اأن وج���ه املحتج���ون �شعاراته���م يف حمافظتي 
الب�رشة ومي�شان �شد اإيران ب�”اإيران برا برا، مي�شان 

تبقى حرة” و”اإيران برا برا ب�رشة تبقى حرة”.
املطالب���ة بالكهرب���اء واملياه وفر����س العمل، 
كانت من اأهم ال�شع���ارات املرفوعة يف التظاهرات، 
لكن �ش���وء التعامل م���ن قبل االأجه���زة االأمنية دفع 
املحتج���ني اإلى رفع �شق���ف مطالبه���م التي يحتاج 

بع�شها اإلى تغيري الد�شتور.
وقال حمم���د املو�شوي، اأحد اأع�شاء تن�شيقيات 
الب����رشة، اإن مطالبه���م الت���ي رفعت اأم����س اجلمعة، 

�شمل���ت تغيري النظ���ام من برمل���اين اإل���ى رئا�شي، 
لروؤ�ش���اء  املمنوح���ة  التقاعدي���ة  الروات���ب  واإلغ���اء 
اجلمهورية وال���وزراء والربملانيني ووك���الء الوزراء 
واملديري���ن العام���ني ورواتب االمتي���از مثل رفحاء 
وجهاد اخل���ارج ورواتب الرت���ب التقاعدية ل�ضباط 
الدم���ج الأحزاب اخل���ارج. واأ�شاف املو�ش���وي اأن من 
�شمن املطالب املرفوع���ة اإلغاء مكاتب املفت�شني 
العام���ني ولكل الوزارات كونها تغطي على الف�شاد 

واملف�شدين وتتقا�شم ال�رشقات معهم.
وبنينّ املو�شوي كم اأن من بني اأهم املطالبات، 
تغي���ري النظ���ام االنتخابي وفق الدوائ���ر املتعددة، 
لتك���ون نتيج���ة االنتخاب���ات عادل���ة وفق م���ا يريده 

ال�شعب.

• حمتجون خالل مظاهرة يف الب�رشة يوم اجلمعة )رويرتز(	

بغداد - العربية.نت: 

ت�ضّدرت عناوين و�ضائل االإعالم املحلية، �ضباح اأم�س ال�ضبت، اأعداد �ضحايا االحتجاجات التي 

و�ضلت ح�ضب امل�ضادر اإىل اأكرث من 11 قتيال منذ اندالع التظاهرات يف الب�ضرة، واأخر قتيلني كانا 

يف مظاهرات يوم اأم�س االأول مبحافظتي النجف والديوانية جنوبي العراق.

وكان قد خرج املئات من العراقيني يف بغداد وحمافظات و�ضط وجنوب العراق، يف تظاهرات 

احتجاجية على �ضوء اخلدمات االأ�ضا�ضية، بعد اأكرث من 15 عاما على تغيري نظام �ضدام ح�ضني، 

وت�ضلم االأحزاب ال�ضيعية املوالية الإيران ال�ضلطة يف العراق.

مورك )سوريا( - أ ف ب:

 و�شل مئات م���ن املقاتلني واملدنيني 
الذي���ن مت اإجالوؤهم من حمافظة القنيطرة يف 
جنوب �شوري���ا، اأم�س ال�شب���ت، اإلى االأرا�شي 
التي ت�شيط���ر عليها ف�شائ���ل املعار�شة يف 
�شم���ال غرب �شوريا، كما ذكر مرا�شل لوكالة 
“فران�س بر�س” واملر�ش���د ال�شوري حلقوق 

االإن�شان.
وين�س االتف���اق الذي تال حمل���ة عنيفة، 
على ا�شت�ش���الم الف�شائل عملياً مقابل وقف 
املع���ارك وعودة جي�س النظ���ام ال�شوري اإلى 

النقاط التي كان فيها قبل 2011.
وقال املر�ش���د ال�شوري حلقوق االإن�شان 
اإن “الدفعة االأولى التي تنقل 2800 �شخ�س 
م���ن مقاتل���ني ومدني���ني و�شل���ت �شباح���اً 
اإل���ى مع���رب م���ورك” يف ريف حم���اة ال�شمايل، 
الذي يرب���ط بني املناط���ق اخلا�شعة لقوات 
النظ���ام وتلك اخلا�شع���ة للف�شائل امل�شلحة 

املعار�شة.
وذك���ر مرا�شل ل�”فران�س بر�س” يف معرب 
م���ورك اأنه �شاه���د و�شول ح���وايل 50 حافلة 
تنق���ل مقاتل���ني وعائالتهم. واأو�ش���ح اأي�شا 
ر�شا�ش���ات  يحمل���ون  كان���وا  املقاتل���ني  اأن 
فردي���ة وتناولوا طعاما ق���دم اإليهم، قبل اأن 
ي�شتقل اجلميع مع الن�شاء واالأطفال حافالت 

اأخ���رى ا�شتاأجرتها منظمة غري حكومية حملية 
لنقله���م اإلى خميم���ات ا�شتقب���ال موؤقتة يف 

حمافظتي اإدلب اأو حلب.
وذك���ر مدير املر�شد رام���ي عبد الرحمن 

اأن “اأكرث من ن�شفهم اأطفال ون�شاء”.

واأ�ش���اف اأن���ه “م���ن املتوق���ع اأن ت�شتمر 
عملي���ة االإجالء، واأن يك���ون هناك دفعة ثانية 

الإجالء راف�شي اتفاق القنيطرة”.
وته���دف ق���وات النظام ال�ش���وري بدعم 

رو�شي اإلى ا�شتعادة كامل جنوب البالد.

إجالء القنيطرة... وصول 2800 مقاتل ومدني إلى حماة
في إطار اتفاق على استسالم الفصائل مقابل وقف المعارك

• حافالت تنقل �شوريني من بلدتي الفوعة وكفريا ت�شل اإلى جنوب حلب )اأ ف ب(	

الفروف وبومبيو بحثا حل 
االأزمة االإن�شانية يف �شوريا

موسكو – رويترز:

اإن  الرو�شي����ة  اخلارجي����ة  وزارة  قال����ت 
الوزي����ر �شريج����ي الف����روف بحث م����ع نظريه 
االأمريك����ي ماي����ك بومبي����و، اأم�����س ال�شب����ت، 
اجله����ود الالزم����ة حل����ل االأزم����ة االإن�شانية يف 
�شوريا وكذلك “التحديات” يف �شبه اجلزيرة 
الكورية. وكان����ت وكاالت اأنب����اء رو�شية قد 
ن�شب����ت اإلى وزارة الدفاع قولها يوم اجلمعة 
اإنه����ا اأر�شلت مقرتحات مف�شل����ة لوا�شنطن 
ب�ش����اأن تنظي����م م�ش����رتك لع����ودة الالجئ����ني 
ل�شوريا بعد اتفاقات تو�شل اإليها الرئي�س 
فالدميري بوتني مع نظريه االأمريكي دونالد 
ترامب. واجتمع ترامب وبوتني يف هل�شنكي 
ي����وم االثن����ني رغ����م اأن����ه مل ُيعرف م����ا جرى 
مناق�شته خ����الل اجتماعهم����ا الثنائي هناك. 
وقالت وزارة الدف����اع الرو�شية اإنها اأر�شلت 
لوا�شنط����ن اقرتاح����ا ب�ش����اأن اخل����روج بخطة 
عمل م�شرتك����ة الإعادة الالجئ����ني ال�شوريني 
للمناط����ق التي كان����وا يعي�ش����ون فيها قبل 

اندالع احلرب يف 2011.



واشنطن – أ ف ب: 

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س مبنح 
ا�ضتثن���اءات من العقوب���ات الأمريكي���ة �ضد الدول 
الت���ي ت�ضرتي اأ�ضلحة من مو�ضكو بهدف جتنب دفع 

بع�س البلدان نهائيا اإلى املحور الرو�ضي.
وق���ال ماتي����س يف بي���ان اإن���ه “يج���ب اأن تدفع 
رو�ضي���ا ثم���ن �ضلوكه���ا الع���دواين وال���ذي يزع���زع 
ال�ضتقرار، وثمن احتالله���ا غري ال�رشعي لأوكرانيا”، 
مو�ضح���ا اأن���ه يجب اأن تك���ون هن���اك ا�ضتثناءات يف 
تطبيق قان���ون “كات�ضا” الذي يجري مبوجبه فر�س 

عقوبات على من ي�ضرتي اأ�ضلحة رو�ضية.
واأ�ض���اف “اأن اإعف���اءات من القان���ون �ضت�ضمح 
لبع�س الدول باإقامة عالقة اأمنية اأقوى مع الوليات 
املتح���دة م���ع تقلي����س اعتماده���ا تدريجي���ا عل���ى 

املعدات الع�ضكرية الرو�ضية”.
وبينّ الوزي���ر اأن ال�ضوؤال املط���روح هو معرفة 

ما اإذا كان���ت وا�ضنطن تريد تعزيز �رشكاء يف مناطق 
اأ�ضا�ضي���ة اأو تركهم بال خيار اآخر �ضوى اللتفات اإلى 

رو�ضيا.

وما زال القانون يثري جدل يف الوليات املتحدة 
اإذ يخ�ض���ى البع����س اأن تلح���ق عقوبات عل���ى حلفاء 
ا�ضرتاتيجيي للوليات املتح���دة مثل الهند، �رشرا 

بعالقات حتاول وا�ضنطن تعزيزها منذ �ضنوات. 
وت�ض���رتي الهند اأكرب دول���ة م�ضتوردة يف جمال 
الدفاع يف العامل، مع���دات رو�ضية منذ فرتة طويلة، 
وتبحث م���ع مو�ضكو �رشاء منظومته���ا للدفاع اجلوي 
“اإ����س400-”. وردا على �ض���وؤال لفران�س بر�س، مل 
تعلنّق اخلارجي���ة الأمريكية عل���ى ت�رشيحات ماتي�س 
ب�ض���كل مبا����رش، اإل اأن ناطق���ا با�ضمها اأ�ض���ار اإلى اأن 
“الإدارة م�ضمم���ة عل���ى تطبي���ق قان���ون )كات�ض���ا( 
ب�ض���كل كامل. بحثن���ا ذلك م���ع احلكوم���ة الهندية، 
والوليات املتح���دة تعمل م���ع �رشكائها مبن فيهم 
الهن���د، مل�ضاعدتهم عل���ى جتنب القي���ام باأي عمل 

ميكن اأن يوؤدي اإلى فر�س عقوبات”.
وتبن���ى الكونغر�س مبوافق���ة الدميوقراطيي 
واجلمهوري���ي يف الع���ام 2017، الن�س الذي يحمل 
ا�ضم “قانون احتواء خ�ضوم اأمريكا عرب العقوبات”، 
والذي يق�ضي بفر�س عقوبات اقت�ضادية على كل 

بلد اأو كيان يربم عقود ت�ضلح مع �رشكات رو�ضية.

كابول – رويترز: 

الرئا�ض���ة  با�ض���م  متح���دث  ق���ال 
الأفغاني���ة، اأم�س ال�ضب���ت، اإن الرئي�س 
اأ����رشف غن���ي ق���د يعر�س عل���ى حركة 
طالب���ان وقفا لإطالق النار خالل عطلة 
عي���د الأ�ضح���ى ال�ضه���ر املقب���ل بعد 
هدنة مماثلة يف عي���د الفطر يف يونيو 
مقاتل���ي  دخ���ول  �ضه���دت  حزي���ران 
دون اأ�ضلحتهم اإل���ى �ضوارع العا�ضمة 

كابول.
ياأتي الإعالن و�ض���ط تكهنات عن 
اإمكاني���ة اإج���راء حمادث���ات �ض���الم مع 
طالب���ان بعد عر�س م���ن غني يف يناير 
لإج���راء حمادثات دون ����روط م�سبقة 

وهدنة عيد الفطر ال�ضهر املا�ضي.
واأث���ارت ه���ذه الهدن���ة ت�ضورات 
عن اإمكانية حتقيق �ض���الم اأطول اأمدا 
بعد 17 عاما م���ن احلملة التي قادتها 
الولي���ات املتح���دة لالإطاح���ة بحك���م 
حركة طالبان. و�ضهدت الهدنة جتول 
مقاتل���ي طالب���ان غ���ري امل�ضلحي يف 
�ض���وارع كاب���ول ومدن اأفغاني���ة اأخرى 
والتقاط �س���ور ذاتي���ة )�سيلفي( مع 

اجلنود وال�رشطة.
�ضاخن�ض���وري  ه���ارون  واأك���د 
املتحدث الرئي�ضي با�ضم غني تقريرا 
ن�رشته �ضحيف���ة وول �ضرتيت جورنال 
قبل اأيام عن اأن احلكومة تبحث تكرار 
الهدن���ة خ���الل عي���د الأ�ضح���ى ال���ذي 

�ضيحل يف 22 اأغ�ضط�س.

أسمرة – وكاالت: 

قالت حكومة اإريرتي���ا، اأم�س ال�ضبت، 
اإنها عين���ت اأول �ضفري للبالد لدى جارتها 
اإثيوبي���ا من���ذ 20 عام���ا، وذل���ك يف اإط���ار 

التقارب بي البلدين.
وق���ال وزير الإعالم مي���اين مي�ضكيل، 
على تويرت، اإن املن�ضب ذهب اإلى �ضمريي 
رو�ضوم، الذي ي�ضغ���ل حاليا من�ضب وزير 
التعلي���م، وهو اأي�ضا �ضفري �ضابق لإريرتيا 

لدى الوليات املتحدة.
وكانت حكومت���ا البلدين، اللذين ظال 
خ�ضم���ي لنح���و عقدي���ن حتى م���ع توقيع 
اتفاق وقف اإطالق النار عام 2000، وقعتا 

اتفاق �ضالم اأنهى �ضنوات من العداء.
وت�ضافح الرئي����س الإريرتي اأ�ضيا�س 
اأفورق���ي ورئي�س ال���وزراء الإثيوب���ي اأبي 
اأحمد، وتعانقا وتعه���دا باإعادة العالقات. 
كم���ا ا�ضتوؤنف���ت رح���الت الط���ريان ب���ي 

البلدين التي كانت متوقفة منذ 1998.

باريس – رويترز:

�ضيواج���ه وزي���ر الداخلي���ة الفرن�ض���ي 
جريار كولوم ا�ضتجوابا من نواب الربملان 
هذا الأ�ضبوع مع توجيه انتقادات متزايدة 
للحكومة ب�ضاأن الطريقة التي تعاملت بها 
م���ع كبري احلرا����س ال�ضخ�ضي���ي للرئي�س 
اإميانويل ماك���رون الذي �ضور وهو ي�رشب 
متظاه���را يوم عي���د العم���ال يف الأول من 
ماي���و. و�ضيقوم اأع�ض���اء يف جمل�س النواب 
با�ضتج���واب كول���وم غ���دا الثن���ي فيم���ا 
�ضي�ضتجوبه اأع�ضاء يف جمل�س ال�ضيوخ يوم 

الثالثاء.
واحتج���زت ال�رشط���ة األك�ضن���در بينال، 
وهو م�ضاع���د منذ فرتة طويل���ة ملاكرون، 
يوم اجلمع���ة ل�ضتجوابه بع���د ن�رش ت�ضجيل 
فيدي���و يظه���ره وهو يرتدي خ���وذة �رشطة 
مكافح���ة ال�ضغب وبطاق���ة تعريف لل�رشطة 
وهو خ���ارج اخلدمة خالل مظاه���رات الأول 
م���ن ماي���و يف باري����س. واأوق���ف بين���ال يف 
البداية عن العمل 15 يوما ثم عاد للعمل. 
لكن الرئا�ضة الفرن�ضية قالت يوم اجلمعة 
بع���د تعر�سها ل�سغ���وط اإنها ق���ررت بدء 
اإج���راءات لف�ضل���ه. وفت���ح ن���واب حتقيقا 
برملاني���ا يف الواقعة نف�ضه���ا ويف العقوبة 
املبدئي���ة الت���ي وقعت على بين���ال وعدم 
اإحال���ة ال�ضلط���ات له على الف���ور للجهات 
الق�ضائي���ة. كم���ا فت���ح املدع���ي العام يف 

باري�س حتقيقا اأوليا اأي�ضا.

أفغانستان

إريتريا

فرنسا

بحث عر�س هدنة مع 
طالبان يف “الأ�ضحى”

اأ�ضمرة تعي اأول �ضفري 
لها يف اإثيوبيا منذ 20 عاما

كولوم يواجه 
ا�ضتجوابا يف الربملان
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خامنئي يدعم تهديدات روحاين بوقف �صادرات النفط من اخلليج

ماتي�س ين�صم اإلى ترامب يف اال�صتياء من قانون “كات�صا”

رف�س فكرة التفاو�س مع اأمريكا من جديد

يجري مبوجبه فر�س عقوبات على من ي�ضرتي اأ�ضلحة رو�ضية

• �ضورة وزعها مكتب خامنئي خالل اجتماع للحكومة بطهران يف 15 يوليو 2018 )اأ ف ب(	

• وزير الدفاع الأمريكي 	

وفد اأمريكي يف تركيا.. وعقوبات جديدة بانتظار اإيران مقتل 11 عن�رشاً من احلر�س الثوري با�ضتباكات غرب اإيران

ن�رشت �ضحيفة “ الغاردي���ان” الربيطانية تقريرا ملحرر ال�ضوؤون الديبلوما�ضية لديها باتريك وينتور 
يتناول فيه ملف املهاجرين والتعاون بي ال�ضلطات الليبية والحتاد الأوروبي يف هذا املجال.

وعن���ون وينت���ور للمو�ض���وع ب�ضكل مبا�رش قائ���ال “ليبيا ترف�س خط���ة الحتاد الأوروب���ي لإن�ضاء مراكز 
لالجئي على �ضواطئها”.

ويق���ول وينت���ور اإن احلكومة الليبية املعرتف به���ا دوليا برئا�ضة فايز ال����رشاج اأعلنت رف�ضها اخلطة 
التي اقرتحها الحتاد الأوروبي وتق�ضي باإن�ضاء مع�ضكرات لإيواء الالجئي على ال�ضواحل اللليبية ودرا�ضة 

طلباتهم اخلا�ضة باللجوء يف خمتلف دول اأوروبا قبل اأن ي�ضمح لهم بعبور املتو�ضط.
وي�ضي���ف وينتور اأن حكومة ال�رشاج اأعلنت رف�س اإن�ضاء مثل هذه املراكز على اأرا�ضيها ورف�ضت فتح 
موانيه���ا لهذا العمل واأكدت اأنها رمبا ترف�س اأي�ضا ا�ضتقبال الالجئي اللذين يتم اإنقاذهم من الغرق يف 

مياه املتو�ضط كما يجري حاليا.

ليبيا وم�صكلة الالجئني

دبي - العربية.نت:

 اأعلن م�ضاع���د وزير اخلزانة الأمريكي 
ل�ضوؤون مكافحة متويل الإرهاب، مار�ضال 
بيلينغ�ضل���ي، الذي تراأ�س وف���داً اأمريكياً 
للمباحث���ات مع تركي���ا ب�ض���اأن العقوبات 
على اإي���ران اأن اجلانبي بحثا ملف اإرهاب 
اأنق���رة  ومطالب���ة  املنطق���ة  يف  طه���ران 
باللتزام بالعقوبات اجلديدة على اإيران.

واأكد امل�ضوؤول الأمريكي اأن “الهدف 
الرئي�ض���ي للزي���ارة ه���و اإي���ران اأك���رب راٍع 
اأن  اإل���ى  م�ض���ريا  الع���امل،  يف  لالإره���اب 
“الأن�ضط���ة الإيراني���ة تتمث���ل بدعم حزب 
اهلل )اللبن���اين( وحرك���ة طالب���ان وتنظيم 

القاعدة واملجموعات الإرهابية الأخرى”.

واأ�ض���اف اأنه بح���ث اأي�ض���اً “الأن�ضطة 
وال�ضعودي���ة  اليم���ن  �ض���د  الإيراني���ة 
والع���راق”، لفتاً اإلى اأنه �رشح للم�ضوؤولي 
الأتراك اأ�ضب���اب املخ���اوف الأمريكية من 
التف���اق النووي، واأ�ضب���اب قرارها فر�س 

عقوبات على طهران.
اإلى ذلك، ك�ض���ف امل�ضوؤول الأمريكي 
اأن بالده �ضتفر����س حزمتي عقوبات على 
اإي���ران، الأول���ى خ���الل اأغ�ضط����س املقبل، 

والثانية يف نوفمرب املقبل.
من جهتها، اأعلن���ت اخلارجية الرتكية 
يف بيان اأن اأنقرة ملتزمة بالعقوبات، عقب 
زيارة الوفد الأمريكي ولقائه مب�ضوؤولي 

اأتراك، ب�ضاأن فر�س عقوبات على اإيران.

دبي – رويترز:

 اأعلن���ت ال�ضلط���ات الإيراني���ة مقت���ل 
11 عن����رشاً م���ن احلر�س الث���وري الإيراين 
وميلي�ضيات “البا�ضيج” التابعة لها وجرح 
8 اآخري���ن، خالل ا�ضتباك���ات، وقعت فجر 
اأم����س ال�ضبت، م���ع جمموع���ة تابعة حلزب 
ك���ردي اإي���راين معار����س يتخذ م���ن جبال 
قندي���ل احلدودي���ة، الواقعة ب���ي العراق 

واإيران، مقراً له.
وقال حاك���م مدينة مري���وان، التابعة 
ملحافظ���ة كرد�ضتان غرب اإي���ران، حممد 
�ضفيع���ي، اإن ال�ضتباك���ات حدث���ت حينما 
اقتحمت جمموعة م�ضلحة مقراً مليلي�ضيات 
“البا�ضيج” يف قرية “دري روي”احلدودية 

مع كرد�ضتان العراق.
ونقلت وكال���ة “فار�س” عن �ضفيعي 
قول���ه اإن 19 م���ن عنا�رش احلر����س الثوري 
والبا�ضيج اأ�ضيبوا باإطالق نار مبا�رش، حيث 
قتل 11 عن�رشاً منهم على الفور، بينما مت 
اإ�ضعاف الآخرين، عقب ان�ضحاب املجموعة 

املهاجمة.
وبينم���ا مل تعلن حلد الآن اأية جمموعة 
اأك���د مدي���ر  م�ضوؤوليته���ا ع���ن العملي���ة، 
ال�ض���وؤون الأمنية يف حمافظ���ة كرد�ضتان، 
اأن  “اإي�ضن���ا”،  لوكال���ة  مريزائ���ي،  ر�ض���ا 
املهاجم���ي كانوا من ح���زب احلياة احلرة 
لكرد�ضتان “بيجاك”، املقرب من احلزب 
الدميقراطي الكرد�ضتاين الرتكي “بي كا 

كا”.

اأن  عل���ى  الإي���راين  املر�ض���د  و�ض���دد 
“املباحثات مع اأوروبا ل يجب اأن تتوقف ولكن 
ينبغ���ي األ نبق���ى بانتظ���ار حزم���ة املقرتحات 

الأوروبية”.
وتاأت���ي هذه الت�رشيح���ات املت�ضددة بينما 
بداأت عمليات �ضح���ن النفط الإيراين بالتوقف 
تدريجيا حيث با�رش م�ضغلو الناقالت واحلاويات 
اإنه���اء اأعماله���م التجارية مع اإي���ران حتى قبل 
العقوب���ات الأمريكية عل���ى القطاع النفطي يف 

نوفمرب املقبل.
ان�ضحاب���ات ال�رشكات  وتتوا�ض���ل م�ضل�ضل 
العمالقة من اإيران منها “لوك اأويل” الرو�ضية 
النفطي���ة و”توت���ال” الفرن�ضي���ة و”مري�ضك” 
الدمناركية وبريت�س برتوليوم “BP” وال�رشكة 
الإيطالي���ة ANI التي وقعت اتفاقية لدرا�ضة 

حقول النفط والغاز مع اإيران.
وكان���ت اخلارجي���ة الأمريكية، ق���د اأعلنت 
باأن وا�ضنطن م�ضمم���ة على دفع اإيران لتغيري 
�ضلوكه���ا، من خالل وق���ف �ضادراتها النفطية 
ب�ضكل تام، وباأنه���ا واثقة بوجود ما يكفي من 
الحتياطات النفطي���ة يف العامل لال�ضتغناء عن 

اخلام الإيراين.
وبالرغم م���ن تاأييد ق���ادة احلر�س الثوري 
وع���ددا م���ن امل�ضوؤول���ي لت�رشيح���ات روحاين 
حول اإغ���الق م�ضيق هرم���ز ملواجهة العقوبات 
الأمريكي���ة، انتق���د اجل���رال ح�ض���ي عالئ���ي، 
القي���ادي يف احلر����س الث���وري الإي���راين ب�ضدة 
التهدي���دات التي اأطلقه���ا الرئي����س الإيراين 

واعتربه���ا “غ���ري مدرو�ض���ة” قائ���ال اإن “اإيران 
قادرة عل���ى اإغالق م�ضيق هرم���ز؛ لكن اأمريكا 

اأي�ضا قادرة على اإعادة فتحه”.
وك���ان الرئي�س الإيراين ح�ضن روحاين هدد 

يف ت�رشيحات على هام����س زيارته اإلى �ضوي�رشا 
يف 3 يولي���و اجلاري، مبنع �ضحن���ات النفط من 
ال���دول املجاورة اإذا ما ا�ضتجابت الدول لطلب 

الوليات املتحدة بعدم �رشاء نفط اإيران.

م���ن جهتها، ردت الولي���ات املتحدة على 
تلك الت�رشيحات باأنها �ضتفعل كل ما بو�ضعها 
ل�ضم���ان اأم���ن املالح���ة يف م�ضيق هرم���ز اأمام 

التهديدات الإيرانية.

دبي - العربية.نت:

 رف�ض �ملر�شد �لأعلى للنظام �لإير�ين علي خامنئي فكرة �لتفاو�ض مع �أمريكا من جديد، و�أ�شاد 

بت�شريحات �لرئي�ض �لإير�ين ح�شن روحاين و�لتي هدد خاللها باإغالق م�شيق هرمز، يف حال مت 

حظر �شادر�ت �لنفط �لإير�ين.

ووفقا لوكالة �لأنباء �لإير�نية “�رنا”، فقد �عترب خامنئي خالل كلمة له لدى ��شتقباله وزير 

�خلارجية �لإير�ين حممد جو�د ظريف وعدد� من �ل�شفر�ء و�لدبلوما�شيني، �أم�ض �ل�شبت، �أنه “ل 

فائدة من �لتفاو�ض مع �أمريكا”.

 “ �أن،  توقيعهم” م�شيفا  �أو حتى  �لأمريكيني  بت�شريحات  �لوثوق  “ل ميكننا  وقال خامنئى: 

ت�شريح �لرئي�ض �لإي��ر�ين باأنه �إذ� مل يتم ت�شدير نفطنا لن يتم ت�شدير نفط �أي دولة يف �ملنطقة 

موقف مهم ويو�شح �شيا�شة و��شرت�تيجية �لنظام”، ح�شب تعبريه.
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تقام مساء الليلة األحد املوافق 22 يوليو 2018 عند الساعة السابعة مساًء 7:00 قرعة بطولة الوطن الثالثة لكرة 
القدم التي ستقام عىل مالعب نادي سامهيج بفندق جولدن توليب باملنامة. 

وذكر رئيس اللجنة املنظمة حسني عيل السامهيجي أن برنامج القرعة سيكون بحضور ضيفي الرشف املمثل جعفر 
الساري واملمثل جعفر التامر، وبحضور مسئويل الفرق املشاركة. 

وواصل السامهيجي “يشارك يف البطولة 16 فريًقا من مختلف مناطق مملكة البحرين وستجري القرعة بنظام أربع 
مجموعات بواقع 4 فرق يف كل مجموعة. كام سيتم استعراض رشوط وقانون البطولة”. 

وقال السامهيجي إنه من املؤمل أن يكون حفل القرعة باملستوى املطلوب، كام متنى لجميع الفرق املشاركة 
التوفيق يف مباريات البطولة التي من املتوقع أن تشهد منافسات حامية نظرًا لوجود عنارص متميزة من الالعبني لدى جميع الفرق 

املشاركة.

الليلة قرعة بطولة الوطن الثالثة لكرة القدم

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

  حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي لكرة الس��لة 
للشباب فوزًا مستحًقا عىل حساب شقيقه 
املنتخب اإلم��ارايت بنتيج��ة )88/51(، يف 
املب��اراة التي جمعت بينهام مس��اء أمس 
)الس��بت(، عىل الصالة املغط��اة مبجمع 
صاالت استاد القاهرة الدويل، ضمن ختام 
منافس��ات الدور التمهي��دي من البطولة 
العربية ال�17 لكرة الس��لة للشباب تحت 
)18 عاًم��ا(، املقام��ة حالًي��ا يف العاصمة 
املرصي��ة - القاه��رة، وتس��تمر حتى 24 
يوليو الجاري، مبشاركة 7 منتخبات عربية. 
 وبه��ذا الف��وز، حق��ق منتخبن��ا العالمة 
الكامل��ة مرتبًع��ا ع��ىل ص��دارة ال��دور 
التمهيدي للبطولة بعد أن رفع رصيده إىل 
12 نقطة من 6 انتصارات دون أية هزمية، 
فيام وصل رصيد اإلمارات إىل 6 نقاط من 

6 هزائم وودع منافسات البطولة. 
وسيلتقي منتخبنا باملنتخب الجزائري بعد 

غٍد )اإلثنني( يف الدور نصف النهايئ. 
وج��اءت نتائ��ج أش��واط املب��اراة كاآليت: 
32/10، 17/12، 21/12 و18/17 جميعها 

ملنتخبنا الوطني. 
 وتناوب عىل تسجيل نقاط منتخبنا ال�88 
جميع الالعبني، إذ س��جل مصطفى حسني 
15 نقطة من 3 تصويبات ثالثية، وأضاف 
أحم��د خليفة 13 نقط��ة منها 3 ثالثيات، 
وس��جل عيل جابر وعبدالل��ه الكوهجي 
وعيل راش��د وباقر عي��ى وكريم محمد 
8 نق��اط لكل منهم، وأضاف س��يد عيل 6 
نق��اط، وس��اهم مزمل أم��ر وأحمد عيل 
بتس��جيل 10 نقاط بواق��ع 5 نقاط لكل 

منهام، وأضاف عيى عيل 4 نقاط. 

  مجريات المباراة 

  وبس��ط منتخبنا س��يطرته املطلقة عىل 
املباراة من��ذ البداية وحت��ى النهاية، من 
دون أن يس��جل املنتخ��ب اإلم��ارايت أية 

مقاومة تذكر يف ختام لقاءاته بالبطولة. 
     وب��دأ مدرب منتخبنا الوطني س��لامن 
رمض��ان املباراة بتش��كيلة ضم��ت كريم 
محم��د، باقر عي��ى، عيل جاب��ر، عيى 

أحمد ومصطى حسني. 
  وج��اءت بداية املب��اراة قوية من جانب 
منتخبنا الذي سيطر عىل مجريات الشوط 
االول ط��وال وعرضا بفضل األداء الجامعي 
املتزن يف الش��قني الدفاع��ي والهجومي، 
والت��زام جميع الالعبني بالتعليامت الفنية 
املناطة إليهم، إذ أخذ منتخبنا عصا التقدم 
رسيًعا ب���14 نقطة متتالية مقابل نقطتني 
للمنتخب اإلمارايت الذي مل يسجل سواهام 
يف النصف األول من الربع األول 14/12. 

  واحتفظ منتخبنا بأفضليته يف هذا الربع 
الذي حسمه نجومنا بنتيجة 32/10. 

  وواص��ل نجومنا تألقه��م يف الربع الثاين 
وبرع مصطفى حس��ني وأحمد خليفة يف 

التصويب الثاليث املركز. 
  وعّمق منتخبن��ا النتيجة منتصف الفرتة 
45/16، قب��ل أن يحس��م الش��وط األول 
متقدًم��ا بفارق كبر وص��ل إىل 27 نقطة 

وبنتيجة 49/22. 
  واس��تمر منتخبن��ا يف الش��وط الثاين يف 
اللعب بأدائه الجامعي املعروف، معتمًدا 
التنوي��ع الهجومي ع��ر التوصيب الثاليث 
تارة واالخرتاقات تحت الحلق تارة أخرى، 
ليتمكن من حس��م نتيج��ة الربع الثالث 

بواقع 70/34. 
  وواصل نجوم منتخبن��ا تألقهم يف الربع 
األخر من خالل إحكام املناطق الدفاعية 
تحت السلة والتألق باملتابعات الهجومية 
واإلخرتاق��ات م��ن تح��ت س��لة الخصم 
لينجحوا بالفوز بهذا الربع بنتيجة 18/17 

واللقاء بنتيجة إجاملية 88/51. 

     تدريب صباحي جّهز األحمر 
لإلمارات 

ح��رص الجهاز الفن��ي ملنتخبن��ا الوطني 

بقيادة املدرب سلامن رمضان ومساعديه 
حس��ني قاهري وحس��ن ميك عىل إجراء 
حص��ة تدريبي��ة قصرة أمس ع��ىل صالة 
البطولة، ركز خالها املدرب عىل الجوانب 
الفني��ة والتوليف��ة األساس��ية الت��ي يود 

انتهاجها يف اللقاء. 
  وخ��اض املنتخ��ب تدريبه أمس عند 11 
صباًحا.    وعكف الجهاز الفني للمنتخب 
عىل وضع اللمس��ات األخ��رة للمنتخب 

خالل اللقاء. 
  وسبق املران، اجتامع فني عقده الجهاز 
الفن��ي م��ع الالعبني، لرشح نق��اط القوة 
والضع��ف يف املنتخ��ب اإلم��ارايت، وفًقا 
لخطة املب��اراة والتكليفات املحددة لكل 

العب. 

     منتخبنا يستعد للجزائر 
بتدريب صباحي اليوم 

     وسيس��تغل الجه��از الفن��ي ملنتخبنا 
هذا الي��وم املخص��ص للراح��ة لجميع 
املنتخبات املتأهلة؛ من أجل االس��تعداد 
الجي��د للدور نص��ف النه��ايئ البطولة، 
إذ س��يواصل منتخبن��ا تدريباته��ا التي 
الالعبني ومعالجة  ستخصص الستش��فاء 
األخط��اء التي وقعوا بها خالل املباريات 

املقبلة. 
  كام سيسعى الجهاز الفني للمنتخب يف 
هذه الحصة التدريبية لتطبيق عدد من 
الخط��ط الدفاعي��ة والهجومية، والعمل 
عىل وضع الالعبني وف��ق التكتيك الذي 
يتناس��ب مع طبيعة اللق��اء و أهميته، 
من أجل الظهور مبس��توى طيب داخل 

امللعب لتحقيق النتيجة املطلوبة. 
  وسيتضمن تدريب منتخبنا اليوم جلسة 
فنية ملتابعة ورص��د مقاطع من لقاءات 
املنتخ��ب الجزائري عر الفيديو ورشحها 
بالرنام��ج التحلييل “الدارت فيتش” من 
قبل مس��اعد املدرب حسن ميك ورشح 
نقاط الق��وة والضعف ل��دى املنتخب، 

فيام س��تكون هناك جلس��ة فنية نهائية 
صباح يوم غٍد لرشح خطة اللعب. 

     جولة ترفيهية لنجوم 
األحمر 

  ح��رص الجه��از اإلداري ملنتخبنا عىل 
برمجة جولة ترفيهية لالعبني يوم أمس 
األول )الجمع��ة(، وال��ذي خض��غ فيه 
منتخبن��ا للراحة اإلجباري��ة وفق نظام 

وجدول لقاءات البطولة. 
  وحرص��ت إدارة منتخبن��ا عىل تنظيم 
الف��رتة املس��ائية  جول��ة ترفيهي��ة يف 
التجاري��ة  املجمع��ات  أح��د  لزي��ارة 
الكبرة بالعاصمة املرصي��ة - القاهرة، 
بع��د أن خصص الجه��از الفني لألحمر 
الفرتة الصباحي��ة إلجراء حصة تدريبية 

واجتامع فني بالفيديو.  
  وأع��رب الالعب��ون ع��ن س��عادتهم 
التمهي��دي  ال��دور  بتص��در  الغام��رة 
للبطولة بالعالمة الكاملة، الذي منحهم 
الثق��ة، وأعطته��م دفع��ة معنوية أكر 
نح��و تقديم مس��تويات طيب��ة تليق 
بسمعة كرة السلة البحرينية، شاكرين 
ومقدري��ن تعاون واهت��امم الجهازين 

الفني واإلداري. 

  المشخص وشمس يشاركان 
بدورة الحكام 

  وصل مس��اء أمس )السبت( إىل عاصمة 
جمهوري��ة مرصي��ة العربي��ة - القاهرة، 
الحكامن صادق املش��خص وهاين شمس 
للمشاركة يف املعس��كر التدريبي للحكام 
الذي سيقام يومي 22 و23 يوليو الجاري، 
وذلك عىل هام��ش البطولة العربية لكرة 

السلة للشباب. 
  وق��ال رئي��س لجن��ة لح��كام باالتحاد 
البحريني لكرة الس��لة، طارق العريب، إن 
مش��اركة الحكمني صادق املشخص وهاين 
ش��مس يف املعس��كر التدريب��ي للحكام 
بالقاهرة، يأيت ضمن سياسة االتحاد برئاسة 
س��مو الشيخ عيى بن عيل بن خليفة آل 
خليف��ة، الرامية إىل تطوير الكوادر الفنية 

واإلدارية باالتحاد. 
     وأك��د طارق الع��ريب أن لجنة الحكام 
باتحاد الس��لة حريصة عىل وضع الخطط 
الكفيلة بتأهيل وتطوي��ر كوادرها الفنية 
م��ن خ��الل إقام��ة ال��دورات التدريبية 
ال��دورات  إىل  ابتعاثه��م  أو  الداخلي��ة 
مش��اركة  أن  إىل  مش��رًا  الخارجي��ة، 
الكوادر التحكيمي��ة يف مختلف الدورات 
واملعس��كرات، س��وف ينعكس باإليجاب 

عىل تطور املستوى التحكيمي. 
     وأوض��ح ط��ارق الع��ريب أن الح��كام 
البحريني��ني دامئًا ما يثبت��ون كفاءتهم يف 
إدارة املباري��ات ع��ىل املس��توين املحيل 
والخارجي، ودامئًا ما يحصلون عىل اإلشادة 
يف هذه املش��اركات، وهو ما جعل الحكم 
البحرين��ي مطلوًب��ا يف مختلف البطوالت 
الخليجية واآلسيوية واكتسب سمعة طيبة 
عىل املستوى الخارجي نفتخر بها جميًعا. 

  اإلمارات والسودان واألردن 
يودعون المنافسات 

  ودع��ت منتخبات اإلمارات والس��ودان 
واألردن منافس��ات البطولة العربية لكرة 
الس��لة للش��باب، بع��د أن أخفق��ت يف 
الوصول إىل الدور نصف النهايئ باحتاللها 
م ترتيب  املراك��ز الثالثة األخرة عىل س��لّ

الدور التمهيدي من البطولة. 
  وكانت منتخبات مرص وتونس والجزائر 
إىل جان��ب منتخبن��ا الوطني ق��د حجزا 
مقاعده��م يف املربع الذهب��ي قبل جولة 

واحدة عن ختام الدور األول. 
  ومل تقدم املنتخبات التي ودعت املنافسة 
املس��توى املأمول منها، والسيام املنتخب 
اإلمارايت الذي فاجأ الجميع مبستواه الفني 
املتواض��ع، خصوًصا أنه ينتظر اس��تحقاقا 
آس��يويا مهام يتمثل يف البطولة اآلسيوية 
املؤهلة لكأس العامل مطلع شهر أغسطس 

املقبل.

“أحمر الشباب” يهزم اإلمارات في ختام الدور التميهدي لـ”عربية السلة”
يواجه الجزائر غًدا في نصف النهائي

منتخبنا في الجولة الترفيهية

فرحة الالعبين

  الحكمان صادق المشخص وهاني شمس 

فرحة المنتخب

من تدريبات منتخبنا

 

القاهرة       محمد الدرازي

طارق العربي
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17 ذهبيت��ان للبحري��ن ف��ي بطول��ة غرب آس��يا لك��رة الطاولة
الرفاع                     اتحاد الطاولة

أحرزت العبتا منتخبنا الوطني لكرة 
الطاولة للرباعم فاطمة عبدالله 
العايل والناشئني مريم عبدالله 
العايل ميداليتني ذهبيتني لكل 

منهام يف بطولة غرب آسيا املقامة 
ن،  حاليًّا يف العاصمة األردنية عاماّ
بعد أن قدمت مستويات عالية 
ختمتها بامليدالية الذهبية بكل 

جدارة واستحقاق، حيث حصلت 
اململكة حتى اآلن عىل 4 ميداليات 

)ذهبيتان وبرونزيتان(.  وتحققت 
أمنية الالعبتني فاطمة ومريم العايل 

بحصولهام عىل ميداليتني ذهبيتني 
يف “عام الذهب” الذي أطلقه 

ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، حيث كانتا أبناء 
العايل يأملن قبل البطولة بالحصول 

عىل الذهبية، ولله الحمد تحققت 
هذه األمنية وحصلن عىل ميداليتني 
ذهبيتني.   وقدمت البطلة الصغرية 

فاطمة العايل مستويات رائعة يف 
منافسات الرباعم )تحت 12 سنة( 

حتى الوصول للمباراة النهائية التي 
تواجهت فيها مع الالعبة األردنية 

بتول خرض، حيث متكنت العايل من 
الفوز بنتيجة )3/1( بعد مستوى 

رائع طوال املواجهة لتخرج بانتصار 

مثني وتتوج بامليدالية الذهبية.   
وتألقت مريم العايل يف منافسات 

الناشئني واستطاعت أن تحصل عىل 
امليدالية الذهبية الثانية ململكة 

البحرين. 
 وحصل الالعب راشد سند عىل 

امليدالية الربونزية يف مسابقة 
الرجال، إضافة إىل حصول الالعب 

سلامن محمد عىل امليدالية الربونزية 
يف مسابقة تحت 15 سنة. 

بعثة المنتخب تحتفل بالفوز

الش��باب  ش��ئون  وزارة  نظم��ت 
والرياضة لق��اًء تعريفيًّا مع ممثيل 
وإداري��ي األندي��ة الوطني��ة حول 
الربنام��ج الري��ايض الت��ي تعت��زم 
الف��رص  تكاف��ؤ  لجن��ة  إطالق��ه 
به��دف تفعيل  بال��وزارة، وذل��ك 
وإعادة إحي��اء الرياضة النس��وية 
يف األندي��ة الوطنية، وذلك بحضور 
الوكيل املساعد للتخطيط والرتويج 
وف��اء إبراهي��م الع��امدي ومدير 
إدارة ش��ئون األندية طارق العريب 
وعدد من أعض��اء اللجنة املنظمة 
للربنام��ج.  ويف بداية اللقاء، نقلت 
الع��امدي تحي��ات وتقدي��ر وزير 
ش��ئون الش��باب والرياضة هشام 
الوطنية  األندي��ة  الجودر ملمث��يل 
لحرصه��م املوص��ول ع��ىل تطوير 
منظومة العمل يف األندية الوطنية 
بص��ورة عام��ة وزي��ادة االهتامم 
برياض��ة امل��رأة ومنحه��ا الفرصة 
الكاملة للدخول يف منظومة النادي 
األمر الذي يتوافق مع اس��رتاتيجية 
ال��وزارة بإعطاء الرياضة النس��وية 

أهمية مضاعفة.  
“تب��ذل وزارة  الع��امدي  وقال��ت 
ش��ئون الش��باب والرياضة جهوًدا 
كب��رية ومضاعفة من أج��ل االتقاء 
برياضة امل��رأة البحرينية وعكفت 

الوزارة يف اآلونة األخرية عىل تقديم 
حزمة م��ن املب��ادرات التي متكن 
املرأة يف األندي��ة الوطنية واملراكز 
الش��بابية، ومتكنت تلك املبادرات 
م��ن فتح املجال أم��ام العديد من 
مجال��س  يف  للدخ��ول  الفتي��ات 
إدارات األندية واملراكز ومامرس��ة 
الرياضي��ة يف األندية الوطنية وفقا 
لخصوصيته��ا”.  وتابعت العامدي 
“إن من بني املبادرات التي تقدمها 
التنافيس  ال��دوري  ه��ي  ال��وزارة 
والذي س��يقام يف األندية الوطنية 
وترشف تلك األندية عىل تش��كيل 
فرقها واإلرشاف عليها والهدف منه 
تفعيل الرياضة النسوية يف األندية 
وإع��ادة إحيائها، األم��ر الذي ميثل 
منص��ة انطالق نحو إقام��ة املزيد 
من الربام��ج واملس��ابقات املحلية 

يف املس��تقبل”.  وقدمت العامدي 
عرًضا ح��ول الربنام��ج وبينت أنه 
يه��دف إىل إع��ادة إحي��اء رياضة 
املرأة يف األندية الوطنية، تش��جيع 
العنرص النس��ايئ ملامرس��ة النشاط 
الوطني��ة،  األندي��ة  يف  الري��ايض 
واستثامر  الفنية  باملهارات  االرتقاء 
الطاقات الرياضية لديها، تش��كيل 
فرق رياضية مؤهلة بدنيًّا ومهاريًّا 
للمشاركة يف املسابقات والدوريات 
املحلي��ة باإلضافة إىل املش��اركات 
الخارجية، وتبن��ي مرشوع وربطه 
بجائ��زة امتياز وذل��ك لتعزيز دور 

املرأة يف الرياضة النسائية. 
الربنامج  مراح��ل  العامدي  وبينت 
ال��ذي يبدأ م��ن 18 يولي��و إىل 1 
أغسطس وهي مرحلة االستقطاب 
 1 الرياضي��ة،  الف��رق  وتش��كيل 

أغس��طس - 31 أكتوب��ر مرحل��ة 
التدري��ب وتجهي��ز الفتي��ات فنيا 
وبدنيا، 28 أكتوب��ر إىل 13 نوفمرب 
ك��ام  واملباري��ات،  املنافس��ات 
تحدثت ع��ن الفعاليات املصاحبة 
للمنافس��ات التي تسهم يف تثبيت 

أهدافه ورسالته وقيمه.  
األلع��اب  الع��امدي  وعرض��ت 
الرياضية التي س��يتضمنها الربنامج 
وهي كرة الس��لة والك��رة الطائرة 
وكرة اليد كرة الطاولة كام حددت 
املتطلب��ات م��ن األندي��ة الوطنية 
واملتمثلة يف اإلع��الن عن الفعالية 
يف الن��ادي، وتس��جيل الالعب��ات، 
واإلداري،  الفن��ي  الطاقم  اختي��ار 
الزمني��ة والفنية  الخط��ة  إرس��ال 
واإلدارية للمنس��قني بالوزارة، بدء 
التدريبات من 1 أغس��طس، توفري 

املالعب للمباريات، إدراج الربنامج 
يف الجدول الزمني لألندية املقرتحة 

ويف اسرتاتيجية النادي.  
ك��ام بينت العامدي آلية تس��جيل 
الالعبات حيث ت��م تحديدها عن 
طريق النادي وملء االس��تامرة أو 
عن طريق املوقع اإللكرتوين التابع 
لوزارة ش��ئون الش��باب والرياضة 

 .www.mys.gov.bh
اختتمت العامدي حديثها بالتأكيد 
عىل أهمية تفاعل األندية الوطنية 
مع املبادرة والبدء بتش��كيل فرقها 
الرياضية وإضافة الرياضة النسوية 
يف جدوله��ا الزمني واس��رتاتيجيتها 
عىل امل��دى الطوي��ل والعمل عىل 
بالش��كل  النس��ايئ  العنرص  تجهيز 
املتمي��ز الذي يوص��ل الربنامج إىل 
األه��داف املرج��وة الت��ي وجدت 
م��ن أجلها.  كام ق��دم مدير إدارة 
ش��ؤون األندي��ة عرًضا ع��ن دور 
األندي��ة الوطنية يف ه��ذا الربنامج 
وكان��ت العامدي ق��د أجابت عىل 
استفس��ارات األندية الوطنية حول 
الربنام��ج كام دار نق��اش األهداف 
وآلي��ة التنفيذ وغريه��ا من النقاط 

املهمة.

صعد فريق مركز ش��باب س��افرة 
للنقط��ة التاس��عة يف املجموع��ة 
األوىل من دوري املراكز الش��بابية 
الث��اين لك��رة القدم ال��ذي تنظمه 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة، 
انس��جاًما مع رؤي��ة ممثل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة الرامية 
إىل زي��ادة نس��بة الربامج املوجهة 
إىل الش��باب البحرين��ي وتنفيذها 
بصورة مستمرة طوال العام، وهو 
األم��ر الذي يتوافق مع سياس��ات 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
يف إرشاك الشباب يف برامج متنوعة 
واس��رتاتيجية  املج��االت  مبختلف 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
برئاسة هش��ام الجودر يف تعظيم 
دور املراك��ز الش��بابية واألندي��ة 

الوطنية يف احتضان الشباب.
وفاز فريق مركز شباب سافرة عىل 
مركز شباب السهلة الجنوبية بثالثة 
أهداف دون رد وباتت املنافس��ة 
يف املجموع��ة األوىل مفتوحة أمام 
عديد االحت��امالت يف ظل اقرتاب 
أربعة فرق م��ن بعضها البعض يف 
دائرة املنافس��ة ع��ىل املركز األول 
ع��ن املجموعة، األم��ر الذي ينذر 
مبباريات قوية يف الجوالت القادمة 

من املجموعة.
ونجح فريق مركز ش��باب السهلة 
الش��املية م��ن تحقي��ق االنتصار 
واعت��الء ص��دارة املجموعة األوىل 
بعد إطاحته مبنافسه فريق  مؤقتاً 
مركز ش��باب ص��دد بهدفني دون 
مقاب��ل، يف مب��اراة س��يطر عليها 
بصورة  الش��املية  الس��هلة  فريق 
كبرية، حيث ترجم أفضليته بهدفني 
جميلني كانا من إمضاء عيل شبيب 
يف الدقيق��ة )37( وخالد الخبار يف 

الدقيقة )78(.
وارتفع رصيد السهلة الشاملية إىل 
النقط��ة الع��ارشة يف متقدًما عىل 
ك��رزكان صاح��ب النقاط التس��ع 
واألق��ل مبب��اراة، يف ح��ني تجم��د 
رصيد صدد عند النقطة السادسة 
ليبتعد قلياًل عن رصاعه املنافس��ة 
عىل ص��دارة املجموعة األوىل من 

دورينا.
يلتقي اليوم األحد ضمن مباريات 

املجموعة الثانية فريقا مركز شباب 
الزالق ومركز ش��باب السنابس يف 
الساعة الساس��ة مساء عىل استاد 
نادي اتحاد الريف، وميتلك الزالق 
تس��ع نقاط يتصدر بها املجموعة 
الثاني��ة بفارق ه��دف واحد عن 
س��لامباد صاح��ب املرك��ز الث��اين 
ويهمه تعزي��ز موقعه يف الصدارة 
يف مجموعة متت��از بتقارب النقاط 
بني الفرق، بينام ميتلك مركز شباب 

السنابس ثالث نقاط وهو الفريق 
ال��ذي يردد مدرب��ه محمد عباس 
أن��ه يقدم مس��تويات جيدة لكنه 
يخرس عىل عكس مجريات اللعب 
وهو اآلن يف املركز الخامس وفوزه 

ن موقعه يف الرتتيب. يحساّ
ويف املباراة الثانية ضمن املجموعة 
الثاني��ة أيًض��ا يلع��ب فريق مركز 
ش��باب كرباب��اد ومرك��ز ش��باب 
سلامباد يف الس��اعة الثامنة مساء، 
وتبدو املباراة لصالح الثاين صاحب 
النقاط التس��ع من ث��الث متأخرًا 
بف��ارق هدف ع��ن صاحب املركز 
األول ال��زالق وه��و مؤهل للظفر 
بنقاط املباراة أمام منافسه متذيل 
الرتتيب بدون نقاط، إذ إنه ميتلك 
العبني مؤثرين يف جميع الخطوط 
مع دكة بدالء متميزة تساعده عىل 
املنافس��ة عىل اللقب وليس فقط 
ع��ىل الفوز يف مباراة اليوم املتوقع 

أن يحسمها لصالحه.

لتفعيل وإعادة إحياء الرياضة النسوية في األندية الوطنية

“الشباب والرياضة” تشرح تفاصيل البرنامج الرياضي التنافسي

دورين��ا ف��ي  الش��مالية  والس��هلة  س��افرة  ف��وز 

وزارة شؤون الشباب والرياضة

      اللجنة االعالمية

صورة جماعية للحضور

من لقاء السهلة الشمالية وصدد

عسكر يطلق شارة “اليوم األولمبي” ويشكر المنظمين والداعمين

لجنتا “أقوى رجل بحريني 2” 
تزوران “بلو شارك جيم”

ضاحية السيف: اللجنة األوملبية 
البحرينية: أطلق األمني العام 

املساعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياضة أمني عام اللجنة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن صادق 
عسكر شارة انطالق فعالية اليوم 

األوملبي الذي نظمته اللجنة 
األوملبية البحرينية يوم الجمعة 

الفائت بالتعاون مع االتحاد 
البحريني أللعاب القوى ممثال 

بلجنة عدايئ البحرين، وذلك 
تضامًنا مع اللجنة األوملبية 

الدولية واللجان األوملبية الوطنية 
يف مختلف دول العامل الذين 

يحتفلون يف مثل هذا الوقت من 
كل عام بهذا املهرجان الريايض 

الرتفيهي الذي يجسد قيم ومبادئ 
الحركة األوملبية ويعزز أهمية 

الرياضة يف حياتنا اليومية.
الفعالية انطلقت يف الخامسة 

والنصف من مساء يوم الجمعة 
الفائت من محيط مجمع الصاالت 

مبدينة الشيخ عيىس الرياضية 
بالرفاع مبشاركة أكرث من 300 

مشارك من مختلف األعامر 
واألجناس والجنسيات وكانت 

الفعالية الرئيسية عبارة عن جري 
وميش حر ومفتوح ملسافة مل 

تتعد 3 كيلومرتات متيزت أجواؤها 
باملرح والسعادة التي كانت بارزة 

عىل وجو املشاركني.
وكانت اللجنة األوملبية البحرينية 

قد وفرت اللباس املوحد “يت 
رشتات” الذي يحمل شعار 

الفعالية، كام وفرت املياه 
وحرصت عىل تسليم شهادات 
املشاركة إىل جميع املشاركني 

الذين تسلموا شهاداتهم بعد ختام 
الفعالية مبارشة ويف موقع الحدث 

مام ينم عن حسن التحضري 
والتنظيم. ويف هذا الصدد، أعرب 

األمني العام املساعد للمجلس 

األعىل للشباب والرياضة أمني 
عام اللجنة األوملبية البحرينية 

عبدالرحمن عسكر عن سعادته 
بنجاح هذه الفعالية، مؤكًدا أن 

تفاعل املشاركني يعد الركيزة 
األساسية لنجاح هذا اليوم األوملبي 

مشيًدا بالرشاكة اإليجابية من 
االتحاد البحريني أللعاب القوى 

ولجنة عدايئ البحرين الذين كان 
لهم الدور البارز يف التنظيم الفني 

للفعالية، كام أعرب عسكر عن 
شكره وتقديره إىل اللجنة املنظمة 
العليا للفعالية عىل حسن التحضري 
والتنظيم واىل كل من قدم الدعم 

إلنجاح الفعالية وخص بالشكر 
وزارة شئون اإلعالم ووزارة الصحة 
وجميع االتحادات الرياضية التي 

حرصت عىل املشاركة.

الرفاع - املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد: 
تواصلت زيارات لجنتي الحكام والتسجيل لبطولة 

#أقوى_رجل_بحريني2 لألندية الصحية والرياضية، 
بهدف الرتويج للبطولة ورشح لوائح وأنظمة منافساتها 
والتصفيات التأهيلية، 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، الذي ينظمها املكتب اإلعالمي لسمو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل خليفة تحت شعار 

#خلك_وحش يف الفرتة -21 23 فرباير 2019، التي 
سيسبقها إقامة التصفيات التأهيلية يف الفرتة 6 - 8 

سبتمرب القادم مبجمع السيف، حيث تأيت هذه البطولة 
ضمن املبادرات التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة والهادفة لدعم املجال الريايض واإلنساين 
مبملكة البحرين. 

 وقد قامت اللجنتان بزيارة بلوشارك جيم الواقع مبنطقة 
الحجيات بالرفاع الرشقي باملحافظة الجنوبية، حيث 
التقى رئيس لجنة الحكام أحمد جمشري وأمني الرس 
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 ثالث مسابقات 

يف األلعاب التالية: لعبة بنج برس “قوة الدفع”، ولعبة 
الرفعة املميتة ولعبة السكوات “قوة الرجلني. 

 الجدير بالذكر أن املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 
بن حمد بن عيىس آل خليفة قد فتح باب التسجيل 

ملرحلة التصفيات املؤهلة للبطولة وأيًضا األلعاب 
 املصاحبة للكبار والصغار عرب املوقع اإللكرتوين

 bhrstrongestman.com، حيث سيكون هناك العديد 
من املفاجآت بانتظار املشاركني والجمهور عرب الحساب 

الرسمي للبطولة باالنستغرام.

عسكر يطلق شارة انطالق اليوم األولمبي

من الزيارة

يجلدين أمل الفقد كل يوم بعد رحيل نصفي اآلخر. 
تزحف أيامي كسلحفاء ثقيلة وما ألبث أن أرفع رأيس 

للسامء حتى متطر أماًل.
كن واثًقا دامئًا بقضاء الله، وال ينتابك اليأس فتذنب يف 
حق نفسك عندما تنكر طبيعة األمور يف حياتنا الدنيا 

ا تنحني وال تكرس. إن عاكستك الرياح. كن غضًّ
قدرنا أن نعيش رغم كل يشء. ومن تحقق له حسن 

الخامتة فله الفالح، ألنه سيجد من يذكر مناقبه، 
ويعددها واحدة واحدة.

لذلك، علينا أن نسعى دامئًا بني الخري والعطاء، كام 
نسعى بني الصفا واملروة، لعلنا نصبح قناديل مضيئة 
ذات يوم مثل من فقدنا ابتسامته يوم اإلثنني املايض. 

ث عن أمني الوطني العضو السابق مبجلس إدارة  أتحداّ
نادي الشباب ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ووالد 

الحكمني يف كرة اليد معمر ومظفر. 
فارق أمني الحياة تارًكا وراءه فراًغا يصعب ملؤه يف 

قلوبنا، إنه قريب من الجميع وآسف عىل رحيله.
يحزنني أكرث، أنني أتذكر كلامته يل يرحمه الله 

ًيا بوفاة زوجتي: “رأيت صورتك مع  يوم جاءين معزاّ
التعزية يف االنستغرام. صدمني الخرب، ظننت أنك 

مت”.
مل تفارقني هذه الكلامت منذ أن رأيت صورة أمني 

الوطني يف االنستغرام مرفقة مع خرب وفاته. أفجعني 
يه وقد اختاره الله.  الخرب لكنني ال أعرف كيف أعزاّ

إىل جنان الخلد والنعيم. عاش أبو مظفر طيًبا ومات 
طيًبا. قلبه كبري ومن يرتحمون عليه كثريون. عمل يف 
الرياضة بصدق وإخالص ورحل عنها لكنه رغم ذلك 

ظل يف قلوبنا.

ابتسامة المرحوم أمين الوطني

أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com
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اتف��ق الحض��ور يف ندوة “متى س��يتأهل 
املنتخب البحريني لك��رة القدم إىل كأس 
الع��امل” عىل أهمية زيادة الدعم بش��تى 

أنواعه لكرة القدم
من أجل الوصول إىل الهدف املنش��ود يف 

التواجد بأكرب محفل عاملي كروي.
جاء ذلك، خ��ال الحلق��ة الحوارية التي 
اس��تضافها مجل��س إبراهي��م النفيع��ي، 

بحضور عدد من الشخصيات الرياضية.
وش��هدت الن��دوة أيًض��ا تكري��م طاقمنا 
املونديايل املكون من حكم الساحة الدويل 
نواف ش��كرالله والحكم املس��اعد الدويل 

يارس تلفت.
ويف بداي��ة اللقاء، رحب إبراهيم النفيعي 
بالحضور يف مجلس��ه، معرًبا عن ش��كره 
وتقدي��ره لطاقمنا املوندي��ايل عىل األداء 
املتميز الذي أظه��ره الطاقم خال إدارته 

ملباريات كأس العامل بروسيا 2018.

تخطيط

وقال العب نادي املحرق واملنتخب سابًقا 
وم��رف الفري��ق األول بالن��ادي حاليًّا 
إبراهي��م العيىس إن الوص��ول للمونديال 
يتطلب تخطيًطا عىل مدى طويل، مش��ًرا 
إىل أن العدي��د من األم��ور يجب توافرها 
ليتمكن املنتخب من الوصول إىل نهائيات 
كأس الع��امل ويف مقدمته��ا دراس��ة وضع 
الكرة وتطبيق االح��راف الريايض وفهمه 

بشكل صحيح.
أما رئيس نادي البس��يتني يحيى املجدمي 
فاستش��هد بنموذج منتخب كرواتيا الذي 
وص��ل نه��ايئ كأس العامل الس��نة الحالية، 
مش��رًا إىل أن البلد يقطنه 4 مايني نسمة 
فق��ط ومرت بظروف صعب��ة أيًضا، لكنها 

متكنت من تحقيق اإلنجاز.
وأوض��ح أن الدع��م ال��كايف غ��ر موجود 
لألندي��ة يف البحري��ن، لزي��ادة االهتامم 

باللعب��ة الش��عبية األوىل، مش��رًا إىل أن 
تقدي��م اهتامم أكرب سيس��تقطب العبني 
أكرث، وه��و األمر الذي من ش��أنه إخراج 

العبني عىل مستوى فني عال.
أما العب ن��ادي الرفاع الرقي واملنتخب 
س��ابقا ومدير ن��ادي الرف��اع حاليًّا خالد 
جاس��م النص��ف، فق��ال إن ك��رة القدم 
تتطلب صناع��ة وضخ أموال، مش��رًا إىل 
أن مخصص��ات األندية هنا تقل عاًما بعد 

اآلخ��ر، مبيًنا أن الوضع الح��ايل غر مهيأ 
لتأهل املنتخب للمونديال.

من جهته، قال رئيس قسم شؤون الحكام 
باتحاد الكرة جاس��م محم��ود إن التفاؤل 
يجب أن يكون س��مة ب��ارزة عىل املرحلة 

املقبلة مع اهتامم ودعم
ممث��ل جال��ة املل��ك لألع��امل الخرية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، ومع 
دعم االتحاد بتواجد وجوه شابة يتقدمها 
رئيس االتحاد الش��يخ عيل بن خليفة آل 

خليفة ونائبي الرئيس، مشرًا إىل
أهمية النظر بإيجابية نحو الفرة املقبلة.

أم��ا رئي��س رابطة ن��ادي املحرق س��عد 
محب��وب فأك��د أن امل��ادة أه��م عنرص 

للتطوير وتحقيق الطموحات.

بدوره، ق��ال املدرب الوطني صديق زويد 
إن الوصول لكأس العامل يتطلب التخطيط 
داعًيا إىل االس��تفادة م��ن منوذج تخطيط 

الحكام ووصولهم 
إىل املونديال.

وأض��اف: “منلك املنتخ��ب األوملبي حاليًّا 
بتشكيلة وعنارص قوية مع خربة تراكمت 
عرب تواج��د ذات املجموع��ة ألكرث من 3 
س��نوات، واملفرض أن ينصب الركيز عىل 

هذا املنتخب ودمجه مع عنارص املنتخب 
بالدراس��ة  يس��هم  ال��ذي  األم��ر  األول، 
واالجته��اد يف تكوي��ن منتخ��ب ق��وي”، 
مستشهًدا مبا عمله املدرب االملاين سيدكا 
الذي أرشف عىل “األحمر” س��ابًقا وطعم 
املنتخ��ب األول حينه��ا ب��� 8 العبني من 

األوملبي.

تكريم الحكام

ب��دوره، قال الحك��م نواف ش��كرالله إن 
الطاق��م أب��ىل ب��اء حس��نا يف املونديال، 
مقدم��ا ش��كره إلبراهي��م النفيع��ي عىل 

التكريم وجميع البحرينيني
ع��ىل دعمهم ومؤازرته��م للطاقم، مؤكًدا 
أن ه��ذا الواجب تجاه الوط��ن، ومتمنيًّا 
التوفي��ق يف القادم، مش��رًا إىل أن التفرغ 
الريايض منح الحكام فرصة كبرة لإلعداد 

بشكل مناسب للمونديال.
أما الحكم يارس تلفت، فقال إن املشاركة 
تكللت بالنجاح يف املونديال، مقدًما شكره 
لجميع الداعمني، ومشرًا إىل أن هذا األداء 

جاء بجهود ومل يأت من فراغ.

الحضور يتفقون على زيادة الدعم لتحقيق حلم الوصول للمونديال
في ندوة مجلس إبراهيم النفيعي التي شهدت تكريم الطاقم المونديالي

أحمد مهدي

حضور نس��ايئ الفت وبارز ش��هدته 
انطاق��ة دوري الفتي��ات من دوري 
خال��د بن حمد لكرة ق��دم الصاالت 
الس��ادس ال��ذي يقام تح��ت رعاية 
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، رئي��س االتحاد 
البحرين��ي أللعاب الق��وى، الرئيس 
لرياضة  البحريني  لاتح��اد  الفخري 
ذوي العزمي��ة س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليف��ة، ويقام الدوري 
بتنظيم من قبل وزارة شؤون الشباب 
والرياض��ة بالراك��ة م��ع املكت��ب 
اإلعامي لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة وتحت ش��عار #ملتقى_
األجيال يف الفرة من 24 يونيو املايض 
ولغاية 7 أغسطس املقبل، حيث يأيت 
هذا الدوري ضمن مبادرات س��موه 
الداعمة للشباب يف املجالني الريايض 
واإلنساين، حيث جاء الحضور يف ظل 
الرعاي��ة واالهت��امم الكبرين الذي 
تحصل عليه هذه الفئة من مختلف 
الجهات والس��عي الدائم نحو دعم 
رياض��ة امل��رأة واس��تمرار دعمه��ا 
الرياضية وبخاصة  األلعاب  مبختلف 
لعبة ك��رة الق��دم داخ��ل الصاالت 
التي أصبحت إحدى الرياضات التي 
تشهد مامرسة واسعة من قبل هذه 

الفئة.
ويق��ام الدوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قب��ل املراكز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتيات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات
وشهد افتتاح دوري الفتيات حضور 
كا م��ن الدكت��ورة ش��يخة الجيب 
الوكيل املس��اعد للخدمات الربوية 
واألنش��طة الطابية ب��وزارة الربية 
والتعلي��م، وفاطم��ة التت��ان حك��م 

صاالت باالتحاد الكويتي لكرة القدم، 
والش��اعرة سبيكة الش��حي، وهديل 
س��امل مرزوق مديرة ن��ادي “يو كان 
جم” بدولة الكويت، وأماين النفيعي 
وأهلها،  البحري��ن  صاحبة حس��اب 

والكاتبة البحرينية أمرة البلويش.
وقال��ت الدكتورة الجي��ب إن إقامة 
دوري الفتي��ات هي لفتة كرمية من 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
تهدف ملنح الفرصة للفتيات إلظهار 
مواهبهن مبا يشكل مكس��ًبا إضافيًّا 
لرياضة الفتي��ات، والتي تخدم هذه 
البحريني،  الريحة م��ن املجتم��ع 
مؤكدة أن مبادرة س��موه لها الكثر 

م��ن اإليجابي��ات ي��أيت يف مقدمتها 
دعم وتشجيع الشباب عىل مامرسة 
الرياضة واعتبارها منط حياة صحي، 
مشرة إىل كلمة سموه وتأكيده عىل 
أهمية مامرس��ة الرياض��ة من أجل 

مجتمع صحي.
وعربت الجيب عن شكرها وتقديرها 
وجمي��ع  العلي��ا  املنظم��ة  للجن��ة 
العاملني يف ال��دوري عىل جهودهم 
الكبرة يف تنظيم هذا امللتقى الشبايب 
الذي يتواجد فيه��ا مختلف أطراف 
املجتمع البحريني وفئاته، مؤكدة أن 
استمراره للعام السادس عىل التوايل 
دلي��ل عىل األه��داف النبيل��ة التي 

يحملها وتجسدت جميعها عىل أرض 
الواقع.

نتائج المباريات

شهدت انطاقة دوري الفتيات تعادالً 
مثرًا بني فريقي العطاء والقوة وبثاثة 
أه��داف ملثله��ا بعد مباراة ش��هدت 
تنافًس��ا كب��رًا بني العب��ات الفريقني، 
وحصد كل فريق نقطة التعادل، وبعد 
ش��وط أول انتهى لصالح القوة بثاثية 
لهدف بعد أن بدأ الفريق بقوة ونجح 
يف اس��تثامر اندف��اع العب��ات العطاء 

وتقدموا بالنتيجة.
ورضب فريق اإلرصار بق��وة يف بداية 
مش��واره بدوري الفتي��ات من خال 
فوزه الكبر الذي حققه عىل حس��اب 
فريق الثقة بخمسة عرة هدًفا دون 
مقابل ليحصد أول 3 نقاط وضعته يف 
الثاني��ة، فيام تكبد  صدارة املجموعة 
الثقة خس��ارته األوىل وبق��ى رصيده 

خاليا من النقاط.
وحصد فريق األمل ثاث نقاط بجدارة 
بعد الفوز عىل العزمية بخمسة أهداف 
مقاب��ل هدفني ضمن املجموعة األوىل 
سجلهم عطاف نبيل )12 و 25(، منرة 
الحمدان )2 و 22( وزيزي محمد )5(، 
وس��جل ه��ديف العزمية مريم حس��ن 

)25( وليليا سبكار )31(.
وحقق فريق التح��دي فوزًا كبرًا عىل 
فري��ق اإلرادة )16/1( ضمن مباريات 
املجموع��ة الثاني��ة ل��دوري الفتيات، 
وس��جل للفائز املتألقة آية باسم أحد 
ع��ر هدًفا )8 و 13 و 18 و 19 و 20 
و 23 و 24 و 27 و 29 و 33 و 40(، 
وإمي��ان الختال )4 و 11 و 13 و 34 و 
36(، وس��جلت هدف اإلرادة الوحيد 

مريم محمد )15(.

في دوري خالد بن حمد للصاالت

حضور نسائي الفت في انطالقة منافسات الفتيات
لجنة اإلعالم واالتصال        دوري خالد بن حمد:

من لقاء اإلصرار والثقة

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة

)تصوير: خليل إبراهيم( تكريم الحكم نواف شكراهلل 

جانب من الحضورالحضور في الندوة

تكريم الحكم المساعد ياسر تلفت إبراهيم النفيعي

شباب اليد يخسر آسيويا أمام 
كوريا الجنوبية

تعرض منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد اىل أول خسارة يف البطولة 
اآلسيوية السادسة عر واملقامة حالياً يف مدينة صالة العامنية، وذلك 

عىل يد املنتخب الكوري الجنويب بنتيجة ) 32/ 25 ( يف ثاين مباريات 
املنتخبني بالدور الثاين من البطولة. وبهذه الخسارة تبقت ملنتخبنا مباراة 
أخرة أمام املنتخب العامين يف الساعة الرابعة وخمس وأربعني دقيقة من 

مساء اليوم ) األحد( والتي يحتاج فيها منتخبنا اىل الفوز للحصول عىل 
بطاقة التأهل اىل الدور قبل النهايئ من البطولة.

وعودة اىل املباراة فقد انتهى شوطها األول بتقدم املنتخب الكوري بنتيجة 
)14/ 11 ( بعد أداء تبادل فيه الطرفان األفضلية يف معظم الفرات مع 
تفوق املنتخب الكوري من حيث الركيز عىل املرمى، يف املقابل كانت 

البداية جيدة ملنتخبنا يف النصف األول والذي شهد أداًء متوازناً يف الدفاع 
والهجوم وتألق الحارس قاسم الشويخ، وكان األفضل بني العبينا، ويف 
الهجوم برز الاعبان عبدالله الزميور وعبدالله عيل يف الدقائق األوىل 
والتي منحت منتخبنا أحقية التقدم بفارق هدفني بعدما كان متأخراً 
بنتيجة )4/ 1( بعدما ظهر الفريق بصورة منظمة يف الهجوم ونجح يف 
التقدم بفارق هدفني ) 8/ 6( من رمية جزائية لاعب فاضل املقايب يف 

منتصف الشوط، إال أن األمور رسعان ما تحولت ملصلحة الكوريني بسبب 
األخطاء الفنية يف الهجوم، والتي أدت اىل تراجع منتخبنا وإضاعة أكرث من 

هجمة متتالية بسبب الترسع واالستعجال، مام اضطر الجهاز الفني إىل 
طلب الوقت املستقطع وإجراء بعض التغيرات الهجومية بإرشاك محمد 

حبيب وفاضل املقايب ومحمد حسني يف الخط الخلفي، ومعها تحسن 
األداء بصورة نسبية ومتكن املنتخب من تقليص الفارق لكن إضاعة 

الكرات السانحة عادت من جديد وكلفتنا مثن الخروج متأخرين يف هذا 
الشوط بفارق 3 أهداف. فارق النتيجة بدأ يف الزيادة، ومع الدخول 

يف الدقائق العر األخرة وصل الفارق اىل 7 أهداف ) 27/ 20( ومعها 
اتضحت الصورة بشكل أكرب بعدما سيطر املنتخب املنتخب الكوري عىل 

أجواء املباراة.

لقطة من المباراة

األول الفريق  به  ندعم  قويًّا  أولمبّيًا  منتخبًا  نمتلك  زوي��د: 
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حلق منتخبنا الوطني للش��باب للكرة 
الطائ��رة ب��أول انتص��ار يف البطول��ة 
اآلسيوية التاسعة عرشة للشباب تحت 
20 عام��ا والتي تحتضنها اململكة حتى 
28 الش��هر الج��اري بعدما تغلب عىل 
نظ��ره العراقي بثالثة أش��واط نظيفة 
يف املواجه��ة الت��ي جمعته��ا مس��اء 
أمس األول )السبت( ضمن منافسات 
الدور التمهيدي )التصنيفي( ولحساب 
املجموع��ة الرابعة ع��ىل صالة االتحاد 

مبدينة عيىس الرياضية.
وس��يلتقي منتخبنا الي��وم األحد بثاين 
مباريات��ه أمام منتخب قطر الس��اعة 
الس��ابعة مس��اء ع��ىل صال��ة االتحاد 

بهدف تحقيق الفوز الثاين.
لع��ب منتخبن��ا من��ذ الش��وط األول 
بالتشكيلة املكونة من محمد هرونة يف 
اإلعداد ومحمود عبدالحس��ن ومحمد 
العب��ار مبرك��ز )4(، ومحم��د جاس��م 
وحس��ن حيدر الش��اخوري مبركز )3( 
وحسن الحداد مبركز )2( باإلضافة إىل 

الليربو حسن عبدالله.
س��يطر منتخبنا عىل مجريات الشوط 
األول باإلرس��ال الق��وي ال��ذي ب��دأه 
الشاخوري ليستحوذ عىل اإلرسال منذ 
النقطة األوىل وحتى السادس��ة ليتقدم 
منتخبنا 6/1 مس��تغال حال��ة االرتباك 
وسوء االس��تقبال لنظره العراقي، مع 
بروز حوائط الصد يف أكرث من مناس��بة 
يف ظل أسلوب اللعب املفتوح للعراق 
واالعت��اد عىل األط��راف حيث يوجد 

صاحب اشنان.
ورغ��م التق��دم بف��ارق مري��ح إال أن 
تراجع أداء منتخبن��ا وكرثة األخطاء يف 
الفرصة  أتاح��ت  الهجوم واالس��تقبال 
للمناف��س تقلي��ص الف��ارق إىل ثالث 
نقاط عن��د النتيج��ة 20/17 ومن ثم 
التعادل 20/20، ليصح��و منتخبنا من 
جدي��د يف الش��ق الهجوم��ي ويتقدم 
23/21 وم��ن إرس��ال ضائ��ع للعراق 
24/21 قب��ل أن ينفذ الش��اخوري كرة 
رسيعة من منتصف الش��بكة أنهى بها 

الشوط 25/23.
يف الش��وط الثاين لع��ب املنتخب برتم 
بطيء وعدم فاعلية هجومية وأسلوب 
مكش��وف عىل الشبك وس��ط صحوة 
عراقي��ة جي��دة يف الهج��وم وتنظي��م 
حوائط الصد واس��تغالل عدم استقرار 
الك��رة األوىل ل��دى منتخبن��ا، ليتقدم 
العبين��ا  ولك��ن   ،16/11 العراقي��ون 
اس��تطاعوا تقليص الفارق شيئا فشيئا، 
وكان التع��ادل بكرت��ن متتاليت��ن من 
حائ��ط صد ملحم��د عبدالل��ه لتصبح 
النتيج��ة 22/22، وقد أج��رى املدرب 
يوس��ف خليفة تغيرا منتصف الشوط 
الث��اين بإدخال حس��ن ثام��ر بدال من 
حس��ن الح��داد ودخول جاس��م تريك 
بدال م��ن محمود عبدالحس��ن، وكان 
التبديالت ناجحة، حيث استطاع ثامر 
أن يح��رز رضبة هجومي��ة ناجحة من 
مرك��ز )2(، ومن إرس��ال مبارش لنفس 

الالعب فاز املنتخب 28/26.
يف الشوط الثالث تقدم منتخبنا بفارق 
مري��ح من��ذ البداية 6/2 ث��م 17/11 
باس��تخدام س��الح اإلرس��ال الضاغط 
للتأث��ر عىل اس��تقبال الخصم بجانب 
حائ��ط الصد بقي��ادة محمد جاس��م 
بجان��ب تألق الحداد والش��اخوري يف 
الشق الهجومي ليرتاجع أداء املنتخب 
العراقي كثرا قبل أن ينهي الشاخوري 
نقطة الشوط برضبة ساحقة من مركز 

3 بنتيجة 25/15.
مواجهات اليوم

الثاين  الي��وم  تقام ضم��ن منافس��ات 
التاسعة عرشة  من البطولة اآلس��يوية 
بال��دور  مواجه��ات  مث��ان  للش��باب 
التمهي��دي )دور املجموع��ات(، فعىل 
صالة االتح��اد البحريني للكرة الطائرة 
 11:30 الس��اعة  يلتق��ي  )الرئيس��ة( 
كال م��ن منتخ��ب تايبي��ه وباكس��تان 
)املجموعة الخامسة(، ومنتخب الصن 
وكوري��ا الس��اعة 2 ظه��را )املجموعة 
األوىل(، ومنتخب تايلند وتركانس��تان 

الساعة 4:30 عرصا )املجموعة الثانية(، 
ومنتخب البحرين أمام قطر الس��اعة 

7:00 مساء )املجموعة الرابعة(.
وعىل صال��ة االتح��اد البحريني للكرة 
الطائرة يلتقي كل من مكاو واملالديف 
الس��اعة 11:30 )املجموع��ة الثامنة(، 
ويلتق��ي منتخب الهند أم��ام نيوزلندا 
الس��اعة 2 ظهرا )املجموعة السابعة(، 
ويلتقي منتخب سريالنكا أمام أسرتاليا 
الساعة 4:30 عرصا )املجموعة الثالثة(، 
ويلتق��ي منتخ��ب اإلم��ارات واألردن 
الساعة 7 مساء )املجموعة السادسة(.

إيران يطيح بحامل اللقب 
والسعودية يتعثر باالفتتاح

خرس املنتخب السعودي أوىل املواجهات 
يف البطول��ة بعدما هزم من الصن تايبيه 
بثالثة أش��واط نظيفة )25/18، 25/19، 
25/18( ضم��ن منافس��ات املجموع��ة 
الخامس��ة، حيث س��يطر منتخب تايبيه 
عىل مجريات املب��اراة ليقتنص أول فوز 

يف مشواره اآلسيوي.
وخطف منتخ��ب ماليزيا االنتصار األول 
بعدم��ا تغل��ب ع��ىل املالدي��ف بثالثة 
أش��واط نظيفة )25/9، 25/19، 25/10( 
ليكسب أول ثالث نقاط ضمن منافسات 

املجموعة الثامنة.

ونجح املنتخب الياب��اين يف التغلب عىل 
تايلند بثالثة أش��واط نظيف��ة )25/19، 
ث��الث  أول  ليكس��ب   )27/25  ،25/17
نقاط بكل جدارة، وذلك ضمن منافسات 

املجموعة الثانية. 
وأط��اح املنتخب اإلي��راين بالصن حامل 
اللقب بعدما تغلب عليه بثالثة أش��واط 
نظيف��ة )25/22، 25/13، 25/22( وذلك 
ضمن منافسات املجموعة األوىل ليؤكد 
عن نواي��اه الجادة يف اس��تعادة اللقب 
الذي ذهب ملصلحة منافسه يف النسخة 
املاضية التي اقيمت يف الصن تايبيه عام 

.2016
ومتكن املنتخب الس��رالنيك من التغلب 

عىل كازاخس��تان بثالثة أش��واط مقابل 
شوط )23/25، 25/16، 29/27، 25/10( 
وذلك ضمن منافسات املجموعة الثالثة، 
واس��تطاع منتخب هونج كونج أن يفوز 
عىل األردن بثالثة أش��واط مقابل شوط 
)20/25، 25/22، 26/24، 26/24( ضمن 

منافسات املجموعة السادسة.
الناق��ل الح��رصي يرفض بي��ع الحقوق 

للرياضية
مل تحص��ل قناة البحري��ن الرياضية عىل 
حقوق نقل منافسات البطولة اآلسيوية 
ال��� 19 للش��باب تحت 20 عام��ا والتي 
تحتضنها اململكة حتى 28 الشهر الجاري، 
وذلك بسبب رفض الناقل الحرصي قناة 

“الدوري وال��كأس القطرية” يف املنطقة 
بيع الحق��وق لتلفزيون البحرين يف ظل 
االتفاق املربم بينها وبن االتحاد اآلسيوي 

للكرة الطائرة.
ودخل االتح��اد البحريني للكرة الطائرة 
يف سلس��لة من املفاوض��ات مع االتحاد 
اآلس��يوي والرشيك اإلعالم��ي للحصول 
عىل حق��وق النق��ل التلفزي��وين إال أن 

جميع املفاوضات تكللت بالفشل.
ومبوج��ب ذل��ك، ل��ن يك��ون مبق��دور 
البحرينية متابع��ة مباريات  الجاه��ر 
منتخبنا وباقي منافس��ات البطولة عىل 
شاش��ة قن��اة البحرين الرياضية أس��وة 
ببطول��ة العامل للناش��ئن تحت 19 عاما 

التي أقيمت العام املايض يف اململكة.
جاس��م: حققن��ا األه��م وتأثرن��ا برهبة 

االفتتاح 
ق��ال الع��ب منتخبن��ا الوطن��ي محمد 
جاس��م أن رهبة املباراة االفتتاحية هي 
الت��ي أدت إىل تراجع األداء وعدم ظهور 
املنتخب مبستواه الحقيقي، لكنه أكد أن 
املنتخب حقق األهم بفوزه بأول املباراة، 
وه��و فوز مهم يش��كل دفع��ة معنوية 

كبرة للمنتخب.
وأضاف جاس��م أن “ارتكبنا العديد من 
األخطاء عىل مس��توى الهجوم واستقبال 
الك��رة األوىل، ولكن ذلك طبيعي يف أول 
مباراة بالبطولة وأنا عىل ثقة بأن العبينا 
قادرون ع��ىل التعويض والظهور بصورة 

افضل يف قادم املباريات”.
وش��كر جاس��م الجاه��ر البحريني��ة 
الت��ي حرضت مل��ؤازرة املنتخ��ب، وقال 
إنها ش��كلت أهم عنارص الف��وز متمنيا 

مبواصلة تواجدها لتحفيز الالعبن.
الحداد: الفوز تحقق بجدارة

عرب الالعب حس��ن الحداد عن سعادته 
الكبرة بتحقي��ق أول انتصار يف البطولة 
اآلسيوية، وقال إن الفريق استحق الفوز 
عن جدارة، وأنه م��ا زال بجعبة الفريق 
الكثر من املستوى ليقدمه يف املباريات 

القادمة.
وق��ال الحداد “صحي��ح أن الفريق وقع 
يف الكث��ر من األخطاء ولكننا اس��تطعنا 
الع��ودة يف الش��وط الثاين رغ��م الفارق 
أداء  بنف��س  كان��وا  والب��دالء  الكب��ر 
األساس��ين، ما يعني أن جميع عنارص 
املنتخ��ب هم ع��ىل نف��س الدرجة من 

املستوى واألداء”.
وحث الح��داد الجاهر البحرينية عىل 
التواج��د بصورة أكرب لتش��جيع الالعبن، 
مش��را إىل أن املنتخب سيسعى لتقديم 
الصورة املرشفة وس��يظهر بشكل أفضل 

يف املباريات القادمة.

أبوشنان: الجمهور البحريني 
أثر علينا

اع��رتف العب منتخب الع��راق صاحب 
أبوش��نان بأفضلي��ة منتخبن��ا الوطن��ي 
واس��تحقاقه لخطف الفوز عىل ضوء ما 

قدمه من مستوى متميز.
وأضاف أبوش��نان أن الجمهور البحريني 
كان أحد األس��باب الت��ي أربكت العبي 
فريق��ه يف املواجهة وتس��ببت بانحدار 
املس��توى، كا أوض��ح أن منتخب بالده 
دخ��ل يف سلس��لة م��ن األخط��اء عىل 
مستوى االس��تقبال والهجوم، وقد نجح 
املنتخ��ب البحريني يف زعزعة اس��تقبال 

فريقه باإلرسال الضاغط.
وأض��اف أن أعداد املنتخ��ب كان جيدا، 
وقد أجرى معس��كرا تدريبي��ا ببلغاريا، 
وسيس��عى إلظه��ار كل م��ا بقوت��ه يف 

املباريات القادمة للظهور املرشف.

العراق شباب  على  انتصار  بأول  يحلق  منتخبنا 
في افتتاح البطولة اآلسيوية للكرة الطائرة

حسن علي

محمد جاسم متحدثا لـ” البالد سبورت”

فرحة بحرينية بالفوز

صاحب أشنان

من لقاء تايلند واليابان

من لقاء ايران والصين

من لقاء منتخبنا والعراق

الجماهير آزرت المنتخب بقوة

قادة الفريقين قبل انطالق المباراة

حسن الحداد

جانب من كبار الحضور

األح�����م�����ر ي����اق����ي ق���ط���ر ب���ث���ان���ي ال����م����واج����ه����ات ال���ي���وم
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وكاالت: بعييد عام محبط يف مسييرته 
الكروييية وحياته خارج امللعب، تبدو 
الفرصة سانحة أمام نجم املدفعجية، 
للبحييث عيين بداية جديييدة، تحت 
قيادة املدير الفني الجديد آلرسيينال 

أوناي إميري.
وحتى يف العطلة، ال يستطيع الالعب 
مسعود أوزيل االبتعاد عن معشوقته، 
ولهييذا، نرش النجييم األمليياين الدويل 
صورة له عىل الشيياطئ هذا األسبوع 

وهو يركل الكرة مع األطفال.
وكتب أوزيل إىل جييوار الصورة التي 
ظهر فيها سييعيدا بشكل مل يعهده يف 
الشييهور القليلة املاضية “يف أي وقت 

ويف أي مكان” .
وبعد موسم محبط مع آرسنال، وأزمة 

الصور التي التقطها مع الرئيس الرتيك 
رجييب طيب أردوغان، جيياء الخروج 
املبكيير ألوزيل مع املنتخييب األملاين 
من الييدور األول لبطولة كأس العامل، 
ليكييون لطميية جديدة لهييذا النجم 

الشهر يف عام حافل باإلحباط.
ولهذا، يأمييل أوزيل، يف بداية جديدة 
من خالل املوسم الجديد والذي يبدأ 

االستعداد له من سنغافورة.
وبعد انتهاء عطلته، سيييتوجه أوزيل 
إىل سيينغافورة اليييوم األحييد حيييث 
يرافق زمييالءه بفريييق “املدفعجية” 
يف جوليية تسييويقية وتدريبية مهمة، 
يخييوض خاللهييا مباراتييني وديتني يف 
غاية األهمييية أمام أتلتيكييو مدريد 
وباريس سييان جرمان، ضمن الكأس 

الدولييية لألبطييال. وميين املؤكد أن 
الجولة سييتكون الفرصيية األوىل أمام 
أوزيل لرتك انطبيياع جيد لدى إميري، 
الييذي تييوىل تدريب آرسيينال مؤخرا 
خلفا للمدرب الفرنيس آرسني فينجر.

وتحت قيادة إميري، سيييكون أوزيل 
مطالبييا بإثبييات جدارته ميين ناحية، 
وكسييب ثقيية الجامهر مجييددا من 

ناحية أخرى.
وأدرجت صحيفة “ليكيب” الفرنسية 
الرياضية املتخصصة اسم أوزيل ضمن 
قامئتها ألسييوأ تشييكيلة ميين الالعبني 

الذين خاضوا املونديال الرويس.
وضمت التشييكيلة اثنييني آخرين من 
العبييي املنتخب األملاين )مانشييافت( 

وهام توماس مولر وسامي خضرة.

ويييرى إميري أنه يحتيياج لبذل بعض 
الجهييد يف البداية، إلعييادة أوزيل إىل 

تقديم مستواه املعهود.
وقييال إميييري “املنتخييب األمليياين مل 
يحقق ما يريييده... أريده أن يحصل 
عىل قسييط من الراحيية، وعندما يأيت 

إلينا، أتطلييع ألن يكون بحالة ذهنية 
جيدة”.

ووعييد إميييري “مسييعود العب مهم 
للغاية بالنسييبة لنا. نريد مساعدته.. 
أريد العمل معه بشييكل عام وبهدف 

تحسني مستواه مع الفريق”.

وكاالت: ستخضع كرة القدم األفريقية 
لجلسات استشييفاء عىل مدار يومني 
يف املغرب بعد فشييل 5 من منتخبات 
القييارة يف اجتياز الدور األول يف كأس 

العامل يف روسيا.
وخرجييت ميير واملغييرب وتونييس 
دور  ميين  والسيينغال  ونيجريييا 
املجموعات يف روسيييا لتصبح أفريقيا 
بييدون ممثييل لهييا يف أدوار خييروج 
املغلييوب ألول مييرة منييذ نهائيييات 

.1982

ومسييؤولون  مدربييون  وسيييناقش 
من الييدول الخمس أسييباب النتائج 
املخيبة خالل اجتامع بالرباط ينظمه 
االتحييادان اإلفريقي واملغييريب للعبة 

اليوم األحد، وغداً االثنني.
وقال إميانويل أمونييك العب نيجريا 
السييابق، وعضو مجموعة للدراسات 
الفنية تابعيية لالتحاد الدويل )الفيفا( 
لتحليل كأس العامل “كانت خيبة أمل 

ملنتخبات أفريقيا وللقارة”.
وأضيياف “توقييع كثييرون أن تحييرز 

منتخبييات إفريقيا تقدمييا وأن تبني 

عىل النتائج السييابقة لكن لألسف مل 

يتحقق هذا”.

وتابييع “ندرك جميعييا أن كرة القدم 

تطورت كثييرا وستسييتمر يف التغير 

وإذا مل نتحمل املسييؤولية يف أفريقيا 

ونتوصييل لطييرق لتطوييير املواهب 

الصاعدة سنواصل العيش يف األحالم”.

رئيييس  إنفانتينييو،  وكشييف جييياين 

الفيفا األسييبوع املايض، عن أن فشل 

فييرق إفريقيا يف اجتييياز الدور األول 

كان محييل نقاش بني كبار مسييؤويل 

املؤسسة ألنها قضية تدعو للقلق.

وخالل تاريييخ كأس العييامل كان أكرب 

إنجيياز أفريقييي هو وصييول 3 فرق 

فقط لدور الثامنييية وهي الكامرون 

يف 1990 والسنغال يف 2002 وغانا يف 

.2010

وكاالت: أكييد نييايب كيتييا، املنضم 
ميين  قادًمييا  لليفربييول  حديًثييا 
اليبزيييج، أنييه تلقييى العديد من 
العروض، ولكنييه اختار االنضامم 

للفريق االنجليزي.
وقييال كيتا يف تريحات لصحيفة 
“تليجراف”: “كل ما يقال صحيح 
عيين وصول عييروض ميين أندية 
أخرى لضمي، ولكن املدير الفني 
يورجيين كلوب لعب دورا كبرا يف 

انتقايل لليفربول”.
وأضيياف “تحدثت إىل كلوب قبل 
عام بالضبط، والكلامت التي قالها 
يل حييول مرشوع الفريق أقنعتني 
بالفعل، لقييد رأيت تطور الفريق 
طييوال املوسييم املييايض، وكنييت 
حريصييا جدا عىل القدوم إىل هنا، 
نحن منلك الجودة يف خط الوسط 

وآمييل أن أمتكيين يف املسيياهمة 
بإضفاء املزيد منها”.

وتابييع “تحدثت أيًضا إىل سيياديو 
ميياين، وحدثني عيين مدى عظمة 
عيين  وأخييربين  النييادي،  هييذا 
اإلمكانيييات التييي ميتلكونهييا يف 
الفريق، ماين مبثابة أخ بالنسبة يل، 
لقد لعبنا معا يف سالزبورج، ومنذ 
ذلك الوقت تجمعنا صداقة قوية، 

ونحن دامئا عىل تواصل”.
وعيين فرحيية الشييعب الغينييي 
بانتقالييه للريدز، قييال: “لقد جن 
النيياس هنيياك، يتابعون  جنييون 

ليفربول بشكل كبر”.
وواصل “إنه أمر أشييبه بالجنون، 
االهتامم بليفربييول ضخم هناك، 
النيياس يقومييون بييرشاء قمصان 
الفريييق أو حتى أي قميص أحمر 

اللون، هييذا مينحنييي دافعا قويا 

لتقديييم أفضل ما لييدي من أجل 

الفريق”.

وتابييع “أحببييت الرقييم 8 منييذ 

الطفولة، هو الرقييم الذي ارتداه 

والدي حييني كان يلعب، أعلم أنه 

رقييم كبيير يف  ليفربول، بسييبب 

سييتيفن جرارد، وأنا سييعيد جًدا 

بارتدائه، لكن لن هذا لن يشييكل 
عيل ضغطا، سييأركز عييىل تقديم 

أفضل ما لدي”.
وأردف “أنا العب وسييط وودامئًا 
ما كان ستيفن جرارد هو قدويت، 
يف طفولتييي اعتييدت عىل اللعب 
يف الشييوارع وأنا أرتييدي قميص 
ليفربول الخاص به، دامئا ما كنت 

أرغب أن أكون مثله”.
واختتم “أنا مشيياهد جيد للكرة 
اإلنجليزية، ومعتاد عىل مثل هذه 
التحديات البدنية التي سأواجهها 
يف الييدوري اإلنجليييزي، وآمل أن 
أتأقلم بشييكل كبر مع ذلك، من 
قبل  التحضرية  املباريييات  خالل 
بداية املوسم، استعادة الكرة هو 

العمل املحبب بالنسبة يل”.

أوزيل ينتظر البداية الجديدة

جنون كيتا

)وكاالت(: متكن بوروسيا دورمتوند 
األملاين، من الفوز عىل مانشسرت سيتي 

اإلنجليزي، بهدف نظيف، يف افتتاح 
كأس األبطال الودية الدولية، عىل 

ملعب سولجر فيلد، بالواليات املتحدة 
األمريكية. أحرز هدف اللقاء الوحيد، 
األملاين ماريو جوتزه من ركلة جزاء يف 

الدقيقة )28( من زمن املباراة.
وأجرى بيب جوارديوال، ولوسيان فافر، 
مدربا مانشسرت سيتي، ودورمتوند عىل 

الرتتيب، العديد من التغيرات طوال 
املباراة، بهدف تجهيز معظم الالعبني 

قبل بداية املوسم الجديد.
وأعرب فافر، عن سعادته بعد تحقيق 
االنتصار، وقال خالل تريحاته عقب 
املباراة: “لقد كان اختبارًا جيًدا، حيث 
كانت لدينا بعض التوليفات الجيدة”.

فوز دورتموند 
على سيتي

وكاالت: كشفت تقارير صحافية 
إنجليزية عن أنَّ الفرنيس تيري هرني، 

املدرب املساعد ملنتخب بلجيكا، 
وأسطورة آرسنال السابق، يقرتب من 
بدء مهمة إنجليزية، يف الفرتة املقبلة.
وأكدت صحيفة “ذا صن” الربيطانية، 
أمس، أنَّ أستون فيال، يسعى لتعيني 
هرني، مديرًا فنًيا للفريق، بعد فشل 

النادي يف التأهل لبطولة الدوري 
اإلنجليزي املمتاز. وأوضحت أن أستون 

فيال، الذي اشرتى امللياردير املري 
ناصيف ساويرس، معظم أسهمه مؤخرًا، 

ينوي إحداث “تغير جذري”، حيث 
يعتزم إقالة ستيف بروس، املدير الفني 
الحايل للفريق، وتعيني هرني، بدالً منه.

وذكرت أن هرني قرر االبتعاد عن مجال 
اإلعالم والتحليل، والرتكيز يف التدريب، 

بعد مشواره الناجح مع بلجيكا، إذ 
احتل الشياطني الحمر املركز الثالث يف 

بطولة كأس العامل.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية 
إسبانية، عن غضب برشلونة مام يرتدد 

من شائعات حول نجم الفريق، الفرنيس 
عثامن دميبيل، املتوج مع منتخب بالده، 
مؤخرًا، بلقب بطولة كأس العامل 2018 

يف روسيا. وأشارت صحيفة “موندو 
ديبورتيفو” اإلسبانية، إىل أن دميبيل 

ليس للبيع ولن يدخل ضمن أي عملية 
انتقال، بعدما قالت تقارير إنجليزية، 

إن النادي يفكر يف إدخاله ضمن 
صفقة ضم البلجييك إيدين هازارد من 

تشيليس. وأوضحت أن الالعب الفرنيس 
سيبقى يف كامب نو، وأن الجهاز الفني 

بقيادة إرنستو فالفردي، يراهن عىل 
الشاب البالغ من العمر 21 عاًما.

وذكرت أن إدارة النادي تشعر بالثقة يف 
دميبيل، الذي يتمتع مبهارات رائعة فضاًل 

عن صغر سنه.

وكاالت: يعيش أدريان رابيو، العب 
وسط باريس سان جرمان، مرحلة 

عصيبة يف مشواره الكروي، منذ بداية 
الصيف الجاري. وأشارت صحيفة “لو 

باريزيان” الفرنسية، يف تقرير لها إىل أن 
رابيو واجه أزمة باستبعاده من قامئة 

فرنسا التي شاركت يف كأس العامل، ثم 
رفض الالعب الشاب االنضامم للقامئة 

االحتياطية، مفرًسا قراره يف بيان رسمي.
وأضافت أنَّ رابيو التزم الصمت التام، 

ليقيض إجازته السنوية بأحد املنتجعات 
الشهرة يف عزلة وهدوء تام، قبل أن 

يجد نفسه يستعد للموسم املقبل تحت 
قيادة مدرب جديد.

وذكرت أنَّ “مصر رابيو مع النادي 
البارييس بات غامضا يف ظل رفض 

تجديد تعاقده الذي ينتهي الصيف 
املقبل، منتظرا خطوة جادة من إدارة 

برشلونة لضمه ليتخلص من بيئة 
الضغوط املحيطة، ويخوض تحدًيا 

جديًدا.
ولفتت إىل أن برشلونة ومديره الريايض 

إيريك أبيدال، يواجهان حالة من 
التعنت يف التفاوض مع مسؤويل النادي 

البارييس.

مغامرة هنري

 برشلونة 
يتمسك بديمبلي

مأزق رابيو

وكاالت: رغم اقرتاب هوكنهايم من 
هيبنهايم مسقط رأسه، مل يسبق 
للسائق األملاين الشهر سيباستيان 
فيتيل، الفوز بسباق جائزة أملانيا 

الكربى عىل مضامر هوكنهايم 
يف إطار منافسات بطولة العامل 

)الجائزة الكربى( لسباقات سيارات 
فورموال 1.

ولكن فيتيل، سيكون يف أمس 
الحاجة اليوم األحد للفوز بلقب 

هذه النسخة من السباق األملاين يف 
هوكنهايم لتعزيز صدارته للرتتيب 

العام للبطولة.
ويتصدر فيتيل سائق فريق فراري 
الرتتيب العام للبطولة قبل سباق 
اليوم، بفارق 8 نقاط فقط أمام 
الربيطاين لويس هاميلتون سائق 

فريق مرسيدس.
ويأمل فيتيل، يف الفوز بالسباق 

اليوم ليوسع الفارق مع هاميلتون 
الذي فاز بآخر نسختني سابقتني من 

هذا السباق.
وكان هذا السباق قد استبعد من 
جدول سباقات البطولة يف العام 

املايض كام يبدو مستقبل السباق يف 
مهب الريح.

وتقع هوكنهايم عىل بعد نحو 50 
كيلومرتا من هيبنهايم مسقط رأس 

فيتيل ولكن الفوز الوحيد لفيتيل 
بالسباق األملاين كان قبل 5 سنوات، 
وعىل مضامر آخر هو نوربرجرينج.

وقال فيتيل “رمبا نستطيع الفوز 
هذا العام، العديد من األصدقاء 

واألقارب سيكونون ضمن املشجعني 
وهو ما يجعل هذا السباق خاصا”.

ويأمل منظمو السباق يف حضور 
أكرب عدد من الجامهر منذ 12 عاما 
عندما كان األسطورة األملاين مايكل 
شوماخر هو نقطة الجذب الرئيسة 

للسباق.
كام ينتظر أن يحرض السباق عدد 

كبر من الجامهر الهولندية ملؤازرة 

الهولندي ماكس فرستابن سائق 
فريق ريد بول.

واحتل فرستابن وزميله يف فريق 
ريد بول دانيال ريتشاردو املركزين 

الثالث والثاين عىل الرتتيب خلف 
هاميلتون يف هذا السباق قبل 

عامني.
ويأمل فريق مرسيدس بقيادة 
سائقه هاميلتون حامل لقب 

البطولة يف العودة بقوة بعدما فاز 
الفريق بسباق واحد فقط يف آخر 

خمسة سباقات أقيمت من البطولة.
ويسود التفاؤل فريقي فراري 

ومرسيدس يف الفوز بسباق 
اليوم علام بأن 11 من 21 نرا 

حققها فريق فراري يف سباق 
فورموال األملاين كانت عىل مضامر 

هوكنهايم، وهو رقم قيايس 
لالنتصارات التي يحققها أي 

فريق عىل املضامر.

األنظار نحو فيتيل في هوكنهايم

مسعود أوزيل

نابي كيتا

منتخبات إفريقيا خرجت من المونديال بفشل جماعي

سيباستيان 
فيتيل

إفريقيا 
تبحث عن الحلول
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- أين مسقط الرأس؟
كن���ا ن�سك���ن يف املنام���ة، ثم انتقلن���ا للعي�ش 
يف املح���رق وكنت حينه���ا اأ�سغر اإخ���واين وعمري 
3 �سنوات، ق�سينا اأط���ول فرتة عمرنا يف املحرق 
وقب���ل 20 عاًم���ا فق���ط ا�سطررن���ا لالنتق���ال اإلى 
حدائق احلواج على �سارع البديع، حيث اإن العائلة 
���ا، ولكن مازال���ت بيوتنا  امت���دت امت���داًدا طبيعيًّ

وحمالتنا ومكاتبنا القدمية موجودة يف املحرق.

- وماذا عن المرحلة الدراسية؟
اخلليفي���ة،  الهداي���ة  مدر�س���ة  يف  تخرج���ت 
وح�سلت على الدبل���وم يف “البزن�ش”، ثم در�ست 
اللغة الفرن�سية ولكن مل اأكم���ل الدرا�سات العليا 

بحكم العمل.

- لماذا تعلمت اللغة الفرنسية 
بالذات؟

لق���د تعلمت الفرن�سية بحك���م �سفرنا وعملنا 
يف فرن�س���ا، اإذ اإن الفرن�سيني يعرفون لغات اأخرى 
ولكن ال يتكلمون بغري الفرن�سية وهذا ما اأعطاين 

الدافع لتعلم لغتهم.

- كيف وأين كانت بداية محالت 
الحواج؟

�رشك���ة يو�س���ف عبدالوه���اب احل���واج واأوالده 
تاأ�س�س���ت يف الع���ام 1942، يف البداية ب���داأ الوالد 
م�رشوًعا م���ن نوع ثاٍن يف املنامة وهو بيع الب�سوت، 
وم���ن ث���م بداأن���ا يف املح���رق يف تطوي���ر العطور، 
واحلواج تعني العطار، حيث كان اأجدادنا يعملون 
بالعط���ور والع���ود ودهن الع���ود، ثم ط���ور جيلنا 
احل���ايل العمل يف العطور ونحن االآن وكالء للعديد 

من العطور الفرن�سية يف البحرين.
واحلم���د هلل تطورنا ياأتي نتيج���ة لل�سدق يف 
العم���ل الذي يزيد يف الربكة، االإن�سان املخل�ش يف 

عمله البد اأن ينجح وي�سل ملراتب عليا.

- متى بدأت العمل في محالت 
الحواج. وما أول وظيفة شغلتها؟

اأي���ام املدر�س���ة وحتدي���ًدا يف ال�س���ف  من���ذ 
ال�ساد����ش االبتدائ���ي ب���داأت العم���ل يف حم���الت 
احل���واج، وه���ذا �سب���ب النج���اح حي���ث اإن التجارة 
والعمل جريا يف دمي من���ذ ال�سغر، واحلياة كانت 
يف ذل���ك الوقت �سعبة ويتعلم منها الفرد ال�سرب 
ويح���اول اال�ستفادة من كل �س���يء، واأعتز بنف�سي 
يف تكوي���ن خ���ربة عظيم���ة وكب���رية، حت���ى اأبنائي 
اأعلمهم تطوير اخل���ربات لديهم وحتى مع اخلربة 
املوج���ودة البد م���ن التجويد من خ���الل املثابرة، 
ودائًم���ا ما اأك���رر الأبنائي املثل “اأك���رب منك بيوم 
اأفهم من���ك ب�سنة” ونحن بخربتنا يف احلياة نحاول 
اإي�سال ه���ذه الر�سالة الأبنائن���ا ونقنعهم باحلجة، 
ومث���ل ما نقول باللهجة العامي���ة “حاكتنا الدنيا” 

اأي لدينا التجربة الكافية.
كان���ت اأول وظيف���ة يل بائ���ع يف حم���ل الوالد 
وكان العمل ب�سيًطا بحكم �سغر �سني، ثم تدرجت 
مبهام���ي الوظيفي���ة، وبذل���ك ربطتن���ي عالق���ات 
قدمي���ة مع �سخ�سيات كب���رية ومرموقة وبع�سهم 
مازلت على توا�سل معه حتى االآن، وهذه اخل�سلة 
معروف���ة لدى اأه���ل البحرين وه���ي الطيبة وحمبة 
النا�ش لبع�سها وع���دم ن�سيان العالقات القدمية 
وعدم التفرقة واأعتز بهذا ال�سيء ونحاول اأن نربي 

اأبناءنا على نف�ش النمط.

- حدثنا عن خصال المرحوم 
يوسف الحواج؟

ك���ان الوال���د رحم���ه اهلل العن����رش االأ�سا�س���ي 
بالن�سبة لنج���اح وانت�سار وتو�سع���ة العمل بعد اأن 
ك���ان العمل ب�سيًطا و�سغرًيا يف ال�سابق. لقد ربانا 
تربية �ساحلة وعلمنا عل���ى االأمانة يف العمل فهي 
�س���يء مه���م يف ال�سوق التج���اري، كم���ا اأن تربيته 
وتعليم���ه لنا جعل منا “رياييل” الأنه اأعطانا الثقة 
ا، الدعم املعنوي كان كبرًيا  ا ومعنويًّ ودعمنا ماديًّ
وهذا بدوره منحنا الثقة يف خو�ش التجارب. الوالد 
كان قدوة لنا وله احرتامه و�سنع لنف�سه �سخ�سية 
وكان مث���االً كبرًيا ل���كل النا�ش ول���ه احرتام كبري 
يف الفريج وغ���ريه. لقد كان م�سامًل���ا مل ي�رش اأحًدا 
اأبًدا وكان ي�ساعد االآخرين بقدر ا�ستطاعته، ونحن 

بقدر ما ن�ستطيع تعلمنا اخل�سال الطيبة منه.

- كم من الوقت تقضيه في 
العمل؟

كن���ا �سابًقا نعمل يف كل اأيام االأ�سبوع ال�سبعة 
وهذا يعت���رب كفاًحا، اأتذكر نذه���ب اإلى املدر�سة 
�سباًح���ا، وبالع�رش نعمل يف املحالت، م���ا عدا اأيام 
االمتحان���ات كنا نغي���ب عن العم���ل. �سابًقا كانت 
حم���الت �س���وق املنام���ة ال تفت���ح يف اأي���ام �سه���ر 
رم�س���ان �سوى اآخ���ر 3 اأيام فقط، ولك���ن كنا اأول 
املحالت الت���ي بداأت بفتح املح���ل م�ساًء يف �سهر 

رم�سان باملحرق منذ اليوم االأول من ال�سهر.
ث���م فتحن���ا اأول حم���ل يف جمم���ع فخي���م وهو 
ال�سريات���ون، وبداأن���ا بتطوير العم���ل والت�سويق، 
حي���ث ا�ست�سفن���ا ذات م���رة الفنان عم���ر ال�رشيف 
لتد�س���ني اأحد حمالتن���ا وت�سويقها، وه���ذه نقطة 
جي���دة واإيجابية للعم���ل نف�سه والبل���د، حيث اإنها 
اأ�سبح���ت ت�ستقطب �سخ�سي���ات كبرية وم�سهورة 

ويكون �سداها يف كل مكان بالعامل.
ث���م اأ�سبح ي���وم اجلمعة اإج���ازة ر�سمية، ومنذ 
فرتة طويل اأ�سبحت �رشكتنا من ال�رشكات اخلا�سة 

والقليلة الت���ي تطبق نظام العمل 5 اأيام ويومني 
اإج���ازة اأ�سبوعية، كما ك���ان يف ال�سابق توجد فرتة 
ا�سرتاح���ة ظهًرا. ومن���ذ اأ�سهر قليل���ة طبقنا نظام 
العمل امل�ستمر م���ن ال�ساعة الثامنة �سباًحا وحتى 
اخلام�سة م�ساًء، وياأتي ذلك ليكون للموظف حياته 
اخلا�سة بعد العمل وهذا للم�سلحة العامة بعد اأن 
اأ�سبح���ت احلياة �سعبة وهناك ازدح���ام بال�سوارع 
فاأ�سبح و�س���ول الفرد ملنزله �سعًبا ليدرك وجبة 
الغداء لذلك عملنا بتطبيق العمل امل�ستمر حتى ال 
تكون هن���اك ربكة للموظف، وبذلك وفرنا الوقت 
والطاقة حيث اأن�ساأنا كافترييا خا�سة باملوظفني 

ليتناولوا فيها وجبة الغداء.

- وكيف تقضي بقية أوقاتك؟
اأنا �سخ�ش اجتماع���ي، بعد االنتهاء من العمل 
األبي دعوات املنا�سب���ات وال اأفوتها حتى لو كان 
املكان بعي���ًدا، اأح���اول القيام بالواج���ب بقدر ما 
اأ�ستطيع الأن احلياة اجتماعية، واأحياًنا تكون هناك 
4 دع���وات يف نف����ش اليوم نح���اول اأن نلبي الذي 

ن�ستطيع عليه.
اأم���ا يف االإج���ازة االأ�سبوعية فاأح���اول دائًما اأن 
اأكون مع العائلة، ل�ست ب�سخ�ش “بيتوتي” ولكن 
اأحب اأن اأ�ستمتع بالوق���ت عندما اأكون مع العائلة 
وغالًبا نذهب لق�ساء ه���ذا اليوم يف درة البحرين، 
كما نلتقي باالأ�سدقاء هناك اأي�ًسا، ولكن املقلق 
يف االأم���ر عندما تكون هناك دع���وة اأو واجب يجب 
اأن اأق���وم بتلبيت���ه يف نف�ش الوق���ت رغم امل�سافة 

البعيدة.

- الهوايات؟
ا لل�سحة واأحاول ممار�ستها  الريا�سة مهمة جدًّ
ا اأيام االإجازة االأ�سبوعية  بقدر ا�ستطاعتي خ�سو�سً
يف درة البحرين، وبحكم اأنني كثري ال�سفر اأوا�سل 
ممار�س���ة الريا�س���ة ودائًما اأحمل ال���زي الريا�سي 
مع���ي ملمار�سة الريا�سة حينم���ا ت�سنح يل فر�سة. 

واإبع���اد  االإن�س���ان  لتن�سي���ط  مهم���ة  فالريا�س���ة 
االأمرا����ش عنه، كما اأح���ب ال�سباح���ة، ودائًما اأحب 
امل�س���ي ح���ايف القدمني على �ساط���ئ البحر، حيث 
تفي���د املعلومات اأن امل�سي عل���ى الرمال ي�سحب 
الطاق���ة ال�سلبية من ج�سم االإن�س���ان واأعتقد بهذا 

ال�سيء لذا اأقوم بتطبيقه دائًما.

- وماذا عن القراءة؟
اأح���ب القراءة ولكن ل�س���ت مولًعا بها، ولكني 
اأحب قراءة ال�سحف و�سم���اع االأخبار املحلية التي 
اأحر����ش عل���ى متابعتها يوميًّا حت���ى اأعرف ما هي 
االأح���داث اجلديدة يف الع���امل. واأح���ب اأي�ًسا قراءة 
الكتب التي حتكي عن ق�س�ش جناح ال�سخ�سيات 
البحرينية املرموقة واملعروفة مثل جا�سم الزياين 
ورا�س���د الزي���اين وغريهم���ا، فهما ميث���الن قدوة 
وي�ستحق���ان اأن يع���رف كل مواط���ن ع���ن حياتهما 

وكيف بداأت جتارتهما.

- هل تفكر في كتابة سيرة 
عبدالوهاب الحواج؟

���ا اأتلق���ى دعًم���ا حول ه���ذه الفكرة ملا  �سهريًّ
منلكه من خ���ربة و�سور تاريخي���ة بكميات هائلة، 
ولك���ن هذا االأم���ر يحتاج للكثري م���ن العمل ونحن 
يف عملن���ا ال منل���ك ذل���ك الوقت ب���ل م�سغوطني 
ب�سب���ب ال�سف���ر للخ���ارج واالفتتاح���ات وتد�سني 
املنتجات، وه���ذا لي�ش باأمر �سه���ل، وال ميكن اأن 
اأ�سع امل�سوؤولية كلها عل���ى املوظف بل يجب اأن 

اأتواجد معه ملتابعة االأمور.

- أخبرنا عن بصمات “أم يوسف” 
في حياة عبدالوهاب الحواج؟

هن���اك مث���ل م�سه���ور وه���و “وراء كل عظيم 
ام���راأة” فامل���راأة ت�ستطيع اأن ترف���ع زوجها الأعلى 
املراتب اأو تخف�سه، وباأمان���ة فاإن املراأة لها دور 

يف حياة الرجل، واأم يو�سف لها دور كبري يف حياتي 
فه���ي متفهم���ة الأبعد احل���دود، لديه���ا �سخ�سية 
قوي���ة والنا�ش حترتمه���ا ل�سخ�سه���ا ولي�ش الأنها 
زوج���ة عبدالوهاب احل���واج، وهي حت���رتم النا�ش 
ال تغتابه���م اأبًدا، وله���ا دور بن�سبة 100 % يف �رش 
جناح���ي، اأنا دائ���م ال�سفر ب�س���كل اأ�سبوعي تقريًبا 
ووجودي يف املنزل قليل وهي تتحمل امل�سوؤولية 

يف غيابي.

- وكم رزقتَ من الذرية؟
ثالثة وهم بالرتتيب يو�سف، اأمينة، وفي�سل.

- هل أنت من محبي السفر؟
اأحب ال�سفر كث���رًيا فهو من هواياتي، وبحكم 
العم���ل واالجتماع���ات الت���ي تك���ون م���ع ال�رشكات 
العاملي���ة وبدورنا منثل البحري���ن كوكالء للمنتج 
ويك���ون معي م�سوؤول العالمة التجارية، فهو الذي 
�سيعم���ل يف الفرتة املقبلة يف الت�سويق وتو�سيل 
املعلومات. كرثة ال�سفر تك�سبنا اخلربات الوا�سعة 
ونكت�س���ف من خالله العديد م���ن االأمور كما نكون 
عالقات و�سداقات من خمتلف دول العامل، فلدي 
اأ�سدق���اء يف ال�سفر مبثابة اإخ���واين وكاأنهم اأفراد 
عائلت���ي، اإذ يعملون بنف�ش املجال يف دول اأخرى، 
واأعت���ز بذلك. عن���د وفاة الوال���د يف �سهر رم�سان 
ك���ان هناك ع���دد كبري منهم ج���اء لتاأدي���ة واجب 
الع���زاء من خارج البحرين م���ن ال�سعودية ومناطق 

االإمارات واالأردن وغريها.

- ما البلد الذي تحب السفر إليه؟
م���ن ال���دول االأوروبي���ة فرن�س���ا ه���ي البل���د 
املف�س���ل االأول لدي، ومن البل���دان العربية م�رش 
فاأنا اأعت���ز بهذا البلد واأح�سه بداخ���ل اأوردة دمي، 

واأحب احلياة فيها ملا فيها من حيوية.

- أخبرنا عن آخر جائزة 
حصلت عليها شركة يوسف 

عبدالوهاب الحواج؟
لق���د كان���ت جائزة عن فئ���ة اأف�س���ل ت�سويق 
وعر����ش لعط���ور “بنتل���ي” يف ال����رشق االأو�س���ط، 
وذلك خالل موؤمتر �سن���وي عاملي اأقامته جمموعة 
“�سربي����رش بريي���ري” املالك���ة للعالم���ة التجاري���ة 
يف مدين���ة اإبي���زا باإ�سبانيا بح�سور كب���ار م�سنعي 
العط���ور وجنوم املجتمع من خمتل���ف اأنحاء العامل، 
ولق���د ا�ستلمت اجلائزة بنف�سي، وفوزنا كممثلني 
للمملك���ة بهذه اجلائزة يعد �رشًفا كبرًيا لنا، واأفخر 
بتل���ك اجلائ���زة كبحريني مل���ا اأ�سفت���ه اإلى بلدي 
بف���وزي بتلك اجلائ���زة مقارنة م���ع تناف�سنا بدول 
اأخرى ولكن ف���ازت البحرين ومت اإ�سهار ا�سمها يف 
تلك اجلزيرة االأ�سبانية اأمام ح�سد من امل�ساركني 
م���ن دول ال�رشق االأو�س���ط والدول املج���اورة مثل 

تركيا واإيران وغريها.
ح�سدن���ا �سابقا جائزة حلفلة تد�سني اأقمناها 
يف ج���زر حوار باالجتهاد والعم���ل الدوؤوب، وكانت 
الفك���رة قد خط���رت بعقلي لتد�س���ني عطر عالمة 
“�سوب���ارد” حيث ك���ان الفندق افتت���ح حديثا يف 
“ح���وار” وحجزنا فيه واأخذنا املدعوين يف “لنج”، 
وكانت �رشكة �سوبارد ق���د د�سنت املنتج يف دبي 
واالأردن وبريوت وعدد من البلدان، وبعد التقييم 
ح�سلنا عل���ى اأعلى تقييم يف حف���ل التد�سني من 

بني الدول.

• عبدالوهاب احلواج متحدثاً ل� “$”	

ت�سوير: ر�سول احلجريي 

عبد�لوهاب �حلو�ج �أحد �أبناء �لوجيه �ملرحوم يو�سف عبد �لوهاب �حلو�ج، بد�أ 

حيات��ه �لعملية منذ �أن كان يف �ل�سف �ل�ساد�س �البتد�ئي، تعلم �للغة �لفرن�سية 

نظ��ًر� ملتطلب��ات �لعمل بالعطور �ملتمي��زة �لفرن�سية يف باري���س، وكما هو معروف 

فاإن “�حلو�ج” تعني �لعطار؛ لذ� طورت عائلة �حلو�ج عملها يف �لعطارة من �لعود 

وده��ن �لعود و�أ�سبح��ت وكياًل للعطور �لفرن�سية �لعاملي��ة يف �لبحرين. “�لبالد” 

�لتقت �حلو�ج �البن و�أجرت معه حو�ًر� بطعم �لعطور.. فاإىل ن�سه:

 

أعشق الرياضة والمش��ي على الرمال حافيا إلخراج الطاقة السلبية 

م��ن يخل��ص ف��ي عمل��ه الب��د أن ينج��ح ويص��ل لمرات��ب عليا

أك��رر ألبنائ��ي المث��ل “أكب��ر من��ك بي��وم أفه��م من��ك بس��نة”

تعلمت اللغة 
الفرنسية بسبب 
متطلبات العمل 

في باريس

عملت بائعا بمحل 
الوالد وتدرجت 

حتى أصبحت مديرا

زينب العكري

تربي��ة الوال��د جعلت من��ا “ريايي��ل” وأعطتنا الثق��ة في خ��وض التجارب 

 عبدالوهاب الحواج... 
 رجل أعمال 

بشذى العطور

 التجارة واإلخالص جريا 
في دمه منذ الصغر

ء



ستيلفيو
جت�س���د مودي���ات �ستيلفي���و ذات الق���درات العالية 
مزي���ج األفا رومي���و الآ�رس من الأداء والأناق���ة والتكنولوجيا 
الإيطالي���ة، ومتث���ل ت�سكيل���ة �ستيلفي���و 2018 اجلديدة 
بالكامل، التي �سنعها حرفيو األفا روميو يف م�سنع كا�سينو 
باإيطالي���ا، �سه���ادة على الت���وازن املثايل ال���ذي حتققه األفا 
 SUV رومي���و بالأ�سغ���ال الهند�سي���ة والعاطفة، وابتك���ار �سيارة

ممتازة متو�سطة احلجم �سيقدره ع�ساق القيادة احلما�سية تقديًرا حقيقًيا.
 ويق���دم ط���رازا األفا روميو �ستيلفي���و و�ستيلفيو ت���ي اآي Stelvio Ti 2018 اجلديدان 
بالكامل، اللذان ميثان جت�سيًدا حقيقًيا لاأداء واحلرفية والت�سميم الإيطايل، قائمة وا�سعة 
النط���اق من املزايا القيا�سية، من بينها حمرك توربو كل اأجزائه من الأملنيوم يعمل باحلقن 

املبا�رس �سعة لرتين مع ناقل حركة اأوتوماتيكي من 8 �رسعات.

MG GS

فولت

اأعلنت “اإم جي موتور” عن و�سول مركبة MG GS اجلديدة 
اإل���ى ال�رسق الأو�سط. وبينما كان اجليل ال�سابق من MG GS هو 
اأول مركبة ريا�سية متعّددة ال�ستعمالت )SUV( تقوم العامة 

التجاري���ة بريطانية املن�س���اأ باإطاقها يف الأ�س���واق الدولية، فاإن 
ن يتقّدم خط���وة رئي�سة اإ�سافية اإلى الأمام  الطراز اجلديد واملح�سَّ

ثة والعملي���ة، وامل�ستويات العالية من  ع���ر مق�سورته الداخلية املحدَّ
التجهيزات التي ي�سّمها وت�سميمه الديناميكي.

 2.0T COM اجلديدة يف اأ�سواق املنطقة بفئتني م���ن التجهيزات هما MG GS تتوف���ر
و2.0T LUX AWD ذات الدف���ع بجمي���ع العجات، وتبداأ الأ�سعار م���ن 17200 دولر ح�سب ال�سوق، 
وبالتايل توفر املركبة الريا�سية متعّددة ال�ستعمالت اجلديدة من MG الكثري من املرونة للعائات؛ 

كي تق�سي اأوقاتاً مرحة من خال باقة �ساملة تتمّيز بكونها معقولة ال�سعر.

جل���اأت �رسك���ة ج���رال موت���ورز” الأمريكي���ة ل�سناع���ة 
ال�سي���ارات اإل���ى نه���ج جدي���د لتح�س���ني كف���اءة �سيارته���ا 
الكهربائي���ة �سيفروليه فولت” وتقلي���ل قلق العماء ب�ساأن 
املدى الذي ميكن اأن تقطعه ال�سيارة قبل احلاجة اإلى اإعادة 

ال�سح���ن والذي يبلغ حالًيا 53 ميًا عند ال�سري بالكهرباء فقط، 
و420 ميًا ككل. وجنحت جرال موتورز” يف م�ساعفة �رسعة �سحن 

بطارية ال�سيارة وزيادة كف���اءة عملية ال�سحن مبا يجعل مدى ال�سيارة 
الق�سري ن�سبًيا مقبوًل وعملًيا.

وجن���ح نظام ال�سح���ن اجلديد للبطاري���ة طاقة 7.2 كيل���ووات، وهي البطاري���ة القيا�سية يف 
ال�سي���ارة فولت برمي���ري” واختيارية يف ال�سيارة فول���ت اإل. تي، يف خف�ض زم���ن ال�سحن مبقدار 

الن�سف تقريبا؛ لي�سبح 2.3 �ساعة عند ال�سحن من حمطة �سحن تعمل بقوة 240 فولت.

“بي إم دبليو” تبدأ 
رسمًيا إنتاج الفئة الثامنة كوبيه

هيونداي كونا في البحرين قريبا
�سيارة  ت�سل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م��ن 
متعددة  ال�سغرية  املدجمة  هيونداي 
البحرين  اإل��ى  “كونا”  ال�ستخدامات 
وق����ت م��ب��ك��ر م���ن ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����ض 
امل��ق��ب��ل، و���س��ط ت��وق��ع��ات ب���اأن يلقى 
كبرًيا  اإقباًل  املرتقب  اجلديد  الطراز 
حمبي  م��ن  ال�سباب  ال�سائقني  ب��ني 

الت�ساميم الأنيقة يف عامل ال�سيارات.
الطراز  اأطلقت  هيونداي  وكانت 
العام  خال  اأوروب��ا  يف  مرة  لأول  كونا 
لاأ�رس  املثايل  الرفيق  ليكون  2017؛ 
حياة  منط  يعي�سون  الذين  والأف���راد 
ويتميز  ب��ال��ن�����ش��اط،  يت�شم  ع�����رًي��ا 
بت�سميم ذكي واأنيق بواجهة ذات طّلة 

متتايل  الأمامي  ال�سبك  ميّيزها  جريئة 
النحدار الذي تت�سم به هوية هيونداي 
الطراز  ال�سيارة كونا  اجلديدة. وت�سبه 

ح��ج��ًم��ا،   Creta ك��ري��ت��ا 
وُينتظر اأن حتظى 

ب����ال����ث����ق����ة 

هيونداي  مركبات  من  واحدة  وت�سبح 
من  املرغوبة  ال�ستخدامات  متعددة 

الأُ�رس يف املنطقة.

تويوتا الند كروزر... مفخرة األرض على جميع التضاريس
ل �س���ك اأن تاري���خ لن���د ك���روزر يف ال����رسق الأو�سط 
هو اأي�س���ا تاريخ لتويوتا، فلطاملا كان���ت هذه املركبة 
الأ�سطورية معروفة على نطاق وا�سع وب�سكل خا�ض عند 
ع�س���اق املغام���رة، اإذ قامت تويوت���ا بتطوير لند كروزر 
لتحمل اأ�سعب التحديات يف ال�سحاري امللتهبة، قاهرة 

اأ�سعب ت�ساري�ض العامل بقدرات جبارة وا�ستثنائية.
اإنه���ا املركبة الأكرث مبيعا منذ بيع اأول مركبة منها، 
والأك���رث انت�س���ارا فهي متواف���رة يف جمي���ع دول العامل 
تقريب���ا وتباع يف ال�رسق الأو�سط من���ذ اأكرث من 60 عاما، 
حيث ي�ستخدم لند ك���روزر اأكرث من 10 مايني �سخ�ض 
يف العامل، جميعهم يثنون على اأن لند كروزر هي اأف�سل 

�سيارة مهمات �سعبة على وجه الأر�ض.
و�سمم���ت مركبة تويوتا لند ك���روزر مع اأخذ معايري 
القوة والتكنولوجيا املتط���ورة والفخامة لديناميكيات 
قيادة متفوق���ة بعني العتبار، وباعتبارها منوذجا رائدا 
فه���ي توفر راحة الب���ال والرفاهية يف جمي���ع الأوقات ل 

لتلبي توقعات العماء فح�سب، بل لتتخطاها.
ويوف���ر مل���ك الدف���ع الرباع���ي العديد م���ن املزايا 

الرائعة، الأداء املتطور، اأحدث تكنولوجيا ال�سامة، اإنها 
�سي���ارة موثوقة وقوية وميكنها اأن تذهب اإلى اأي مكان 

وتقوم باأي �سيء ومع ذلك تبقى فاخرة.
ورفع���ت تويوت���ا اأخريا �سق���ف املعايري م���رة اأخرى 
م���ع لند ك���روزر اجلديدة كلي���ا لتخطف قل���وب العماء 
بت�سميمه���ا العمل���ي املرغ���وب، واملق�س���ورة الداخلية 
الفاخ���رة، واملح���رك الق���وي، وديناميكي���ات القي���ادة 
املتفوقة وتكنولوجيا ال�سامة التي ل ميكن م�ساهاتها.

ميكنك اأن جتد لند ك���روزر على الطرقات العادية، 
والثل���وج،  ال�سح���اري  يع���ر  الري���ف،  يف  املدين���ة،  يف 
و�ستجدون���ه يقوم بعمله حتى يف اأعايل اجلبال ويف باطن 
الأر����ض يف مواقع التنقي���ب، اإنها حقيق���ة مركبة الدفع 
الرباعي جلمي���ع الت�ساري�ض. وتتمت���ع كل مركبات لند 
كروزر بق���درات دفع رباعي خارق���ة 4×4، وهي تتوافر 
مبحركات تعمل بالبنزي���ن اأو الديزل، �سدا�سية وثمانية 
ال�سطوان���ات، بق���وى وع���زوم خمتلف���ة، وت�ستمل على 
جمموع���ة جديدة م���ن الك�س�سوارات الت���ي تلبي رغبات 

العماء واحتياجاتهم.

”Elevation جي إم سي” ترتقي إلى مستويات جديدة مع”سييرا“
توا�س���ل “جي اإم �س���ي” جهودها يف تعزيز 
عائل���ة �ساحن���ات “�سي���ريا” من اجلي���ل القادم 
يف املنطق���ة عر اإط���اق طراز بفئ���ة جتهيزات 
E l جي اإم �س���ي �سيريا“  ددي���دة بالكامل هو
evation” للع���ام 2019. وم���ن خال اإ�سافته 
اإل���ى جمموعة م���ن ط���رازات “�سي���ريا” الأخرى 
الت���ي مت الك�س���ف عنه���ا اأخ���ريا والت���ي تتمّيز 
بالت�سميم اجلريء وبالق���ّوة العالية، فاإن طراز 
“Elevation” يتمّتع ب�سخ�سية ا�ستثنائية من 
ناحية الت�سميم والق���درات وتقنيات الت�سال 
 Crewlcab املتط���ّورة. واإ�ساف���ة اإلى ط���راز
)ب�سفي مقاعد و4 اأبواب(، �سوف يكون ال�رسق 
الأو�سط املنطقة الوحيدة يف العامل التي يتوفر 
فيه���ا ط���راز مبق�س���ورة عادي���ة )ب�س���ف واحد 
م���ن املقاعد وبابني( من �ساحن���ة “جي اإم �سي 
�سي���ريا Elevation” للع���ام l 2019 وه���ذا 
دلي���ل وا�س���ح على الأهمي���ة الت���ي حتظى بها 

“�سيريا” يف املنطقة.
 ”Elevation “�سي���ريا  ت�سمي���م  يج���ري 
 AT4، “دين���ايل”،  اإل���ى ط���رازات  اإ�ساف���ة   l
SLT وl SLE لتلبي���ة الحتياجات واخليارات 
ل���ة لعماء “ج���ي اإم �سي” م���ن اأ�سحاب  املف�سَّ
الأذواق الرفيع���ة. ويرتك���ز اجلي���ل القادم من 
طرازات “�سيريا” على قاعدة اأ�سا�سية تتمحور 
ح���ول اجل�س���م الق���وي ال���ذي يت�سّم���ن رفارف 
م�سقولة وغطاًء طويًا للمحّرك بت�سميم جريء 
وقوي و�سبك اأمامي اأكر حجًما واأكرث بروًزا من 
Elev l“ سي���ريا” �سابق. وت�س���ع�“  أأي ط���راز
tion” نف�سه���ا يف موقع خمتل���ف عر م�سكات 
اأبواب وم�سّدات �رسبات وحواف لل�سبك الأمامي 
تتمّيز كّلها بلونه���ا الأحادي. ويتعّزز الت�سميم 
الق���وي لل�ساحنة عر اإ�ساف���ات خارجية باللون 
�سة لل�سبك  الأ�سود، �ساملة الإ�ساف���ات املخ�سَّ
الأمامي وعقافات للجر وحواف النوافذ اجلانبية 
وعجات الأملني���وم املتوف���رة اختيارًيا قيا�ض 

20 بو�سة.
وكباقي ت�ساميم “ج���ي اإم �سي” الع�رسية، 
تلع���ب تقني���ة الإن���ارة املتط���ّورة دوًرا رئي�سا 
 ”Elevation يف ر�س���م معامل �س���كل “�سي���ريا
للع���ام 2019. وتتوف���ر قيا�سًيا اأ�س���واء اأمامية 
جدي���دة بتقنية LED عالي���ة الكثافة تت�سّمن 

عنا����رس اإنارة ممّي���زة على �سكل ه���ال اأو حرف 
C باللغ���ة الإنكليزية بنم���ط “�سفرات الإنارة” 
واأ�سواء �سباب نوع LED، وكذلك عنا�رس اإنارة 
LED على �سكل حرف C اأي�ًسا �سمن الأ�سواء 

اخللفية.
تعليًق���ا على ه���ذا، قال مدي���ر عامة “جي 
اإم �س���ي” يف “ج���رال موتورز ال����رسق الأو�سط” 
�ساجد �سبيح “لطاملا مت الحتفاء بطراز �سيريا 
على اأنه مركبة اأ�سطوري���ة يف املنطقة، و�سوف 
ت�سه���م �سي���ريا اجلدي���دة كّلًي���ا للع���ام 2019 
والت���ي يرتقبها العماء ب�سغ���ف كبري يف تعزيز 
 l ال���رتاث العريق الذي تتمّتع به �ساحنة البيك
�أب خفيف���ة �لوزن من ج���ي �إم �شي بني �أو�شاط 
Elev l  للعماء. كما ي����رّسين الإعان اأن �سيريا
tion 2019 �سوف تتوف���ر يف منطقتنا ح�رسًيا 
مبق�س���ورة عادية ذات باب���ني وترتقي بتجربة 
العم���اء اإلى م�ستوي���ات جديدة عر م���ا تتمّتع 
به م���ن ت�سميم ممّيز وق���درات عالية وتقنيات 

ات�سال متطّورة”.
وتاأتي “�سي���ريا Elevation” بنظام دفع 
بعجلت���ني يف طرازات املق�سورة العادية فقط، 
وه���ي تتوف���ر اختيارًي���ا بنظام دف���ع بالعجات 
الأرب���ع يف ط���راز املق�س���ورة العادي���ة املمدَّدة 

وطراز Crewlcab. ويتمّتع اجليل املقبل من 
ط���راز Crewlcab مب�ساح���ة اإ�سافية لاأرجل 
يف املقع���د اخللف���ي قدرها 3 بو�س���ات مقارنة 
م���ع الطراز احلايل، ع���اوة على اأف�س���ل م�ساحة 
بفئته���ا للراأ����ض والأرجل يف الأم���ام �سمن فئة 

مق�سورة Crewlcab )ق�سوى(.
م���ن   ”Elevation “�سي���ريا  وت�ستفي���د 
التقنيات املبتَكرة والهند�س���ة الذكية لتعزيز 
اأك���رث مب�ستوي���ات ثق���ة  الق���درات والرتق���اء 
 Traction( ال�سائق. فم���ع نظام اختيار اجل���ر
Select( وع���ر ل���ف املفت���اح ال���دّوار، ميكن 
لل�سائ���ق الختي���ار من �سم���ن و�سعيات �سبط 
م���ة لأه���داف اأو ظ���روف حمدَّدة.  م�سَبق���ة م�سمَّ
وي���وؤّدي اختي���ار اإحدى ه���ذه الو�سعي���ات اإلى 
تعديل نقاط نقل �حلرك���ة يف “�سيريا” اإ�سافة 
اإلى حتديد ق���وة و�رسعة املحرك وباقي الأنظمة 
الأخ���رى لأج���ل تعزي���ز الأداء وفًق���ا للظ���روف 
ال�سائ���دة حينه���ا. وُتع���ّد و�سعي���ة Tour على 
�سبيل املثال الأف�س���ل للقيادة اليومية، بينما 
تعمل و�سعي���ة Terrain على اإعداد “�سيريا” 

لعبور الدروب الوعرة.
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 Oliver حت���دث ع�س���و جمل����ض اإدارة ب���ي اإم دبلي���و
Zipse عن خطة ال�رسكة يف اإنتاج وتطوير 25 �سيارة جديدة 
ما ب���ني هجين���ة وكهربائية حت���ى الع���ام 2025، وذكر اأن 
ال�رسك���ة تتوقع اأن مبيعات ال�سي���ارات الكهربائية �ستكون 
ب���ني 15 و25 % من اإجم���ايل املبيعات ال�سنوية يف 2025، 

ولكن���ه اأ�س���ار اإلى اأن ه���ذا يف الأخري توقع م���ن ال�رسكة وقد 
يكون اأعلى من ذلك بكثري.

وبني اأوليفر اأن ال�سيارات الكهربائية اخلا�سة ببي اإم 
دبليو �ستحم���ل يف امل�ستقبل 3 اأنواع م���ن البطاريات على 

ح�سب نوع ال�سيارة وحجمها.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات

دخل اجليل اجلديد والثاين من اأجيال “بي اإم دبليو” الفئة 
�لثامنة كوبيه خطوط �لإنتاج يف نف�س �مل�شنع �لذي ينتج �لفئة 
ال�سابعة واخلام�س���ة. و�ستتميز الفئة الثامنة كوبيه بالعديد من 
عملي���ات التجميع اخلا�سة بها مث���ل متيزها ب�سقف من الكربون 
فاير ميكن طلبه اختيارًيا، وتاأتي الفئة الثامنة بقاعدة عجات 
ثوري���ة م�سنوعة من م���واد متعددة ت�سمل الأملني���وم والكربون 

فاير والبا�ستيك عايل القوة والفولذ، كما اأنها ت�سارك الكثري 
من عمليات التجميع التقليدية مع ال�سيارتني املذكورتني.

�ستاأت���ي الفئ���ة الثامن���ة يف الوقت احلايل م���ن فئتني هما 
M850i xDrive و 840d xDrive، وم���ن املنتظ���ر اأن تاأتي 
 S63 املخ�س�سة للطرقات باأداء يناف����ض مر�سيد�ض M8 فئ���ة
كوبيه وفئة M8 جران كوبيه التي �ست�ستبدل الفئة ال�ساد�سة.



cartoon

السنة العاشرة - العدد 3568 
األحد

22 يوليو 2018 
9 ذو القعدة 1439

23

  للتوا�شل:  )ق�شم املنوعات: 17111479(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

شاكيرا وواكد وصالح “نجوم عرب على الساحة العالمية”
اأطلق���ت “فورب�س ال����رق االأو�شط” القائم���ة ال�شنوية 
اجلدي���دة الأ�شه���ر واأجن���ح “النج���وم الع���رب عل���ى ال�شاحة 
العاملي���ة”، الذين حقق���وا �شهرة وا�شع���ة وجماهري غفرية، 

وجتاوز فنهم حدود الوطن العربي لي�شل اإلى العاملية. 
واعتمدت فورب�س يف اإعداد القائمة على درا�شة ن�شاط 
واإجنازات امل�شاهري الع���رب خارج حدود العامل العربي على 
مدار 3 اأع���وام، من خالل منهجية خا�شة ل���كل فئة، لتحديد 
موقعه���م �شم���ن الت�شني���ف العامل���ي. و�شم���ت القائم���ة 

م�شاهري من بالد ال�شام و�شمال اإفريقيا
و�شم���ت فئ���ة املغنني ك���الاً م���ن: ك���رمي خربو�س من 
املغ���رب، وتامر ح�شني م���ن م�ر، واإلي�شا م���ن لبنان، وجنم 

البوب املغربي الدوزي، واللبناين راغب عالمة.
اأم���ا فئة املخرجني، ف�شمت نادين لبكي وزياد دويري 
من لبنان، واأبوبكر �شوقي من م�ر، واالأردين ناجي اأبو نوار، 

وبا�شل خليل من فل�شطني.
و�شم���ت فئ���ة املمثل���ني: اجلزائري���ة �شوفي���ا بوتلة، 

وامل�ري عمرو واكد، وغ�شان م�شعود من �شوريا.
اأم���ا فئ���ة العبي كرة الق���دم، ف�شمت الالع���ب امل�ري 
���ا امل�شاهري من  حمم���د �شالح. و�شم���ت قائمة فورب�س اأي�شاً

االأ�شول العربية، ومن اأهمهم املغنية الكولومبية من اأ�شل 
لبن���اين �شاك���ريا، واالأمريك���ي الفل�شطين���ي االأ�شل دي جي 

خالد، وعار�شة االأزياء الفل�شطينية االأ�شل جيجي حديد.

أحداث

ال تدفع االأم���ور نحو املواجهة املبا�رة 
يف العمل

بعوار����س  �شع���رت  اإذا  البي���ت  الزم 
الزكام والربد اليوم

ا عل���ى اأعمال���ك وانتبه من  ك���ن حري�شاً
غدر االآخرين

الأعم���ال ت�شري كما ه���و خمطط لها يف 
البيت

ا يف  انتبه اإل���ى �شحة ال�رشي���ك خ�شو�شً
هذا ال�شهر

طموحك للتخل�س م���ن ال�شمنة الزائدة 
ناجح ويف الطريق ال�شحيح

ال ت���رتك املجال لزمالئك ليتمكنوا من 
جماراتك

ال تعّر����س �شمعتك لالأذى وال �شالمتك 
للخطر

اتخ���ذ خط���وات حا�شمة ب�ش���اأن التقيد 
باالإر�شادات 

حاول اأن ت�رح وجهة نظرك لعلك جتد 
ا �شاغية اآذاناً

ال�شداع املتكرر ال يدع���و اإلى القلق.. 
فقط ا�شرتخ اليوم

نظرات تزعجك، وتدفع���ك اإلى القيام 
برّد حا�شم 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو:

الحوت:

الثور:

العذراء:

الجدي:

السرطان:

العقرب:

بعد فرتة ت�شويق دامت اأياما عدة، 
طرح النجم امل�����ري تامر ح�شني عمله 
“عي�����س ب�شوقك”،  امل�ش����ّور اجلدي����د 
وهي اأغنية عن����وان األبومه املنتظر من 
قب����ل املاليني م����ن حمّبي����ه يف خمتلف 

اأنحاء العامل.

العم����ل فكرته متج����ّددة وخمتلفة 
عن كل ما يقّدم عل����ى �شاحة االأغنيات 
العربي����ة امل�ش����ّورة، يخ����رج ب����ه تام����ر 
ح�شن����ي ع����ن ال�����رب من جدي����د ويبدع 
فيحث اجلمهور على التفكري باإيجابية 
مهما كان����ت الظروف املعي�شية �شعبة 

يف ر�شالة فرح وتفاوؤل لكل العامل.
ه����ي  ب�شوق����ك”  “عي�����س  اأغني����ة 
م����ن كلم����ات م�شطف����ى ح�ش����ن، اأحلان 
ب����الل �����رور، توزيع بالل �����رور وهاين 
حمرو�س، اأّما العم����ل امل�شّور فهو من 
اإخ����راج ه����ادي الباجوري واإنت����اج �ركة 

TH PR -  اام����ر ح�شن����ي اخلا�ش����ة
.DUCTION

يذك����ر اأن اإطالق األبوم تامر ح�شني 
م����ع حملة  “عي�����س ب�شوق����ك” يرتافق 
املن�ش����ات  ت�شم����ل  مبتك����رة  دعائي����ة 

الرقمية واملواقع االإلكرتونية كاّفة.

زهراء غريب

22 يوليو

 1598
م���������رح����ي����ة االأدي����������ب 
تاجر  �شك�شبري  ول��ي��ام 
ال�شجل  تدخل  البندقية 
امللكة  من  باأمر  امللكي 

اإليزابيث. 

 1896
االأول  ال���ع���دد  ����ش���دور   
يف  ال�����ش��ام  �شحيفة  م��ن 

دم�شق.

   1906
ال�شابع  ه��اك��ون  تتويج 

ا على الرنويج.  ملكاً

  1921
امل��غ��رب ي��ه��زم اجل��ن��ود 
الإ����ش���ب���ان ال����غ����زات يف 

معركة اأنوال. 

 1933
ويلي  االأم��ريك��ي  الطيار   
بو�شت يهبط يف نيويورك 
حول  وح��ده  ط��ار  اأن  بعد 

العامل يف 7 اأيام. 

  1941
ب����دء ع��م��ل��ي��ة ب��اب��ور���ش��ا 
االأمل��ان��ي��ة ل��غ��زو االحت��اد 
و���ش��ارك  ال�شوفييتي، 
جندي  م��الي��ني   3 فيها 

اأملاين. 

  1944
واإعالن  بولندا  ا�شتقالل 

اجلمهورية فيها. 

 1952
ت�������ش���ك���ي���ل احل���ك���وم���ة 
امل�رية اجلديدة برئا�شة 

اأحمد جنيب الهاليل.

“مقامات  الهمذاني” مسرحية معاصرة ما زالت تحتفظ ببريقها

محمد زهير: إرث الراحل الطيب الصديقي حاضر معنا دائما 
الزم���ان  بدي���ع  “مقام���ات  م�رحي���ة  عر�ش���ت 
ال�شال���ة  الهم���ذاين” م�ش���اء اخلمي����س املا�ش���ي يف 
الثقافية باجلف���ري، �شمن فعالي���ات �شيف البحرين 
التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة واالآثار. واأقيمت 
بالتع���اون م���ع �شف���ارة اململكة املغربي���ة، و�شهدت 

ح�شورا جماهرييا حا�شدا.
 وروت امل�رحية الت���ي اأخرجها املمثل والكاتب 
امل�رح���ي املغرب���ي حمم���د زه���ري، حكاي���ات مليئ���ة 
باحلكم���ة والبالغة م���ن مقامات الهم���ذاين، يف قالب 
فكاهي تخلله ال�شعر والغناء بلغة دجمت بني العربية 

الف�شحى واللهجة العامية املغربية.
يذك���ر اأن هذه امل�رحية املغربية املعا�رة التي 
يع���ود تاريخ عر�شه���ا للعام 1938، وال���ذي �شاغها 
الفن���ان الراح���ل الطيب ال�شديق���ي يف �شكل م�رشحي 

جديد، ما زالت حتتفظ لليوم بزخمها حمليا وعربيا.
 وم���ن ي�شاه���د امل�رحية ال يتوقع م���ا تقدمه من 
حمت���وى اإبداعي الفت ميزج بني االأ�شالة واملعا�رة، 
فه���ي ما زالت حتتفظ للي���وم بربيقها اجلذاب الذي 
�شاغه ال�شديقي. “م�شافات البالد” التقت مبخرجها 
املمث���ل والكات���ب امل�رح���ي حممد زهري وك���ان هذا 

اللقاء:

 ماذا تمثل هذه المسرحية بالنسبة 
للمسرح المغربي؟

م�رحي���ة “مقامات بديع الزم���ان الهمذاين” هي 
م���ن امل�رح املغربي املعا�ر؛ الأن بطلها الذي كتبها 
هو م���ن املعا�رين، وهي معا�رة م���ن ناحية �شكلها 
امل�رحي اجلدي���د، وب�رف النظر عن كونها ا�شتقيت 
م���ن املقامات التي كتبها بدي���ع الزمان الهمذاين يف 

الق���رن العا�ر اإال اأنه���ا تعترب ع�ري���ة؛ الأن امل�شاكل 
التي حت���دث عنها الهمذاين يف مقامات���ه هي نف�شها 
امل�ش���اكل التي نعاي�شه���ا حاليا يف املغ���رب وبع�س 
الدول العربي���ة. وت�شلط امل�رحية ال�شوء على احلالة 
الجتماعية التي كانت �شائدة يف تلك الفرتة، وكذلك 
عل���ى احلرفيني، ال�شحاتني، الكادح���ني، والأن االأدب 
ك���ان مزدهرا ومنفتحا جدا اآنذاك كانت لغتهم جميلة 
ج���دا، ولكن حالي���ا نحن ن�شهد تراجع���ا حلد ما يف هذا 
النفت���اح، ولك���ن حاولن���ا يف م�رشحيتنا و�شم���ن اإطار 
ال�شكل امل���رح والكومي���دي الذي اخرتن���اه اأال يكون 
الك���الم �شعبا جدا، فاخرتنا اأن يك���ون الكالم ممزوجا 

باللغة العربية الف�شح���ى واللهجة املغربية العامية؛ 
لأن ال�شكل يلعب دورا كبريا يف اإي�شال املحتوى.

رغم قدم المسرحية ما زالت تحتفظ 
ببريقها فما السر بذلك؟

الت���ي  الأن امل�ش���اكل   ه���ي حتتف���ظ بربيقه���ا 
تطرقت اإليه���ا هي اإلى حد ما نف�شه���ا التي نعي�شها 
حالي���ا، فيعني كان هناك �شيء مه���م يف تلك الفرتة 
وه���و االأدب ال���ذي ك���ان م�رحي���ا اإل���ى حد م���ا، ففي 
مقام���ات بديع الزم���ان الهمذاين ك���ان الن�س م�رحيا 
وه���ذا الرهان ال���ذي لعبنا عليه، ونح���ن العرب ميكن 

اأن ن�شتق���ي من اجلاحظ، ومن بدي���ع الزمان الهمذاين 
ون�شو�س عدي���دة اأخرى، فهذا ه���و الرهان؛ الأن هذا 

امل�رح قريب لنا ويعرب عن م�شاعرنا وم�شاكلنا.

 ماذا يعني لك المسرحي الراحل 
الطيب الصديقي؟

اأفتخر اأين عملت معه فرتة طويلة جدا، فاأنا كنت 
م�شاع���د خمرج اأول معه ملدة طويل���ة جدا، وا�شتغلت 
مع���ه يف املقام���ة الت���ي اأخرجه���ا ه���و يف الثمانينات 
والت�شعين���ات، وا�شتغلت معه اأي�ش���ا يف الت�شعينات 
يف اإخ���راج اآخر، وكممث���ل وكم�شاعد خم���رج يف طبيعة 

احلال، وم���ن املعروف يف املغ���رب اأن عالقتي به جد 
طيب���ة وقوية، وتربطني به �شل���ة ثقافية كبرية جدا؛ 
الأن���ه فنان كبري، والزالت تربطني به عالقة دموية اإن 
�ش���ح التعبري، وما زال اإرث الطي���ب ال�شديقي رحمه 
اهلل حا����رشا معنا دائما، فحت���ى يف م�رشحية “احلرا�س” 
ك���ان ال�شديق���ي م�شتغ���ال عل���ى ال�شينوغرافيا التي 

اأخرجت م�رحيتها.

 ما رؤيتك للمسرح المغربي؟
امل�رح املغربي حاليا بخري؛ الأن هناك م�رحيات 
متعددة كثرية وكب���رية، اإال اأنه بطبيعة احلال الزالت 
توجد م�شاكل مطروحة، وهي تتعلق بدعم املوؤ�ش�شات 
وه���ذا االأمر ماألوف بالن�شبة لنا، لكن من ناحية االإبداع 

هنالك فرق كبرية ت�شتغل يف امل�رشح.

 ما أعمالك المسرحية مستقبال؟
لدي عم���ل م�شتقبلي، فاأن���ا حالي���ا اأ�شتغل على 
ن�س من اإفريقيا اجلنوبية، وهو ن�س جميل جدا يعود 
ل�شخ�س ا�شمه “كانتبا”، و�شاأ�شتغل كذلك على “اأبي 

حيان التوحيدي” للطيب ال�شديقي.

تامر حسني يغّرد ويرفع راية التفاؤل بـ “عيش بشوقك”

• زهري مع “م�شافات البالد”	
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نا�شا ت�شتعد لإطالق م�شبار يف غالف ال�شم�س

م�شر حت�شم جدل “�شائل” تابوت الإ�شكندرية

ت�ستع���د �إد�رة �لطري�ن و�لف�ساء �لأمريكية )نا�س���ا( لإر�سال م�سبار �إلى م�سافة قريبة من 
�ل�سم����س �أك���ر مما حققته �أي مركب���ة ف�سائية �أخرى بحيث مير عرب �لهال���ة �ل�سم�سية متحمال 
�حل���ر�رة �لالفحة يف �لوقت �لذي يدر�س فيه �جلزء �خلارجي من �لغالف �جلوي لل�سم�س و�لذي 

يت�سبب يف حدوث �لرياح �ل�سم�سية.
وم���ن �ملتوقع �إطالق بارك���ر �سولر بروب وهي �سفينة ف�ساء �آلي���ة بحجم �سيارة �سغرية 
م���ن قاعدة كيب كناف���ري�ل بولية فلوريد� يف �ل�ساد�س من �أغ�سط����س لتلك �ملهمة �لتي من 
�ملقرر �أن ت�ستمر 7 �سنو�ت. ومن �ملقرر �أن تدخل �ملركبة �لهالة �ل�سم�سية لت�سبح على بعد 
6.1 كيلومرت من �سطح �ل�سم�س وهي م�سافة �أقرب 7 مر�ت مما و�سلت �إليه �أي مركبة ف�ساء 

�أخرى.
وك���ان م�سبار ُيطلق علي���ه ��سم هيليو�س 2 قد و�سل يف �لع���ام 1976 �إلى �أقرب م�سافة 

�سابقة لل�سم�س وهي 43 مليون كيلومرت.
و�أطلق على �مل�سبار هذ� �ل�سم ن�سبة �إلى عامل �لفيزياء �لفلكية �لأمريكي يوجني نيومان 
بارك���ر وم���ن �ملتعني �أن يتحمل �لأو�س���اع �ل�سعبة �ملتعلقة باحل���ر�رة و�لإ�سعاع. ومت تزويد 
�مل�سبار بدرع حر�رية م�سممة للحفاظ على ��ستمر�ر عمل معد�ته يف درجة حر�رة معقولة تبلغ 
29 درج���ة مئوية حتى مع مو�جهة �ملركب���ة درجات حر�رة ت�سل �إلى نحو 1370 درجة مئوية 

عند �أقرب نقطة لل�سم�س.

ق���ال �لأمني �لعام للمجل����س �لأعلى لالآثار �مل�رصية م�سطفي وزي���ري، �جلمعة، �إن �ل�سائل 
�ل���ذي وجد بد�خل �لتابوت �لأثري �ل�سخم بالإ�سكندري���ة لي�س “ع�سري� للمومياو�ت به �إك�سري 
�حلي���اة �أو �لزئبق �لأحم���ر” كما ٌي�ساع، بل هي مياه �رصف �سحي ت�رصب���ت �إلى د�خله. و�أ�ساف يف 

بيان ر�سمي “�أخذ �لأخ�سائيون عينة من هذ� �ل�سائل لتحليها، ومعرفة مكوناتها”.
و�أك���د �أن �ملوقع �لذي ُعر بد�خله على �لتابوت لي����س ملكيا، ومل ي�ستخدم من قبل خالل 

�لع�سور �لتاريخية �ل�سابقة كجبانة ملكية.
�أما �لهياكل �لعظمية �لتي عر عليها د�خل �لتابوت فاأكد وزيري �أنه مل ي�ستدل علي هوية 

�أ�سحابها حتي �لآن، ول توجد �أي معلومات دقيقة عنهم.

اأ�شغر مليارديرة ع�شامية يف التاريخ

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

�لطق�س ح�سن مع بع�س �ل�سحب، ولكنه 
مغ���رب يف وق���ت لحق، وحار م���ع ت�ساعد 

�لأتربة يف بع�س �ملناطق خالل �لنهار.

�لري����اح �سمالية غربي����ة من 10 �إل����ى 15 عقدة 
وت����زد�د من 15 �إل����ى 20 عق����دة يف وقت لحق 

�ليوم، وت�سل من 23 �إلى 28 عقدة �أحيانا.

�رتف����اع �ملوج من قدم �إل����ى 3 �أقد�م عند �ل�سو�حل، 
وم����ن 3 �إلى 6 �أقد�م يف عر�����س �لبحر. درجة �حلر�رة 

�لعظمى 42 و�ل�سغرى 33 درجة مئوية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

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

ت�سدر عن د�ر �لبالد لل�سحافة و�لن�رص و�لتوزيع 

  للتو��سل مع ق�سم �لعالنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434
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مواقيت 
الصالة

الهواتـف الذكيـة قـد توؤثـر �شلبـا علـى الذاكـرة
ل تز�ل �لدر��سات �لتي تربط بني ��ستعمالت 
�لهو�ت���ف �لذكية و�لتاأث���ري�ت �ل�سلبية على �سحة 
م�ستخدميه���ا تتو�لى، و�آخره���ا �ل�سادر عن �ملعهد 

�ل�سوي�رصي لل�سحة �ل�ستو�ئية و�لعامة.
و�أ�س���ارت �لدر��سة �لتي �أجر�ها �ملعهد �إلى �أن 
�لإ�سعاعات �ل�سادرة عن �لهو�تف �لذكية قد توؤثر 

�سلبا على �لذ�كرة.
�لباحث���ون �لعالق���ة ب���ني �لتعر����س  ودر����س 
�لذكي���ة  �لهو�ت���ف  م���ن   )RF-EMF( لالإ�سع���اع 
و�لذ�كرة ل���دى �ل�سبان ممن يدمنون على �لهو�تف 
�لذكي���ة، ووجدو� �أن تعر�س �لدم���اغ لهذ� �لإ�سعاع 
خ���الل 12 �سهر�، قد ترك �آثار� ل حتمد عقباها على 

�أدمغ���ة مر�هق���ني ت���رت�وح �أعمارهم ب���ني 12 و17 
عاما.

و�س���ارك يف �لدر��س���ة 700 مر�ه���ق ومر�هق���ة 
مل���دة عام و�ح���د، بغية معرفة ما �إذ� ك���ان �لإ�سعاع 
�ل�س���ادر عن هو�تفهم �لذكية يوؤثر على ذ�كرتهم، 

بح�سب موقع �سحيفة “مريور” �لربيطانية.

ووفق���ا للنتائج فاإن �لأ�سعة �لت���ي تدخل �أذن 
م�ستخ���دم  �لهات���ف ت�سبب نوعا م���ن �خللل يف �أد�ء 
�لذ�ك���رة لدى �ملر�هق���ني باعتباره���م �أكر �رصيحة 

ت�ستخدم �لهو�تف �لذكية من حيث �لوقت.
و�أو�سح �لباحثون �أن هناك حاجة �إلى مزيد من 

�لدر��سات ل�ستبعاد تاأثري �لعو�مل �لأخرى.

يف قتلى   10
 في�شانات فيتنام

اغت�شاب جماعي 
لقا�شر باملغرب

الإعدام مللكة جمال 
قتلت حبيبها بـ25 طعنة

�أم�س  �لفيتنامي���ة،  �ل�سلط���ات  �أعلنت 
�ل�سب���ت، �أن �لفي�سان���ات �لتي ت�سبب بها 
�إع�س���ار �أوقع���ت 10 قتلى عل���ى �لأقل يف 

و�سط و�سمال �لبالد.
وخل���ف �لإع�س���ار �س���ون ت���ني �ل���ذي 
و�سل �إلى فيتنام �لأربعاء �أ�رص�ر� يف �لبنى 
�لتحتية و�ملزروعات يف مقاطعتي ثان هو� 

ونغي �ن.
وه���و �لع�س���ار �لثالث �ل���ذي ي�رصب 

فيتنام منذ مطلع �ل�سنة.
و�أعلنت �أجهزة �لإنقاذ �أن 10 �أ�سخا�س 
قتلو� و�عترب 11 يف ع���د�د �ملفقودين يف 

�سمال �لبالد.

بد�أت �لنيابة �ملغربية بالتحقيق يف ق�سية 
�غت�س���اب قا�رص ل يتجاوز عمره���ا 13 �سنة، من 
قبل زمالئه���ا مبوؤ�س�سة “كلود م���وين”، �لتابعة 
�ملغ���رب،  يف  باملحمدي���ة  �لفرن�سي���ة  للبعث���ة 
بح�سب ما ذكرت �سحيفة هي�سربي�س �ملغربية. 
يتز�م���ن  �لإلكرتوني���ة،  �ل�سحيف���ة  وبح�س���ب 
التحقي���ق يف الق�سي���ة الت���ي ه���زت الأو�س���اط 
�لفرن�سي���ة باملغ���رب،  م���ع تدخ���ل باري����س يف 
�لق�سي���ة. ووجه���ت �أ�سابع �لته���ام يف �لق�سية 
لأربع���ة تالمي���ذ قا�رصي���ن، بتهمة هت���ك عر�س 
قا����رص حتت �لتهدي���د و�لتحري�س عل���ى �لبغاء، 
و�لتحر�س �جلن�سي، و�لتهديد بارتكاب فعل من 

�أفعال �لعتد�ء على �لأ�سخا�س م�سحوب باأمر.

تلق���ت جنمة تلفزي���ون �لو�قع كايلي جيرن �لبالغة من �لعمر 20 عام���ا، وهي �أ�سغر �أفر�د 
عائل���ة جيرن-كارد��سي���ان، و�سقيقة �ملغنية �ل�سهري كيم كارد��سي���ان، و�سام �رصف يف �لأيام 
�ملا�سي���ة. �إذ منحتها جملة فورب����س يف عددها �جلديد ل�سهر �أغ�سط����س 2018، لقب “�أ�سغر 

مليارديرة ع�سامية” يف �لتاريخ، ون�رصت �سورتها على غالف �ملجلة.
وتقول جملة فورب�س �إن كايلي متتلك حاليا 99 مليون دولر �أمريكي كروة �سافية، وهو 

ما يزيد 3 �أ�سعاف عن ثروة �سقيقتها ذ�ئعة �ل�سيت كيم كارد��سيان.

حكمت حمكمة كينية على ملكة جمال 
عمره���ا 24 عاًما بالإعد�م لقتلها �سديقها 
�إث���ر م�ساج���رة ن�سب���ت  25 م���رة،  بطعن���ه 
بينهم���ا، ف�سقط بعدها جثة هامدة، ما �أثار 
�نتق���اد�ت من جماع���ات حقوقية و�سفت 

�لعقوبة باأنها “غري �إن�سانية”.
روث  تدع���ى  عليه���ا  و�ملحك���وم 
كاماندي، �لت���ي كانت قد فازت مبهرجان 
جمال �ل�سجون �أثناء فرتة �نتظار �ملحاكمة 
حي���ث �أودع���ت يف �ل�سج���ن 1095 بعد �أن 
طعن���ت �رصيكها فري���د حمم���د )24 عاماً( 
حتى �ملوت يف عام 2015 و�أُدينت يف مايو 

�ملا�سي.

أشواك في طريق الحرير
لي����س من �حل�ساف���ة �أن ت�سنع منتًجا يف بيتك ت�ستطيع ����رص�ءه من �خلارج بكلفة 
�أقل… هذه �لقاعدة �لذهبية �لت���ي و�سعها موؤ�س�س �لقت�ساد �حلديث �أدم �سميث 

يف كتابه “ثروة �لأمم” كانت �ملنطلق لنظرية �لتجارة �حلرة.
نتيج���ة لتبن���ي �أمريكا �لنظرية بحذ�فريه���ا �أغلقت م�سان���ع �مليدوي�ست �أبو�بها 
لتتح���ول �إلى ما ع���رف ب� “حز�م �ل�س���د�أ”، حيث فقد �لآلف وظائفه���م، ومل ينج من 
مق�سلة �لبطالة �إل من ��ستطاع �لقفز يف قارب �خلدمات، و�أغرقت �لأ�سو�ق �لأمريكية 
بالب�سائ���ع �ل�سينية؛ لدرجة تن���در �لبع�س على �حللم �لأمريك���ي باأنه بات ي�سنع يف 

�ل�سني.
عندم���ا جاء دونالد تر�م���ب �إلى �لبيت �لأبي����س ر�فًعا �سعار “�أمريك���ا �أولً” �رصع 
بتنفي���ذ �أجن���دة حمائية �سارًب���ا بالتجارة �حلرة عر����س �حلائط. وبع���د مناو�سات يف 
�لأمريكتني و�أوروبا �أطلق تر�مب، مطلع مايو �ملا�سي، �لر�سا�سة �لأولى يف �ملعركة 
�لتجارية مع �ل�سني بفر�س ر�سوم 25 % على ب�سائع �سينية تقدر قيمتها بنحو 50 

مليار دولر، معلنا بد�ية حرب �قت�سادية عاملية مل يعرف �لعامل مثلها.
مي���ل كف���ة �مليز�ن �لتجاري ب���ني �أمريكا و�ل�س���ني ل�سالح �لأخ���رية بقوة مينح 
تر�م���ب تفوًقا تكتيكيا متمث���ال يف �سالح �لر�سوم، �ل���ذي ل ت�ستطيع بكني جمار�ته، 
يف وق���ت يحر�ص كل الطرفني على عدم توجيه �رضب���ة قا�سية للآخر؛ لأن �سقوط اأي 
منهم���ا من على حلبة القت�س���اد العاملي يعني حتمية �سقوط الآخر، اإذ متلك ال�سني 

�سند�ت �أمريكية تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولر.
تر�م���ب يريد �أن يعيد حلز�م �ل�سناع���ات �لأمريكية بريقه، و�سيو��سل ��ستخد�م 
�س���الح �لر�سوم حتى تر�سخ �ل�س���ني ل�رصوطه وتفتح �ملجال �أم���ام �ملنتج �لأمريكي 
للمناف�س���ة. و�أمام �ل�سني خيار�ن، �إما �آن ت�ستجي���ب �أو تعّجل وترية �لعمل يف م�رصوع 
طري���ق �حلرير لإيجاد متنف�س يف �لأ�سو�ق �لنا�سئة يف �ل�رصق �لأدنى و�إفريقيا ميكنها 

من �ل�سمود �أمام لكمات �لر�سوم.
يف �سه���ر و�حد ن�سهد عقد منتدى �لتعاون �لعرب���ي �ل�سيني يف بكني، وتد�سني 
م����رصوع �إن�س���اء �أكرب منطق���ة جتارة ح���رة يف �إفريقيا مقرها جيبوت���ي - حيث حتتفظ 
�ل�س���ني بالقاع���دة �لع�سكرية �لوحيدة خ���ارج �أر��سيها - وزي���ارة �لرئي�س �ل�سيني 

�لتاريخية �إلى �لإمار�ت؛ كلها موؤ�رص�ت على ��ستعجال �ل�سني بناء طريق �حلرير.
لك���ن طريق �ل�سني لي����س مفرو�ًسا بال���ورود، بل تك�سوه �أ�س���و�ك �ل�رص�عات يف 
�ل�رصق �لأو�سط، عالوة على �رتباطات �ملنطقة بامل�سالح �لأمريكية؛ لذلك يجب ربط 
م�سارك���ة �لعرب يف متهيد �لطري���ق مب�ساومات ��سرت�تيجية �أك���رب ت�سمن �مل�سالح 
�لعربية �لعليا، فعلى �لرغم من �أن �حلرب �لقت�سادية ل ت�سب يف م�سلحة �مل�ستهلك 
ا كامنة ت�ستدعي تن�سيًقا عربيًّا م�سرتًكا لإح�سان  �لنهائي، �إل �أنها حتمل لدولنا فر�سً

��ستغاللها.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

راهبات من أتباع الديانة الجاينية يعبرن 
شارعا غمرته مياه األمطار في مدينة 

أحمد آباد بالهند )رويترز(
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