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يومية سياسية شاملة

مدينة عي�سى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
قال وكي���ل �ش�ؤون البلديات بوزارة الأ�شغال و�ش�ؤون
البلدي���ات والتخطيط العمراين نبيل �أبو الفتح �إن 80
 %م���ن املخالفات التي ر�ص���دت يف ال�سنوات الأربع
املا�ضي���ة ه���ي �إ�ضاف���ات م���ن غ�ي�ر ترخي����ص ت�صل
امل�ساحات فيها �إلى �أقل من  100مرت مربع.
ووج���ه �أبوالفتح املديري���ن العامني يف البلديات
الأربع �إلى �رضورة تكثيف احلمالت امليدانية؛ للحد من
ظاه���رة املخالفات ،كما ناق�ش معهم تطوير
8
�أعمال الرقابة والتفتي�ش يف البلديات الأربع.
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�إحالة امل�شتبه بها للنيابة ...رئي�سة “االعتماد الأكادميي”:

�إجراءات �صارمة جتاه ال�شهادات املزورة
• منى البلو�شي

مدينة عي�سى  -وزارة الرتبية والتعليم� :أعربت
رئي�س���ة اللجنة منى البلو�شي عن �شكرها وتقديرها
�إل���ى رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة على �إ�صداره قرار �إعادة
ت�شكي���ل اللجنة ،مثمن��� ًة توجيهات �سم���وه الكرمية
بتكلي���ف جمل����س التعليم العايل وجلان���ه املخت�صة
يف االعتم���اد الأكادمي���ي بالتحق���ق م���ن املعلومات
التي �أثريت ب�ش�أن ال�شهادات املمنوحة من جامعات
غري معرتف بها من خارج مملك���ة البحرين ،والت�أكد
من ع���دم وج���ود �أي من الذي���ن اعتم���دوا على مثل
ه���ذه ال�شهادات للت�أه���ل لوظائ���ف �أو ملراكز على
ر�أ����س �أعماله���م �أو مواقعه���م الوظيفي���ة .و�أك���دت
البلو�ش���ي حر�ص وزارة الرتبية والتعليم على و�ضع

اقتصاد البالد
ركود احلركة يف ال�سوق املركزية ... % 70
10
والو�ضع “هدوء ما قبل العا�صفة”

بالدنا
مواطن يحول مغت�سل املاحوز لـ “باركات”
و“الأوقاف” متاطل ب�إعادة بنائه

•مرمي رجوي

دعت زعيم����ة املقاومة الإيراني����ة مرمي رجوي
الدول الغربية� ،إلى �إغالق �سفارات النظام الإيراين
ال����ذي ي�ستخ����دم البعث����ات الدبلوما�سي����ة غط����اء
لأن�شط����ة �إرهابية .ج����اء ذلك يف امل�ؤمت����ر املو�سع
للمعار�ضة الإيرانية يف باري�س� ،أم�س� ،إحياء لذكرى

ال�سنوية الـ 30ملجزرة العام .1988من جانب �آخر،
قال املمثل الأمريك����ي اخلا�ص لإيران بريان هوك
يف بي����ان �إن “وج����ود ق����در �أكرب من الأم����وال يف يد
�آي����ات اهلل يعني مزيداً من الأموال للقيام
15
باغتياالت يف كل الدول الأوروبية”.

يف مو�سم تابعه خادم احلرمني �شخ�صيا 3 ...ماليني حاج �أدوا الركن الأعظم بي�سر و�سهولة

الـحـجــاج� :شـكــرا �سـلـمــان الـخـيــر
بدور املالكي

4

مسافات البالد
م�سابقة اختيار ملكة جمال ال�سياحة
الفلبينية يف البحرين

23

البالد سبورت
منتخب ال�سلة للنا�شئني يرفع اجلاهزية
ا�ستعداداً ملواجهة عمان غداً

التوجيهات الكرمية مو�ض���ع التنفيذ ،و�رصامتها يف
الإجراءات التي �ستتخذها جتاه مو�ضوع ال�شهادات،
بالعم���ل على ح�رص ح���االت ال�شه���ادات التي �أثريت
حولها �شبهة منحها من جامعات غري معرتف بها من
خارج البحرين ،والتحقق ممن ثبت ح�صولهم عليها
وا�ستخدموه���ا للح�صول على امتيازات يف مواقعهم
الوظيفي���ة ،حي���ث �سيت���م رف���ع تقري���ر بخ�صو�ص
تل���ك احلاالت وكيفية التعامل م���ع كل حالة بح�سب
املعطيات املوجودة ،والنظر يف �إحالة احلاالت التي
ي�شتبه فيها �إلى النيابة العامة.
و�أ�ش���ارت البلو�شي �إلى �أن اللجنة �ستتعامل مع
احلاالت املخالف���ة فور الإبالغ عنه���ا ،بالتن�سيق مع
عدد من اجلهات املخت�صة يف الدولة.
5

رجوي� :أغلقوا �سفارات النظام الإيراين الإرهابي

16

الفخار
�إلىاندثار

•“قرية الفخار” يف عايل ت�صارع �أقدم حرفة عرفها الإن�سان من �أجل البقاء (ت�صوير :ر�سول احلجريي)

21

كان ا�ستع���داد اململكة العربية ال�سعودية لإجناح مو�سم احلج
هذا العام يفوق الت�صورات ،ويكفي فخرا �أن يكون خادم احلرمني
ال�رشيف�ي�ن امللك �سلم���ان بن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود ،هو امل�رشف
واملتاب���ع �شخ�صيا على راحة حجاج بيت اهلل احلرام ،وما يقدم لهم
م���ن خدمات وت�سهيالت لي�ؤدوا منا�سك احل���ج بي�رس و�سهولة ،وهو
م���ا نقلته كل و�سائ���ل الإعالم والف�ضائيات الت���ي تابعت اجلهود
ال�سعودية الكب�ي�رة التي قدمت �إلى نح���و  3ماليني حاج ،ق�صدوا
الأرا�ض���ي املقد�س���ة؛ لأداء فري�ضة الركن الأعظ���م ،وتكللت تلك
اجلهود اخلرية واال�ستعدادات ال�ضخمة التي قادها خادم احلرمني
ال�رشيف�ي�ن وحكومته وتوج���ت بن�رص م���ن اهلل ،جعل العامل
3
ينحني �أمامها ،ور�شت الرماد يف عيون كل املغر�ضني.

•�أحد احلجاج يعرب بالكتابة على جدارية عن ال�شكر �إلى خادم احلرمني ال�رشيفني

مزارعها جرفت و�ساحلها مل ت�صافحه يد التطوير ...عد�سة “:”$

البنية التحتية املتهالكة تلفظ �أحالم م�شاريع جنو�سان العمرانية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

قري���ة جنو�س���ان حلق���ة يف �سل�سل���ة ال�ساح���ل
ال�شم���ايل ململك���ة البحرين ،الذي متي���ز على مدى
ق���رون من الزمن بروع���ة وكثافة غطائ���ه النباتي،
وعذوب���ة عي���ون مياه���ه املتدفقة حت���ى يف عر�ض
البحر فيما ي�صطلح عليه بـ “اجلواجب”.
كم���ا �أن �أهله���ا ا�شته���روا مبهنت���ي ال�صي���د
والزراع���ة ،وال ي���زال الكث�ي�ر م���ن �أه���ل القري���ة
ميار�سون مهنة ال�صي���د خ�صو�صا ،حيث تراجعت
الزراع���ة فيه���ا بع���د ج���رف الكث�ي�ر م���ن مزارعها
املحاذية لل�ساحل .وجالت عد�سة “البالد” يف �أرجاء
القرية والتقطت جمموع���ة من ال�صور التي حتكي
�شيئا من واقعها اخلدم���ي ،حيث ت�شهد القرية يف

• تراجع الزراعة يف قرية جنو�سان بعد جرف املزارع املحاذية لل�ساحل

الوقت احلا��ض�ر ن�شاطا ً عمرانيا ً غ�ي�ر م�سبوق يكاد
يتج���اوز يف مق���داره ع���دد من���ازل القري���ة احلايل،
الأمر الذي يتطلب ح���راكا ً موازيا من قبل اجلهات

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو

(ت�صوير :خليل �إبراهيم)

املعني���ة لت�أهيل بنيته���ا التحتية مبا ي�ل�اءم حجم
الكثافة ال�سكاني���ة املتوقع �أن ت�ستوطن
املنطقة.
6
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� 30أغ�سط�س �آخر موعد للتقدمي ...وحفل التكرمي يف �سبتمرب

جلان جائزة �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي توا�صل التح�ضريات
بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس ...عودة الرئيس
ع���ودة ميمونة ،تلك التي جمعت ذلك اللفيف املتلهف يف جمل�س رئي�س
الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان حفظه اهلل ورعاه يوم
الأحد املا�ضي ب�سموه ،كان اجلمع الغفري تواقا ،م�شتاقا لدفء احلوار ،حلكمة
التعاط���ي ،ولروع���ة اللحظة ،فاملجل����س مل يلتئم لأ�سابي���ع ،والنخب مل تلتق
مبعية الرئي�س القائد لف�ت�رة قد تكون هي الأطول منذ �سنوات ،نحن نعرف
�أن م�شاغ���ل ومهام وم�سئوليات �سموه ج�سيم���ة ،و�أن طبيعة املرحلة تفر�ض
على القادة والزعماء طوقا حديديا من الت�أهب ملواجهة الغام�ض من �أحداث
واملرتب�ص من خماطر ،واخلبيث من م�ؤامرات.
و�أعتق���د وغريي يعتق���دون �أن مملكة البحرين مب���ا حباها اهلل من موقع
�إ�سرتاتيج���ي ،وت�ضاري����س جيو�سيا�سي���ة يجعلها على ال���دوام يف ال�صفوف
املتقدم���ة جليو�ش التفاعل مع �صعوبة اللحظة ،ناهيك عن تاريخها املرتبط
عروبي���ا بق�ضاي���ا �أمتها ،وهموم وم�ش���كالت �شعوبها .من هن���ا كانت املهام
ثقيلة الوزن ،مهيمنة على وقت وفكر الرئي�س.
�صحيح �أن �سموه بد�أ حديث���ه الدافئ معنا مرحبا وملوحا ب�أهمية جمال�س
الزعم���اء ،و�صحي���ح �أنه حفظه اهلل ذه���ب �إلى الزمن اجلمي���ل متذكرا جمال�س
وال���ده �أمري البحرين الراحل ال�شيخ �سلمان بن حمد طيب اهلل ثراه عندما كان
جمل�س���ه اليومي ينعقد ثالثة م���رات� ،أحدها مع رجاالت الق���رى واملزارعني،
والثاين مع رجال الأعمال والتجار ،والثالث مع رجال الدين والفكر والثقافة،
لك���ن ال�صحيح �أي�ضا �أن احلياة كانت �أب�س���ط ،والزمن كان �أعقل ،والتحديات
كان���ت �أو�ضح� .أما ع���امل اليوم ،فنعي�ش���ه جميعا وك�أن عل���ى ر�ؤو�سنا الطري،
ننتظ���ر القادم ال���ذي ال يجيء ،وامل�صري ال���ذي ال ن�صيب���ه ،والهدف الذي ال
نحقق���ه� .إنها طبيعة احلياة اجلديدة ،وعبقرية التكنولوجيا املهاجمة ،التفرغ
لها ه���و املنقذ من تداعياتها ،والتنبه ل�سلبياته���ا هو ال�سبيل لتحقيق �أكرب
ا�ستفادة منها.
�سم���و الرئي�س حتدث يف جمل�س���ه العامر عن العديد م���ن الق�ضايا التي
تورق خم���ادع قادتنا ،وعن التحديات التي ترتب����ص بالوطن الواحد امل�ؤمن
بق�ضاي���ا عروبته ،العا�شق ل�صفه املوح���د ،ومل ين�س �سموه ال�شقيقة الكربى
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة ،وكيف �أنها تعاملت بعبقري���ة الزمان واملكان
والإمي���ان ب���اهلل جل وع�ل�ا لتحقيق اك�ب�ر جناح ملو�س���م احلجي���ج يف تاريخه،
ث���م كيف �أنه���ا بحكم���ة وكيا�سة خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني املل���ك �سلمان
ب���ن عبدالعزي���ز وويل عه���ده الأمني انت�رصت عل���ى كافة م�ؤام���رات ت�سيي�س
ال�شعائ���ر املقد�سة؛ بهدف �أن يكون لهذه املنا�س���ك الروحية �أمنها الرباين،
وروعتها ال�سماوية اخلال�صة ،وبالفعل قطعت ال�سعودية الطريق على جميع
املح���اوالت املغر�ضة والدع���وات امل�شبوهة ليخرج مو�سم ح���ج هذا العام يف
�أبهى �صوره ،و�أزهى منا�سكه.
�شك���رًا ل�سموكم النبيل على العودة احلمي���دة ملجل�س طاملا تعلمنا منه
الكثري ،ومازلنا ن�شعر ب�أن لديه من �أجل خري الوطن و�أمنه ،الكثري والكثري.

املنام���ة  -بن���ا� :أعلنت اللجن���ة املنظمة
جلائ���زة �أف�ض���ل م��ش�روع تطوع���ي يف مملك���ة
البحرين �إغالق باب الرت�شح للجائزة اخلمي�س
املقب���ل ،يف فئاته���ا الأرب���ع املخ�ص�ص���ة
للأف���راد والف���رق التطوعي���ة واجلمعيات
الأهلي���ة واملقيم�ي�ن ،متهيدا لب���دء فرز
امل�رشوع���ات املتقدمة قب���ل عر�ضها على
جلن���ة التحكي���م املتخ�ص�صة�� .ص�رح بذلك
يعق���وب بوه���زاع الأمني الع���ام جلائز �سمو
ال�شي���خ عي�سى بن علي ب���ن خليفة �آل خليفة
للعمل التطوعي.
وق���ال �إن جلن���ة الف���رز تتول���ى فح����ص
امل�رشوعات املتقدم���ة للت�أكد من ا�ستيفائها
ال��ش�روط الالزمة للجائ���زة املتمثلة يف حتديد
امل�شكلة التي يعاجلها امل�رشوع والهدف منه،
وال�رشائ���ح امل�ستهدف���ة يف املجتمع ،وحتديد
طبيع���ة االبت���كار يف فك���رة امل��ش�روع ،وقدرة
امل�رشوع عل���ى اال�ستمرارية ،م���ع قيا�س الأثر
منه .و�أ�ض���اف بوهزاع �أن جائزة �أف�ضل م�رشوع
تطوعي يف مملكة البحري���ن التي تقام للعام
الراب���ع على الت���وايل� ،أقيم���ت برعاية كرمية
من �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي بن خليفة �آل
خليف���ة ،حتفيزا مل�شارك���ة �أو�سع من ال�شباب
البحريني يف العمل التطوعي و�إبراز �إبداعاتهم
يف تقدمي م�شاريع تطوعية ت�ساهم يف معاجلة
العديد من الإ�شكاليات والأزمات التي تواجه
املجتمع البحريني ،م�شريا �إلى �أن ذلك ر�صده
القائمون على اجلائزة منذ انطالقتها ب�صورة
الفت���ة ،لذا ف�إن ق���رار ت�شكي���ل جلنة لفح�ص
امل�رشوع���ات املتقدمة ج���اء ملواجه���ة زيادة
عدد ه���ذه امل�رشوعات ب�ص���ورة كبرية ،وحتى
ال يت�أث���ر عم���ل جلن���ة التحكي���م املتخ�ص�صة
املكونة من فال���ح الرويلي و�أحم���د الأحمدي
والإعالمية �إميان مرهون.
ولف���ت �إلى �أن جلن���ة التحكيم يف الدورة
ال�سابقة للجائزة ا�ستعر�ضت نحو  45م�رشوعا
متقدم���ا عل���ى م���دار يوم�ي�ن ،ولكنن���ا ه���ذا
الع���ام ف�ضلن���ا �أن ت�ستعر�ض جلن���ة التحكيم
امل�رشوع���ات املكتملة ،يف �إط���ار احلر�ص على
حتقي���ق �أق�ص���ى ا�ستف���ادة للم�شاركني من
خربات �أع�ض���اء اللجنة ،والوقوف على �أف�ضل
امل�رشوعات امل�ستحقة للجائزة.
م���ن جهة ثانية� ،أك���د الأمني العام جلائز
�سم���و ال�شيخ عي�س���ى بن علي ب���ن خليفة �آل
خليف���ة للعم���ل التطوع���ي �أن جل���ان اجلائزة
املختلفة توا�صل اجتماعاتها التن�سيقية من
�أج���ل بح���ث الرتتيبات النهائي���ة لإقامة حفل
توزيع اجلائزة يف �شهر �سبتمرب املقبل مبملكة

•يعقوب بوهزاع

•�سمو ال�شيخ عي�سى بن

•عماد ال�سعودي

•يو�سف جناحي

البحرين على هام�ش اليوم العربي للتطوع.
من جانب���ه ق���ال يو�سف جناح���ي رئي�س
جلن���ة االحتف���ال �إن اللجنة حتر����ص يف عملها
له���ذا الع���ام عل���ى �إب���راز املكان���ة الرفيع���ة
للتطوع يف مملكة البحرين ،من خالل الرتكيز
على اجلهود املتميزة للمملكة يف دعم العمل
الإن�س���اين واخل�ي�ري على خمتل���ف الأ�صعدة،
م�شيدا برعاية �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي بن
خليف���ة �آل خليفة للجائزة الت���ي باتت واحدة
من �أه���م اجلوائز العربي���ة واملحلية يف جمال
العمل التطوعي.
�أم���ا عب���داهلل البور�شي���د رئي����س جلن���ة
اال�ستقب���ال ف�أ�ش���ار �إل���ى �أن اللجن���ة تق���وم

بالتن�سي���ق م���ع رواد العم���ل التطوع���ي يف
خمتلف الدول العربي���ة والذين مت اختيارهم
م���ن قبل اللجن���ة املنظمة للجائ���زة ،بناء على
ال�ضواب���ط واملعايري املح���ددة �سلفا ،م�ؤكدا
احلر����ص على عك����س ال�ص���ورة الإيجابية عن
اململكة و�شعبها �أمام �ضيوف اجلائزة.
ب���دوره ق���ال عم���اد ال�سع���ودي ع�ض���و
اللجن���ة الإعالمي���ة �إن اللجن���ة الإعالمية �سوف
ت�ص���در جمموعة م���ن الكتيب���ات اخلا�صة عن
اجلائ���زة وعن الفائزين به���ا هذا العام �سوف
توزع خالل احتفالية توزي���ع اجلائزة ،يف �إطار
احلر�ص على توثيق الدورة الثامنة من جائزة
�سمو ال�شيخ عي�سى بن علي بن خليفة للعمل

•عبداهلل �آل بور�شيد

التطوعي.
يذك���ر �أن جائزة �سم���و ال�شيخ عي�سى بن
عل���ي بن خليف���ة �آل خليفة للعم���ل التطوعي
حتظ���ى باهتم���ام م���ن ك�ب�رى ال��ش�ركات
وامل�ؤ�س�س���ات البحريني���ة الت���ي حتر�ص على
دعم م�سرية ه���ذه اجلائزة الت���ي باتت �إحدى
�أهم جوائز العم���ل التطوعي على امل�ستويني
املحل���ي والإقليم���ي ،و�ساهم���ت يف تعزي���ز
مكان���ة مملكة البحرين على �صعيد املبادرات
اخلريي���ة والإن�سانية ..حيث تق���ام هذا العام
برعاي���ة ا�سرتاتيجي���ة من “متك�ي�ن” والرعاة
الرئي�سني هم “با����س ،فيفا ،جيبك ،جمموعة
الربكة”.

حتت رعاية �سلمان بن عبداهلل

�إطالق الن�سخة الثالثة من “بايبك�س” غدا يف “�سيتي �سنرت”

املنام���ة  -جمعي���ة التطوي���ر
العق���اري� :أعلن رئي�س جمعية التطوير
العق���اري البحريني���ة «»BaPDA
ع���ارف هجر����س ع���ن �إط�ل�اق الن�سخ���ة
الثالث���ة من معر����ض البحرين للتطوير
العقاري “ ”BaPDEX 2018برعاية
كرمي���ة م���ن رئي����س جه���از امل�ساح���ة
والت�سجيل العقاري ال�شيخ �سلمان بن
عب���داهلل بن حمد �آل خليف���ة ،يف الفرتة
املمت���دة م���ن  31 - 27م���ن �أغ�سط�س
اجل���اري ،يف �سيت���ي �سن�ت�ر البحري���ن،
ومب�شاركة وا�سعة النطاق من الوزارات
وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة و��ش�ركات
القط���اع اخلا����ص العامل���ة يف قط���اع
الإعمار والتطوير العقاري.
و�أ�شاد هجر�س برعاية ال�شيخ خالد
ب���ن عب���داهلل �آل خليف���ة الت���ي تعك�س

•ال�شيخ �سلمان بن عبداهلل

االهتمام احلثي���ث الذي توليه القيادة
الر�شي���دة للم�شاري���ع العقاري���ة ،وهو
ماب���دى جليا يف النه�ضة العقارية التي
ت�شهدها مملكة البحرين عاما بعد عام.
كما �أكد رئي�س جمعية التطوير العقاري

البحريني���ة ما �سي�شه���ده املعر�ض من
اختالف ومتيز عن �سابقيه ،م�شريا �إلى
الإقب���ال العايل الذي مل�س���ه للم�شاركة
يف املعر�ض من قب���ل �رشكات التطوير
العق���اري ،وه���و م���ا يربهن عل���ى مثل
�أهمي���ة ه���ذه املعار����ض و�رضورته���ا
بالن�سبة للمطورين العقاريني ،كونها
عام�ل�ا م�ساعدا عل���ى تروي���ج امل�شايع
التطويرية و�إبراز الفر�ص اال�ستثمارية
يف يف البحري���ن ،وكونه���ا حلق���ة و�صل
ب�ي�ن املواط���ن الباح���ث عن خي���ارات
�سكني���ة الئقة يف ف�ت�رة قيا�سية وبني
امل�ستثم���ر ،ف�ض�ل�ا ع���ن �أنه���ا مبادرة
نح���و ال�رشاك���ة املرتقب���ة ب�ي�ن اجلهود
احلكومي���ة والقط���اع اخلا����ص ،ال�سيما
وان الأخ�ي�ر اليوم بات �رشيكا مهما نحو
حتقيق النمو االقت�صادي وا�ستدامته.

حجز املواعيد �إلكرتونيا مبراكز خدمات امل�شرتكني

“الكهرباء” تطلق من�صة �إلكرتونية لإدارة الطوابري

املنام���ة  -هيئ���ة �ش����ؤون الكهرب���اء
وامل���اء� :أطلق���ت هيئ���ة الكهرب���اء واملاء
من�ص���ة �إلكرتوني���ة تتمث���ل بتد�ش�ي�ن
خدم���ة جديدة لإدارة طواب�ي�ر االنتظار يف
مراك���ز خدمات امل�شرتك�ي�ن التابعة لها،
بالتعاون مع ال�رشكة البحرينيةSkiplino
 Technologiesاملتخ�ص�ص���ة يف �إدارة
طوابري االنتظار.
وي�أتي �إط�ل�اق هذه اخلدم���ة متا�شيا ً
م���ع االهتمام احلكوم���ي مبب���د�أ ال�سيا�سة
اخل��ض�راء وحتقي���ق �أه���داف التنمي���ة
للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

امل�ستدام���ة� ،إلى جانب العمل على توفري
كاف���ة ال�سب���ل املتاحة لتعزي���ز التوا�صل
الفعال بني امل�شرتكني وهيئة الكهرباء
واملاء ،وت�أكي���داً منها على �أهمية التحوّل
الرقم���ي واال�ستف���ادة م���ن اخلدم���ات
التكنولوجي���ة يف حت�س�ي�ن اخلدم���ات
وت�سهيل و�صولها للم�شرتكني.
و �ستتيح هذه اخلدم���ة للم�شرتكني
�إم���كان حج���ز مواعيده���م الكرتوني���ا ً يف
مراك���ز اخلدم���ات التابع���ة للهيئ���ة دون
احلاج���ة للو�ص���ول والوق���وف يف طوابري

االنتظ���ار ،التي �سيت���م ا�ستبدالها بنظام
مراقب���ة طواب�ي�ر فعال ومبا��ش�ر وهو الأمر
الذي �سي�سهم يف جدولة املواعيد ب�شكل
�سل����س بالن�سب���ة للم�شرتك�ي�ن وموظفي
خدمة العمالء وال�سيّم���ا �أن مراكز خدمات
امل�شرتك�ي�ن تعمل على م���دار � 11ساعة
متوا�صلة ،كم���ا ميتاز هذا النظام بتوفري
الوقت واجله���د للم�شرتكني ويعمل على
تقلي����ص الإج���راءات املتبع���ة والوق���ت
امل�ستغ���رق لإمت���ام املعام�ل�ات الإدارية
واملالية يف مراكز خدمات امل�شرتكني.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

بالدنا

local@albiladpress.com
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يف مو�سم تابعه خادم احلرمني �شخ�صيا 3 ...ماليني �أدوا الركن الأعظم بي�رس و�سهولة

احل������ج������اج����� :ش����ك����را ����س���ل���م���ان اخل��ي�ر
ال�سفري ال�����س��ع��ودي :جن��اح احل��ج ت��أك��ي��د ث��اب��ت مل��وق��ف اململكة وا���س��ت��م��راره��ا يف خ��دم��ة �ضيوف الرحمن

•اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ا�ستقبلت �أكرث من  3ماليني حاج هذا العام (ت�صوير� :أحمد حا�رض)

•�أحد احلجاج يعرب بالكتابة على جدارية عن ال�شكر �إلى خادم احلرمني ال�رشيفني

بدور املالكي

كان ا�ستع����داد اململك����ة العربي����ة
ال�سعودي����ة لإجناح مو�سم احل����ج هذا العام
ا�ستعدادا يف����وق الكثري م����ن الت�صورات،
ويكف����ي فخرا لن����ا جميعا� ،أن يك����ون خادم
احلرم��ي�ن ال�رشيف��ي�ن املل����ك �سلم����ان ب����ن
عبدالعزي����ز �آل �سعود ،هو امل�رشف واملتابع
�شخ�صيا عل����ى راحة حجاج بيت اهلل احلرام،
وم����ا يق����دم لهم م����ن خدم����ات وت�سهيالت
لي�����ؤدوا منا�سك احلج بي���س�ر و�سهولة ،وهو
ما نقلت����ه كل و�سائل الإعالم والف�ضائيات
الت����ي تابعت اجله����ود ال�سعودي����ة الكبرية
الت����ي قدمت لنحو  3مالي��ي�ن حاج ،ق�صدوا
الأرا�ضي املقد�سة من كل �أرجاء املعمورة،
ومن �أبعد بقاع الأر�ض لأداء فري�ضة الركن
الأعظ����م ل����دى امل�سلم��ي�ن ،وتكلل����ت تلك
اجله����ود اخل��ي�رة واال�ستع����دادات ال�ضخمة
الت����ي قاده����ا خ����ادم احلرم��ي�ن ال�رشيف��ي�ن
وحكومته وتوجت بن�رص من اهلل ،جعل العامل
ينحن����ي �أمامها ،ور�شت الرماد يف عيون كل
املغر�ض��ي�ن من �أع����داء النج����اح ال�سعودي
ال����ذي �أ�صب����ح وا�ضح����ا ه����ذا الع����ام يف ظل
العم����ل اجلاد للإع��ل�ام ال�سع����ودي وقدرته
ومتكنه من �إي�صال ر�سالته عن النجاح �إلى

•حاجة تكتب �أي�ضا �شكرا خا�صا لل�سعودية

•دعوات و�شكر �إلى خادم احلرمني

•حاج �آخر ي�شكر القيادة ال�سعودية

ج�����ه�����ود ال���������س����ع����ودي����ة يف احل��������ج ت���ك���ل���ل���ت ب���ن�����ص�ر م������ن اهلل
ان���ق�������ض���اء م���و����س���م ح����ج ا����س���ت���ث���ن���ائ���ي ن����اج����ح ب���ك���ل امل��ق��اي��ي�����س
“جدارية” ����ش���ك���ر ل����ب��ل�اد احل����رم��ي�ن ع���ل���ى ال��ت��ن��ظ��ي��م امل��ب��ه��ر
كل الع����امل وهي متوجة باملحب����ة وال�صدق
وال�شفافي����ة ،والت����ي �أ�صبح الع����امل بحاجة
له����ا لكي يطل����ع على م����ا تبذل����ه ال�شقيقة
ال�سعودي����ة؛ م����ن �أج����ل احلجي����ج وراحتهم،
و�إميانه����ا بر�سالتها وت�أكيده����ا �أن اهلل جال
وع��ل�ا اختارها و�رشفها ه����ي حتديدا لتكون
ه����ي امل�س�ؤولة على �أعظم رك����ن من �أركان
الإ�س��ل�ام ،وكانت ومازالت ت�ؤكد هذا بنجاح
احلج عاما بعد عام .ومل تدخر اململكة جهدا
يف �أن يكون هذا املو�سم حتديدا ناجحا من
كل جماالت����ه وجوانب����ه ،و�أن ينته����ي الركن
دون �أي حوادث وهلل احلمد.

الحجاج القطريون

�سفري البحرين بالريا�ض :جهود ال�سعودية ال ينكرها �إال جاحد
�أ�ش���اد �سف�ي�ر مملك���ة البحرين ل���دى اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة ال�شي���خ حمود بن عب���داهلل �آل
خليف���ة يف ت�رصيح���ات �صحفي���ة باجله���ود الكبرية
الت���ي تبذله���ا اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ملكا
وحكوم���ة و�شعب���ا خلدم���ة حج���اج بي���ت اهلل احلرام
وت�سهيل �أدائهم ملنا�سكه���م للحج والعمرة.و�أ�شار
�إلى �أن خادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزي���ز �آل �سع���ود ،وويل العه���د نائ���ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزي���ر الدفاع �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد بن �سلم���ان بن عبدالعزي���ز �آل �سعود
يحر�ص���ان كل احلر�ص عل���ى �أن يكون جميع احلجاج
مطمئنني �آمنني وهم ي�ؤدون منا�سكهم ويتوجهون
�إل���ى اهلل �سبحان���ه وتعال���ى يف �أج���واء �آمن���ة مريح���ة
وهادئة.
و�أعرب عن اعتزاز بالده باجلهود الكبرية التي
تبذلها اململكة العربي���ة ال�سعودية قيادة وحكومة
و�شعب���ا؛ من �أجل توف�ي�ر الرعاية واحلماي���ة والأمن
حلجاج بي���ت اهلل احلرام وقيامه���م بن�سكهم ،وقال
�إن ه���ذا كان د�أب حكوم���ة اململكة منذ قيام الدولة
ال�سعودي���ة بقي���ادة املل���ك امل�ؤ�س����س عبدالعزي���ز
ب���ن عبدالرحمن �آل �سع���ود رحم���ه اهلل ،وهي جهود
م�شك���ورة ال ينكره���ا �إال جاحد �أو مغر����ض �أو مكابر.

•احلجاج عربوا عن �شكرهم خلادم احلرمني ال�رشيفني على التنظيم املبهر

• ال�شيخ حمود بن عبداهلل

و�أثن���ى ال�سف�ي�ر ال�سعودي ل���دى الريا�ض على دور
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة الري���ادي يف خدم���ة
ق�ضايا الإ�سالم وامل�سلمني ،وحر�ص قيادة اململكة
احلكيمة على النهو�ض مب�س�ؤولياتها يف هذا املجال
دون �أي ادعاء �أو �ضجيج �أو ا�ستغالل �سيا�سي.
و�أكد رف�ض البحرين جلميع حماوالت ت�سيي�س
احل���ج �أو حرف���ه ع���ن �أهداف���ه الإمياني���ة� ،أو حتويل
م�ساره �إلى مهاترات ال طائل من ورائها� ،أو توظيف
املو�س���م الإمياين �إل���ى غايات �سيا�سي���ة تلعب بها
الأهواء وامل�صالح الدنيوية.

وكان �إ���ص�رار حكوم����ة خ����ادم احلرم��ي�ن
ال�رشيف��ي�ن على �إجناح مو�سم حج هذا العام
جعله����ا تقب����ل حجاج قط����ر الذي����ن و�صلوا
مت�أخرين ب�سبب �إ�رصار قطر على منعهم من
�أداء املنا�سك؛ بغية توظيف ذلك �سيا�سيا،
و�أك����د حر�����ص اململكة العربي����ة ال�سعودية
عل����ى الف�صل ب��ي�ن احل����ج وال�سيا�سة ،ومل
تقب����ل �أبدا قادة �أو وحكوم����ة على ت�سيي�س
احلج وال تقبل ب�أن يعم����د �أي �أحد �إلى فعل
ذلك.

الملك سلمان :خدمة ضيوف الرحمن
هي الشرف األكبر لنا
وكان خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيف�ي�ن ،امللك
�سلم���ان ب���ن عبدالعزيز �آل �سع���ود ،قد �أكد يف
ت�رصيح���ات �أن خدمة �ضيوف الرحمن هو ال�رشف
الأكرب للبالد.
وكتب امللك �سلمان على ح�سابه يف موقع
“توتري”� :إن ال��ش�رف الأكرب الذي �أكرم اهلل به
بالدنا هو خدمته���ا ل�ضيوف الرحمن ،ومع عيد
الأ�ضح���ى املب���ارك� ،أدع���وه �سبحان���ه �أن يتمم
للحجاج حجه���م ،و�أن يدمي اخلري وال�سالم على
�أمتنا و�سائر البالد.
وخ�ل�ال ا�ستقب���ال املل���ك �سلم���ان ال�شيخ
حممد بن را�ش���د �آل خليفة بع���د �أدائه منا�سك
احلج له���ذا العام ،وبح�ض���ور ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الأمري حممد
بن �سلم���ان ،و�أ�صحاب ال�سمو امللك���ي �ألأمراء
ومفتي عام اململكة و�أ�صحاب الف�ضيلة العلماء
وامل�شايخ وكب���ار املدعوين م���ن دول جمل�س
التع���اون ل���دول اخللي���ج العربي���ة ،وال���وزراء،
وقادة القطاع���ات الع�سكرية امل�شاركة يف حج
هذا العام ،وق���ادة الأ�رسة الك�شفية يف اململكة
امل�شارك���ة يف احلج ،الذين قدموا لل�سالم عليه
وتهنئته بعيد الأ�ضحى ،قال يف كلمته �أمامهم:
“�رش ّف اهلل �سبحانه هذه البالد املباركة بخدمة
�ضي���وف الرحمن من احلجاج وال���زوار ،وتوفري
�أ�سباب �أداء ن�سكه���م بطم�أنينة وي�رس ،ومل يزل
ب���ذل الغ���ايل والنفي����س يف �سبي���ل خدمته���م
وال�سهر على راحتهم م�ص���در فخر لبالدنا منذ

ت�أ�سي�سها على يد امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز
 رحم���ه اهلل  -و�ستوا�ص���ل �أدا َء ه���ذا الواجببعون من اهلل وتوفيقه”.

شكرا خادم الحرمين
ومل يج����د احلج����اج م����ن ر�سال����ة �شك����ر
للجه����ود الكبرية التي قام����ت بها اململكة
العربي����ة ال�سعودي����ة يف خدمته����م خ��ل�ال
ووجودهم على �أرا�ضيها لأداء فري�ضة احلج
هذا العام� ،إال توجيه ال�شكر خلادم احلرمني
ال�رشيف��ي�ن املل����ك �سلمان بن عب����د العزيز،
على طريقتهم اخلا�ص����ة ،من خالل الكتابة

على جدراية تعرب ع����ن معاين االمتنان بعد
جن����اح اململكة العربي����ة ال�سعودية ملو�سم
احل����ج العام اجل����اري  1429ه����ـ ،من حيث
التنظيم وتوفري �سبل الراحة للحجاج.

جدارية منى ...للتاريخ
وعل����ى �أك��ب�ر جداري����ة يف تاري����خ منى،
حمل����ت عبارات االمتنان من �ضيوف امللك،
مل����ا القوه م����ن توفري �سب����ل الراحة وح�سن
التنظي����م ،متوجه��ي�ن بال�شكر �إل����ى امللك
�سلم����ان ب����ن عبدالعزي����ز خ����ادم احلرم��ي�ن
ال�رشيف��ي�ن ،وول����ى عهده الأم��ي�ر حممد بن
�سلم����ان يف ر�سال����ة قال����وا فيه����ا “�شك����را
�سلمان اخلري”.

ال�سفري ال�سعودي :احلجاج �أدوا منا�سكهم ب�سهولة وطم�أنينة
رفع �سف�ي�ر خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني
ل���دى املنام���ة عب���داهلل �آل ال�شي���خ� ،أ�سم���ى
�آي���ات التهاين والتربيكات خل���ادم احلرمني
ال�رشيف�ي�ن �سلمان ب���ن عبدالعزيز �آل �سعود،
وولى عه���ده الأمري حممد بن �سلمان بالنجاح
امل��ش�رف ال���ذي حققت���ه اململك���ة يف تنظيم
احلج هذا الع���ام ،مو�صال تهنئته وتهنئة كل
العاملني ب�سفارة اململكة العربية ال�سعودية
ل���دى مملك���ة البحري���ن للقي���ادة ال�سعودية
بالنج���اح الباه���ر ملو�س���م احلج ه���ذا العام،
وم���ا �شهده م���ن تنظيم ورعاي���ة من خمتلف
القطاع���ات الر�سمية يف حكوم���ة ال�سعودية،
وامل�ؤ�س�سات املدنية والأهلية التي �ساهمت
يف ه���ذا النج���اح امل��ش�رف ،وهو ت�أكي���د ثابت
ملوق���ف اململك���ة يف ا�ستمراره���ا يف خدم���ة
�ضيوف الرحمن.
و�أع���رب ال�سفري �آل ال�شيخ يف ت�رصيحات
لـ “البالد” على هام����ش النجاح الباهر الذي
حقق���ه مو�سم احلج ه���ذا العام ،ع���ن عميق
ال�شك���ر واالمتن���ان للجه���ود العظيمة التي
قدم���ت للحجيج ،وجنح���ت يف تفويج نحو 3
ماليني م�سلم من خمتلف �أنحاء العامل ،قاموا

• عبداهلل �آل ال�شيخ

ب����أداء منا�سكهم على �أف�ض���ل وجه بكل ي�رس
و�سهولة و�أم���ن وطم�أنينة ،وقدمت لهم كل
�سبل الدعم ومن خمتل���ف اجلهات املعنية،
مردفا وال ي�سعنا يف ه���ذا املقام �إال �أن ننوه
وبكل فخ���ر واعت���زاز اجلهود الت���ي بذلتها
وزارة ال�صح���ة ،وغريه���ا م���ن امل�ؤ�س�س���ات
الر�سمي���ة ال�سعودي���ة ،م�ؤك���دا �أن اململك���ة
العربي���ة ال�سعودية ال تدخ���ر جهدًا يف رعاية
املقد�س���ات الإ�سالمي���ة وخدم���ة �ضي���وف
الرحمن.
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طلبوا �صيانته يف  2005ليفاج�أوا بهدمه يف  ...2017الأهايل لـ “:”$

مواطن يحول مغت�سل املاحوز لـ “باركات” و“الأوقاف” متاطل ب�إعادة بنائه
ن����ا�����ش����دوا رئ���ي�������س ال����������وزراء ت���وج���ي���ه “الإدارة” ل��ل���إ���س��راع يف �إع���������ادة ب��ن��ائ��ه

•�صورة للمغت�سل تعود للعام 2007

�سيد علي املحافظة

مل ي����در بخل����د �أه����ايل قري����ة املاح����وز �أن
مطالباتهم املتك����ررة لإدارة الأوقاف اجلعفرية
من����ذ �أكرث من  12عاما ،ب�إع����ادة ب�صيانة وتطوير
مغت�س����ل �أموات القرية املج����اور مل�سجد الهادي
�ستنتهي بهدمه من جانب �أحد الأهايل ،وحتويله
�إل����ى مواق����ف لل�سي����ارات ،دون �إج����راء رادع من
جانب الإدارة املذكورة.
الأه����ايل بث����وا �شكواه����م ع��ب�ر “الب��ل�اد”
منا�شدي����ن رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم��ي�ر خليفة ب����ن �سلم����ان �آل خليف����ة �أن يوجه
الإدارة املعني����ة �إلى الإ�رساع وع����دم املماطلة يف
�إعادة بناء املغت�سل ،وحما�سبة من قام باالعتداء
على املغت�سل ومقربة الأطفال يف وقت الحق.
و�أظه����رت املرا�س��ل�ات بني الأه����ايل و�إدارة
الأوق����اف �أنهم �أبلغ����وا الإدارة منذ �أكرث من ع�رشة
�أعوام ب�أن����ه تبادر �إلى م�سامعه����م من جانب �أحد
�أع�ض����اء جمل�س الإدارة حينها ب�����أن بع�ض جريان
املغت�س����ل يطالبون ب�إزالته ،حيث �أكدوا يف حينه
على �رضورة بقاء املغت�سل و�صيانته.
وبني الأه����ايل يف حديثه����م لل�صحيفة �أنهم
خاطب����وا الإدارة يف �أكتوب����ر الع����ام املا�ضي بعد
هدم املغت�سل ب�رضورة �أن تتخذ الإدارة الإجراءات

•وثيقة العقار

•�أر�ض املغت�سل بعد حتولها ملواقف �سيارات

الالزم����ة بخ�صو�ص عملية اله����دم ،معربين فيها
ع����ن ا�ستيائهم م����ن ه����ذا الفعل ،وداع��ي�ن �إلى
حما�سبة املت�سبب يف ذلك الأمر.
وتابعوا �أنهم وخ��ل�ال متابعتهم مل�ستجدات
املو�ض����وع م����ع الإدارة� ،أبلغه����م املحام����ي ب�����أن
مهمته تقت�رص عل����ى رفع ال�شكوى للنيابة العامة
دون متابعتها ،كما �أكد لهم يف وقت الحق وجود
نية من جان����ب �أحد الأهايل لإزالة مقربة الأطفال
لعم����ل مواق����ف لل�سي����ارات ،داعي����ا �إياه����م �إلى
التو�صل حل����ل ودي معه ،من خ��ل�ال التنازل عن

املغت�سل ليتنازل هو بدوره عن مقربة الأطفال،
وذلك يف فرباير املا�ضي.
ووا�صل الأه����ايل احلديث :بعد ذلك تفاج�أنا
بحرث مقربة الأطفال يف �شهر رم�ضان املا�ضي،
حي����ث �أجرى حينها الأه����ايل ات�صاالتهم مع �إدارة
الأوقاف ،لتقوم هي بدورها بوقف عملية الهدم.
و�أ�ش����اروا �إل����ى �أن����ه مت بع����د ذل����ك الرتتيب
الجتماع مع القائم ب�إعم����ال مدير �إدارة الأوقاف،
الذي �أكد لهم �صدور �أمر قب�ض على الفاعل� ،إال
�أن الإدارة طلب����ت وقف تنفي����ذه بداعي “احرتام
حرمة ال�شه����ر” ،واعدا �إياه����م بت�سوير املغت�سل
بع����د �شهر رم�ض����ان ،ومفو�ضا الأه����ايل بت�سوير
املقربة دون احلاجة للرجوع للإدارة.
ولفتوا �إلى �أنهم وبناء على ذلك التفوي�ض،
ق����ام الأه����ايل بعملي����ة الت�سوير للمق��ب�رة التي
رف�ض ذل����ك امل�س�����ؤول منحهم م�ستن����د ر�سمي
ب�ش�أنه����ا� ،إال �أنه����م فوجئ����وا بح�ض����ور امل�س�ؤول
وطلبه بوقف العمل ،م�ستنكرا �رشوعهم فيه دون
�إذن من الإدارة.
وذكر الأهايل �أن����ه طلب منهم عندها ر�سالة
طل����ب الت�سوي����ر لت�ستخ����رج الإدارة الرتاخي�����ص
البلدي����ة الالزم����ة� ،إال �أن����ه مل ي�ستج����د من����ذ ذلك
الوق����ت وحلين����ه �أي �أمر ،مم����ا دفع الأه����ايل �إلى
امل�ضي يف ا�ستكمال عملية الت�سوير.
و�أك����د الأه����ايل مطالبته����م ب�إع����ادة بن����اء
املغت�سل وامل�ضي يف اتخاذ الإجراءات القانونية
حي����ال املت�سب����ب يف عملي����ة هدمه وه����دم �سور
مق��ب�رة الأطفال ،ووقف �أعمال التعدي على تلك
الأوقاف لتحقيق م�صالح �شخ�صية.

•�سور املقربة الذي �شيده الأهايل

•املغت�سل قبل �إزالته
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�أ�شادت بقرار �سمو رئي�س الوزراء �إعادة ت�شكيل اللجنة ...رئي�سة “االعتماد الأكادميي”:

�إجراءات �صارمة جتاه ال�شهادات املزورة لنيل “املنا�صب”

مدين���ة عي�سى -وزارة الرتبي���ة والتعليم:
بناء على ق���رار رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة
ب�إع���ادة ت�شكي���ل جلن���ة االعتم���اد الأكادميي،
عربت رئي�سة اللجنة منى البلو�شي عن �شكرها
وتقديره���ا ل�سمو رئي�س ال���وزراء على �إ�صداره
قرار �إعادة ت�شكيل اللجنة ،م�شيدة بتوجيهات
�سموه الكرمية بتكليف جمل�س التعليم العايل
وجلان���ه املخت�ص���ة يف االعتم���اد الأكادمي���ي
بالتحق���ق م���ن املعلومات التي �أث�ي�رت ب�ش�أن
ال�شهادات املمنوح���ة من جامعات غري معرتف
بها من خارج مملكة البحرين ،والت�أكد من عدم
وج���ود �أي من الذي���ن اعتمدوا عل���ى مثل هذه
ال�شه���ادات للت�أه���ل لوظائ���ف �أو ملراكز على
ر�أ�س �أعمالهم �أو مواقعهم الوظيفية.
و�أك���دت البلو�ش���ي حر����ص وزارة الرتبية
والتعلي���م عل���ى و�ض���ع التوجيه���ات الكرمية
مو�ضع التنفي���ذ ،و�رصامتها يف الإجراءات التي
�ستتخذها جت���اه مو�ضوع ال�شهادات ،من خالل
العمل على ح�رص حاالت ال�شهادات التي �أثريت
حوله���ا �شبهة منحها م���ن جامعات غري معرتف
بها من خ���ارج مملكة البحري���ن ،والتحقق ممن
ثبت ح�صولهم عليه���ا وا�ستخدموها للح�صول
عل���ى امتي���ازات يف مواقعه���م الوظيفي���ة� ،إذ
�سيت���م رف���ع تقري���ر بخ�صو�ص تل���ك احلاالت
وكيفي���ة التعام���ل م���ع كل حال���ة بح�س���ب
املعطيات املوجودة ،والنظر يف �إحالة احلاالت
التي ي�شتبه فيها �إل���ى النيابة العامة ،م�شدد ًة
على �أهمي���ة اطالع جمي���ع الراغب�ي�ن يف �إكمال
درا�ساته���م الأكادميية على الإر�شادات واتباع
ال�ضوابط واملعاي�ي�ر الإر�شادية قبل االلتحاق
بالدرا�س���ة يف م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل خارج
مملكة البحرين.
و�أ�شارت البلو�شي �إلى �أن اللجنة �ستتعامل
مع احلاالت املخالفة ف���ور الإبالغ عنها ،وذلك
بالتن�سي���ق م���ع ع���دد م���ن اجله���ات املخت�صة
يف الدول���ة ،وه���ي وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة
وال�سياحة ،ووزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وديوان اخلدم���ة املدنية ،وهيئة �سوق العمل،
واللجنة الوطني���ة لتقومي امل�ؤه�ل�ات العلمية
وجلانها الفنية� ،إلى جانب جلان مزاولة املهن
كاللجان الطبية والهند�سية وغريها.
و�أ�ضاف���ت البلو�شي �أن ق���رار �سمو رئي�س
الوزراء رقم ( )29ل�سنة  2018ب�إعادة ت�شكيل
جلن���ة االعتم���اد الأكادميي ،ق���د �سبقه �صدور
قرارين ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة يف عامي 2009م

• منى البلو�شي

و2016م ،حيث قامت الأمان���ة العامة ملجل�س
التعليم العايل بالتعاون مع اللجنة يف املرحلة
ال�سابقة باتخاذ �سل�سلة م���ن الإجراءات لإعداد
نظ���ام االعتماد الأكادميي املق���ر من املجل�س
واملطب���ق حالي���ا ً ،بع���د االطالع عل���ى التجارب
العربي���ة والعاملية واال�ستعانة بخرباء دوليني
يف هذا املجال م���ن جمل�س االعتماد الربيطاين
(.)BAC
كما عقدت الأمانة العامة عددا ً من اللقاءات
مع ال�رشكاء� ،إ�ضاف��� ًة �إلى التعاون مع �أكادميية
التعليم العايل الربيطانية فيما يتعلق بتنفيذ
برامج وور�ش العمل اخلا�ص���ة بتمهني �أع�ضاء
هيئات التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومي���ة واخلا�ص���ة مبملك���ة البحري���ن ،مبا
ي�ؤهلهم للح�صول على زمالة الأكادميية التي
تُع���د اعرتاف���ا ً دولي���ا ً مبهنية احلا�ص���ل عليها
وخربت���ه يف جمال التعليم الع���ايل� ،إلى جانب،
ومت �إعداد دليل االعتماد وتطبيقه يف املرحلة
الأولى على ث�ل�اث م�ؤ�س�سات تعليم عالٍ وهي
جامعة البحري���ن وبوليتكنك البحرين واجلامعة
امللكي���ة للبن���ات ،وعل���ى �إث���ر ذل���ك مت من���ح
االعتماد امل�ؤ�س�سي لتلك امل�ؤ�س�سات من قبل
جمل�س التعليم العايل بن���ا ًء على تو�صية جلنة
االعتم���اد الأكادميي ،واملوافق���ة على تعميم
نظام االعتماد امل�ؤ�س�سي على جميع م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف مملكة البحرين ،وحاليا ً توجد
ث�ل�اث م�ؤ�س�س���ات �أخرى وهي جامع���ة البحرين
الطبية ،وجامعة العلوم التطبيقية ،وجامعة �أما
الدولية ،معرو�ضة على اللجنة لدرا�سة تقارير
ونتائج زيارة جلن���ة الفح�ص ورفع التو�صيات
املنا�سب���ة بخ�صو�صه���ا �إل���ى جمل����س التعليم
العايل.

و�أ�شارت البلو�شي �إل���ى �أن التعريف الذي
قامت الأمانة العامة بتبني���ه بالن�سبة لالعتماد
امل�ؤ�س�س���ي ه���و :االع�ت�راف الر�سم���ي ب�أهلية
م�ؤ�س�س���ة التعلي���م الع���ايل يف �أداء مهامه���ا،
و�أنه���ا ا�ستوفت ال��ش�روط واملعايري املطلوبة،
و�أ�صبحت قادرة عل���ى حتقيق �أهدافها بجودة
نوعية يف كافة براجمها الأكادميية املتخ�ص�صة
يف طرحه���ا ،و�أنه���ا ت�ستطي���ع اال�ستم���رار يف
النم���و والتط���ور ،مو�ضح ًة �أن جمل����س التعليم
الع���ايل يهدف من خ�ل�ال االعتم���اد امل�ؤ�س�سي
مل�ؤ�س�س���ات التعليم الع���ايل �إلى توفري تعليم
ع���الٍ ذي ج���ودة عالي���ة يتم فح�ص���ه ومراقبته
ب�ش���كل دقيق وم�ستم���ر ،من �أج���ل ك�سب ثقة
�أ�صح���اب العالق���ة حملي���ا ً و�إقليمي���ا ً وعامليا ً،
وتوفري نظ���ام للمراقبة واملتابع���ة امل�ستمرة
مبا يفي���د ب�أن عملي���ة ترخي����ص واعتماد تلك
امل�ؤ�س�سات عملي���ة �إلزامية م�ستمرة مع �رسيان
مفعول الرتخي�ص ،كما ميكن من خالل االعتماد
الأكادميي تقدمي ال�ضمان���ات جلميع �أ�صحاب
العالقة مبن فيهم �أولياء الأمور و�أرباب العمل
والطلبة حول �سمعة ومكان���ة م�ؤ�س�سة التعليم
الع���ايل الت���ي يت���م اعتماده���ا وف���ق املعايري
الدولي���ة ،ومتكني م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل
م���ن الإعالن ع���ن نف�سه���ا ب�أنها ق���د ا�ستوفت
جمي���ع متطلب���ات التعليم الع���ايل ذات ال�صلة
مر�ض،
ٍ
بعمله���ا ،و�أنها حتاف���ظ على م�ست���وى
وتوفري معلوم���ات مو�ضوعية عن م�ستوى �أداء
م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل للطلبة الراغبني يف
متابعة درا�ستهم اجلامعية فيها.
وختم���ت البلو�ش���ي ت�رصيحه���ا بالقول �إن
�إجراءات تطبيق االعتم���اد امل�ؤ�س�سي تت�ضمن
التقدم بطلب االعتماد ،و�إعداد تقرير التقييم
الذات���ي ،و�إجراء عملية الفح�ص ،و�إعداد تقرير
فري���ق الفح�ص ،ومن ثم رف���ع تو�صية اللجنة
�إل���ى جمل����س التعلي���م العايل ،وال���ذي ي�صدر
ق���رارا ً مبن���ح االعتم���اد امل�ؤ�س�سي م���ن عدمه
للم�ؤ�س�سة.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن الوزارة ق���د �سبق لها
الت�أكي���د ب�أن جميع موظفي اجلهات احلكومية
يخ�ضعون عند تعيينهم يف الوظائف احلكومية
�إل���ى قان���ون دي���وان اخلدمة املدني���ة ،والذي
ي�شرتط �رضورة احل�صول على معادلة امل�ؤهل
العلمي املراد ل�شغل �أي وظيفة.

لدينا علم م�سبق ب�أن �شهادته “مهنية” وما يح�صل “انتقام” ...امل�ؤيد:

“الإبداع” يجدد ثقته برئي�سه التنفيذي خالد الغزاوي

املنامة -بنك الإبداع� :أكدت رئي�س جمل�س
�إدارة بن����ك الإبداع -البحرين للتمويل متناهي
ال�صغر منى امل�ؤيد علم جمل�س الإدارة امل�سبق
ب�����أن �شهادة الدكتوراه الت����ي يحملها الرئي�س
التنفي����ذي للبنك خالد الغ����زاوي هي دكتوراه
مهني����ة يف �إدارة الأعمال الدولية ،وجددت ثقة
جمل�����س الإدارة بالغ����زاوي كخبري م�رصيف متكن
من �إنق����اذ بنك الإبداع من ح����ال �شبه الإفال�س
التي كان مير بها ونقله �إلى الإنتاجية والربح.
ويف تعلي����ق لها على ما يث����ار عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ح����ول الو�ضع الأكادميي
للدكت����ور الغ����زاوي� ،أعرب����ت امل�ؤي����د ع����ن
ا�ستغرابه����ا وقلقه����ا يف �آن مع����ا ،وقالت “من
�أن ن�ؤك����د �أوال وقبل كل �ش����يء �أننا ن�ؤيد متاما
التوجهات والإج����راءات احلكومية العاملة على
تنظي����ف اململك����ة م����ن ال�شه����ادات امل����زورة،
وجترمي �أ�صحابه����ا ،و�إعطاء كل ذي حق حقه”،
م�ستدرك����ة بالق����ول “�إن فهمن����ا لل�شه����ادات
املزورة هي تلك التي يتم تزويرها وتقدميها
ل����وزارة الرتبي����ة ملعادلته����ا ،وه����ذا الأم����ر مل
يح�صل مع الدكتور الغزاوي”.
وك�شفت امل�ؤيد �أن الغزاوي “كان وا�ضحا
و�رصيح����ا معنا وم����ع م�رصف البحري����ن املركزي
وم����ع جمي����ع اجله����ات ذات العالقة ح����ول هذه
النقطة” ،وقال����ت “كما �أن تعيني الغزاوي قد
ج����اء ا�ستنادا �إل����ى خرباته املرتاكم����ة يف �إدارة
ع����دد من م�ؤ�س�سات التموي����ل الأ�صغر الناجحة
يف الأردن واملنطقة العربية والعامل”.
و�أ�ضاف����ت رئي�س����ة جمل�����س �إدارة بن����ك
الإبداع يف ه����ذا ال�صدد �أن “من����اداة ال�صحافة
واملوظفني ونحن يف جمل�����س الإدارة للرئي�س
التنفي����ذي للبن����ك بلق����ب (دكت����ور) ال يحمل
�أح����دا �شبه����ة جنائية ،كم����ا ال يحمل����ه �شخ�صيا
امل�س�ؤولية عن ذلك”.

•منى امل�ؤيد

ويف ال�سي����اق �أكدت امل�ؤي����د �إميان جمل�س
�إدارة بنك الإبداع ب�أهمي����ة ال�شهادات املهنية
يف حت�س��ي�ن �أداء املوظفني واث����راء خرباتهم،
وقال����ت “من ه����ذا املنطلق قام البن����ك العام
املا�ض����ي ب�إيف����اد اثنت��ي�ن م����ن موظفات����ه
البحريني����ات للح�صول على درج����ة املاج�ستري
املهن����ي يف التمويل الإ�سالم����ي ،والذي نظمته
االيويف بالتعاون مع �صندوق العمل متكني”.
و�أو�ضحت �أنه “عندما قدم الغزاوي للبنك
مطل����ع الع����ام  2014كان علي����ه اتخ����اذ بع�ض
الق����رارات الإ�سعافي����ة ال�صعب����ة ،وم����ن بينها
�إقالة بع�ض املوظفني ،وه����ذا فتح عليه باب
االنتقام منه����م ،والغريب �أنه بع����د مرور �أكرث
من ثالث �سن����وات ال تزال ه����ذه املجموعة من
النا�����س �أو بع�ضها ي�ستغ����ل كل موقف لإعادة
توجيه ال�سهام للغزاوي”.
ويف ال�سي����اق ذات����ه �أك����دت امل�ؤي����د �أن
“موا�صل����ة ه����ذه احلمل����ة غ��ي�ر امل��ب�ررة على
الغزاوي ت�ؤثر �سلب����ا على �سمعة البنك و�أدائه،
فالبنك يخ����دم الآن �أكرث م����ن  2600مقرت�ض
بحرين����ي م����ن �أ�صح����اب امل�شاري����ع متناهي����ة

ال�صغ����ر ،وكث��ي�ر منه����م �س����دد قر�ض����ه وعاد
واقرت�����ض من جدي����د لتو�سع����ة م�رشوعه ،وهذا
دلي����ل عل����ى جن����اح ال�سيا�سات الت����ي و�ضعها
البن����ك برئا�سة الغزاوي يف متوي����ل امل�شاريع
وا�ستدام����ة جناحه����ا ،ونح����ن ال نري����د له����ذه
امل�شاريع و�أ�صحابها �أن تت�أثر �سلبا”.
و�أ�ش����ارت امل�ؤيد �إل����ى القطاع امل�رصيف يف
البحري����ن متيز على ال����دوام بالريادة واملكانة
املرموق����ة ،وبن����ك الإب����داع متكن م����ن النجاح
يف قطاع �إ�ض����ايف هو قطاع التموي����ل الأ�صغر،
لي�ض����اف �إلى جناح البحرين يف جمال ال�صريفة
الإ�سالمي����ة والتكنولوجي����ا املالي����ة وغريه����ا،
وقالت “نحن بحاج����ة لكل خطوة تدعم القطاع
امل�رصيف البحريني �إزاء التحديات االقت�صادية
الكب��ي�رة الراهنة ،ولي�س اخلطوات التي ت�سيء
له وللقائمني عليه على اختالف مواقعهم”.
ولفتت �أي�ضا �إلى �أن بنك االبداع متكن من
حتقيق هام�ش �أرباح �صافية جتاوزت � 94ألف
دين����ار العام املا�ض����ي ،واملعطيات ت�شري �إلى
البنك متجه ه����ذا العام مل�ضاعفة تلك الأرباح،
وكل ه����ذه الأرباح �ست�ستغ����ل يف زيادة �رشيحة
املنتفع��ي�ن م����ن خدم����ات البنك م����ن �أ�صحاب
امل�شاري����ع متناهية ال�صغ����ر وحت�سني م�ستوى
دخوله����م ،م�ش��ي�رة �إل����ى �أن �إ�سرتاتيجية البنك
الرامي����ة �إلى زي����ادة عدد ال�رشيح����ة املتو�سطة
يف البحري����ن ت�سري يف االجت����اه ال�صحيح ،فهذه
ال�رشيح����ة هي التي يج����ب �أن ت�ستفيد �أكرث من
عوائد التنمية.
واختتمت ت�رصيحها بالقول “نحن مرتاحون
�إل����ى م�ساهم����ة البن����ك يف متوي����ل امل�رشوعات
متناهية ال�صغر ،وقدرته على ا�ستدامة متويل
امل�شاري����ع االجتماعية ،وتوف��ي�ر فر�ص العمل،
وامل�ساهم����ة يف التنمية ،ودع����م جميع اجلهود
الرامية لتحقيق ر�ؤية مملكة البحرين .”2030
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هل اعتمدت “التربية” شهادات وهمية؟
��ش�رّق م�س�ؤول وزارة الرتبية والتعليم ،وغرّب ،مبو�ضوع ال�شهادات الوهمية ،ومل
ي�رش بتاتا لدكاكني مب�سمى جامعات.
مل يج���ب امل�س�ؤول ب�شكل وا�ضح و�رصيح :هل اعتمدت الوزارة �شهادات �صادرة
من جامعات وهمية؟
ومل توفّ ���ق املاكينة الإعالمية بالوزارة بحرف بو�صل���ة النقا�ش اجلاري حاليا من
�شه���ادات الدكاكني ،للتذكري مبوقف الوزارة املت�شدد ،من رف�ض اعتماد �شهادات
خريجي اجلامعات ال�صينية.
ت�رصي���ح امل�س����ؤول كان انفعالي���ا� ،ض���د بحريني�ي�ن ،تغرّب���وا لدرا�س���ة �أعق���د
التخ�ص�ص���ات الأكادميية .وتعامى عن �رصف الوزارة منحا مالية للطلبة .وكيف تنفق
الدولة ماال عاما ملن يدر�س تخ�ص�صات غري معتمدة؟!
و�أ�ستغرب من م�س�ؤول تربوي �أوال ،وميثل وزارة الأبوة للتالميذ ثانيا� ،أن يقذف
خريجي ال�صني بالهواء ،دون حل منا�سب جلميع الأطراف.
وح�سن���ا فعل���ت رئا�سة جلنة االعتم���اد الأكادميي� ،أم�س ،بح��ص�ر حاالت �شهادات
�أثريت حولها �شبهة منحها من جامعات غري معرتف بها من خارج البحرين.
والعربة بالنتيجة ولي�س الت�رصيحات.

“التوحيد” تثمن جهود مكاتب “طريان اخلليج” بالبحرين وجدة

ثمن���ت حمل���ة التوحي���د حلج���اج
اململكة ،اجلهود املقدرة التي تقوم
بها �رشكة طريان اخلليج عرب مكاتبها
يف كل م���ن البحري���ن وج���دة الت���ي
�ساهم���ت يف ت�سهي���ل �أداء ال�شع�ي�رة
الف�ضيلة.
وتقدم رئي�س اللجنة �آدم جناحي؛

بوافر ال�شكر �إلى مدير مكتب طريان
اخلليج يف ج���دة حمم���د �آدم ،وع�صام
احلم���ادي مبكت���ب البحري���ن ،عل���ى
ح�سن تعاونه���م وت�سهيله���م �ش�ؤون
حجاج بيت اهلل احل���رام عموما وحجاج
البحري���ن خ�صو�ص���ا� ،سائ�ل�ا اهلل �أن
يرجح جهودهم يف ميزان ح�سناتهم.

البحرين حتت�ضن م�ؤمتر “�سمارت�سك” � 4سبتمرب
املنام���ة -بن���ا� :أعلن���ت “�إن ج���ي �إن”
الدولي���ة ،وهي �رشك���ة متخ�ص�ص���ة ب�أنظمة
تكنولوجي���ا املعلومات مقره���ا يف الرئي�س
يف مملك���ة البحرين ،عن رعايته���ا املا�سية
مل�ؤمت���ر “�سمارت�سِ ���ك  ”SmartSecللأمن
ال�سي�ب�راين وبلوكت�ش�ي�ن يف البحري���ن،
وال���ذي تنظم���ه جمعي���ة البحري���ن ل�رشكات
التقنية “بِت���ك” حتت رعاي���ة وزير الطاقة
عبداحل�س�ي�ن م�ي�رزا يوم���ي  4و� 5سبتم�ب�ر
املقبل.
وق���ال الرئي����س التنفيذي ل���ـ “�إن جي
�إن” الدولي���ة يعق���وب العو�ض���ي� ،إن هذه
الرعاية ت�أت���ي يف �إطار حر����ص ال�رشكة على
دع���م املب���ادرات البحريني���ة الرامي���ة �إلى
التعرف عل���ى �أحدث التطبيق���ات العاملية
يف املج���االت التقنية املتقدم���ة مثل الأمن
ال�سي�ب�راين وبلوكت�ش�ي�ن ،وت�سخريه���ا من
�أج���ل ت�رسيع الأداء ورفع مع���دالت الإنتاجية
والتناف�سي���ة يف امل�ؤ�س�س���ات البحريني���ة
احلكومية واخلا�صة.
و�أ�ضاف يف ت�رصيح له بهذه املنا�سبة �أن
�رشكة “�إن ج���ي �إن” وبالتعاون مع �رشكائها
الدولي�ي�ن “كا�سرب�سكي وفكرتا” �ستعمل
من خالل م�ؤمتر “�سمارت�سِ ك” على التعريف
ب�أف�ض���ل �سب���ل توط�ي�ن تل���ك التطبيقات
يف مملك���ة البحرين ،وت�شخي����ص التحديات
التي تواجه خطط حماية بيانات ومعلومات
م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ،ودعم
اجلهود الوطنية الرامي���ة �إلى ت�رسيع عملية
التحول الرقمي يف اململكة.
واختت���م ت�رصي���ح بالق���ول �إن �رشك���ة
“�إن ج���ي �إن” �ست�ستثم���ر ح�ضورها يف هذا

•يعقوب العو�ضي

املحفل التقني؛ من �أجل التعريف باحللول
الت���ي تقدمه���ا لقطاع الأعم���ال يف البحرين
وال�سعودي���ة وح���ول الع���امل اعتم���ادا على
تكنولوجيا املعلومات� ،إ�ضافة �إلى خدمات
اال�ست�ش���ارات والتنفيذ والدعم مع الرتكيز
على �أم���ن املعلومات وال�شب���كات والواقع
االفرتا�ض���ي واحلل���ول ثالثي���ة الأبع���اد،
والتقنيات املتقدمة مث���ل �إنرتنت الأ�شياء
وبلوكت�ش�ي�ن ومنذج���ة معلوم���ات البن���اء
واحلو�سبة ال�سحابية.
ي�ش���ار �إل���ى �أن���ه �إ�ضاف���ة �إل���ى �رشك���ة
“�إن ج���ي �إن” الدولي���ة ،ي�ستقط���ب م�ؤمتر
“�سمارت�س���ك” يف ن�سخته الأولى هذا العام
ممثلني ع���ن ك�ب�رى �رشي���كات التقنية من
البحري���ن واملنطق���ة والعامل ،مث���ل �أوراكل
ومايكرو�سوف���ت الأمريكيت�ي�ن ،و�أرامك���و
ال�سعودي���ة ،و�أفان���زا الإمارتي���ة ،وغريه���ا
م���ن الأ�سم���اء املعروف���ة دوليا جم���ال �أمن
املعلومات وبلوكت�شني.
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الربملان مل ي�ؤد عمله بطريقة �صحيحة ...مر�شحة جنو�سان وباربار احلايكي لـ “:”$

دعم لـ “اخلا�ص” �إذا وظَّ ف ن�سبا معينة من العاطلني
مروة خمي�س

�أ�ش���ارت املر�شح���ة النيابي���ة للدائ���رة الأول���ى
باملحافظ���ة ال�شمالي���ة (جنو�س���ان وبارب���ار وكران���ة
ومناطق جم���اورة) كلثم احلايكي ع�ب�ر “البالد” �إلى
�أنه���ا ت�ضع العديد من الأه���داف لتحقيقها من خالل
الرت�شح �إل���ى املجل����س النيابي ،والت���ي ت�سعى فيه
�إلى التغي�ي�ر النموذج���ي ولي�س التغي�ي�ر التقليدي
كبقية الن���واب .و�أ�شارت �إلى �أنه���ا حتمل الكثري من
الأف���كار اجلديدة املمك���ن تطبيقها وتخ���دم الوطن
واملواطن م���ن خالل تفعي���ل هوية ال���روح ال�شبابية
داخل الربملان .وقالت “هن���اك جمال وا�سع لإحداث
التغي�ي�ر عرب تقدمي �أفكار �شبابي���ة �أكرث ان�سجاما مع
الواق���ع ومع املتطلبات وتق���دمي احللول بر�ؤية مرنة
تتنا�سب مع طبيعة املجل�س”.

•كلثم احلايكي

����س����أب���ث روح�������ا ���ش��ب��اب��ي��ة ب����داخ����ل ال��ب�رمل����ان

غرامات وضرائب

انتخابات
نائب مقعد جنو�سان وباربار وكرانة بالربملان

و�أ�ضاف���ت “�إنن���ا بجاحة الي���وم �إلى دف���ع عجلة
االقت�صاد الوطني ب�إعادة �صياغة القوانني و�إ�ضافة
بع����ض التعدي�ل�ات عليه���ا مب���ا يتنا�سب م���ع و�ضع
املواط���ن البحريني وتوف�ي�ر البدائ���ل واحللول بعد
�إجراء املراجعة ال�شامل���ة على هذه القوانني ويف ظل
الو�ض���ع االقت�صادي الذي يعي�ش���ه املواطن من غالء
املعي�شة والت�ضخم وفر����ض الغرامات وال�رضائب يف
عد ٍد من القطاعات اخلدماتية باململكة.
واردفت“ :ال ن�ستطيع القول ب�أن كل الربملانني
مل يقوم���وا بدورهم ،وهن���اك من اجته���د وهناك من
�أو�ص���ل �ص���وت ال�شع���ب ونفذ ،ولك���ن واق���ع الأداء
الربمل���اين ال يرتق���ي ب����أن يك���ون مقب���وال لطم���وح
املواطن�ي�ن ،فهن���اك م���ن اجته���د للبحري���ن و�شعب
البحرين ،ولكن الربملان عموما مل ي�ؤد عمله بطريقة
�صحيحة �إال م���ا ندر من بع�ض اال�شخا�ص ،و�أنا اعتربه
اجته���ادا �شخ�صي���ا �أك�ث�ر مم���ا ه���و اجته���اد برملاين
متكامل”.

برملان

النائب الفائز

عدد �أ�صواته

2002

جا�سم املوايل

1029

2006

مكي هالل

3997

توظيف

2010

علي مهدي

6577

االنتخابات التكميلية
2011

�سو�سن تقوي

تزكية

2014

فاطمة الع�صفور

276

2018

؟

؟

وبين���ت احلايكي �أنه���ا ت�سعى لتق���دمي برنامج
متكام���ل ال�ستدام���ة التنمي���ة االقت�صادي���ة يف البالد
و�أ�سا�س���ه التن�سيق ب�ي�ن القطاع اخلا����ص واجلهات
احلكومية ،ويك���ون هناك دور ت�رشيع���ي للربملان يف
حماول���ة �إيجاد فر����ص عمل مق�سمة ب�ي�ن القطاعني
ح�س���ب النظ���ام والتقدي���رات املدرو�س���ة عل���ى �أن
يك���ون الدعم للقطاع اخلا����ص يف حال توظيف ن�سب

تقدمي حلول بر�ؤية مرنة تتنا�سب مع طبيعة املجل�س
واق��ع الأداء الربملاين ال يرتقي لأن يكون مقبوال
معينة م���ن العاطلني و�إدخال نظام املتقاعد اجلزئي
ل�ضم���ان حقوق موظفي القط���اع اخلا�ص ويف الوقت
نف�سه تخفيف العبء على الدولة.
وبين���ت �أنها تعم���ل على تقدمي ه���ذا املقرتح
ال���ذي يعني بتنظي���م عملية التن�سي���ق بني احلكومة
والربمل���ان وب�ي�ن القط���اع اخلا����ص بحي���ث ي�ساهم
يف الق�ض���اء عل���ى البطال���ة ،و�أال يثقل كاه���ل الدولة
بااللتزامات املالية ال�ضخمة.

تقييم
وح���ول تقييمه���ا لأداء النائ���ب احل���ايل ،والذي
متثل���ه فاطمة الع�صفور يف الربملان ومدى حتقيقها
لإي�ص���ال �ص���وت املواطن ،ذك���رت ب�أن تقيي���م �أداء
النواب يخ�ضع لعدة معايري ،وال ميكن احلكم املطلق
على �أدائهم ،فهناك م���ن النواب من اجتهد لتحقيق
�أهداف���ه و�سع���ى بق���در الإم���كان للمحاول���ة يف ح���ل
الق�ضاي���ا الرئي�سة ،ولكنه ا�صط���دم بواقع الرتكيبة
احلالي���ة للمجل����س �أو مب���دى قدرته عل���ى الإقناع يف
املقرتح���ات املقدمة �أو غريها م���ن الأمور ،ولكن من

مزارعها جرفت و�ساحلها مل ت�صافحه يد التطوير ...عد�سة “:”$

خالل امل�ست���وى العام لدى املجتم���ع البحريني ،ف�إن
اجلمي���ع ي���درك �أن م�ست���وى الربملان مل يك���ن بقدر
الطموح والتطلعات ،وهو ما برر حالة من عدم الر�ضا
والقب���ول من جانب الناخبني عل���ى الرغم من اجتهاد
بع�ض النواب لتحقيق هذه التطلعات.

عن الدائرة
يذك���ر �أن الدائ���رة الأولى يف حمافظ���ة ال�شمالية
متث���ل املناطق واملجمعات الآتي���ة :حلة عبدال�صالح
( ،)444املق�شع ( ،)450كرانة (454-456-458-
 ،)460جنو�س���ان ( ،)502-504-506-508ج���د
احل���اج ( ،)514بارب���ار (518-520-522-524-
 ،)526-528-530الدراز (.)536
ومتثل الدائرة حاليا النائب فاطمة الع�صفور.
وتبلغ الكتلة الت�صويتية بالدائرة  10749ناخبا
وفق �إح�صاءات انتخابات برملان .2014
وكان���ت �أغل���ب جممع���ات ه���ذه الدائ���رة تعترب
الثانية باملحافظة ال�شمالية ،ولكن جرى حتريكها مع
تعديالت ببع�ض املجمعات قبل اال�ستحقاق الأخري.

البنية التحتية املتهالكة تلفظ �أحالم م�شاريع جنو�سان العمرانية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

قري���ة جنو�س���ان حلق���ة يف �سل�سل���ة ال�ساحل
ال�شم���ايل ململكة البحرين ،والذي متيز على مدى
قرون م���ن الزمن بروعة وكثاف���ة غطائه النباتي،
وعذوب���ة عي���ون مياهه املتدفقة حت���ى يف عر�ض
البحر فيما ي�صطلح عليه بـ”اجلواجب”.
ولعل �أبرز معامل هذه القرية التي تعرف بها
يف وقتن���ا احلا�رض هي تالل جنو�سان الأثرية ،التي
تطل بها على قرية باربار من جهة الغرب.
كم���ا �أن �أهله���ا ا�شته���روا مبهنت���ي ال�صيد
والزراع���ة ،وال ي���زال الكث�ي�ر م���ن �أه���ل القري���ة
ميار�سون مهن���ة ال�صيد خ�صو�صا ،حيث تراجعت
الزراع���ة فيه���ا بعد ج���رف الكث�ي�ر م���ن مزارعها
املحاذية لل�ساحل.

وجال���ت عد�س���ة “الب�ل�اد” يف �أرج���اء القرية
والتقطت جمموعة م���ن ال�صور التي حتكي �شيئا
م���ن واقعه���ا اخلدم���ي ،حي���ث ت�شه���د القرية يف
الوقت احلا�رض ن�شاط���ا ً عمرانيا ً غري م�سبوق يكاد
يتج���اوز يف مق���داره عدد من���ازل القري���ة احلايل،
الأمر الذي يتطلب حراكا ً موازيا من قبل اجلهات
املعنية لت�أهي���ل بنيتها التحتية مب���ا يالءم حجم
الكثافة ال�سكانية املتوقع �أن ت�ستوطن املنطقة.
وبدا �أن القرية ما زالت غري م�ؤهلة ال�ستيعاب
ه���ذا الكم الكب�ي�ر م���ن ال�ساكنني اجل���دد الذين
�سينتفعون م���ن امل�شاريع العمراني���ة والتجارية
فيها ،من حيث �ضيق الطرقات وتهالكها ،و�شح
مواقف ال�سي���ارات� ،إلى جان���ب افتقارها لبع�ض
اخلدمات العامة كاحلدائق واملنتزهات واملراكز
التعليمية وال�شبابية والريا�ضية.

ت�صوير :خليل �إبراهيم
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“ ”$تن�رش كتاب “ال�شيخوخة الن�شطة” لأحالم القا�سمي ()8

 35634مسنا بالبحرين
يشكلون  ٪ 3من السكان
تن�شر “البالد” على حلقات �أبرز ما يت�ضمنه كتاب �أ�ستاذ علم االجتماع امل�ساعد بق�سم االجتماع
بكلية الآداب يف جامعة البحرين �أح�لام القا�سمي املو�سوم “ال�شيخوخة الن�شطة :التحديات
وامل�ؤ�شرات والتجارب الناجحة وتطبيقاتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي”.
و�أع ّد الكتاب ل�صالح املجل�س التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .وذكرت القا�سمي بكتابها ان مملكة البحرين من

�إدخال ال�شيخوخة �ضمن املناهج الدرا�سية

حت ٍّد �أمام ثالث �أكرب مدينة

املحرق تطلب ع�ضوية “ال�شبكة ال�صديقة للم�سنني”
تقدم���ت مدين���ة املح���رق ،وهي
ثال���ث �أك�ب�ر مدين���ة يف البحري���ن يف
�أكتوب���ر  2012بطل���ب �أن ت�صب���ح
ع�ض���وا يف ال�شبك���ة العاملي���ة للمدن
ال�صديقة للم�سنني.
مدينة املحرق به���ا خم�سة مراكز
للرعاي���ة ال�صحي���ة الأولي���ة تق���دم
جميعها اخلدمات ال�صحية ال�صديقة
للم�سن�ي�ن� ،إ�ضاف���ة �إل���ى تق���دمي
اخلدمات ال�صديق���ة للم�سنني �أي�ضا
يف امل�ست�شفيات.
وحت���ى تن�ض���م مدين���ة املح���رق
�إلى مبادرة منظم���ة ال�صحة العاملية
اخلا�صة باملدن ال�صديقة للم�سنني

�أوائل الدول العربية التي ت�شكلت فيها جلنة وطنية للم�سنني منذ العام .1984
وت�شري الإح�صاءات الر�سمية مبملكة البحرين وال�صادرة عام � 2010إىل �أن عدد كبار ال�سن
ممن بلغت �أعمارهم � 60سنة وما فوق قد بلغ � 35634أي بن�سبة  % 3.49من �إجمايل ال�سكان ،ومن
املتوقع �أن ترتفع هذه الن�سبة لت�صل �إىل  % 20.4بحلول العام  ،2025و % 24.9بحلول العام
2050م .وتخ�ص�ص حلقة اليوم املن�شورة بال�صحيفة لت�سليط ال�ضوء على التجربة البحرينية.

التي انطلقت يف الع���ام  ،2006البد
�أن تتوف���ر عنا��ص�ر �أ�سا�سي���ة للبيئ���ة
احل�رضي���ة الت���ي تدع���م ال�شيخوخ���ة
الن�شط���ة ،وه���ي :و�ص���ول امل�سنني
�إلى و�سائل النق���ل العام وال�ساحات
واملب���اين اخلارج���ي ،واحلاج���ة �إل���ى
ال�سك���ن املالئم والدع���م املجتمعي
واخلدم���ات ال�صحي���ة ،واحلاج���ة �إلى
تعزي���ز االت�ص���االت الت���ي تتي���ح
للم�سن�ي�ن امل�شارك���ة الفعال���ة يف
املجتم���ع للتغلب عل���ى التمييز �ضد
كب���ار ال�س���ن وتوف�ي�ر فر����ص �أك�ب�ر
للعم���ل وامل�شارك���ة املدنية .وميثل
هذا حتديا �أمام هذه املدينة.

�أبرز خدمات و�أن�شطة دور الرعاية النهارية:

رعاية اجتماعية وخدمات طبية و�أعمال يدوية وترفيه

ربع �سكان البحرين م�سنون بحلول 2050

تعترب البحري���ن من �أوائل ال���دول العربية التي
ت�شكل���ت فيه���ا جلن���ة وطني���ة للم�سنني من���ذ العام
.1984
وت�ش�ي�ر الإح�ص���اءات الر�سمي���ة باململك���ة
وال�ص���ادرة العام � 2010إلى �أن عدد كبار ال�سن ممن
بلغ���ت �أعماره���م � 60سنة وما فوق بل���غ � 35634أي
بن�سبة  % 3.49من �إجمايل ال�سكان ،ومن املتوقع �أن
ترتفع هذه الن�سبة لت�صل �إلى  % 20.4بحلول العام
 ،2025و % 24.9بحلول العام .2050
وتفر����ض ه���ذه الزي���ادة املتوقع���ة يف �أع���داد
امل�سنني الكثري من التحدي���ات التي تتطلب توفري
�سيا�س���ات �صحية واجتماعية منا�سب���ة لهذه املرحلة
من العمر لتمكني كبار ال�سن .وترتكز خدمات الدولة
الت���ي تقدمها للم�سنني على اخلدمات ال�صحية التي
تقدمه���ا وزارة ال�صحة ،وه���ي ت�شمل خدمات الرعاية
ال�صحية الأولية ،خدم���ات عالجية ووقائية ،وخدمات
الزي���ارات املنزلية ،وعيادات �صح���ة الوالدين لكبار
ال�سن ،وتعي�ي�ن من�سق خلدمات امل�سن�ي�ن بالرعاية
الأولي���ة ،وت�شكي���ل جلنة خا�ص���ة ب�صحة كب���ار ال�سن
وخدمات الأ�سنان ،وخدمات العالج الطبيعي والبحث
االجتماعي والوحدة املتنقلة لرعاية امل�سنني.
�أما اخلدم���ات الت���ي تقدمها الرعاي���ة الثانوية،
فت�شمل خدم���ات الط���ب النف�سي ،وخدم���ات العالج
الطبيع���ي ،وخدم���ات العناية التمري�ضي���ة ،والرعاية
الت�أهيلية امل�ؤقتة لرعاي���ة كبار ال�سن ،وهناك وحدة
رعاية امل�سن�ي�ن باملحرق ،ووح���دة الإقامة الطويلة.

•وزير العمل ي�شارك م�سنني باليوم العاملي للم�سنني

املنامة �شكلت جلنة وطنية للم�سنني قبل  34عاما
وهن���اك برام���ج تدريبية طبية �صحي���ة يف جمال طب
ال�شيخوخة وبرام���ج تدريبية حملية للممر�ضات .ومت
�إدخ���ال �صح���ة امل�سنني �ضم���ن املناه���ج الدرا�سية
لطلبة الطب وكليات العلوم ال�صحية وبرنامج �أطباء
العائل���ة .وهناك اخلدمات االجتماعي���ة التي تقدمها
وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية ،وتق���دم الوزارة
العديد من اخلدمات والربام���ج اخلا�صة برعاية كبار
ال�س���ن ،والت���ي �شمل���ت كاف���ة اجلوان���ب االجتماعية
والت�أهيلي���ة والرعائي���ة والإيوائي���ة وال�صحي���ة
واملعي�شي���ة .وي�أتي هذا االهتم���ام جت�سيدا ملا اقره

د�ستور مملكة البحري���ن يف املادة ( ،)5والتي تن�ص
عل���ى “�أن الدولة تكفل حتقي���ق ال�ضمان االجتماعي
ال�ل�ازم للمواطنني يف حال ال�شيخوخ���ة �أو املر�ض �أو
العج���ر عن العم���ل” .وبن���اء على ذلك �ص���در قانون
ال�ضم���ان االجتماعي رقم ( )18ل�سن���ة  ،2006الذي
�أ�س����س لعملي���ة منظم���ة نح���و تقنني وت�أم�ي�ن جميع
حقوق كبار ال�س���ن ،كما �صدر يف العام  2009قانون
رق���م ( )58ب�ش�أن حق���وق امل�سنني ال���ذي مت �إقراره
م���ن جانب ال�سلطة الت�رشيعية وت�ل�ا ذلك قرار �إ�صدار
الالئحة التنفيذية للقانون.

بتمويل من “املحرق للرعاية” واللجنة الوطنية والهالل الأحمر والت�أمينات

تق���دم دور الرعاي���ة النهاري���ة
للم�سن�ي�ن ع���دد م���ن اخلدم���ات
والأن�شطة ،منها على �سبيل املثال:
 برام���ج الرعاي���ة االجتماعي���ة:تق���دم برام���ج الرعاي���ة االجتماعي���ة
ملنت�سب���ي ه���ذه ال���دور م���ن كب���ار
ال�س���ن من خ�ل�ال متابع���ة وت�سجيل
كل التغ�ي�رات احلا�صل���ة عليه���م
لتحقي���ق �أف�ضل تكيف بينهم وبني
�أف���راد �أ�رسه���م وبيئته���م املحيطة،
والعم���ل عل���ى ا�ستمرار �صل���ة كبار
ال�سن باملجتم���ع اخلارجي وذلك عن
طريق الزيارات واجلوالت اخلارجية،
بالإ�ضاف���ة �إلى و�ض���ع برنامج يومي
خدم���ات وحتدي���د ف�ت�رات الن�شاط
االجتماع���ي والرتفيه���ي وجمي���ع
اخلدم���ات املقدم���ة ،واحلر�ص على
راح���ة وا�ستق���رار امل�س���ن وحتقيق
�أق�صى ا�ستفادة له خالل تواجده يف
هذه الدور.
 اخلدم���ات الطبي���ة :ي�ساه���مجمموع���ة م���ن الأطب���اء البحريني�ي�ن
املتطوعني يف خمتلف التخ�ص�صات
يف فح�ص وعالج من هم يف حاجة لهذه
اخلدمة من املنت�سب�ي�ن هذه الدور،
وكذلك تواجد ع���دد من املمر�ضات
الالت���ي يقم���ن بالفح����ص ال���دوري
الأ�سبوعي ملر�ض���ى ال�سكر و�ضغط

ال���دم ،وقي���ام ع���دد م���ن الباحثني
االجتماعي�ي�ن بعملي���ة التثقي���ف
والتوعي���ة بالع���ادات وال�سلوكيات
ال�صحية من خالل املحا�رضات.
 الأعمال اليدوية� :إتاحة املجاللكبار ال�سن ملمار�سة بع�ض الأعمال
اليدوي����ة الب�سيط����ة والهواي����ات
املهني����ة وتدريبه����م وت�أهيله����م
عليه����ا ،وذل����ك لأ�شغ����ال �أوق����ات
فراغهم وحثه����م على االعتماد على
�أنف�سهم ومل�ساعدتهم وت�شجيعهم
عل����ى تن�شي����ط وحتري����ك ع�ضالتهم
ال�سرتج����اع مهاراته����م احلركي����ة
ب�صورة طبيعية.
 الأن�شط����ة الرتفيهية :تنفيذجمموع����ة م����ن الربام����ج والأن�شط����ة
الرتفيهي����ة املتنوع����ة والرح��ل�ات
به����دف �إدخال ال���س�رور والبهجة �إلى
نفو�س ه�ؤالء الإب����اء والأمهات ،كما
يتم ت�سهيل الزيارات �إلى املجال�س
وعيادة املر�ض����ي يف امل�ست�شفيات
والبيوت ،و�إحياء الليايل الرم�ضانية
والع����ادات والتقالي����د واالحتف����ال
بالأعي����اد والقي����ام برح��ل�ات العمرة
و�سف����رات الرتفي����ه خ����ارج مملك����ة
البحري����ن وكذل����ك زي����ارات بع�����ض
مواق����ع العم����ل مث����ل امل�صان����ع
واملزارع.

 5وحدات متنقلة للم�سنني تغطي  20حالة �أ�سبوعيا
تتكون من باحثة اجتماعية
وممر�ضة وم�ساعدين
ّ
تنظف امل�سن وتفح�صه طبيا
وتعاجله طبيعيا

•وحدة متنقلة لرعاية امل�سنني

ي�شم���ل الدع���م ال���ذي تقدم���ه وزارة العم���ل
والتنمية االجتماعي���ة للم�سنني العديد من اخلدمات
وامل�ساع���دات والت�سهيالت ،منه���ا - 1:دور ومراكز
رعاية كب���ار ال�سن :توفر هذه املراك���ز �أوجه الرعاية
االجتماعي���ة وال�صحي���ة والنف�سي���ة واملعي�شي���ة
والقانوني���ة واخلدم���ات الرتفيهية وتوف�ي�ر الرعاية
والت�أهي���ل والعالج للم�سنني م���ن اجلن�سني الذين ال
عائ���ل لهم .والرعاية التي تق���دم قد تكون متقطعة
�أو م�ؤقتة �أو دائمة.
 الرعاي���ة الدائم���ة :وه���ي الت���ي تق���دم لفئةامل�سنني الذين ال عائل لهم ،والذي ال ت�سمح ظروف
�أ�رسه���م برعايته���م ويقيم���ون فيها ب�ص���ورة دائمة.
وهناك مركزان من هذا النوع ،وهما :دار بنك البحرين
الوطني للم�سنني (ت�أ�س�ست يف العام  ،)1985ومركز
املح���رق للرعاي���ة االجتماعي���ة (ت�أ�س����س يف ،)1995
�إ�ضافة �إلى العديد من دور الرعاية الأهلية مثل :دار

يوكو لرعاي���ة الوالدين (ت�أ�س�س���ت يف  ،)1994ودار
املن���ار لرعاية الوالدين (ت�أ�س�س���ت يف  ،)2000ودار
�أم احل�صم لرعاي���ة الوالدي���ن (ت�أ�س�ست يف ،)2009
ودار املحرق لرعاية الوالدين (ت�أ�س�ست يف )2007
 الرعاي���ة النهاري���ة :وه���ي عب���ارة ع���ن �أنديةللم�سن�ي�ن و�سط الأحي���اء ال�سكنية يلتق���ون فيها يف
الف�ت�رة ال�صباحية لال�ستفادة م���ن الربامج املقدمة
له���م .ت�رشف وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية حاليا
يف �إطار ال�رشاكة املجتمعية على ت�شغيل عدد من دور
رعاية الوالدين “الأندية النهارية”.
 - 2الوح���دة املتنقلة للم�سن�ي�ن :وتتكون من
فري���ق عم���ل متخ�ص�ص مك���ون من باحث���ة اجتماعية
وممر�ض���ة وم�ساع���دي ت�أهيل للم�سن�ي�ن وم�ساعدات
ت�أهي���ل للم�سن���ات ،وينطلق عمل الوح���دة من مراكز
ودور امل�سن�ي�ن التابع���ة لإدارة الرعاي���ة والت�أهي���ل
االجتماع���ي� ،إذ يق���وم الفري���ق بزي���ارات منزلي���ة

وحدة خا�صة باملحرق و4
جلميع مناطق البحرين
تقدمي م�ساعدات مالية
و�أجهزة تعوي�ضية لكبار ال�سن
للم�سن�ي�ن لتقدمي اخلدمات الالزم���ة لهم من نظافة
�شخ�صية وفحو�ص طبية وعالج طبيعي و�إر�شاد �أ�رسي
وترتيب مواعيد للمراجع���ة الطبية وغريها مبعدل 3
زيارات يف الأ�سبوع لكل �أ�رسة ،ويغطي فريق العمل يف
املتو�سط ما يقارب  20حالة �أ�سبوعيا ويوجد حاليا 5
وح���دات متنقلة الأولى تخدم منطقة املحرق والقرى
املحيط���ة - 3 .تق���دمي م�ساع���دات مالي���ة وخمتلف
�أوجه اخلدم���ات والت�سهيالت لكب���ار ال�سن كالأجهزة
التعوي�ضية؛ بهدف توف�ي�ر اخلدمات لكبار ال�سن يف
�أ�رسهم وتزويدهم بالأجهزة التعوي�ضية املختلفة.
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وجه املديرين العامني لتكثيف حمالت التفتي�ش ...وكيل “البلديات”:

 % 80من خمالفات البناء �إ�ضافات بال ترخي�ص

مدين����ة عي�س����ى  -وزارة العم����ل والتنمي����ة
االجتماعي����ة :ق����ال وكيل �ش�����ؤون البلدي����ات بوزارة
الأ�شغ����ال و�ش�ؤون البلدي����ات والتخطي����ط العمراين
نبي����ل �أبوالفت����ح �إن  % 80من املخالف����ات التي مت
ر�صده����ا يف الأرب����ع �سنوات املا�ضية ه����ي عبارة عن
�إ�ضافات من غري ترخي�����ص ترتاوح امل�ساحات فيها
�أقل من  100مرت مربع.
ووج����ه �أبوالفتح املديرين العامني يف البلديات
الأربع �أثناء مناق�شته تقدمي مدير عام بلدية املنطقة
اجلنوبية عا�صم عبداللطي����ف عر�ضا عن �آلية العمل
يف �أعم����ال الرقابة والتفتي�ش ور�صد املخالفات �إلى
�رضورة تكثي����ف احلمالت امليدانية؛ للحد من ظاهرة
املخالفات ،كما ناق�����ش معهم تطوير �أعمال الرقابة
والتفتي�ش يف البلديات الأربع.
و�أك����د توجيه����ات وزي����ر الأ�شغ����ال و�ش�����ؤون
البلدي����ات والتخطيط العمراين ع�صام خلف بتكثيف
احلمالت؛ للح����د من املخالفات وت�شدي����د الإجراءات
للحد من هذه الظاهرة.
ودع����ا املكات����ب الهند�سي����ة ومق����اويل البن����اء
الى ���ض�رورة االلتزام بالأنظم����ة والقوانني املتعلقة
برتاخي�����ص البناء وع����دم خمالفة الرخ�����ص ال�صادرة
وفق����ا لأحكام قان����ون البناء ،م�ش��ي�را يف الوقت ذاته
ال����ى �رضورة توعية املواطن��ي�ن ب�أهمية احلفاظ على
النظام العام وعدم خمالفة ا�شرتاطات البناء حفاظا
على ال�صالح العام.
و�أو�ض����ح �أن هن����اك نوع����ا �آخر م����ن املخالفات،
وهي البن����اء املخالف للرتخي�ص ال�صادر من البلدية
املخت�ص����ة ،حيث يتم البناء ب�ش����كل خمالف للرخ�صة
ال�ص����ادرة والر�سوم����ات املعتم����دة ،م�ش��ي�را �إلى �أن
قل����ة الوعي لدى املخالفني ب���ض�رورة االلتزام الكلي
بالر�سومات الهند�سية يعد �سببا رئي�سا يف مثل هذه
املخالفات.
وتاب����ع “كم����ا �أن �ضعف الإ���ش�راف الهند�سي قد
يك����ون �سببا �آخ����ر يف مثل هذه املخالف����ات �أو احلاجة
الى التغيري الهند�سي يف الر�سومات املعتمدة �أثناء
�أعمال البناء دون عمل تعديل على الرخ�صة ال�صادرة
�أو قيام املقاول باملخالفة دون الرجوع �إلى املكتب
الهند�س����ي” ،م�ؤك����دا �أن كل هذه الأ�سب����اب ال مينع
كونها خمالفة ت�ستوج����ب اتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة حيال املخالفني.

فجر جديد
إبراهيم النهام
Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

أودعك بوجع وحزن

•اجتماع وكيل �ش�ؤون البلديات مع املديرين العامني

وقال �أبو الفتح “يوجد لدينا قرابة  449جممعا
تق����وم البلدي����ات بالك�ش����ف عليه����م ومتابعاتهم يف
�أعم����ال الرقاب����ة والتفتي�����ش موزعة عل����ى البلديات
الأرب����ع ما بني من�ش�����آت �سكنية وجتاري����ة” .و�أ�ضاف
“كل بن����اء �أو عم����ل مبوج����ب قانون تنظي����م املباين
يج����ري دون ترخي�����ص �أو خالف����ا لأح����كام الرتخي�ص
املعط����ى تعترب خمالف����ة تتخذ البلدي����ات الإجراءات
القانونية حيالها”.
و�أو�ض����ح �أبو الفتح �آلية العم����ل التي تقوم بها
البلدي����ات يف ر�صد املخالف����ات والإجراءات املتخذة
بحقه����ا ،قائال “يق����وم ق�سم الرقاب����ة والتفتي�ش يف
البلديات الأربع بالك�شف امليداين وت�سليم املخالف
�إخطارا ،كما يقوم يف الوقت ذاته ب�إعداد تقرير فني
من جانب املفت�ش تتم مراجعته من جانب املهند�س
املخت�ص”.
وتاب����ع “ويف حال ق����ام املخال����ف بالتجاوب مع
�إخط����ار البلدي����ة يتم حتدي����د موعد لإع����ادة الك�شف
للت�أك����د م����ن ت�صحي����ح الو�ض����ع� .أم����ا يف ح����ال عدم
التج����اوب ،فتتم �إحالة املخالف����ة لل�ش�ؤون القانونية
لإخطار املخالف و�إ�صدار قرار �إداري ب�إزالة املخالفة
�أو �إحالة املخالفة للنيابة العامة يف حال تعذر الإزالة
بالط����رق الإدارية ال�ست�صدار حك����م ق�ضائي بالإزالة
ومن ث����م �إزال����ة املخالفة ودفع الغرام����ات املطالب
بها “.
من جهة �أخرى ،وجه �أبوالفتح املديرين العامني
�إل����ى تكثي����ف اجله����ود التوعوية والربام����ج العملية
لعملية فرز املخلفات وتوزيع حاويات الفرز لتقليل

حج����م النفايات من امل�صدر ،م�ش��ي�را �إلى �أن الوزارة
ممثل����ة يف مركز �إدارة النفاي����ات “ا�ستدامة” د�شنت
�أخريا م�رشوع درا�سة عملية لفرز النفايات يف منطقة
�إ�س����كان النبيه �صال����ح ،وذلك بالتع����اون مع ال�رشكة
اال�ست�شارية املعينة لإع����داد الإ�سرتاتيجية الوطنية
لإدارة النفاي����ات مبملك����ة البحري����ن ،و�رشك����ة مدينة
اخلليج للتنظيف.
و�أردف �أن امل���ش�روع يعت��ب�ر فري����دا م����ن نوع����ه
وي�سته����دف �رشيح����ة حمددة م����ن املنازل؛ م����ن �أجل
التو�ص����ل �إل����ى نتائ����ج دقيق����ة ت�ساه����م يف �إع����داد
اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات ،فيما يتعلق
ب�إم����كان فرز وتدوي����ر القمام����ة املنزلي����ة ،ودرا�سة
�إمكان تعميم التجربة عل����ى خمتلف مناطق البحرين
م�ستقب��ل�ا ،مو�ضحا �أن امل���ش�روع ي�شمل  255منزال يف
مرحلته الأولى.
و�ش����دد �أبو الفت����ح على ���ض�رورة اال�ستفادة من
برامج ال�رشاكة املجتمعية يف هذا الإطار والتعاون مع
كافة امل�ؤ�س�سات املجتمعية لن�رش ثقافة التدوير من
امل�صدر وتقليل النفايات ،والعمل على خلق ثقافة
وممار�سات بيئية �صحيحة.
وخت����م �أن “الع����امل يتوج����ه ب�شكل ملح����وظ نحو
تطبيق فرز و�إعادة تدوير القمامة مبختلف �أ�صنافها
الورقية والبال�ستيكي����ة والزجاج واملعادن ،ومملكة
البحرين تدر�س تطبيق ذلك عمليا م�ستقبال ،ولذلك
جتري حاليا درا�سات عملية وميدانية يف هذا ال�ش�أن،
وت�ضمينه����ا �ضم����ن الإ�سرتاتيجي����ة الوطني����ة لإدارة
النفايات قيد التنفيذ حاليا”.

�أودعك �أيها البيت العتيق ،على �أمل لقاء قريب ،لقاء يكون فيه اال�شتياق لربك
�أك�ث�ر ،وال�سعادة بال�سجود والركوع ل���ه �أكرث ،واالبتهال واالدعاء يف ظهر الغيب ملن
رحلوا ،وملن ي�شاطروننا كبد احلياة �أكرث و�أكرث و�أكرث.
�أودعك �أيها البيت العتيق ويف نف�سي هموم كثرية ،و�أمانٍ كثرية ،و�آمال ووعود
وعهود كثرية كثرية.
لكنني �س�أعود بالت�أكيد ،و�س�أفرح بك ك�سابق عهدي� ،س�أ�صلي ،و�س�أقر�أ القر�آن
بالروحانية التي تغمرين و�أنا على بعد خطوات منك.
�س�أ�ستذك���ر الأوفياء امل�صابرين ممن �أعرفهم ،ممن ظلموا ،وحوربوا يف قوتهم،
وحياتهم ،ورمق عي�شهم ،و�س�أ�شكو حالهم بت�رضع �إلى ربك وربي.
التقي���ك قريبا �أيها البيت العتيق ،و�أنا على ثب���ات قلب ،و�صفاء روح ،و�ضمري
حي لرب الع���زة ،للغفور ،الرحيم ،ال�صبور على ف�سق عباده ،العامل بكل �شيء ،ف�إلى
لقاء قريب.

خزان الستيعاب تدفقات الصرف الصحي بمجمع 1216

�أ�ش����اد رئي�س املجل�س البل����دي ال�شمايل
(ممثل الدائرة احلادية ع�رشة) حممد بوحمود
ب����دور وزارة الأ�شغ����ال و�ش�����ؤون البلدي����ات
والتخطي����ط العمراين لعمل اخل����زان الإ�ضايف
لتفادي حاالت ا�سرتجاع مياه ال�رصف ال�صحي
يف حمطة التجميع مبجمع  1216مبدينة حمد
والت����ي �سببت الكث��ي�ر من الإزع����اج لقاطني
البي����وت املحيط����ة ب�سب����ب ك��ث�رة الروائ����ح
املزعجة.و�أو�ض����ح بوحم����ود �أن هذا يدل على

م�ست����وى التع����اون واال�ستجابة ب��ي�ن الوزارة
واملجل�����س البلدي ،معربا عن �أمله �أن تت�سارع
خطوات التنفيذ حتى يلم�س املواطن تعاون
اجلانبني يف رفع �أية معاناة و�رضر.
وكان وكي����ل �ش�����ؤون الأ�شغ����ال �أحم����د
اخلي����اط ق����د ���ص�رح الأ�سب����وع املا�ض����ي ب�أن
ال����وزارة حري�صة على متابعة م���ش�روع ت�أهيل
ورف����ع م�ست����وى حمط����ات ال�ض����خ املخت����ارة
ل�شبكات ال�رصف ال�صحي مبدينة حمد.

readers@albiladpress.com
ترحب “البالد”
برسائل ومساهمات
القراء ،وتنشر منها ما ال يتعارض
مع قوانين النشر ،مع االحتفاظ بحق تنقيح
الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

عائلة تناشد “اإلسكان” النظر في طلبها ألسباب إنسانية
نحن عائل���ة بحرينية ،ننا�شد وزارة الإ�سكان
النظ���ر يف طلبنا الإ�سكاين الذي م�ضى عليه نحو
 18عاما؛ وذلك لأ�سباب �إن�سانية.
فقد �أجرت الوال���دة عملية ال�ستئ�صال ورم
م���ن ر�أ�سها ،كما �أن لدينا �أخت���ا معوقة ،والوالد
متقاعد �أي�ضا ،وال ن�ستطيع االنتقال �إلى م�سكن
�آخ���ر ،علم���ا �أن لدينا ح��ش�رات يف م�سكننا احلايل
وو�ضعنا ال يحتمل.
لذا ننا�ش���د وزارة الإ�سكان وكلنا �أمل يف �أن
تنظر �إلى طلبنا بعني الر�أفة.

(البيانات لدى المحرر)

بسبب الشيكات المرتجعة
والديون ...هذا مصير والدي!
�أتوج����ه بر�سالتي هذه �إلى قيادتنا
الر�شي����دة وكل م����ن بي����ده الأم����ر يف
مملكتن����ا احلبيب����ة ،راجي����ا النظر بعني
الر�أف����ة والإن�ساني����ة �إل����ى حال����ة والدي
وظ����روف �أ�رستي ،ف�أن����ا مواطن بحريني
�ش����اب يف مقتبل عم����ري �أنتمي لإحدى
العائالت البحرينية املعروفة بعطائها
بحبه����ا و�إخال�صه����ا للوط����ن وقيادت����ه
و�أقيم يف الرفاع.
ابتل����ي وال����دي مبحن����ة وحتمل����ت
م�شاقه����ا وم�س�ؤولي����ات �إخوت����ي بع����د
غياب����ه ،فقد كان وال����دي يعمل �سابقا
يف القط����اع الر�سم����ي ويف وظائ����ف
م�ستق����رة ،ولكنه����ا حم����دودة الراتب،
وال تفي باحتياج����ات �أ�رستنا املتنامية،
فرتك ه����ذه الوظائف �أم��ل�ا يف حت�سني
و�ضع����ه املعي�شي والقي����ام مب�س�ؤولية
�أبنائ����ه ،فتوج����ه �إل����ى العم����ل احل����ر
عم��ل�ا بن�صيح����ة بع�����ض الأ�صدقاء من
العارف��ي�ن واملجربني ،ودخل يف جمال
التجارة واال�ستثمار املتنوع ،وقد ربح
يف البداية ث����م �رسعان ما خ�رس وتراكمت
علي����ه الدي����ون وال�شي����كات الراجع����ة
وحوكم ل�سنوات طويلة ودخل ال�سجن،
وهن����اك انتابته ال�شك����وك والو�ساو�س
واال�ضطراب����ات النف�سي����ة واالكتئ����اب
والأف����كار االنتحاري����ة وتفاقمت حالته
و�أق����دم على االنتحار مرتني ،فتم نقله
من �سج����ن جو �إل����ى م�ست�شف����ى الطب
النف�سي لعالجه من هذه الأعرا�ض.
�أنا�شد عرب “البالد” من بيده الأمر
�إطالق �رساح والدي عرب عفو خا�ص؛ كي
يتمكن م����ن العودة �إلى �أ�رسته و�أطفاله
ال�صغ����ار والذين ه����م الآن بال عائل وال
مع��ي�ن وكذلك احل�صول عل����ى الرعاية
الطبي����ة والعالج املنا�س����ب و�سط �أهله
و�ضم����ن بيئة طبيعي����ة؛ الن وجوده يف

ال�سج����ن يعت��ب�ر خط����را علي����ه ويفاقم
حالت����ه ال�صحي����ة وق����د يخ���س�ر حيات����ه،
والأه����م م����ن ذلك ه����ي ت�سوي����ة �أموره
التجاري����ة العالق����ة مع الدائن��ي�ن؛ لأن
بق����اءه يف ال�سجن ال يح����ل م�شكلته وال
يحل م�شكل����ة الدائنني ،وق����د قال لنا
عندم����ا زرناه م�ؤخرا �أن����ه على ا�ستعداد
للجلو�����س والتح����اور ب����كل �ص����دق
و�شفافية للو�صول �إلى حلول مر�ضية
وعادلة للجميع.
لق����د ق�ضى وال����دي � 3سنوات يف
ال�سج����ن الآن وال ت����زال �أمام����ه �سنوات
�أخ����رى طويل����ة وب��ل�ا فائدة عل����ى �أحد،
و�أخ�ش����ى �أن يت���ش�رد �إخوت����ي ويلق����ون
م�صريا م�أ�ساوي����ا وي�صريون عبئا على
املجتم����ع يف ظل غي����اب الأب وانعدام
وج����ود امل����ورد امل����ايل لإعالته����م مما
يعر�ضه����م لأبن����اء ال�س����وء وطري����ق
اجلرائ����م ،لقد تعلم وال����دي الكثري من
جترب����ة ال�سجن وهو الآن على ا�ستعداد
للع����ودة للحي����اة امل�ستقيم����ة ال�سوية
و�إ�ص��ل�اح و�ضع����ه وو�ض����ع �أ�رسته وجرب
خواط����ر املت�رضري����ن و�إر�ضائه����م م����ا
ا�ستط����اع �إلى ذلك �سبي��ل�ا ،وتاليف كل
�أخطائ����ه ال�سابق����ة ،واملث����ل البحريني
يقول “�صاحب الن�صيفة �سامل”.
مرة �أخرى �أجدد املطالبة باحل�صول
على العف����و لوالدي ،وكلي �أمل �أال يرد
طلب����ي ،فلم يعد والدي يفكر يف نف�سه
�أو يف م�صلحت����ه ال�شخ�صي����ة �إمن����ا كل
خوفه هو على عائلته و�أبنائه ال�صغار،
راجي����ا م����ن اهلل العل����ي القدي����ر �أن
يتمكن من الع����ودة �إلى جادة ال�صواب
واال�ستقامة وخدمة وطننا احلبيب بكل
تفان و�إخال�ص وحمبة.

(البيانات لدى المحررة)
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ب���كل �صفاق���ة وعه���ر ال مثي���ل ل���ه يف
التاري���خ الق���دمي واحلدي���ث م���ازال “اخلون���ة
ومرت���ادو ال���دوار” الهاربون يف لن���دن ولبنان
و�إيران ،يهاجمون الوط���ن وال�رشفاء بالأكاذيب
والفربكات رغم انح�سار ن�شاطهم ب�سبب وقف
التمويل الإيراين والقهر والإذالل الذي يعي�شه
نظام املاليل ،فقبل �أيام جتمعوا كالقطيع �أمام
ال�سف���ارة البحرينية يف لن���دن يف م�شهد مقرف
وعل���ى ر�أي �أ�ستاذنا �سعيد احلم���د “متعودين
عل���ى التبط���ح يف ال�سكيك” ،فه����ؤالء يعي�شون
على �سيكولوجية معينة م�صاغة ب�ألوان ومعايري
م���ن اخليانة والت��ش�رد وانعدام ال��ش�رف واخللق،

وال نعل���م كي���ف ت�سم���ح احلكوم���ة الربيطانية
با�ستمرار جتمع ه�ؤالء املرتزق���ة والعمالء �أمام
�أب���واب �سفارة البحرين يف لندن وك�أنها حكومة
حتر�ض وتدعم املتطرفني والعمالء وت�ضعهم
يف اخل���ط الأمامي الأول ب���دل منعهم ،فه�ؤالء ال
ميار�س���ون حرية ال���ر�أي� ،إمنا يحمل���ون �أكيا�سا
مليئة ب�أقبح و�أو�سخ العبارات والألفاظ ،ودخان
احلقد عل���ى البحرين و�إجنازاته���ا يت�صاعد من
قلوبهم ال�سوداء العفنة.
يجب �أن تع���رف احلكومة الربيطانية �أن ما
يح�صل من جتمع���ات للعم�ل�اء واملرتزقة �أمام
�سفارتن���ا يف لن���دن ال عالقة ل���ه بالدميقراطية

عادل عيسى
المرزوق

نعيق الخونة من لندن
م���ن قريب �أو بعيد� ،إمنا ميث���ل منعطفا جديدا
للإ�ساءة للدول ال�صديقة و�سقي جذور الإرهاب
والتطرف بدل برتها واقتالعها� ،أية دميقراطية
عرجاء ه���ذه التي تخال���ف القوان�ي�ن والأنظمة
وتعر����ض �سالمة البعثات الدبلوما�سية للخطر،
�إن �سل���ك طري���ق الدميقراطي���ة ال يتم بتذليل
العوائ���ق �أم���ام الهاربني من العدال���ة والعمالء
واملرتزق���ة الذي���ن قام���وا ب���كل �أن���واع الت�آمر
والتخري���ب يف البحري���ن ،لك���ن هن���اك تقاليد
وع���ادات يف الدميقراطية عرفناه���ا منذ قرون
طويل���ة ،ويب���دو �أن الدميقراطي���ة الربيطانية
تلب�س نظارة قامتة �سوداء ومت�ضي بغري دليل،

و�إال م���ا تف�سري فتح بريطاني���ا �أرا�ضيها له�ؤالء
الإرهابيني والعمالء واملجرمني واالهتمام بهم
يف ظاهرة خطرية ال �سابق لها.
احلكوم���ة الربيطانية به���ذا ال�صمت تقدم
�أك�ب�ر خدم���ة ميك���ن �أن تعط���ى للإرهابي�ي�ن
والهارب�ي�ن من العدالة ،ف�إلى متى ي�ستمر مثل
ه���ذا الرتحيب به���م وال�سماح له���م بالتكد�س
يف ال�ش���وارع والطرق���ات  -ي����أذون خلق اهلل -
والتعر�ض ل�شخ�صيات بحرينية حكومية رفيعة
امل�ستوى ،على بريطاني���ا �أداء مهمة حفظ �أمن
�سفارة البحرين يف لندن على الوجه الأكمل.

من جديد
سمر
األبيوكي

وداعا موسم الحج
ن��ش�رت و�سائ���ل الإع�ل�ام مقطع���ا
ملقدم���ة برام���ج تلفزيوني���ة �أملاني���ة
تدع���ى كري�ستيان���ا باك���ر ( 48عاما ً)
تتح���دث ع���ن جتربته���ا يف احل���ج
وامتنانه���ا العظي���م هلل عل���ى نعم���ة
الإ�سالم ،فالإعالمية كانت يوما ً مقدمة
للربام���ج يف قن���اة  ،MTVاملخت�صة
ب�أخب���ار جن���وم املو�سيق���ى العاملية،
وهاه���ي الآن بني �ضي���وف الرحمن يف
�أطه���ر بق���اع الأر�ض بع���د �أن اختارت
الإ�سالم دينا لها عن اقتناع �شديد.
مل تك���ن ه���ذه املرة الأول���ى التي
تقوم به���ا باكر بفري�ضة احلج ،ففيما
�سبق ن�رشت كتابا يتحدث عن جتربتها
باعتن���اق الإ�س�ل�ام وخل�ص���ت الرحل���ة
يف عن���وان كتابه���ا “م���ن قن���اة �أم تي
يف �إل���ى مكة) ،لكن باك���ر التي �أعلنت
�إ�سالمها من���ذ  1995وجدت يف دينها
اجلديد راحة البال وهدوءا كبريا وهي
تتمن���ى �أن تع���اود �أداء فري�ض���ة احلج
م���رارا وتكرارا ،وحتدث���ت �إلى و�سائل
الإعالم عن مدى ارتياحها واالن�سيابية
ال�شديدة التي رافقت حجتها الأخرية.
لق���د بذل���ت اململك���ة العربي���ة
ال�سعودية جهودا جبارة لإجناح مو�سم
احل���ج ،وكانت حم���ل تقدي���ر من قبل
جميع دول العامل ،حتى الدول الغربية
الت���ي تناول���ت احل���دث العظي���م يف
و�سائل �إعالمها مبدي���ة انبهارا بح�سن
التنظي���م والإدارة وتطوي���ر املراف���ق
وتي�سري احلج.
وال �أن�س���ى �أن �أذك���ر هنا باحلاالت
الطبي���ة الطارئ���ة الت���ي ا�ستقبلته���ا
من�ش����آت وزارة ال�صح���ة ال�سعودي���ة
يف مراف���ق احل���ج والت���ي بلغ���ت 579
ق�سط���رة قلبي���ة و 36عملي���ة جراحية
مفتوحة للقلب و 2,056جل�سة غ�سيل
كل���ى و 181عملي���ة تنظ�ي�ر للجه���از
اله�ضمي 12 ،حال���ة والدة ناهيك عن
جن���اح اللج���ان الطبية يف من���ع دخول
الأمرا�ض والأوبئة ع���ن طريق تطعيم
بع�ض احلجاج وحتى الأطفال بلقاحات
احرتازية تبعد عنهم �شبح املر�ض.
�إن التطور امللمو�س الذي و�صلت
ل���ه اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة يف
تنظيم و�إدارة مو�سم احلج لي�س �شيئا
م�ستغرب���ا ،لأن اهلل ع���ز وج���ل كرمه���ا
بوج���ود قبل���ة امل�سلم�ي�ن كاف���ة على
�أر�ضها ،وهاهي ومن���ذ  14قرنا تقوم
بنف�س املهمة بخدمة �ضيوف الرحمن
وب���ذل كل م���ا بو�سعه���ا لتي�سري تلك
الفري�ض���ة املحبب���ة لقل���ب كل م�سلم
يف كل بقاع الع���امل ،وما و�صلت له ما
هو �إال نقط���ة انطالقة حقيقية ومي�رسة
ملوا�سم حج مقبلة ينعم بها من تهوى
قلوبه���م زيارة خري البق���اع يف �أف�ضل
الأيام.

نقطة أول السطر

“اصح يا نائم”!
�س�أ�ستعي���د الي���وم بع�ض���ا ً م���ن الذك���رى
لعله���ا تفي���د “امل�ؤمن�ي�ن” وتعيد االنتب���اه للب�رش
“الغافني” ،فما �أحوجنا الي���وم ال�ستعادة توازننا
بع���د �أن كاد يختل بفعل فاعل هدفه زعزعة الثقة
بالنا����س ب���زرع الف�ت�ن ون��ش�ر الإ�شاع���ات واختالق
احلوادث و�إغ���راق املنتدي���ات بالأوهام وتوظيف
و�سائل التوا�ص���ل االجتماعي لإحداث اخللل ،وكل
ذلك والبع�ض نائم���ون ،لهذا �س�أ�ستعيد جمرة من
الأم�س القريب لتل�سع كل من غفا وغطت عيناه.
�إب���ان املحنة بعام  2011ن��ش�ر البع�ض �إ�شاعة
ع���ن قرب �سقوط النظام فغ���رق النا�س يف الي�أ�س
وبع�ضهم غ���ادر ال�سفينة وتعرفونهم ،وهناك من
�ص���دق �أن البل���د خال�ص �ضاعت ،رج���ل واحد كان
بخربة رجل الدولة وحنكة ال�سيا�سي واالقت�صادي
والأمن���ي ومعرفت���ه ب���كل احليثي���ات والتفا�صيل
عن ه���ذا ال�شع���ب وعن البل���د ،كان واثق���ا ً يومها
�أن املخط���ط َ�سيُهْ ���زم و�أن البلد �ستخ���رج من هذا
امل����أزق ،كن���ت واح���داً ممن كان���وا ب���ذروة الأزمة،
وعندم���ا �س���دت كل الأب���واب وال�سب���ل و�ضاق���ت

مصاريف ومكاسب
احتفلت مملك���ة البحرين كغريها من الأقطار
العربي���ة وال���دول الإ�سالمي���ة وكل امل�سلم�ي�ن
وحجاج بي���ت اهلل احلرام بعي���د الأ�ضحى املبارك،
والعي���د بقدر ما هو فر ٌح وبهج���ة �إال �أن م�صاريفه
كث�ي�رة ومكا�سب���ه �أك�ث�ر ،فجمي���ع الأ��س�ر ذهب���ت
�إل���ى الأ�س���واق وا�ش�ت�رت م���ا ت�ستطيع ��ش�راءه من
املالب����س وامل�ستلزم���ات الأخ���رى للعي���د م���ن
احللوي���ات والأطعمة والزينات حيث حر�ص التجار
واملجمع���ات عل���ى توف�ي�ر كل ما يحتاج���ه النا�س
لالحتف���ال بالعي���د املبارك ،كم���ا يحر�ص البع�ض
عل���ى ��ش�راء الأ�ضحي���ة وذبحه���ا للتق���رب �إلى اهلل
تعال���ى وتوزيع حلمها على الأق���ارب واملحتاجني
يف البحري���ن �أو خارجها ،وكذلك توفري غداء العيد
الذي يك���ون مُتميزًا ع���ن باقي الأي���ام يف نوعيته
وجودت���ه ،وهو م���وروث �شعبي لأه���ل البحرين يف

أحمد جمعة
الدائ���رة على ه���ذه اجلزيرة امل�سامل���ة الهادئة مل
يخامرن ال�شك ومل يزعزعن هول ما حدث ،ومازلت
�أذك���ر االت�صاالت التي كانت تردين بذروة احلالة،
و�سيذك���ر من يقر�أ هذه ال�سط���ور اليوم من الإخوة
والأخ���وات ممن كان���وا يت�صل���ون وبداخلهم مرارة
اخل���وف والف���زع واال�ضط���راب يبحثون ع���ن �ضوء
وبارق���ة �أم���ل وخيط يتم�سك���ون به بعدم���ا فقدوا
االت�صال مب���ن ينري لهم الطريق ،يف حلظة قا�سية
وخاطف���ة ويوم حالك ال�سواد مل يجد ال�شعب وقفة
من م�س����ؤول وال ت�رصيح���ا ً من وزي���ر وال �صوتا ً من
نائ���ب �أو ع�ضو �ش���وري وحتى الإع�ل�ام وال�صحافة
خر�س���ت ومل تقدم ما يزي���ح كابو�س الهلع والفزع
م���ن النفو�س ،ما غري امل�شه���د وزرع الثقة والأمل
و�أزال الف���زع هو حت���رك �سمو رئي�س ال���وزراء منذ
اللحظات الأولى لذروة الأزمة.
�أذكر فقط اليوم حت���ى �أ�سد فما و�أخر�س كل
�صوت م�ش���كك يف �أن البحري���ن ب�شعبها وجذورها
غ�ي�ر قادرة على امل�ض���ي بالطريق ال�صحيح الذي
ر�سمه ووقع علي���ه �سموه منذ وُ�ضعت قواعد هذه

ahmedjuma44

@yahoo.com

الدول���ة الفتية الت���ي برغم ما يحدث���ه البع�ض من
تعكري للأج���واء بالقرارات والإج���راءات �إمنا هدفه
عرقلة تلك الإجراءات وهذا رد على الذين يحاولون
عرقل���ة ال�سعي وراء حتقي���ق العدال���ة بالإجراءات
التي يتخذه���ا �سموه حلفظ الت���وازن الطبيعي يف
هذا البلد� ،أردت فق���ط تذكريهم مبوقف تاريخي
لأذكر من ن�سى �أو تنا�سى كيف يعمل �سمو رئي�س
الوزراء ،ون�رش وعرقلة وو�ضع الع�صي يف الدواليب
لعرقل���ة �أي ق���رار �أو �إج���راء م�ص�ي�ره الف�ش���ل كما
ف�شل���ت كل اخلطوب وامل�ؤامرات التي كانت �أكرب
بكثري من ذلك.
هذا البلد وُجد ليبقى رغم املحن وامل�ؤامرات
و�إذا طف���ق من يحاول وقف الزمن �أقول له القطار
ما�ض بطريقه والبحرين التي حدد معامل طريقها
ٍ
خليف���ة بن �سلمان مازالت عل���ى الطريق ال�صحيح
رغم ما تثريه و�سائل التوا�صل وغريها من غبار.
تنوي���رة :ال ت�أت���ي اجلوائ���ز �إال م���ن رك���وب
ال�صعاب.

عبدعلي الغسرة
مثل هذه املنا�سبات اجلليلة ،بجانب توزيع مبالغ
العيدية للأهل وال�صغ���ار التي تبعث ال�سعادة يف
قلوبهم ،وجميع ما يُنف���ق يف العيد هي م�صاريف
مُ�صاحب���ة يتكبدها ربُ الأ��س�رة �إال �أنها توفر �أجواء
الغبط���ة وال��س�رور للجمي���ع ،حيث يق�ض���ي النا�س
عيدهم يف �سعادة وانب�ساط.
وبجانب ه���ذه امل�صاريف هناك الطرف الآخر
ال���ذي يح�ص���د املكا�س���ب� ،أي التج���ار و�أ�صح���اب
املحالت التجاري���ة واملجمعات والفنادق ،فالعيد
منا�سب���ة اقت�صادي���ة تعي���د االنتعا����ش لل�س���وق
وتزي���د مبيعات متاجره حيث تق���وم هذه املتاجر
بفت���ح �أبوابها ل�ساع���ات �أخرى من �أج���ل ا�ستقبال
امل�ستهلكني وتلبية طلباتهم.
وبلغت معدالت �إ�شغ���ال الفنادق يف البحرين
�أثن���اء ف�ت�رة العيد �أك�ث�ر م���ن  ،% 80وت�أتي هذه

الأف���واج ال�سياحية م���ن خمتلف ال���دول ب�سبب ما
ت�شه���ده البحرين م���ن تطور �سياح���ي وثقايف وما
تقدمه هيئاته���ا من فعالي���ات �سياحية وثقافية
ترفيهي���ة� ...إن م���ا ينفق���ه ال�سي���اح يف البحري���ن
بجانب ما ينفقه �أبناء البحرين واملقيمون يف �أيام
العيد �إ�ضافة نوعية للإيرادات التي ي�ستفيد منها
االقت�صاد البحريني.
وبعيدًا عن امل�صاريف واملكا�سب ف�إن العيد
نقط���ة فرح وحمط���ة ابتهاج جلمي���ع النا�س ،حيث
ينمي العي���د حركة التوا�ص���ل الإن�ساين والعادات
والتقاليد املعروفة عند �أهل البحرين التي تربت
عليه���ا الأجيال ...دام���ت �أعيادنا بهج���ة و�سعادة
وع�س���ى �أن تك���ون �أيامن���ا كلها �أعي���ادًا ،وكل عام
واجلميع بخري.

لدى سمو رئيس
الوزراء“ ...هذا الوطن
عائلة واحدة” ()1
�ألي�س���ت رائع���ة ومعط���رة تل���ك
الكلم���ات التي ن�سمعه���ا يف اللقاءات
والزيارات واخلطب ال�سامية ل�صاحب
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل
خليفة ،عاه���ل البالد املف���دى حفظه
اهلل ورع���اه ،و�صاح���ب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر �أطال اهلل عمره،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حم���د �آل خليف���ة ،ويل العهد نائب
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س
جمل����س الوزراء رع���اه اهلل ،يف الت�أكيد
عل���ى �صيانة قيم الت�سامح والتعا�ضد
والتالح���م الوطن���ي ومتا�سك املجتمع
البحريني ،واحلث على جتاوز املا�ضي
بكل ظروف���ه و�إزالة ما يعك���ر ال�صفو
وي�ؤث���ر يف وح���دة ال�ص���ف؟ فلم���اذا
ي��ص�ر البع����ض( ،ونق�ص���د بالبع����ض
كتاب���ا و�إعالميني وخطب���اء ونا�شطني
يف و�سائ���ل التوا�ص���ل والإع�ل�ام
الإلك�ت�روين) ،عل���ى ت�أجي���ج وت�ألي���ب
املواق���ف والتذكري الدائ���م بالأحداث
التي مرت؟ �ألي�ست توجيهات القيادة
الر�شيدة ملزمة لكي نطوي �أية �صفحة
منغ�صة من �صفحات املا�ضي؟
ثم م���ا الذي يجرب البع�ض على �أن
يعتا�ش على الت�أليب و�إ�شاعة الأفكار
والكلمات وتكرار املنغ�صات وتكدير
قل���وب النا����س ،واحل���ال �أن كل �أبناء
البلد ،يف خمتل���ف املواقع واملنا�صب
وم���ن كل الفئ���ات ،عليه���م م�س�ؤولية
تطييب القلوب ون�رش املحبة واحلفاظ
عل���ى الرواب���ط والقي���م والع���ادات
والتقالي���د الت���ي عُرف به���ا املجتمع
البحريني الطي���ب املتحاب؟ �إن �أمثال
ه����ؤالء يظنون �أنهم يح�سن���ون �صنعًا،
لكنهم يف احلقيق���ة� ،إمنا يعجزون عن
�أن يقدم���وا �أفكارًا �أو برامج �أو كتابات
�أو خطب���ا لها ت�أثري البل�سم ال�شايف ،فال
ي�ستطيع���ون العي����ش �إال يف �أجواء من
الت�شا�ؤم وال�ضجر ومع �شديد الأ�سف،
ينقلونه���ا للغ�ي�ر ورمب���ا ت�أث���ر به���م
البع����ض لي�ص���ل �إلى حالة م���ن قبول
ذلك ال���كالم ل���دى فئ���ة ،واال�شمئزاز
والرف�ض لدى فئة �أخرى!
ورمبا يعتقد البع�ض �أن يف كالمي
�شيئًا م���ن الغراب���ة! لكننا ح�ي�ن نقر�أ
بع����ض تغري���دات املغردي���ن وبع�ض
الكتاب���ات �أو اخلطب �أو ما يتم تداوله
يف و�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماع���ي
م���ن موا�ضي���ع ال خري فيه���ا ،جند تلك
ال�سم���وم الت���ي تفت���ك باملجتمع ،فما
ه���و هدفه���م م���ن وراء ذل���ك وال���كل
ي�سعى �إلى التوافق و�إعادة املياه �إلى
جماريها وفتح �صفح���ة جديدة تقوي
بنيان البلد بتالحم �أهله؟ ويف املقابل،
كم هو جميل ما يطرحه بع�ض العلماء
واخلطب���اء ،فن�شع���ر بال�سع���ادة ونحن
ن�ستم���ع �إل���ى خط���ب ف�ضيل���ة ال�شيخ
عدنان القطان ،وكذلك �سماحة ال�سيد
عبداهلل الغريفي ،من م�ضامني مل�ؤها
اخلري وال�صالح للبالد والعباد.
“ه���ذا الوط���ن عائلة واح���دة”...
م���ا �أروع ه���ذه العب���ارة الت���ي ي�ؤك���د
عليها �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س
ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه،
وال���ذي يفي����ض على ح�ض���ور جمل�سه
العام���ر بالإ�شادة (بالتالح���م الوطني
واالن�سج���ام املجتمعي وروح التعاي�ش
التي ت�س���ود املجتم���ع البحريني ،و�أن
قوة الوط���ن تُ�ستمد من ه���ذا ال�شعب
ووحدت���ه ومتا�سك���ه ،وحر�ص���ه عل���ى
الت�ص���دي للتحدي���ات والتعامل معها
ب���روح وطني���ة عالي���ة) ،وله���ذا يلزم
على اجلمي���ع �أن يرتجم ه���ذه املعاين
ال�سامي���ة �إل���ى �سل���وك م�ؤث���ر ب�شكل
�إيجاب���ي يف خمتل���ف �ش����ؤون احلي���اة
خ�صو�ص���ا بالن�سبة
ً
اليومي���ة يف البلد،
ملن يفرت�ض �أنهم قادة للر�أي والفكر
وغر�س القيم الوطنية.

حمكمة �أمريكية ت�أمر بو�ضع اليد
على �أ�سهم من “�سيتغو” الفنزويلة
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األحــد

وا�شنطن � -أف ب� :أمرت حمكمة فدرالية �أمريكية
بحج���ز �أ�سهم من �رشك���ة “�سيتغ���و” الفنزويلية للنفط
وبيعه���ا لت�سدي���د ت�سوي���ة بقيم���ة  1,2ملي���ار دوالر
متوجب���ة على حكومة كراكا�س ل�رشك���ة مناجم كندية ،ما
مل تق���دم ال�سلطات �ضمانة .وي�شكل ه���ذا القرار �رضبة
جدي���دة لفنزويال  .وتع���ود الق�ضية �إل���ى العام 2011
ح�ي�ن �ص���ادرت حكوم���ة فنزوي�ل�ا منجما كان���ت �رشكة
“كري�ستاليك�س” فازت با�ستغالله ،لكنها مل تدفع �أي
مبل���غ من املال لل�رشكة بالرغم من التو�صل �إلى ت�سوية
بوا�سطة جلنة حتكيم.
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�أردوغان :التزام الأتراك �رضوري ملواجهة الهجمات على االقت�صاد
�أنق���رة  -روي�ت�رز :ق���ال الرئي�س الرتكي رج���ب طيب �أردوغ���ان �أم�س ال�سب���ت �إن التزام
و�إ�رصار جميع الأتراك هو ال�ضمان الالزم ملواجهة الهجمات على اقت�صاد تركيا وذلك يف �أول
ت�رصيحات له عن �أزمة العملة الرتكية منذ �أيام.
وفق���دت الل�ي�رة الرتكي���ة نح���و  40باملئة م���ن قيمته���ا هذا الع���ام مع تنام���ي خماوف
امل�ستثمري���ن من �سيطرة �أردوغان على ال�سيا�سات النقدية واخلالف املت�صاعد من الواليات
املتحدة.
و�صور �أردوغ���ان التدهور ال�رسيع الذي �شهدته اللرية على �أنه ”حرب اقت�صادية“ واتهم
وا�شنط���ن با�ستهداف تركيا ب�سب���ب م�صري الق�س الأمريكي �آن���درو بران�سون الذي يحاكم يف
تركيا بتهم �إرهابية ينفي �أنه ارتكبها.
ومتا�سك���ت اللرية �أمام ال���دوالر يف تداوالت متوا�ضعة خالل العطل���ة يوم اجلمعة بعد �أن
و�صلت �إلى م�ستوى منخف�ض قيا�سي بلغ � 7.24أمام الدوالر هذا ال�شهر.

الهامور يرتفع �إلى  7دنانري مع قلة املعرو�ض

ركود احلركة يف ال�سوق املركزية  ... % 70والو�ضع “هدوء ما قبل العا�صفة”
ومنطقة ال�صيدن ف�إذا كان �صيدها من البديع �أو
�سرتة يكون �سعره���ا �أكرث بني  4دنانري و4.500
دين���ار� ،إذ مت �صيده���ا “بالغ���زل”� .أم���ا �ص���ايف
“ال�صنيف���ي” ،فق���د اختفى من جدي���د واملتوفر
حب���ات معدودة على الأ�صابع والكيلو بني 4.500
دينار �إلى  5دنانري.
وتاب���ع“ :يتوف���ر �سم���ك ال�شع���ري بكمي���ات
ب�سيط���ة والكيل���و ب���ـ  4.500دينار� .إم���ا ال�صنف
امل�شابه له وهو الباخ�ش�ي�ن ،فالكيلو يرتاوح بني
ديناري���ن و 2.500دينار ،الهام���ور �سعره مرتفع
هذه الف�ت�رة ب�سبب قلة الكمي���ات والكيلو ي�صل
�إل���ى  7دنان�ي�ر� ،إما البال���ول في�صل �إل���ى 5.500
دينار”.
و�أو�ض���ح �أنه يتوف���ر �سمك الكنع���د الذي مت
�صيده باخليط (وهو النوع غري املحظور �صيده)،
�إذ ي�أت���ي ب�أحجام كبرية ت���زن احلبة الواحدة بني 4
كيلوغرامات وحتى  10كيلوغرامات و�سعر الكيلو
من  4دنانري وحتى  5.500دينار.

زينب العكري

�أك���د عامل���ون يف الأ�س���واق املركزي���ة ركود
املبيع���ات بعد عي���د الأ�ضحى وا�ستم���رار الإجازة
ال�صيفية بن�سبة ت�صل �إلى  ،% 70معتربين ذلك
ه���دوء ما قبل العا�صفة� ،إذ يف�صلنا يوم واحد عن
طرح رواتب املوظفني.
وقال اجلزاف يف �سوق املنامة املركزية علي
�سلم���ان �إن هناك فرقا ب�ي�ن حركة ال�سوق يف عيد
الأ�ضح���ى وعيد الفط���ر� ،إذ �إن عي���د الفطر ق�ضى
الغالبي���ة �إجازته���م يف اململكة ،بينم���ا هذا العيد،
فهناك م���ن �أدى منا�سك احلج ،وم���ن ق�ضى بقية
�أيام الإجازة يف الدول ال�سياحية ،كما �أن التزامات
املدار�س والعي���د وعدم طرح الروات���ب �أثر �سلبا
على و�ضع ال�سوق.
و�أ�ض���اف �أن الأ�سع���ار تغ�ي�رت يف بع����ض
الأ�صن���اف وي�ت�راوح �سعر الكيلو ل�سم���ك ال�صايف
م���ن دينارين وحتى  4دنان�ي�ر وذلك ح�سب احلجم

“الغرفة” تد�شن “ ”Live Chatمع �أع�ضائها
ال�سناب�س – غرف���ة التجارة :د�شنت غرفة
جتارة و�صناعة البحري���ن على �صفحة موقعها
الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت www.bcci.
 bhخدم���ة التوا�صل املبا��ش�ر  Live Chatمع
جميع عمالئه���ا وزوّار موقعها عل���ى الإنرتنت،
حيث �ستك���ون اخلدمة متاحة للعم�ل�اء والزوّار
للتوا�صل املبا�رش مع الغرفة خالل فرتة الدوام
الر�سمي مع �إمكان التوا�صل غري املبا�رش خارج
�أوقات الدوام الر�سمية.
وق���ال الأم�ي�ن امل���ايل القائ���م ب�أعم���ال
الرئي����س التنفيذي عارف هجر����س �إنَّ تفعيل
ه���ذه اخلدمة ي�أت���ي تلبية للحاج���ة امللحَّة لدى
قط���اع الأعم���ال للتوا�ص���ل مع الغرف���ة ب�شكل
فعّ���ال مب���ا ي�ضم���ن للقط���اع �رسع���ة التوا�صل
املبا�رش املثم���ر مع الغرفة عل���ى �صعيد تلقي
ا�ستف�سارات العمالء ومالحظاتهم واملعوقات
الت���ي تواجهه���م �إل���ى جان���ب تق���دمي احللول
العملي���ة والإجاب���ة على اال�ستف�س���ارات �ضمن
اخت�صا����ص الغرفة و�ضمن �إط���ار عملها الذي
ح���دده القان���ون .و�أو�ضح ب�أن���ه مت تخ�صي�ص
فريق عم���ل لإدارة التوا�صل املبا�رش وللتعامل
ال�رسي���ع مع املتابعني ،وتلق���ي ا�ستف�ساراتهم
والرد عليها ،الفتا �إلى �أن هذه اخلطوة ت�أتي يف
�إطار ا�سرتاتيجية الغرفة لزيادة م�ستوى ر�ضا

•عارف هجر�س

املعنيني وحت�سني اخلدمات املقدمة للأع�ضاء
وتطوير خدمات جديدة وذلك لتو�سيع قنوات
االت�ص���ال والدع���م الفن���ي لالرتق���اء مبعايري
وم�ستوي���ات خدم���ة املجتم���ع التج���اري ،حيث
�ستمث���ل ه���ذه اخلط���وة قن���اة جدي���دة خلدمة
الأع�ض���اء وال���رد عل���ى اال�ستف�س���ارات .وحثَّ
هجر�س �أ�صح���اب الأعمال للتوا�صل مع الغرفة
ع�ب�ر جمي���ع الو�سائ���ل املتاحة ال�سيم���ا خدمة
التوا�صل املبا��ش�ر امل�ستحدثة م�ؤخراً ،حيث �إن
تد�ش�ي�ن اخلدمة جاء لرفع كف���اءة عمل الغرفة
فيم���ا يتعلق بالتوا�ص���ل الفعّال م���ع عمالئها
�إلى جانب ت�أثريها الإيجابي على جممل ق�ضايا
قطاع الأعمال يف مملكة البحرين.

جنم :منو النقل البحري يتطلب التح�صني
املنام���ة – مرك���ز التحكي���م اخلليجي:
�أو�ض���ح الأم�ي�ن الع���ام ملرك���ز التحكي���م
التج���اري ل���دول جمل����س التع���اون ل���دول
اخلليج العربية “دار القرار” �أحمد جنم ب�أن
من���و مكان���ة النقل البح���ري يف دول جمل�س
التع���اون يتطل���ب حت�صين���ه عن���د ن�ش���وء
النزاع���ات التجاري���ة ،مو�ضحا ب����أن �أف�ضل
�سبيل �إلى ذلك هو ع�ب�ر التحكيم التجاري
للمميزات الكبرية التي يتمتع بها.
و�أ�ضاف “تعترب �صناعة النقل البحري
�أو النق���ل البحري م���ن �أهم و�سائ���ل النقل
املختلف���ة ،وي�ؤث���ر النق���ل البح���ري ت�أثريا
كبريا على الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي
وال�سيا�س���ي واحل�ض���اري ،لذل���ك يحت���ل
التحكي���م البح���ري مكانة رئي�س���ة يف ف�ض
املنازعات التجاري���ة وحماية اال�ستثمارات
البحرية ،و�أن التجارة البحرية ت�شهد تطورا
كب�ي�را وخ�صو�صا يف منطقة اخلليج العربي
وتعتمد على �صادراتها من النفط والغاز”.
وتاب���ع “لقد حب���ا اهلل منطق���ة اخلليج
العرب���ي مبوقع جغ���رايف متمي���ز الأمر الذي
جعله���ا حمال للكث�ي�ر من �أوج���ه اال�ستثمار،
والت���ي يتوق���ع منوه���ا عل���ى نح���و �أكرب يف
الف�ت�رة امل�ستقبلي���ة القادم���ة ،وهو ما قد
ينذر بن�شوء خالفات يف �إطار ن�شاط التجارة
البحري���ة وخ�صو�صا و�سيل���ة النقل البحري

فيم���ا تتوفر كميات ب�سيط���ة من �سمك امليد
البحريني وو�ص���ل �سعر الكيلو �إلى  5دنانري فيما
يتوفر ميد �سعودي مت �صي���ده من مناطق قريبة
م���ن البحرين بـ  4دنانري� ،إما ال�سعودي من منطقة

جازان ،فب�سعر  1.500دينار ،اجلنم بدينارين.
و�أكد �أن �صي���د الروبيان قد قل خالل الفرتة
الأخ�ي�رة و�سع���ر الكيلو ي�ت�راوح بني دين���ار واحد
وحتى  2.500دينار� .أما الثالجة ،فيرتاوح �سعرها

من  35دينارا وحتى  75دينارا.
وم���ن جان���ب الدواج���ن� ،أك���د العام���ل يف �أحد
املتاج���ر يف �سوق املنامة املركزية حممود �صادق
�أن الطل���ب مرتاجع بن�سب���ة  % 70تقريب���ا ،عازيا
ذلك �إل���ى �سفر املواطنني حتى الآن ،كما �أن عدم
ط���رح الرواتب حت���ى الآن له دور كب�ي�ر يف تراجع
املبيعات.
وقال �إن �رشكة دمل���ون للدواجن مل تطرح �أية
كمي���ات يوم �أم�س ،حيث �إنه���ا يف �إجازة تعوي�ضية
ع���ن �أول �أيام عيد الأ�ضحى ،فيما يتوفر يف املحل
دجاج املزرعة منذ الثالثاء املا�ضي.
ومن ناحية البي����ض ،فقد �أ�شار �إلى �أنه يهبط
�سع���ره يف ف�صل ال�صيف ب�سبب حرارة اجلو ،مبينًا
�أن الأف�ض���ل مبيع���ا البحرين���ي والكويت���ي ويبلغ
�سعر طب���ق البحريني (ال�شيتة) ب���ـ  1.800دينار،
والكويت���ي ب���ـ  ،1.500فيما تتوفر �أن���واع كثرية
م���ن البي�ض ال�سع���ودي ب�أ�سعار خمتلف���ة تبد�أ من
 1.200دينار.

لتقدمي �أحدث اخلدمات الإلكرتونية والدفع الآمن

“ ”BBKو ”كريدي مك�س” يطلقان خدمات م�شرتكة عرب “”MaxWallet
املنام���ة  -كري���دي مك����س :لق���د مت تد�شني
و�إط�ل�اق خدم���ات م�شرتكة على حمفظ��� ة “Ma x
 ”Walletالإلكرتونية ب�شعارها اجلديد يف حتالف
مميز ب�ي�ن بنك البحرين والكوي���ت وكريدي مك�س
لتق���دمي �أح���دث اخلدمات الإلكرتوني���ة و�آخر حلول
الدف���ع الآم���ن متا�شي���ا ً م���ع التط���ور التكنولوجي
الهائ���ل يف ه���ذا املج���ال .وت�أت���ي ه���ذه املب���ادرة
م���ن �ضمن ر�ؤية جمموع���ة بنك البحري���ن والكويت
لتق���دمي �أف�ض���ل التج���ارب التي تتج���اوز توقعات
عمالئه���ا ،حيث ق���ام كل م���ن الرئي����س التنفيذي
لكريدي مك�س ،يو�سف علي مريزا ،و م�ساعد املدير
العام للخدم���ات امل�رصفية للأفراد يف بنك البحرين
•الرئي�س التنفيذي لكريدي مك�س وم�ساعد املدير العام للخدمات امل�رصفية للأفراد يف بنك البحرين والكويت خالل التد�شني
والكويت عادل �سامل بتد�شني هذه اخلدمة بح�ضور
بع����ض امل�س�ؤولني م���ن ال�رشكتني وذل���ك يف مبنى
البحري���ن والكويت .كم���ا �سوف يت���م �أي�ضا ً توفري م���ن �ش�أن حتالفن���ا امل�شرتك �أن يعزز م���ن ريادتنا
�رشكة كري���دي مك�س .وتعد حمفظ��� ة MaxWa l
املزيد من اخلدمات املميزة تدريجيا عل ى  Ma xيف جمال التكنولوجي���ا امل�رصفية وخدمات بطاقات
 letم���ن �أف�ض���ل احلل���ول الإلكرتوني���ة يف ال�سوق
 Walletكجزء من هذه التحالف جلعل جتربة الدفع االئتم���ان” .وم���ن جانبه ،قال �س���امل “ :ميتلك بنك
املحلية لكونها تقدم جمموعة وا�سعة من اخلدمات
واملميزات عالوة على �سهولة ا�ستخدامها من قبل لعمالء بنك البحرين والكويت وكريدي مك�س �سهلة البحري���ن والكوي���ت وكري���دي مك����س ب���اع طويل
العمالء والتجار مبملك���ة البحرين .ومن املتوقع �أن ومي��س�رة وفري���دة من نوعه���ا .ان اله���دف من هذه وخ�ب�رة عريقة يف تق���دمي جتارب م�رصفي���ة وخدمة
يتم تق���دمي املزيد من اخلدمات وخي���ارات الدفع املب���ادرة املميزة هو �إط�ل�اق وت�سهيل بيئة رقمية عم�ل�اء ا�ستثنائي���ة .وا�ستكماالً مل�سريتن���ا احلافلة
لعمالئها ،مثل حتويل الأموال ،وتبادل املدفوعات متقدم���ة تتيح للعم�ل�اء خيارات دف���ع �رسيعة و�آمنه بالعدي���د من االجن���ازات املبتكرة� ،آثرن���ا �أن نقوم
م���ع الأه���ل والأ�صدق���اء بالإ�ضاف���ة ال���ى خدم���ات تتما�شى مع التط���ورات التكنولوجية على م�ستوى بط���رح �أحدث املنتج���ات امل�رصفي���ة الفريدة التي
الع���امل .و �رصح مريزا بالقول�“ :إننا يف جمموعة بنك تتما�شى م���ع التطور التكنولوج���ي ،حيث من �ش�أن
املحفظة احلالية.
ومن �ش����أن هذه املب���ادرة �أن متكن عمالء بنك البحري���ن والكوي���ت ن�سع���ى دوما ً لتو�سي���ع نطاق ه���ذه املبادرة �أن متنح عم�ل�اء ك ٍل من بنك البحرين
البحرين والكويت من اال�ستفادة من حلول حمفظة عرو�ضن���ا وتق���دمي املزيد م���ن القيم���ة امل�ضافة والكوي���ت وكري���دي مك����س جتربة �سهل���ة ومي�رسة
كري���دي مك�س احلالية مثل �إجراء عمليات ال�رشاء من ال���ى خدماتنا ،بالإ�ضافة الى دع���م ر�ؤيتنا الهادفة عن���د اختيارهم خلدماتنا ومنتجاتن���ا امل�رصفية مما
خ�ل�ال الدفع بوا�سط���ة اال�ستجاب���ة ال�رسيعة ( )QRملواكب���ة التط���ور التكنولوج���ي والتح���ول التقني يتما�شى م���ع جهودن���ا امل�ستمرة لتلبي���ة رغباتهم
با�ستخ���دام بطاقات اخل�ص���م اخلا�صة بهم من بنك الرقمي يف ال�سوق املحلي .ومن هذا املنطلق ،ف�إن وجتاوز توقعاتهم دوما ً”.

تق ّدم الرعاية الذهبية للمعر�ض

منـارة تطرح “ح�صابـي” فـي معـر�ض “التطويـر العقاري”

•�أحمد جنم

الت���ي مازالت حتتل املرتب���ة الأولى �ضمن
و�سائ���ل النق���ل املختلف���ة لقل���ة تكليفها
ولكرب �أحجام ال�شحنات املنقولة بوا�سطتها
وذل���ك مقارنة بو�سائل النق���ل الأخرى ،لذا
فقد ب���ات علين���ا �أن نوفر خ�ب�رة عربية يف
جم���ال التحكيم البح���ري ،وه���و الأمر الذي
يعد واجبا قوميا �أمام تعدد �أمناط التحكيم
ونظمه وم�ؤ�س�ساته”.
وج���اء ه���ذا الت�رصي���ح مبنا�سب���ة قرب
�إطالق املركز �إلى “ال�شهادة االحرتافية يف
التحكيم البحري” يف �سلطنة عمان وكذلك
البحرين بدعم من “متك�ي�ن” ،وي�أتي ذلك
يف �إط���ار توج���ه “دار الق���رار” نح���و ط���رح
�شه���ادات تخ�ص�صي���ة يف جم���ال التحكيم
التجاري.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

املنام����ة – من����ارة� :أمتت �رشكة من����ارة للتطوير
ا�ستعداداته����ا للم�شارك����ة يف معر�����ض البحري����ن
للتطوير العقاري الذي حتت�ضنه مملكة البحرين غداً
وي�ستمر حتى � 31أغ�سط�س 2018؛ ب�صفتها الراعي
الذهب����ي للمعر�ض املتوقع �أن ي�شهد �إقباال مميزا يف
فرتة العي����د ،من املهتمني املحلي��ي�ن واخلليجيني
من الدول املجاورة.
و�سيقام املعر�ض الذي تنظمه جمعية البحرين
للتطوي����ر العقاري ،برعاية كرمية م����ن نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،ال�شيخ خال����د بن عبد اهلل �آل خليفة،
يف املجمع التجاري “�سيتي �سنرت”.
وق����ال الع�ض����و املنت����دب بال�رشك����ة ح�س����ن
الب�ستك����ي� ”:أن “منارة �س����وف توفّ ر منوذجا م�صغّرا
لعر�����ض وح����دات ومرافق �أح����د م�شاريعه����ا املميزة
متع����ددة اال�ستعم����االت املميزة الت����ي عكفت على
تطويرها؛ من �أج����ل تلبية متطلب����ات الأ�رس احلديثة،
وهو م�رشوع “ح�صابي” الذي مت ت�صميمه وفق �أف�ضل

•ح�سن الب�ستكي

موا�صف����ات الت�صمي����م والبن����اء واملعاي��ي�ر البيئية،
وت�ضمين����ه كاف����ة املرافق الت����ي ت�ؤم����ن للقاطنني
في����ه كاف����ة متطلب����ات احلي����اة اليومي����ة الأ�سا�سية
والرتفيهي����ة” ،م�ش��ي�را �إل����ى “�أن م���ش�روع “ح�صابي
ق����د �صمم ليكون مواكبا لالجتاه����ات احلديثة للبناء

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ال�سكن����ي� ،إذ ي�ضم وح����دات �سكنية مطلة على البحر
بخي����اري ث��ل�اث و�أربع غرف نوم ،ول����كل منها مر�سى
خا�ص ،ويف الوقت نف�س����ه تتوفر يف امل�رشوع حمالت
جتارية ومق����ا ٍه ومطاعم على الواجهة البحرية ،ت�ؤمّن
للقاطن��ي�ن فيه احتياجاتهم اليومي����ة احلياتية ،كما
تتوفر يف امل���ش�روع مرافق بحرية ومبان �سكنية بعلو
ثالثة و�أربعة طوابق”.
وم����ن �أه����م ممي����زات امل���ش�روع تطوي����ر جزي����رة
ترفيهي����ة مب�ساح����ة � 40أل����ف م��ت�ر مرب����ع خم�ص�صة
للرتفي����ه العائل����ي للقاطن��ي�ن يف امل���ش�روع تق����ع يف
و�س����ط امل���ش�روع وتتي����ح متنف�س����ا بيئي����ا ترفيهي����ا
وخدمي����ا للمالكني و�ضيوفهم لال�ستجمام وال�سباحة
واال�ستمتاع بالأجواء اخلالبة مبا ت�ضيفه هذه اجلزيرة
م����ن خدم����ات ت�شم����ل �شاطئا رملي����ا ،منطق����ة لعب
للأطفال ،ناديا �صحيا ،مالعب لكرة القدم والطائرة،
ومنتجع����ا عائما للإيج����ار اليوم����ي والأ�سبوعي يخدم
�ضيوف وزوار املالكني والقاطنني يف امل�رشوع.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد
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 1.9مليونًا لتطوير وحدات الأغذية ...و 3ماليني لبيع التبغ

مناق�صات امتياز وت�شغيل بـ  5.8مليون دينار للمطار
�أمل احلامد

�أر�سى جمل�س املناق�صات واملزايدات مناق�صة
�رشك���ة مط���ار البحري���ن لطل���ب تقدمي اق�ت�راح حلق
االمتي���از لتطوي���ر وت�شغي���ل متجر لبي���ع م�ستلزمات
حم���دودة والتبغ والأخب���ار (املج�ل�ات وال�صحف) يف
مطار البحرين الدويل بنحو  2.96مليون دينار.
و�أظهرت �أحدث بيان���ات ن�رشت عن املناق�صات
الت���ي �أر�ساها جمل�س املناق�صات واملزايدات ل�رشكة
مط���ار البحرين يف �شهر ابري���ل املا�ضي �أن �رشكتني
فازت���ا باملناق�ص���ة وهم���ا� ،رشك���ة “ذات ال�سال�سل”
فازت بعر�ضه���ا البالغ نحو  1.5مليون دينار لتنفيذ
املناق�صة� ،أما ال�رشكة الأخرى التي فاز عر�ضها فهي
�رشكة جا�شنمال و�أوالده بقرابة  1.46مليون دينار.
وكانت �رشكة املطار �أعلنت �أنها تعتزم من هذه
املناق�صة منح امتياز غري ح�رصي �إلى ال�رشيك التجاري
لت�صميم ومتوي���ل وتطوير وت�شغيل و�صيانة و�إدارة

املتاجر املوجودة يف مبنى املطار اجلديد.
وف���ازت �رشك���ة “”SSP Catering Cyprus
مبناق�ص���ة طلب تقدمي اقرتاح حلق االمتياز لتطوير
وت�شغي���ل وحدات الأغذي���ة وامل�رشوب���ات يف اجلانب
اجلوي يف املطار بقيمة  1.9مليون دينار.
ويعترب برنامج حتديث املطار من �أهم امل�شاريع
اال�سرتاتيجي���ة للمملك���ة ،حيث يخ���دم املطار جميع
القطاع���ات االقت�صادي���ة ويع���د بواب���ة البحرين �إلى
بقي���ة دول العامل ،وبالتايل ف����إن �رشكة املطار كانت
ته���دف عندما طرحت ه���ذه املناق�صة ملن���ح امتياز
غري ح�رصي �إلى واحد �أو �أك�ث�ر من ال�رشكاء التجاريني
لت�صميم ومتوي���ل وتطوير وت�شغيل و�صيانة و�إدارة
وح���دات الأغذي���ة وامل�رشوبات املوج���ودة يف اجلانب
اجلوي يف مبنى املطار اجلديد.
و�أر�س���ى املجل����س املناق�ص���ات  4مناق�ص���ات
ل�رشكة املطار ،بقيمة �إجمالية و�صلت �إلى  5.8مليون
دينار.

و�أظه���رت البيانات �إر�س���اء مناق�صتني� ،أولهما
لطلب تقدمي اقرتاح حلق االمتياز لتطوير وت�شغيل
وح���دات التجزئ���ة املتخ�ص�ص���ة يف اجلانب اجلوي يف

تنفي ًذا لقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي باجلامعة

اجتماع عربي ال�ستكمال املوافقات على اتفاقية التعاون اجلمركي

الريا����ض – االقت�صادي���ة :من املق���رر �أن يبحث
اجتماع عربي ملديري اجلمارك الأربعاء املقبل� ،سبب
ع���دم التزام بع����ض دول الأع�ض���اء باتفاقية التعاون
اجلمرك���ي ،كم���ا �سيطالب الدول الت���ي مل توقع على
االتفاقي���ة ب�صيغته���ا احلالي���ة �إلى �رسع���ة اال�ستجابة
وااللتزام بها.
ووفق���ا لوثيقة اطلع���ت عليه���ا “االقت�صادية”،
ف�سيطالب الإدارات اجلمركية ب�رسعة تقدمي مرئياتها
ح���ول اتفاقي���ة التع���اون اجلمرك���ي ،وذل���ك ملتابعة
مو�ض���وع االحتاد اجلمركي و�إمت���ام متطلباته ،تنفيذا
لقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بجامعة الدول
العربي���ة ،وت�أكي���د ت�سليمه���ا اخلط���ط الإ�سرتاتيجية
التطويري���ة .وذلك ف�ضال على تق���دمي تقرير متابعة
املو�ضوع���ات اجلمركية كافة ،التي مت التعامل معها
خ�ل�ال االجتماعات الدورية ملديري اجلمارك يف الدول
العربية.
و�سينظ���ر يف االجتم���اع مو�ضوع���ات االحت���اد
اجلمركي العربي ،وم��ش�روع القانون اجلمركي العربي
املوح���د والئحت���ه التنفيذي���ة ومذكرت���ه الإي�ضاحية،
واملتطلب���ات الت�رشيعي���ة الوطني���ة وفق���ا لق���رارات

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
و�سيتطرق االجتم���اع للموافقة على م�رشوع دليل
الإج���راءات اجلمركي العربي املوح���د بعد التعديالت
التي قامت بها جلنة القانون اجلمركي العربي املوحد
يف اجتماعاته���ا ال���ـ  30والـ  ،31م���ع مناق�شة مو�ضوع
اال�ست�ي�راد بق�صد �إعادة الت�صدي���ر وفقا لطلب جلنة
الإج���راءات اجلمركي���ة التخاذ م���ا تراه اللجن���ة منا�سبا
يف ه���ذا ال�ش����أن� ،إ�ضافة �إل���ى انتهاء جلن���ة الإجراءات
واملعلومات من �إعداد م�رشوع منوذج البيان اجلمركي
العرب���ي املوحد بث�ل�اث لغات( :العربي���ة واالجنليزية
والفرن�سي���ة) ،واجل���داول اخلا�ص���ة بالتعاري���ف
والتو�صيف ،واملوافق���ة على اعتماده من جانب جلنة
مديري اجلمارك عل���ى �أن يتم تطبيقه والعمل به عند
�إطالق االحتاد اجلمركي العربي.
ويف بند املبادرة اال�سرت�شادية املوحد حول �أمن
وت�سهيل �سل�سلة تزوي���د التجارة� ،سيتمحور االجتماع
ح���ول طل���ب الأمانة م���ن الإدارات اجلمركي���ة التي مل
توافه���ا مبالحظاتها ب�ش����أن املب���ادرة اال�سرت�شادية
املوح���دة حول �أمن وت�سهيل �سل�سل���ة تزويد التجارة،
و�رسعة موافاة الأمانة بها ،وذلك تنفيذ لقرار املجل�س

االقت�ص���ادي واالجتماع���ي� ،إ�ضافة �إل���ى دعوة فريق
عم���ل �صياغة املبادرة العربية لأمن وت�سهيل �سل�سلة
تزوي���د التجارة لعق���د اجتماع؛ ملناق�ش���ة املالحظات
الواردة م���ن الدول الأع�ضاء على املب���ادرة و�إدماجها
يف ن����ص املبادرة .و�أ�ضي���ف يف االجتماع املرتقب بند
يتعلق مبقرتح املغرب؛ لتبادل اخلربات حول التال�ؤم
مع اتفاقية تي�سري التج���ارة ملنظمة التجارة العاملية
وحول تبادل اخلربات يف جمال تدبري املناطق احلرة.
وبح�س���ب الوثيق���ة عن مق�ت�رح املغ���رب� ،صدر
عن اجتم���اع جلنة الإج���راءات اجلمركي���ة واملعلومات
يف دورته���ا ال���ـ  20يف يوليو الع���ام املا�ضي تو�صية
ب�ش�أن االتفاقي���ة اخلا�صة بتي�سري التج���ارة ال�صادرة
عن منظمة التجارة العاملي���ة ن�صت على “الطلب من
الأمانة العامة جلامعة الدول العربية �إر�سال االتفاقية
اخلا�صة بتي�سري التجارة ال�صادرة عن منظمة التجارة
العاملي���ة �إل���ى الدول الأع�ض���اء .والتو�صي���ة بتكليف
جلن���ة الإج���راءات اجلمركي���ة واملعلوم���ات بدرا�س���ة
االتفاقي���ة واتخاذ ال�ل�ازم ب�ش�أنها فيم���ا يخ�ص �أعمال
اللجن���ة؛ بهدف تطوير الإج���راءات اجلمركية يف الدول
الأع�ضاء”.

املطار بـ � 846ألف دين���ار ،والثانية مناق�صة لطلب
تقدمي اقرتاح حلق االمتياز لتطوير وت�شغيل وحدات
الأغذية وامل�رشوب���ات يف �صالة الو�صول واملغادرين

يف املطار بنحو � 56.49ألف دينار فازت بها جمموعة
ال�شاي���ع .يذك���ر �أن برنام���ج حتديث مط���ار البحرين
الدويل يعترب �أحد �أكرب م�شاريع تطوير البنية التحتية
يف تاريخ البحرين الت���ي تقوم بالإ�رشاف عليها وزارة
املوا�ص�ل�ات واالت�صاالت بالتعاون مع �رشكة املطار،
املتوق���ع االنته���اء منه خالل الربع الثال���ث من العام
 ،2019بكلفة �إجمالية تبلغ  1.1مليار دوالر.
وبرنام���ج حتدي���ث املط���ار ي�ض���م ع���ددًا م���ن
امل�شاري���ع الإ�سرتاتيجي���ة املهمة م���ن �أهمها م�رشوع
مبن���ى امل�سافرين اجلدي���د مب�ساح���ة �إجمالية توازي
�أربع���ة �أ�ضع���اف امل�ساح���ة احلالي���ة وزي���ادة م�ساحة
املنطق���ة احل���رة يف املبن���ى �إل���ى  3300م�ت�ر مربع
و�سيعم���ل عل���ى ت�شغيلها “�رشكة البحري���ن للأ�سواق
احل���رة” الت���ي مت ت�أ�سي�سه���ا يف �شه���ر يناير 2018
بر�أ�سمال يبلغ  7ملي���ون دينار كم�رشوع م�شرتك بني
“�رشك���ة طريان اخلليج القاب�ض���ة” و”جممع البحرين
للأ�سواق احلرة”.

“�ستاندرد اند بورز” ت�ؤكد ت�صنيفها االئتماين للعراق
دب���ي � -س���ي �أن ب���ي �س���ي :ك���دت
وكال���ة �ستان���درد ان���د ب���ورز ت�صنيفها
الإئتم���اين للعراق عن���د /-B Bمع نظرة
م�ستقبلي���ة م�ستق���رة ،حي���ث قال���ت �إن
املديونية احلكومية للعراق �ستزيد على
م���دار الأع���وام الأربعة املقبل���ة ،والعجز
يف ميزاني���ة احلكومة واحل�س���اب اجلاري
�سيتفاقم.
وب�ش�أن نظرته���ا امل�ستقبلية ،قالت
الوكالة �إن النظرة امل�ستقبلية امل�ستقرة
تعك�س توقعات ب�أن الإجراءات ال�سيا�سة،

يف �إط���ار برنامج �صن���دوق النقد الدويل،
�ستحت���وي املخاط���ر الت���ي تواج���ه �أداء
املالي���ة العام���ة للع���راق ،و�أ�ضافت �أنها
ق���د تخف�ض ت�صنيفها للعراق �إذا حدثت
زي���ادة حادة يف �صايف دي���ون احلكومة �أو
نفقات خدمة الدين.
و�أ�ش���ارت الوكالة �أنها ال تتوقع رفع
ت�صنيفاته���ا للع���راق على م���دار االثني
ع��ش�ر �شهرا املقبلة ،لكنه���ا قد تفعل �إذا
حت�س���ن اال�ستق���رار ال�سيا�س���ي والأمني،
�إلى جانب املالية العامة.

الأمريكيون واملك�سيكيون يوا�صلون مفاو�ضات نافتا

بعد تراجع �أ�سهمها 20%

“تي�سال” ل�صناعة ال�سيارات �ستبقى يف البور�صة

•�إلون ما�سك

وا�شنط���ن  -اف ب :قال �إل���ون ما�سك رئي�س جمل�س
�إدارة “تي�س�ل�ا” يف مدون���ة �أم�س ال�سب���ت �إن �رشكة �صناعة
ال�سي���ارات ه���ذه �ستبق���ى يف البور�صة بعدم���ا �أعلن قبل
�أ�سابيع قليلة يف تغريدة �أثارت جدال �أنه ينوي �سحبها من
التداول.
وكتب ما�سك عل���ى مدونة ال�رشكة �أنه اجتمع مع �إدارة
املجموعة “و�أبلغها �أن الطريق الف�ضلى لتي�سال هو البقاء
يف البور�صة .وقد وافقت الإدارة على ذلك” .وكان ما�سك
فاج�أ اجلميع يف ال�سابع من �أغ�سط�س ب�إعالنه يف تغريدة �أنه
ينوي �سحب �رشكة �صناعة ال�سي���ارات الكهربائية الفخمة
من البور�صة ب�سعر  420دوالرا لل�سهم.
لك���ن منذ هذا الإع�ل�ان تراجعت قيم���ة ال�سهم ب�أكرث
م���ن  .% 20وخ�ضع���ت اقرتاح���ات وت�رصيح���ات ما�س���ك

لتحليل دقي���ق خ�صو�صا تلك التي قال فيها �إن التمويل
ال�رضوري لعملية االن�سحاب م���ن البور�صة “م�ؤمن” .وبعد
مناق�شات مع امل�ساهمني احلالي�ي�ن ،ف�ضال عن درا�سات
مالية مل�رصيف “غولدم���ان �ساك�س” و”مورغ���ن �ستانلي”
و�صن���دوق التموي���ل “�سيلفر اليك”“ ،ب���ات من الوا�ضح
�أن غالبي���ة امل�ساهمني يعتربون �أنه من الأف�ضل �أن تبقى
ال�رشكة يف البور�صة” على ما �أ�شار ما�سك يف املدونة.
وكتب يقول “مع �أن غالبية امل�ساهمني �أكدوا بقاءهم
م���ع تي�سال حتى ل���و ان�سحبنا من البور�ص���ة ،لكن االنطباع
الع���ام كان يف�ضل عدم االقدام على هذه اخلطوة” .وختم
يقول “كنت �أدرك �أن عملية اخلروج من البور�صة �ستكون
�صعب���ة ومن الوا�ضح �أنها حتت���اج مزيدا من الوقت ،وهي
�أ�صعب مما توقعنا يف البداية”.

يف عام واحد فقط

وا�شنط���ن  -اف ب :يوا�ص���ل
املفاو�ضون الأمريكيون واملك�سيكيون
اجتماعاته���م ط���وال عطل���ة نهاي���ة هذا
الأ�سب���وع؛ لبحث �إع���ادة �صياغة اتفاقية
التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية (نافتا)،
عل���ى �أن تن�ضم كن���دا �إليهم حني ت�سمح
الظ���روف بذل���ك ،عل���ى م���ا �أعل���ن وزير
االقت�ص���اد املك�سيك���ي �إيلديفون�س���و
غواخاردو.
ويقوم غواخ���اردو ووزي���ر اخلارجية
املك�سيك���ي لوي�س فيديغ���اراي برحالت
مكوكية �إلى وا�شنطن منذ �أكرث من �شهر
لالجتماع م���ع املمثل الأمريك���ي للتجارة
روبرت اليتهايزر؛ �سعيا لت�سوية النقاط

اخلالفي���ة ب�ي�ن البلدي���ن قب���ل انته���اء
�أغ�سط�س.
وقال وزي���ر االقت�ص���اد املك�سيكي
لل�صحافي�ي�ن �إن وزي���رة خارجي���ة كن���دا
كري�ستي���ا فريالن���د عل���ى ا�ستع���داد
ملوا�صلة املفاو�ض���ات حول نافتا يف �أي
وقت.
و�رصح “ح�صلت على ت�أكيد على �أنها
�ستكون على ا�ستعداد حلظة ن�صبح على
قناع���ة ب�إم���كان ال��ش�روع يف املفاو�ضات
الثالثية”،غري �أن مكتب الوزيرة الكندية
�أعل���ن اجلمع���ة �أنها �ستتوجه �إل���ى �أوروبا
ب�ي�ن  26و� 30أغ�سط����س لزي���ارة �أملانيا
وفرن�سا و�أوكرانيا.

“�إير بي �أن بي” تقا�ضي بلدية نيويورك

كوبا خ�رست  4,3مليار دوالر ب�سبب العقوبات الأمريكية

وا�شنط���ن � -أ ف ب� :أعلن���ت وزارة اخلارجي���ة
الكوبية اجلمعة �أن اجلزيرة خ�رست  4,321مليار دوالر
ب�ي�ن �أبريل  2017ومار�س من الع���ام اجلاري؛ ب�سبب
احلظر الذي تفر�ضه الواليات املتحدة.
وقالت الوزارة يف بي���ان ر�سمي “يف الفرتة التي
يغطيها التقرير� ،سبب احل�صار خ�سائر بقيمة 4,321
مليار دوالر لكوبا”.
و�أع���ادت الوالي���ات املتح���دة وكوب���ا يف يولي���و
 2015العالقات بينهما بع���د قطيعة دامت خم�سني
عاما ،لكن الكونغر�س �أبقى على احلظر خالفا ملا كان
يريد الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما.
وقال���ت ال���وزارة يف بيانه���ا �إن���ه من���ذ فر�ضه يف
�“ 1962أدى ه���ذا احلظر �إلى �أ�رضار بقيمة 134,499
مليار دوالر بالأ�سعار احلالية”.
وبهدف احل���د من التقارب ال���ذي د�شنه �أوباما،
�أع���اد الرئي����س الأمريك���ي احل���ايل دونال���د ترام���ب
يف ت�رشي���ن نوفم�ب�ر  2017العقوب���ات ،لكن���ه �سم���ح
للأمريكي�ي�ن “بال�سف���ر �إل���ى كوب���ا وبدع���م ال�رشكات

•�سياح يف هافانا

اخلا�صة ال�صغرية” يف اجلزيرة.
و�أو�ضحت اخلارجية الكوبي���ة �أن هذه الإجراءات
“�أدت �إل���ى انخفا����ض كب�ي�ر يف زي���ارات القادم�ي�ن
م���ن الوالي���ات املتحدة وخلق���ت عقبات ك�ب�رى �أمام
العالق���ات االقت�صادية والتجارية لل��ش�ركات الكوبية
مع ��ش�ركاء حمتملني �أمريكي�ي�ن �أو م���ن دول �أخرى”.
وتابع���ت �أن “تعزي���ز ح�ص���ار كوبا تراف���ق مع خطاب

ع���دواين وتهديدي وال ينم عن احرتام من جانب �أعلى
امل�ستويات يف الإدارة الأمريكية ،ما ي�ؤدي �إلى نق�ص
كبري يف الثقة و�إلى غمو�ض”.
وتق���دم اجلزي���رة كل �سن���ة تقري���را �إل���ى الأمم
املتحدة مبوجب قرار تبنت���ه اجلمعية العامة ،ويحمل
عن���وان “�رضورة �إنه���اء احلظر االقت�ص���ادي والتجاري
واملايل الذي تفر�ضه الواليات املتحدة على كوبا”.

وا�شنط���ن � -أف ب :تقدم���ت من�صة
“�إي���ر ب���ي �أن ب���ي” ب�شك���وى ق�ضائي���ة
�ضد بلدي���ة نيويورك بتهم���ة “ا�ستغالل
النفوذ” بعدما �أ�صدرت مر�سوما يرغهما
عل���ى ت�سليمها قائم���ة ب�أ�صحاب ال�شقق
التي تعر�ضها للإيجار.
ويرغم املر�س���وم البلدي ال�صادر يف
ال�ساد�س من �أغ�سط����س ال�رشكة العمالقة
يف جم���ال ت�أج�ي�ر ال�شق���ق ب�ي�ن الأف���راد
لفرتة ق�صرية واملواقع الأخرى املماثلة
بت�سلي���م البلدي���ة قائم���ة الإيج���ارات

احلا�صلة يف نيويورك.
وت�شهد هذه املعركة على اخلالفات
القائم���ة ب�ي�ن ال�رشك���ة وم���دن كربى يف
العامل التي تتهمه���ا بامل�ساهمة يف �أزمة
ال�سكن من خالل حم���ل مالكي العقارات
عل���ى ت�أجريها �إلى ال���زوار العابرين بدال
من املقيمني الدائمني.
ومن �ش����أن املر�سوم يف نيويورك �أن
ي�سمح للبلدي���ة بتطبيق �أف�ضل لقوانني
الوالية التي متنع ت�أجري م�سكن لأقل من
 30يوما �إال �إذا كان �صاحبه موجودا.
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مسار املستقبل للعقارات
 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.

هاتف39993932 - 33277337 :
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تفجري � 6ألغام بحرية
زرعها احلوثيون
دبي ـ العربية نت:

متكن اجلي����ش اليمني بدعم التحالف
م���ن تفج�ي�ر � 6ألغ���ام بحري���ة زرعته���ا
امليلي�شي���ات احلوثية يف املي���اه الدولية
بالبحر الأحمر.
و�أك���د م�ص���در ع�سك���ري يف الت�شكيل
البح���ري باملنطق���ة اخلام�س���ة يف اجلي����ش
اليمن���ي �أن الف���رق البحري���ة الع�سكري���ة
متكنت م���ن العث���ور على � 6ألغ���ام بحرية
قرب مر�سى حبل يف حمافظة حجة ،وقامت
بتفجريها رغ���م حماولة احلوثيني �إخفاءها
بعد مرتين يف عمق البحر.
ويحاول احلوثيون تعطيل املالحة يف
البحر الأحمر من خالل حماوالت زرع الألغام
التي تهدد املالحة الدولية.
الى ذلك� ،أكد رئي�س عمليات املنطقة
الع�سكري���ة الرابعة وقائ���د جبهة حمالة يف
تع���ز ،العميد حممد فريد ،ام�س �أن اجلي�ش
اليمني م�سنودا باملقاومة ال�شعبية ،متكن
من حتري���ر مواق���ع ا�سرتاتيجي���ة يف جبهة
ال�رشيجة مبحافظه تعز.
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�إحباط هجوم انتحاري كبري بالعري�ش وقتل امل�سلحني
القاهرة ـ رويترز:

قال���ت م�صادر �أمنية �أم�س ال�سبت �إن قوات ال�رشطة امل�رصية �أحبطت هجوما �إرهابيا ا�ستهدف حاجزا
�أمنيا مبدخل مدينة العري�ش ب�شمال �سيناء ،مما �أدى �إلى مقتل  4مهاجمني.
وقال���ت امل�ص���ادر الأمنية �إن �أربعة من جن���ود ال�رشطة من قوة احلاجز الأمن���ي قتلوا ،خالل الهجوم،
و�أ�صيب عدد �آخر مت نقلهم �إلى امل�ست�شفى لتلقي العالج .وذكرت �أن املهاجمني كانوا يرتدون �أحزمة
نا�سف���ة وبحوزتهم �أربع���ة قذائف “�أر بي.جي” ،م�شرية �إلى �أنه مت التحفظ على جثثهم وجاري ا�ستخدام
الأجهزة لك�شف �شخ�صياتهم .و�أ�ضافت امل�صادر �أن قوات ال�رشطة �أجربت باقي املهاجمني على الفرار،
وجت���ري حاليا عمليات مط���اردة وا�سعة لتعقبهم و�ضبطهم .وتكافح الق���وات امل�رصية من �أجل الق�ضاء
على جماعات متطرفة تن�شط يف �شبه جزيرة �سيناء� ،رشقي م�رص� ،أخطرها تنظيم “�أن�صار بيت املقد�س”
التاب���ع لـ”داع�ش” .و�شهد �شهر يوليو املا�ضي م�رصع ع��ش�رات الإرهابيني ،جراء عمليات لقوات اجلي�ش
وال�رشطة امل�رصية يف مدن رفح وال�شيخ زويد والعري�ش ،مبحافظة �شمال �سيناء.

ا�شتباكات بني حزب اهلل
وقوات موالية للأ�سد
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

اندلع���ت ا�شتباكات ب�ي�ن ميلي�شيات
موالي���ة للنظ���ام ال�س���وري ،وعنا��ص�ر م���ن
ميلي�شيا حزب اهلل� ،أم�س ال�سبت ،يف مدينة
الع�شارة يف ريف دير الزور ال�رشقي ،وذلك
للمرة الثالثة خالل �شهر.
ووفقا مل�ص���ادر مطلعة ،ف����إن �سبب
اال�شتب���اكات جاءت بعد خ�ل�اف على �إدارة
املعابر النهرية التي توفر �أمواال و�إتاوات
من املدنيني العابرين لنهر الفرات.
وكانت ا�شتب���اكات �أخرى وقعت بني
ميلي�شيات ح���زب اهلل وميلي�شيات موالية
للنظام ال�سوري يف مدين���ة البوكمال �رشق
دير ال���زور ،من���ذ �أ�سبوع ،ب�سب���ب عائدات
احلواجز الأمنية يف املدينة.
وقات���ل م�سلحو ح���زب اهلل على مدى
ال�سن���وات املا�ضي���ة �إل���ى جان���ب النظام
ال�سوري و�ساهموا �إلى حد كبري يف حمايته
من الهزمية �أمام ف�صائل معار�ضة.

داع�ش يتبنى هجوما على
نقطة تفتي�ش بغرب ليبيا
القاهرة ـ رويترز:

�أعلنت وكال���ة �أعماق للأنب���اء التابعة
لداع����ش �أم�س ال�سب���ت م�س�ؤولية التنظيم
عن هجوم م�سلح على نقطة تفتي�ش �رشقي
العا�صمة الليبية طرابل�س �أ�سفر عن مقتل
 ،4لكنها مل تقدم ما يثبت �صحة هذا.
ووق���ع الهج���وم ي���وم اخلمي����س بني
بلدت���ي زلي�ت�ن واخلم����س عل���ى الطري���ق
ال�ساحلي امل����ؤدي من طرابل�س �إلى مدينة
م�رصات���ة ال�ساحلية .وقال���ت �أعماق ”مقتل
 7و�إ�صاب���ة نحو  10من �أمن الطرق الليبي
بهجوم ملقاتل���ي التنظيم“ .وت�شهد ليبيا
بني احلني والآخر هجم���ات ي�شنها مقاتلو
داع����ش الذي ا�ستف���اد م���ن اال�ضطرابات
يف �أعق���اب انتفا�ض���ة ع���ام  2011الت���ي
دعمها حلف �شمال الأطل�سي.وتقود الأمم
املتحدة جهودا للتح�ضري النتخابات عامة
يف ليبيا ت�أمل �أن توحد الف�صائل املتناحرة
يف طرابل�س ويف �رشق البالد.

�آالف الروهينغا
يتظاهرون طلبا للعدالة
دكا ـ اف ب:

تظاه���ر الآالف م���ن الالجئ�ي�ن
الروهينغ���ا� ،أم����س ال�سب���ت ،للمطالبة
“بالعدال���ة” يف الذك���رى الأولى ل�شن
اجلي�ش البورمي حمل���ة �أجربتهم على
الهرب �إلى خميمات يف بنغالد�ش.
وخرج �آالف مب�سريات يف املخيمات
وهم يرددون “نريد العدالة من الأمم
املتح���دة” .ورفع���ت يف �أح���د املواقع
الفتة كت���ب عليه���ا “لن تتك���رر بعد
الآن :ذكرى حمل���ة �إبادة الروهينغا يف
� 25أغ�سط�س .”2018
ويع���اين م�سلم���و الروهينغ���ا منذ
�أكرث من خم�س �سنوات من اال�ضطهاد
ب�سبب انتماءاته���م العرقية والدينية،
�أجربته���م عل���ى العي����ش يف خميمات
اللجوء خارج وطنهم الأم.
وتفي���د التقاري���ر الإعالمي���ة ب�أن
هذه الأقلي���ة العرقية ،تواج���ه معاناة
�صعبة ب�سبب م�ش���اكل �صحية خطرية
متعلق���ة باخلدمات والغذاء والدواء يف
يف هذه املخيمات.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

•املدمرة ال�صاروخية الأمريكية “يو �أ�س �أ�س �سوليفان”

تنب�أت بهجوم كيماوي يف �إدلب واتهمت املعار�ضة ...رو�سيا:

مدمرة وقاذفة �إ�سرتاتيجية �أمريكيتان و�صلتا املنطقة ل�رضب �سوريا

موسكو ـ وكاالت:

اتهمت رو�سيا� ،أم�س ال�سبت ،ف�صائل املعار�ضة ال�سورية بالتح�ضري لهجوم كيماوي يف حمافظة
�إدل��ب ،بهدف حتميل دم�شق امل�س�ؤولية عنه وا�ستخدامه كمربر للقوى الغربية ل�ضرب �أه��داف
حكومية يف �سوريا.
وي�أتي اتهام مو�سكو بعدما �أك��د م�ست�شار البيت الأبي�ض للأمن القومي جون بولتون هذا
و�أ�ضاف“ :كما و�صل���ت القاذفة الإ�سرتاتيجية
الأمريكية “� ”В-1Вإل���ى قاعدة “العديد” يف قطر
حمملة ب���ـ � 24صاروخا جمنحا م���ن طراز “AGM-
.”158 JASSM
و�أ�ش���ار املتحدث �إل���ى �أن وا�شنط���ن وحلفاءها
يعدون ل�رضبة جديدة على �سوريا بذريعة ا�ستخدام
دم�شق لل�سالح الكيميائي.
كا�شف���ا� ،أن خط���ة يج���ري �إعداده���ا م���ن قب���ل
م�سلح���ي “هيئ���ة حتري���ر ال�ش���ام” (جبه���ة الن��ص�رة
�سابقا) مب�شارك���ة اال�ستخبارات الربيطانية لتنفيذ
م�رسحي���ة “ا�ستخ���دام �أ�سلح���ة كيميائي���ة م���ن قب���ل
ال�سلط���ات ال�سوري���ة” يف مدين���ة ج��س�ر ال�شغ���ور يف
�إدلب ،ما �سي�شكل حجة للواليات املتحدة الأمريكية
وبريطانيا وفرن�سا ،ل�شن هجمة جديدة على �سوريا.
و�أ�ض���اف �أن هيئ���ة حتري���ر ال�ش���ام �أر�سلت “8
حاوي���ات كل���ور” �إل���ى بل���دة ج��س�ر ال�شغ���ور بهدف
“متثيل” الهج���وم ،و�أن هذه احلاويات نقلت الحقا

الأ�سبوع� ،أن وا�شنطن �سرتد “بقوة” يف حال ا�ستخدم نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �أ�سلحة
كيماوية يف عملية ا�ستعادة �إدلب� ،آخر حمافظة متبقية يف �سوريا ت�سيطر عليها ف�صائل املعار�ضة.
وقال الناطق با�سم وزارة الدفاع الرو�سية �إيغور كونا�شينكوف يف بيان ب�أن املدمرة الأمريكية “يو
�أ�س �أ�س �سوليفان” و�صلت �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط حمملة بـ � 56صاروخا من طراز كروز بهدف
تنفيذ �ضربة على �سوريا.

مو�سكو تعزز �أ�سطولها يف املتو�سط بفرقاطتني حديثتني
موسكو ـ نوفوستي:

�أعل���ن �أ�سط���ول البح���ر الأ�س���ود الرو�سي
ام����س ال�سبت ،عن التحاق فرقاطتي “الأمريال
غريغوروفيت����ش” و “الأم�ي�رال �إي�س���ن”،
مبجموع���ة ال�سف���ن الرو�سي���ة املرابط���ة قبالة
ال�ساحل ال�سوري يف املتو�سط.
وقال رئي����س املركز ال�صح���ايف لأ�سطول
البح���ر الأ�س���ود الرو�س���ي� ،أليك�س���ي روليوف،
�إن���ه من املق���رر �أن تن�ض���م الفرقاطت���ان �إلى
املجموع���ة الرو�سي���ة يف املتو�س���ط ،عل���ى �أن
�إلى قرية على بعد  8كيلومرتات.
و�أف���اد البي���ان �أن “جمموع���ة م���ن امل�سلح�ي�ن
املدرب�ي�ن عل���ى التعامل م���ع امل���واد ال�سامة حتت

تبا��ش�ر يف تنفيذ املهام التي �ست���وكل �إليهما
منذ حلظة التحاقهما باملجموعة املذكورة.
ولف���ت روليوف� ،إل���ى �أن ال�سفن احلربية
الرو�سي���ة متر الآن ع�ب�ر م�ضيق���ي البو�سفور
والدردني���ل اللذي���ن يربط���ان البح���ر الأ�سود
بالأبي����ض املتو�س���ط .كم���ا �أ�ش���ار �إل���ى �أن
الفرقاطت�ي�ن �أمتت���ا مهاما تدريبي���ة ت�ضمنت
عملي���ات �إقالع وهب���وط ملروحي���ات ع�سكرية
م���ن ط���راز “كام���وف كا ،”-27بالإ�ضافة �إلى
تدريبات �أخرى للبحث وتتبع الغوا�صات.
�إ�رشاف �أخ�صائي�ي�ن من �رشكة (�أوليف���ا) الربيطانية
الع�سكرية اخلا�صة” و�صلوا �إلى البلدة قبل يوم من
ذلك .وتابع“ :ل���دى امل�سلحني مهمة حماكاة عملية

�إنق���اذ ل�ضحايا الهجوم الكيميائ���ي مرتدين مالب�س
جمموعة اخل���وذ البي�ضاء ال�شه�ي�رة” ،يف �إ�شارة �إلى
الدفاع املدين يف مناطق �سيطرة املعار�ضة.
واته���م كونا�شينكوف �أجه���زة بريطانية خا�صة
بـ”الت���ورط ب�شكل مبا��ش�ر” يف “اال�ستف���زاز” ،الذي
“�سي�شكل مربرا جديدا للواليات املتحدة وبريطانيا
وفرن�س���ا لتنفيذ �رضب���ات جوية �ضد �أه���داف تابعة
للحكومة ال�سورية” ح�سب قول امل�س�ؤول الرو�سي.
ويف �أبريل املا�ضي ،نف���ذت وا�شنطن وباري�س
ولن���دن �رضبات م�شرتكة ا�ستهدف���ت مواقع للنظام
ال�سوري ردا على هج���وم كيميائي مفرت�ض وقع يف
مدينة دوما و�أ�سفر عن مقتل الع�رشات.
ودافع���ت رو�سي���ا ع���ن النظام ال�س���وري حيث
�أ��ص�رت على �أن هجوم دوما مل يكن �أكرث من م�رسحية
نفذتها جمموعة “اخلوذ البي�ضاء”.
ومن املق���رر �أن يزور وزي���ر اخلارجية ال�سوري
وليد املعلم مو�سكو يف نهاية ال�شهر اجلاري.

فتح تطالب حماس بوقف “المفاوضات الهزلية” مع إسرائيل
رام اهلل ـ وكاالت:

توجه���ت حرك���ة فت���ح الفل�سطيني���ة �إل���ى
مناف�سته���ا حركة حما�س ،احلاكم���ة يف قطاع غزة،
بدع���وة للتخل���ي ع���ن �أي مفاو�ضات م���ع �إ�رسائيل
و”العودة للبيت الفل�سطيني”.
وج���اءت ه���ذه الدع���وة عل���ى خلفي���ة تقارير
مفاده���ا �أن �إ�رسائيل عر�ضت عل���ى حما�س� ،إن�شاء
مط���ار للحركة يف ميناء �إيالت (عل���ى �ساحل خليج
العقب���ة بالبحر الأحم���ر) ،وميناء بح���ري �إ�ضايف يف
قرب�ص.
ويف ت�رصي���ح �صح���ايف ،ام�س ال�سب���ت ،خاطب
ع�ض���و املجل�س الث���وري حلركة فت���ح واملتحدث
با�سمها� ،أ�سامة القوا�سمي ،حما�س قائال“ :توقفوا
عن هذه املفاو�ضات الهزلية مع �إ�رسائيل ،وعودوا
للبي���ت الفل�سطيني الداخلي ،واعلموا �أننا الأقرب
�إليك���م �إن �أح�سنت���م الني���ة والظن والفع���ل ،و�أننا
بوحدتنا �أق���وى من فوهات املداف���ع الإ�رسائيلية،
و�أقرب لإجناز التحرر واال�ستقالل ،و�أن ما تقومون
به م���ن مفاو�ضات ال يخ���دم �إال �إ�رسائيل و�أهدافها
الت�صفوية وف�صل القطاع”.
وت�س���اءل القوا�سم���ي “مل���اذا مل يت���م ط���رح
املم���ر الآمن م���ع ال�ضفة ب���دل قرب����ص و�إيالت؟
ومل���اذا الهروب غربا �إل���ى �أي مكان ع���دا ال�ضفة

الفل�سطيني���ة �رشقا؟ ومل���اذا كان املطار وامليناء
يف غ���زة خيان���ة يف عه���د ال�سلطة الوطني���ة؟ بينما
وجودهم���ا يف قرب����ص و�إيالت وحت���ت “ب�ساطري”
الأم���ن الإ�رسائيلي وفقا لتعبري حما�س الذي طاملا
تغنت ب���ه ،عمال وطنيا وثم���رة “للمقاومة”؟ كيف
لأهلنا و�شعبنا تف�سري ذل���ك بعد معاناة ا�ستمرت
�أحد ع�رش عاما من حكم حما�س؟”.
م���ن جان���ب �آخ���ر ،دان���ت منظم���ة التحري���ر
الفل�سطيني���ة� ،أم����س ال�سب���ت� ،إع�ل�ان الوالي���ات
املتح���دة �إلغ���اء م�ساع���دات مالي���ة كان���ت مقررة
لل�شعب الفل�سطيني ،معتربة �أنه “�إعالن فا�ضح”.
وق���ال �أمني �رس اللجن���ة التنفيذي���ة للمنظمة
وكب�ي�ر املفاو�ض�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن �صائ���ب
عريقات يف بي���ان �إن “هذا الق���رار مبثابة الإعالن
الفا�ض���ح واالعرتاف باملغ���زى احلقيقي ل�سيا�سة
امل�ساع���دات الأمريكي���ة املتمث���ل بالتدخ���ل يف
ال�ش�ؤون الداخلي���ة لل�شعوب الأخرى والت�أثري على
خياراتها الوطنية”.
و�أعلنت الواليات املتحدة ،اجلمعة� ،إلغاء �أكرث
من  200مليون دوالر من امل�ساعدات املخ�ص�صة
للفل�سطينيني.
وقال م�س����ؤول كبري يف اخلارجي���ة الأمريكية
�إنّه “بطل���ب” من الرئي�س دونالد ترامب� ،ستقوم

الإدارة الأمريكي���ة “بتغيري وجه���ة ا�ستخدام �أكرث
خم�ص�ص���ة �أ�سا�سا ً
م���ن مئتي ملي���ون دوالر كانت ّ
لربامج يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة”.
و�أ�ضاف �أن “هذه الأم���وال �ستذهب الآن �إلى
م�شاريع حتتل �أولوية كربى يف �أماكن �أخرى”.
وقال عريق���ات �إن “امل�ساع���دات لي�ست منّة
عل���ى �شعبنا و�إمن���ا واجب م�ستحق عل���ى املجتمع
الدويل الذي يتحمل م�س�ؤولي���ة ا�ستمرار االحتالل
الإ�رسائيل���ي مل���ا ي�شكل���ه م���ن �س���د مان���ع �أم���ام
�إمكاني���ة التنمي���ة والتطور لالقت�ص���اد واملجتمع
الفل�سطيني”.
و�أ�ضاف �أن “الواليات املتحدة بوقفها لهذه
امل�ساعدات �إمنا ت�رص على تخليها عن هذا االلتزام
ال���دويل ،كما تخلت �سابقا ً ع���ن التزامها مبا تقرّه
ال�رشعي���ة الدولي���ة وخا�صة فيما يتعل���ق بالقد�س
والالجئني ،و�سائر ق�ضايا احلل النهائي”.
من جهته���ا ،ر�أت القيادية يف منظمة التحرير
الفل�سطيني���ة ،حنان ع�رشاوي ،يف بي���ان ال�سبت يف
قرار الإدارة الأمريكية “ابتزازا رخي�صا”.
وقال���ت ع�ض���و اللجن���ة التنفيذي���ة ملنظم���ة
التحري���ر الفل�سطيني���ة� ،إن “الإدارة الأمريكي���ة
�أثبت���ت �أنها ت�ستخ���دم �أ�سلوب االبت���زاز الرخي�ص
�أداة �ضغط لتحقيق م�آرب �سيا�سية”.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

�أوقاف القد�س حتذر �إ�رسائيل
من امل�س ب�إ�سالمية الأق�صى
رام اهلل ـ رويترز:

حذرت دائ���رة الأوق���اف الإ�سالمية يف
القد����س �أم����س ال�سبت �إ�رسائي���ل من اتخاذ
�أي ق���رار م���ن �ش�أن���ه امل�سا����س ب�إ�سالمي���ة
امل�سج���د الأق�صى من خ�ل�ال ال�سماح لغري
امل�سلمني بال�صالة فيه .وقالت الدائرة يف
بيان “امل�سجد الأق�صى املبارك هو احلرم
القد�س���ي ال�رشي���ف ،وه���و م�سج���د �إ�سالمي
وج���زء �أ�صي���ل م���ن عقي���دة كل امل�سلمني
وال يقب���ل الق�سم���ة وال ال�رشاك���ة وهو ملك
خال����ص للم�سلم�ي�ن وحده���م“ .و�أو�ضحت
دائ���رة الأوقاف �أن هذا البيان ي�أتي بعد �أن
”تداول���ت و�سائل الإع�ل�ام املختلفة �أم�س
خربا مف���اده �أن املحكمة الإ�رسائيلية العليا
طالب���ت �رشط���ة االحتالل وجه���ات حكومية
�أخ���رى تقدمي الأ�سباب خل���ف ا�ستمرار منع
املتطرف�ي�ن اليه���ود م���ن اقتح���ام باحات
امل�سجد الأق�صى املبارك/احلرم القد�سي
ال�رشيف و�أداء ال�صلوات التلمودية فيه“.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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موسكو ـ رويترز:

اعتقل���ت ال�رشط���ة الرو�سية زعيم املعار�ضة الرو�سي �أليك�سي نافالني يف مو�سك���و ،ح�سبما قالت املتحدثة با�سمه على
توي�ت�ر� ،أم�س ال�سبت .و�أو�ضحت املتحدثة كريا يارمي�ش �أن ال�رشطة اقت���ادت نافالني� ،ألد �أعداء الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني� ،إلى مركز �رشطة حملي ،م�شرية �إلى �أن �سبب احتجازه مل يت�ضح.
ومنع���ت ال�سلط���ات نافالني ،الذي تعر�ض لالعتق���ال واحلب�س عدة مرات لتنظيمه احتجاج���ات مناه�ضة للكرملني ،من
الرت�شح يف االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف وقت �سابق من العام اجلاري .وكان �أحدث حكم �صدر بحق نافالني ( 42عاما)
يف مايو باحلب�س  30يوما ،لدوره يف تنظيم احتجاجات يف �أنحاء البالد �ضد بوتني.
ودع���ا وقته���ا ملظاه���رات يف �أكرث من  90بلدة ومدينة حتت �شع���ار “بوتني لي�س قي�رصنا” ،لالحتج���اج على ما قال �إنه
“احلكم اال�ستبدادي للرئي�س الرو�سي” .وحقق بوتني ( 65عاما) فوزا �ساحقا ،ليح�صل على فرتة والية جديدة يف مار�س،
وميدد حكمه لرو�سيا ل�ست �سنوات �أخرى.

وا�شنطن :الأموال بيد نظام طهران تعزز االغتياالت ب�أوروبا

رجوي بذكرى “جمرزة �إيران”� :أغلقوا �سفارات النظام الإرهابي
عواصم ـ وكاالت:

دع��ت زعيمة املقاومة الإي��ران�ي��ة م��رمي رج��وي ال��دول الغربية� ،إىل �إغ�ل�اق �سفارات النظام
الإيراين الذي ي�ستخدم البعثات الدبلوما�سية غطاء لأن�شطة �إرهابية.
وقالت رجوي يف امل�ؤمتر املو�سع للمعار�ضة الإيرانية يف باري�س� ،أم�س ال�سبت� ،إحياء لذكرى
ال�سنوية الـ 30ملجزرة عام � ،1988إنه على “مدى ثالثة عقود ،التزم املجتمع الدويل ال�صمت حيال
كما دعت ال���دول الغربية �إلى “طرد جوا�سي�س
وعمالء هذا النظام” ،قائلة �إنه “يجب قطع العالقات
مع هذا النظام الذي جعل الت�سهيالت الدبلوما�سية
يف خدمة �إره���اب الدولة ،ويجب �إغالق �سفارات هذا
النظام”.
و�أك���دت رجوي على �أن الوقت قد حان من �أجل
�أن يقف املجتمع الدويل �إلى جانب ال�شعب الإيراين،
يف “انتفا�ضت���ه �ضد نظ���ام الإره���اب احلاكم با�سم
الدي���ن و�أن يع�ت�رف ب�إرادته لتغي�ي�ر النظام ونيل
احلرية”.
وب���دءا م���ن  19يولي���و  1988وعل���ى م���دار 5
�أ�شه���ر� ،أع���دم النظام الإي���راين الآالف م���ن ال�سجناء
ال�سيا�سي�ي�ن يف جميع �أنحاء �إيران ،وكان �أغلبهم من
م�ؤي���دي و�أن�صار حركة “جماه���دي خلق”� ،إلى جانب
حركات ي�سارية �أخرى.
وتقول جماع���ات املعار�ض���ة الإيرانية �أن عدد
ال�سجناء الذي���ن �أعدموا ي�صل �إل���ى � 30ألف �سجني
�سيا�سي ،فيما عرف بـ”املجزرة الكربى”.
من جانب �آخ���ر ،قال م�س����ؤول �أمريكي كبري �إن
القرار الذي اتخذه االحتاد الأوروبي مبنح م�ساعدات
تنمي���ة قيمته���ا  20.7ملي���ون دوالر لإي���ران يبعث
“ر�سال���ة خاطئة يف توقيت خاطئ” ،وحث بروك�سل
عل���ى التع���اون م���ع وا�شنط���ن للم�ساع���دة يف �إنهاء
تهديدات �إيران للأمن العاملي.
وق���ال املمثل الأمريكي اخلا����ص لإيران بريان
هوك يف بي���ان �إن “امل�ساع���دة اخلارجية من دافعي
ال�رضائ���ب الأوروبي�ي�ن تر�سخ ق���درة النظ���ام على
جتاه���ل احتياج���ات �شعب���ه ويكبت �إج���راء تغيريات
�سيا�سية جادة بح�سب “رويرتز”.
وتاب���ع “وجود قدر �أكرب من الأموال يف يد �آيات
اهلل يعني مزي���داً من الأموال للقي���ام باغتياالت يف
كل تل���ك ال���دول الأوروبي���ة” .وقال �إن ه���ذا القرار
“يبعث بر�سالة خاطئة يف توقيت خاطئ”.

جمزرة ال�سجناء ال�سيا�سيني .ونتيجة لذلك ينتهك املاليل ب�أريحية وبفراغ البال حقوق الإن�سان
يف �إي ��ران ،ويرتكب �أع�م��اال �إره��اب�ي��ة ويثري احل��روب ويخلق امل�آ�سي يف ال�شرق الأو��س��ط ومناطق
�أخرى” .و�أكدت رجوي �أنه قد “حان الوقت لإنهاء هذا ال�صمت” ،داعية جمل�س الأمن الدويل �إىل
التحرك من �أجل “حماكمة قادة هذا النظام ،وم�س�ؤويل هذه املجزرة وامل�س�ؤولني عن اجلرائم �ضد
الإن�سانية على مدى  4عقود”.

�رشطة ا�سطنبول تفرق
تظاهرة ن�سائية
اسطنبول ـ أ ف ب:

فرّق���ت �رشط���ة ا�سطنب���ول �أم����س
ال�سبت تظاهرة �أ�سبوعي���ة تقيمها �أمهات
تركيات للمطالب���ة بك�شف م�صري �أبنائهن
املفقودين منذ ثمانيني���ات وت�سعينيات
الق���رن املا�ض���ي ،واعتقلت �أك�ث�ر من 20
م�شاركا يف الأ�سبوع الـ 700للتحرك.
و�أقام���ت الوال���دات اللوات���ي يُطل���ق
عليهن ت�سمية “�أمهات ال�سبت” جتمعهن
الأ�سبوع���ي الذي كان انطل���ق يف  27مايو
 1995يف و�س���ط ا�سطنب���ول ،للمطالب���ة
بك�ش���ف م�ص�ي�ر مفقودين تفي���د تقارير
ب�أنهم خطفوا على يد �أجهزة تابعة للدولة
يف واح���دة من �أكرث احلقب���ات ا�ضطرابا يف
تاريخ تركيا احلديث.
وا�ستخدم���ت ال�رشط���ة خراطيم املياه
و�أطلق���ت قناب���ل الغ���از امل�سي���ل للدموع
لتفري���ق التظاه���رة الت���ي ي�ش���ارك فيها
كذل���ك ن�شط���اء منا��ص�رون لق�ضيته���ن،
بح�سب م�صور لفران�س بر�س.
و�أف���ادت تقاري���ر �إعالمي���ة تركي���ة
باعتق���ال � 23شخ�ص���ا عل���ى الأق���ل كم���ا
�أظه���رت لقط���ات �إم�ساك عنا��ص�ر ال�رشطة
مبتظاه���رات و�سوقهن �إلى داخل حافالت
�صغرية.

اتهامات ترامب
“غري م�س�ؤولة”
بكين ـ أ ف ب:

•مرمي رجوي

وب���د�أت العقوبات الأمريكية عل���ى �إيران ت�أتي
بنتائجه���ا اقت�صاديا ً وماليا ً عل���ى نطاق عاملي ،مع
امتن���اع كربي���ات امل�ؤ�س�س���ات الدولي���ة وال�رشكات

والبن���وك م���ن التعامل م���ع �إيران جتنب���ا ً للعقوبات
الأمريكية.
لك���ن ال���دول الأوروبي���ة يف خطوته���ا تق���دمي

قتلى وجرحى �إثر انفجار يف �إيران
مشهد ـ رويترز:

لق���ي � 10أ�شخا�ص حتفهم فيم���ا �أ�صيب
�آخ���رون ،جراء انفج���ار يف �شمال �رشق���ي �إيران،
ح�سبم���ا �أعلن���ت و�سائ���ل �إع�ل�ام حملي���ة� ،أم�س
ال�سب���ت .وقال���ت وكال���ة “فار����س” الإيرانية
للأنباء �إن احلادث وراءه انفجار غالية يف منطقة

�سكني���ة مبدينة م�شهد .و�أ�ضاف���ت الوكالة �أن
االنفج���ار دمر  3مب���ان �سكنية متاما ،كما �أحلق
�أ�رضارا بخم�سة ع�رش منزال يف املنطقة .و�أو�ضحت
�ص���ورة ن�رشته���ا الوكالة الإيراني���ة على تويرت
عمال الإنقاذ وهم ينقبون و�سط �أنقا�ض مبنى
بحثا عن �ضحايا حمتملني.

م�ساع���دات بنح���و  20ملي���ون دوالر� ،أع���ادت �إل���ى
الأذه���ان �سيا�س���ات الرئي����س الأمريك���ي ال�ساب���ق
ب���اراك �أوباما الذي تهاون م���ع النظام الإيراين جتاه
ال�ضغوط ال�سيا�سية ورمبا ت�سببت �سيا�ساته ب�إنقاذ
االنهي���ار االقت�ص���ادي عدة م���رات .و�أعل���ن االحتاد
الأوروبي �أنه �سي�ساهم مببلغ  18مليون يورو� ،أي ما
يعادل  20مليون دوالر ،لدعم اال�ستهالك يف �إيران.
وي�أت���ي التحرك الأوروبي جت���اه �إيران يف وقت
�أكد م�ست�ش���ار الأمن القومي بالبي���ت الأبي�ض جون
بولت���ون يف جنيف ،بعد اجتماعه مع نظريه الرو�سي،
�أن الوالي���ات املتحدة تنوي ممار�س���ة ال�ضغط على
�إي���ران و�إع���ادة العقوب���ات كما كانت قب���ل االتفاق
النووي”.

قطر تطلب من
�إيران تن�شيط خطوط
املالحة البحرية معها
طهران ـ آرتي:

•�رصخة و�إ�رضابات جديدة يف �إيران

ع���اد �إ��ض�راب ال�شاحنات م���ن جدي���د يف �إيران،
حي���ث جتم���ع �أم�س ال�سب���ت ،مئات ال�سائق�ي�ن �أمام
بلدي���ة مدين���ة م�شه���د ،مرك���ز حمافظ���ة خرا�س���ان،
�شم���ال �رشق البالد ،احتجاجا على رفع ر�سوم ال�شحن
وانخفا�ض الأجرة وارتفاع التكاليف يف ظل الظروف
االقت�صادي���ة املتدهورة .كما عاد �إ��ض�راب �سائقي
ال�شاحن���ات يف �أ�صفهان ،حي���ث نظموا وقفة يف حي
�شهب���ور اجلدي���د ،احتجاج���ا عل���ى انخفا����ض الأجور
وزيادة �أ�سعار قطع غيار ال�سيارات.
ويف الأه���واز ،خ���رج املئ���ات من عم���ال �رشكات
املجموع���ة الوطنية ل�صناعة ال�صل���ب� ،إلى ال�شوارع
احتجاجا على ت�أخر رواتبهم لعدة �أ�شهر وهم يهتفون

تركيا

الصين

“دولتنا مركز لل�صو�ص”� ...رصخة و�إ�رضابات جديدة يف �إيران

دبي ـ العربية نت:

األحد  26أغسطس 2018
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“دولتن���ا مرك���ز الل�صو�ص� ..أ�صبح���ت منوذجية يف
الع���امل” .يذكر �أن الأيام القليل���ة املا�ضية �شهدت
احتجاج���ات و�إ�رضابات متفرقة للعم���ال والعاطلني
ع���ن العم���ل و�رشائح خمتلف���ة من املجتم���ع الإيراين
�ضد الغالء والت�ضخم وموجة ارتفاع الأ�سعار يف ظل
االنهيار املتوا�صل للعملة املحلية.
وعلى م���دى �أ�سبوع توا�صل ي���وم �أم�س اجلمعة
�إ��ض�راب عمال جممع ق�ص���ب ال�سك���ر ،يف هفت تبه،
�شمال غرب الأهواز ،احتجاجا على عدم دفع الرواتب
املت�أخرة وم�ستحقات العمال وت�أمينهم.
ويف مدين���ة يا�س���وج ،و�س���ط �إي���ران ،تظاه���ر
الثالث���اء� ،أ�صح���اب الأك�ش���اك يف �س���وق اجلمع���ة
باملدينة وجتمعوا �أمام البلدية لالحتجاج على �إغالق

�أك�شاكهم ،وقالوا �إن ح���وايل � 4آالف من املواطنني
ي�ؤمن���ون دخله���م وق���وت عوائلهم ع���ن طريق هذا
ال�س���وق� .أما يف مدينة ت�شغ���ادك ،مبحافظة بو�شهر،
جنوب���ي �إي���ران ،جتمع ليال مئ���ات املواطن�ي�ن �أمام
م�صلح���ة املي���اه لالحتجاج على �شح مي���اه ال�رشب يف
املحافظة وا�ستمرار الأزمة منذ  20يوما.
وكان مواطنون جتمعوا ليل اخلمي�س يف مدينة
مري���وان احتجاجا عل���ى الف�ساد يف البلدي���ة و�إهمال
النفاي���ات يف ال�ش���وارع ،وقام���وا ب�إح���راق حاوي���ات
القمام���ة ك���ردة فع���ل احتجاجي���ة .من جهت���ه ،حذر
الوكي���ل ال�سابق لوزارة االقت�ص���اد الإيرانية ح�سني
�صم�صامي ،من �أن البالد �ست�شهد موجة �شديدة من
الت�ضخم يف الأ�شهر املقبلة.

�أعل���ن م�ساع���د رئي����س م�ؤ�س�س���ة
املوان���ئ واملالح���ة البحري���ة الإيراني���ة،
ه���ادي ح���ق �شنا����س� ،أن قط���ر تقدمت
بطل���ب تن�شيط خط���وط املالحة البحرية
مع �إيران.
وق���ال �شنا�س ،يف ت�رصي���ح �صحفي
�أدل���ى ب���ه ام����س ال�سب���ت� ،إن املب���ادرة
القطرية تن�ص على تفعيل املالحة بني
مينائي بو�شهر جنوب �إيران وميناء حمد
القطري.
و�أو�ض���ح �أن قط���ر طلب���ت زي���ادة
احلرك���ة املالحية عرب اخلط���وط البحرية
مع �إيران لتعزيز التجارة معها.
و�أكد امل�س�ؤول الإيراين �أنه مت �إبالغ
اجلانب القطري ب�إمكانية اال�ستفادة من
مين���اء بو�شهر لتنفي���ذ عمليات ت�صدير
وا�ست�ي�راد الب�ضائ���ع ،وعمليا مت تنفيذ
ج���زء م���ن ه���ذه العملي���ات ،حي���ث متر
ترانزيت املنتوجات الزراعية عرب ميناء
بو�شهر �إلى ميناء حمد القطري.
و�أك���د م�ساع���د رئي����س منظم���ة
املوان���ئ واملالحة البحري���ة الإيرانية �أنه
ميك���ن نقل الب�ضائع العاب���رة من تركيا
ودول اجل���وار الأخ���رى �إل���ى موانئ قطر
با�ستخ���دام خطوط املالحة املنا�سبة من
ميناء بو�شهر يف �إيران.

ن���ددت ال�ص�ي�ن �أم����س ال�سب���ت
بت�رصيح���ات الرئي����س الأمريك���ي دونال���د
ترامب “غ�ي�ر امل�س�ؤولة” الت���ي برر فيها
�إلغ���اء زي���ارة وزير خارجيت���ه مايك بومبيو
�إل���ى كوريا ال�شمالية بقلة تعاون بكني يف
ملف بيونغ يانغ.
و�أعل���ن املتح���دث با�س���م اخلارجي���ة
ال�صينية لو كانغ يف بيان �أن “الت�رصيحات
الأمريكية خمالفة للواق���ع وغري م�س�ؤولة.
لق���د �أث���ارت لدين���ا قلق���ا كب�ي�را ورفعنا
احتجاجا ر�سميا �إلى الواليات املتحدة”.
والغ���ى ترامب اجلمعة الزيارة الرابعة
لوزي���ر اخلارجي���ة االمريكي ماي���ك بومبيو
لبيون���غ يانغ والتي كان���ت مقررة اال�سبوع
املقب���ل .واب���دى بذلك للم���رة االولى منذ
قمته التاريخية مع كيم جونغ اون ،احباطه
حيال عدم احراز تقدم يف ملف نزع ال�سالح
النووي لكوريا ال�شمالية.
ويف �سل�سل���ة تغري���دات عل���ى تويرت
حمل ترام���ب بكني جزئي���ا م�س�ؤولية بلوغ
هذا امل����أزق على خلفية احل���رب التجارية
بني الواليات املتحدة وال�صني.
وكت���ب ترامب “ب�سبب موقفنا الأكرث
ت�شددا حي���ال ال�صني يف مو�ضوع التجارة،
�أعتق���د انهم ما ع���ادوا ي�ساع���دون كما يف
ال�ساب���ق يف عملية ن���زع ال�س�ل�اح النووي”
بالرغم من العقوبات التي تفر�ضها الأمم
املتحدة.

بابوا غينيا الجديدة

ثوران بركان يجرب
الآالف على الفرار
مانام ـ رويترز:

ث���ار بركان �أم����س ال�سب���ت ،يف جزيرة
قبال���ة ال�ساح���ل ال�شم���ايل لباب���وا غيني���ا
اجلديدة ،مما �أجرب �ألفي قروي على الفرار
م���ن تدفق احلمم ،وفق م���ا �أفاد به املركز
الوطني ملكافحة الكوارث.
وجزي���رة مان���ام ،الت���ي ال تتج���اوز
م�ساحتها  10كيلومرتات ،واحدة من �أكرث
براكني الدولة الواقعة يف املحيط الهادي
ن�شاطا وي�سكنها � 9آالف �شخ�ص تقريبا.
وق���ال مارت���ن م���وز املرك���ز الوطني
ملكافح���ة الكوارث يف بابوا غينيا اجلديدة
لرويرتز ع�ب�ر الهاتف �إن ثالث قرى كانت
يف طريق تدفق احلمم مبا�رشة وتعني على
ال�سكان النزوح �إلى مناطق �أكرث �أمنا.
و�أف���اد مر�ص���د ب���ركان راب���اول ب����أن
الث���وران ب���د�أ �صباح���ا ،وقذف عم���ودا من
الرماد الرتفاع  15كيلومرتا فوق م�ستوى
�سطح البحر.وقال املر�صد يف ن�رشة بيانات
�إن الرماد انهمر بغزارة وكان ثقيال لدرجة
�أن �أ�شجارا ك�رست بفعل وزنه.
و�أ�ض���اف “املناط���ق الأك�ث�ر ت��ض�ررا
ه���ي بالياو وكولوجوم���ا وي�ستخدم النا�س
�أ�ضواء الك�شافات للتحرك يف ظل �صعوبة
الر�ؤية ب�سبب الرماد”.
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س���ان ج��ي��رم��ان ي��رف��ض ال��ت��ف��ري��ط ف��ي نجمه
كووورة

أغلق نادي باريس سان جريمان الفرنيس الباب أمام التفريط يف أحد نجومه الذي تلقى
عرضً ا من فريق إسباين.
وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن نادي إشبيلية تقدم بعرض الستعارة جوليان
دراكسلر ملدة موسم ،وهو ما رفضه النادي البارييس.
وأوضحت أن عرض النادي األندليس مل يشمل إمكانية رشاء األملاين دراكسلر يف صيف
 .2019وأشارت إىل أنه رغم متسك مسؤويل يب إس جي بخدمات دراكسلر ،إال أن وكيل
أعامله نشيط للغاية يف سوق االنتقاالت ،ويبحث له عن تحد آخر.
كام لفتت إىل أن الالعب نفسه أملح مؤخرا إىل التزامه وعدم مامنعته لالستمرار مع
العمالق البارييس ،رغم خروجه كثريًا من التشكيلة األساسية.

دراكسلر

لخوض غمار البطولة الخليجية للناشئين تحت  16سنة

منتخبنا يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا لمواجهة عمان غدً ا
الي��وم تنطلق المباري��ات ...والعي��ون البحريني��ة ترصد المنتخب��ات األربعة
دبي

الجهاز الفني لمنتخبنا

اس��تعداداً ملواجه��ة املنتخب العامين
الش��قيق غداً االثنني يف متام الس��اعة
الرابعة عرصاً بتوقيت مملكة البحرين
وذل��ك يف بداي��ة مش��واره بالبطول��ة
الخليجية السادسة ملنتخبات الناشئني
تحت  16س��نة لكرة السلة والتي تقام
عىل صالة نادي شباب أهيل ديب (فرع
النه��دة) يف مدينة ديب بدولة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة الش��قيقة ،واص��ل
منتخبنا للناش��ئني يوم أمس تدريباته
الج��ادة بحامس كبري ورغب��ة قوية يف
تقدي��م أفض��ل املس��تويات وتحقيق
النتائج املرج��وة وخصوصاً أن منتخبنا
يحم��ل لق��ب النس��خة املاضي��ة من
البطولة الخليجية ملنتخبات الناش��ئني
تحت  16سنة والتي أقيمت يف مدينة
ج��دة باململك��ة العربية الس��عودية
الش��قيقة ،عالوة عىل ذلك أن منتخبنا
ميتلك نصيب األسد يف عدد مرات الفوز
بهذه البطولة حيث حقق اللقب أربع
مرات وخرس نهايئ واحد أمام املنتخب
الكويتي الغائب عن هذه البطولة.
وخ��اض منتخبنا حصت�ين تدريبيتني
أمس عىل صالة البطولة ،حيث تدرب
يف الفرتة الصباحية وركز الجهاز الفني
ع�لى التصويب��ات والج��ري الخفيف،
فيام خصص التدريب املسايئ من أجل
تطبي��ق الخط��ط الفنية التي رس��مها
الجه��از الفن��ي املك��ون م��ن املدرب
الوطني عيل حس��ن كويد ومس��اعده
أحمد قاه��ري ،وش��هدت التدريبات
حضور جميع أف��راد البعثة من رئيس
الوف��د غانم الس��ند والجه��از اإلداري
والوف��د اإلعالم��ي ،وأظه��ر الالعبون
حامس كبري يف التدريبات وارصار عال
ع�لى تقديم املس��تويات املرشفة التي
تليق بس��معة ك��رة الس��لة البحرينية
من أجل الدفاع ع��ن اللقب الخليجي
وتحقيقه للمرة الخامس��ة من أصل 6
مشاركات.
ويخ��وض منتخبن��ا حص��ة تدريبي��ة
واحدة اليوم سريكز فيها الجهاز الفني
ع�لى الجوان��ب الفني��ة املطلوبة من
الالعب�ين يف املباري��ات وبالخص��وص
طريقة الدفاع ،كام س��يتدرب منتخبنا
يوم غداً االثنني يف الفرتة الصباحية قبل
مواجهت��ه نظريه العامين عند الس��اعة
الرابعة عرصاً بتوقيت مملكة البحرين.
وتبدو معنويات الالعبني عالية وثقتهم
بأنفسهم أكرب يف الوقت الحايل رغم أن
فرتة اإلعداد كانت قصرية بعض اليشء
يف ظ��ل ع��دم وض��وح الرؤية بش��أن
موعد ومكان إقامة ه��ذه البطولة يف
الفرتة املاضية ،ولكن بفضل دعم سمو
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة رئيس
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة ومنح
منتخبنا فرصة إقامة معس��كر تدريبي
خارجي يف تركيا تطور األداء كثرياً وزاد

أحمد الذهبة

لقطة من الحصة التدريبية

غانم السند

محمد الموسوي

جهود كبيرة من الجهاز اإلداري

خامس ألقابه يف البطوالت الخليجية
بعد أن نج��ح يف تحقيق أربعة ألقاء
مقاب��ل خس��ارته لق��ب واح��د بعد
الخس��ارة من املنتخ��ب الكويتي يف
املباراة النهائية بالنسخة قبل املاضية،
يذكر أن أول ألقاب منتخبنا للناشئني
حققه بقي��ادة املدرب الوطني عقيل
مي�لاد ،في�ما كان آخر لق��ب حققه
بقي��ادة امل��درب الوطن��ي حس��ن
عيل حس�ين ،وبالتايل أثب��ت املدرب
الوطني كفاءت��ه وقدرته عىل تحقيق
اإلنج��ازات مع املنتخب��ات الوطنية،
ويأم��ل م��درب منتخبن��ا يف الوقت
الح��ايل عيل حس��ن كوي��د أن ينجح
يف تجربت��ه األوىل بتحقي��ق اللق��ب
الخامس يف تاريخ مشاركات منتخبنا
بالبطوالت الخليجية للناشئني.

ناصر القصير

دبي الرياضية تنقل المباريات

جانب من التدريبات

االنس��جام واأللفة ب�ين الالعبني ،يذكر
أن منتخبن��ا خ��اض  10مباريات ودية
اس��تعداداً للبطول��ة الخليجي��ة حيث
لع��ب خم��س مباري��ات تجريبية يف
البحرين ،ومثلها يف معسكر تركيا ،ومن
خ�لال ه��ذه املباريات متك��ن الجهاز
الفن��ي م��ن اختي��ار  12العب��اً ،ورفع
مستوى الجاهزية من أجل الدفاع عن
اللقب.
اليوم تنطلق البطولة

وم��ن املؤك��د أن القص�ير س��يحرض
مباري��ات منتخبنا يف البطولة ويجتمع
مع الجهازي الفني واإلداري والالعبني
من أج��ل تحفيزهم عىل تقديم أفضل
املستويات وتحقيق أرقى النتائج.
غانم السند :هدفنا المحافظة
على اللقب

أكد رئيس الوفد البحريني املشارك يف
البطولة غانم السند أن هدف منتخبنا

ه��و املحافظة عىل اللقب الذي حققه
يف النس��خة املاضي��ة الت��ي أقيمت يف
ج��دة ،وأضاف :املنتخب��ات البحرينية
يف فئ��ة الناش��ئني دامئاً م��ا تكون عىل
منصات التتوي��ج الخليجي��ة والدليل
تحقيق منتخبنا للناش��ئني أربع ألقاب
يف النسخة الخمس��ة املاضية ،وبالتايل
الطموح هو يف االستمرار بحصد مزيد
من األلق��اب ،وبني الس��ند أن املهمة
هذه املرة ستكون أصعب يف ظل تغري

تنطلق اليوم األحد منافسات البطولة
الخليجية السادسة ملنتخبات الناشئني
تحت  16سنة ،ويلعب يف املباراة األوىل
منتخب عامن مع قطر يف متام الساعة
الرابعة عرصاً بتوقيت مملكة البحرين،
في�ما يواجه املنتخب الس��عودي أبرز
املرش��حني للقب مس��تضيف البطولة
املنتخب اإلمارايت عند السادسة والربع
مساءً.
وسريتاح منتخبنا من اللعب يف الجولة
األوىل ،وأصبح��ت فرصت��ه مثالي��ة يف
الحض��ور إىل الصال��ة والجل��وس عىل
املدرجات من أجل مش��اهدة ومراقبة
ورص��د نقاط الق��وة والضع��ف لدى
املنتخبات األربعة التي ستلعب اليوم.
وصول ناصر القصير

وص��ل إىل ديب يوم أمس النائب نارص
القصري نائ��ب رئيس االتحاد البحريني
لكرة الس��لة رئيس لجن��ة املنتخبات،
وقد ح�ضر االجت�ماع الفن��ي بصفته
عض��و اللجن��ة التنظيمي��ة الخليجية،

للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

أعامر الالعبني وقل��ة الخربة لديهم يف
املشاركات الخارجية ،باإلضافة إىل قوة
املنتخبات املنافسة وتفوقهم يف عنرص
الط��ول ،وتابع :منتخبنا اس��تعد جيداً
للبطولة عرب إقامة معسكر تدريبي يف
تركي��ا ،والجهاز الفن��ي يف فرتة اإلعداد
القصرية هيأ الالعبني إىل أجواء البطولة
ومنتخبنا وصل إىل مس��توى جيد من
الجاهزي��ة ونأمل أن يك��ون التوفيق
حليفنا يف املباريات.
وق��ال الس��ند أن األه��م ه��و بن��اء
منتخب للمس��تقبل وخط��ف واحدة
م��ن البطاقتني املؤهلت�ين إىل البطولة
اآلس��يوية ،وأش��اد الس��ند بالدع��م
واالهت�مام من قب��ل رئي��س االتحاد
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ
عيىس بن عيل آل خليفة الذي مل يقرص
بتوف�ير كل االحتياج��ات للمنتخبات
الوطنية دون استثناء.
جهود كبيرة من الموسوي

يبذل إداري منتخبنا للناش��ئني محمد
املوس��وي جهودا كبرية من أجل توفري
س��بل الراح��ة لجمي��ع أف��راد البعثة،
ويتواج��د يف كل األوق��ات م��ن أجل
ضامن س�ير العمل بالشكل املثايل ،كام
يتواص��ل باس��تمرار مع رئي��س الوفد
والجه��از اإلداري والوف��د اإلعالم��ي
بهدف التنسيق للربنامج اليومي الذي
يتضمن أوقات األكل والتدريبات.

س��تقوم قن��اة ديب الرياضي��ة بنقل
مباريات البطولة الخليجية السادسة
ملنتخبات الناش��ئني تحت  16سنة يف
كرة الس��لة وذلك عىل الهواء مبارشة،
ومن املتوق��ع أن تخصص اس��توديو
تحلي��ل وتج��ري عدد م��ن اللقاءات
مع اإلداريني والالعبني من املنتخبات
املش��اركة لتك��ون التغطية ش��املة
ومتميزة للمشاهدين.
صالة واحدة للبطولة

اعتذر ن��ادي الش��ارقة اإلمارايت عن
استقبال تدريبات املنتخبات الخمسة
املش��اركة يف البطولة نظراً النش��غال
الصال��ة بالتدريب��ات وتجهيزها من
أجل تنظيم بطولة دولية يف كرة اليد،
ما جعل ج��دول التدريبات مضغوطاً
عىل صالة نادي شباب أهيل ديب التي
تستضيف مباريات البطولة ،ومل يؤثر
ذلك عىل تدريبات املنتخبات بعد أن
قام مس��ئول التنظيم محمد الشحي
بعم��ل ج��دول جدي��د لتدريب��ات
املنتخبات عىل الصالة املتوافرة وهي
صالة نادي شباب أهيل ديب.
“الفيبا” يصور الالعبين

بع��ث االتح��اد الدويل لكرة الس��لة
(الفيب��ا) فريق��ا م��ن املصورين من
أج��ل التقاط ص��ور لجمي��ع العبي
املنتخب��ات املش��اركة يف البطول��ة
الخليجية السادس��ة للناش��ئني تحت
 16س��نة والت��ي تع��د مؤهل��ة إىل
البطولة اآلس��يوية ،وس��يقوم االتحاد
الدويل بوضع صور الالعبني يف املوقع
اللقب الخامس
الرسمي الخاص به مع بعض البيانات
يتطلع منتخبنا للناش��ئني إىل تحقيق عنهم.
(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

إقبال واسع على األلعاب المصاحبة لبطولة أقوى رجل بحريني 2
الرفاع

شهدت األلعاب املصاحبة يف
النسخة الثانية من بطولة أقوى
رجل بحريني أقباالً منقطع النظري
من قبل املشاركني ،حيث سبق
وأن اعتمدت اللجنة املنظمة
العليا األلعاب املصاحبة للكبار
والصغار ،والتي ستشهدها
املنافسات النهائية من البطولة
والتي ستقام تحت رعاية النائب

األول لرئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس االتحاد
البحريني أللعاب القوى سمو
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،
وبتنظيم من املكتب اإلعالمي
لسموه تحت شعار “#خلك_
وحش” يف الفرتة  23 21-فرباير
 ،2019حيث من املقرر أن تسبق
املرحلة النهائية ،إقامة التصفيات
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المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

التأهيلية مبجمع السيف يف الفرتة
 6-8سبتمرب املقبل .وتأيت هذه
البطولة ضمن املبادرات التي
أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة والهادفة لدعم الشباب
البحريني والرياضة البحرينية.
يشار أن اللجنة املنظمة سبق
وأن اعتمدت املسابقات املصاحبة
للكبار ،والتي ستشتمل عىل

ألعاب :شد الحبل  5×5مصارعة
األذرع ،املطارح والدردور .كام
واعتمدت اللجنة مسابقات
الصغار عىل ثالث فئات الفئة
األوىل “ 6-8سنوات” الفئة الثانية
“ 11 9-سنوات” والثالثة “12-
 14سنة” ،والتي تتضمن :شد
الحبل  5×5مصارعة األذرع ،رفع
التاير واملطارح .هذا باإلضافة اىل

مسابقة جري األلوان التي ستكون
مفتوحة لجميع االعامر وللجنسني.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد
أعلنت عن متديد فرتة التسجيل
للتصفيات التأهيلية حتى يوم
 31أغسطس الجاري .يذكر أن
املكتب االعالمي لسمو الشيخ
خالد بن حمد بن عيىس آل
خليفة قد فتح باب التسجيل
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ملرحلة التصفيات املؤهلة للبطولة
وأيضا األلعاب املصاحبة للكبار
والصغار عرب املوقع االلكرتوين
 bhrstrongestman.comحيث
وصل العدد حتى اآلن إىل 400
مشارك ،وسيكون هناك العديد
من املفاجآت بانتظار املشاركني
والجمهور عرب الحساب الرسمي
للبطولة باالنستغرام.

هنأ منتخبها بالفوز بكأس العالم للسيدات تحت  20عاما ...سلمان بن إبراهيم:

إنجاز اليابان يرسخ تفوق الكرة النسائية اآلسيوية عالميا
المنامة

هن��أ رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم
الش��يخ س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة
منتخ��ب الياب��ان مبناس��بة ف��وزه بلقب
كأس الع��امل للس��يدات تح��ت  20عام��اً
التي اختتمت مس��اء الجمعة يف فرنس��ا
مؤك��دا أن ه��ذا االنج��از يرس��خ مكانة
الكرة النسائية اآلس��يوية عىل ساحة كرة
الق��دم الدولية ويؤكد تفوق منتخباتها يف
البطوالت العاملية.
وأشاد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
بالع��روض الفني��ة املتميزة الت��ي قدمها
املنتخب الياباين خ�لال مباريات البطولة
مبين��اً أنه نجح يف تحقي��ق إنجاز تاريخي
رفي��ع بفضل األداء الواثق والروح القتالية
العالية الت��ي أظهرتها العبات املنتخب يف

كافة املباريات.
وقال الشيخ س��لامن بن إبراهيم :اإلنجاز
الجدي��د يؤكد ريادة الياب��ان عىل صعيد
املنافس��ات الدولية كونه��ا اصبحت أول
دول��ة تتوج بثالثة ألق��اب مختلفة للعامل
يف ك��رة القدم النس��ائية ،من خالل الفوز
بلقب كأس العامل للس��يدات وكأس العامل
للش��ابات تح��ت  20عام��اً وكأس العامل
للناش��ئات تحت  17عام��اً ،مبينا أن هذه
املنج��زات الرائعة تعد مص��در فخر كبري
لي��س فقط للك��رة اليابانية وإمن��ا للقارة
اآلسيوية بأرسها.
وأوض��ح رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة
القدم أن اإلنج��از الياباين يرثي النجاحات
السابقة للمنتخبات اآلسيوية يف البطوالت

العاملي��ة خصوص��ا ان هذا الف��وز أبقى
ال��كأس العاملي��ة يف قارة آس��يا بعد فوز
منتخب كوريا الشاملية بالنسخة السابقة
من البطولة التي شهدت تواجد املنتخبات
اآلس��يوية س��ت مرات يف املباراة النهائية
للمس��ابقة منذ انطالقتها العام  2002يف
كندا.
وقال الش��يخ س��لامن بن إبراهي��م :قارة
آس��يا حجزت مكانها كقوة عاملية يف كرة
القدم النس��ائية ،وهذا اإلنجازات تواكب
رؤية االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم عىل
صعي��د االرتق��اء بك��رة القدم النس��ائية
وقط��اع الفئات العمرية باإلضافة اىل منح
قارة آس��يا مكانة ريادية عىل ساحة الكرة
العاملية.

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم:

تتويج منتخب اليابان بكأس العالم للسيدات تحت  20سنة

الشيخ سلمان بن إبراهيم

حضور جماهيري الفت شهده االستاد الوطني

المحرق يخسر من األهلي السعودي بثنائية في البطولة العربية

من لقاء المحرق واألهلي السعودي (تصوير:عبدالرسول الحجيري)

جماهير األهلي السعودي

حضور جماهير المحرق
أحمد مهدي

خرس ممثل الكرة البحرينية فريق املحرق
أمام األهيل السعودي بهدفني دون رد ،يف
اللقاء الذي جمعهام ،أمس ،عىل االس��تاد
الوطني ،ضمن ذه��اب دور الـ  32لكأس
العرب لألندية األبطال.
وس��جل هديف األهيل الس��عودي س��عيد
املولد وعمر السومة.
ورغم الخس��ارة ،إال أن املحرق قدم بداية
جيدة يف املوس��م الكروي الجديد ،وأضاع
عددا م��ن الف��رص كانت كفيل��ة بتغيري
نتيجة املباراة.
وستقام مباراة اإلياب يف جدة بالسعودية
يوم  24سبتمرب املقبل.

وش��هد املب��ارا َة حضو ٌر جامه�يري مميز
وكب�ير م��ن قبل جامه�ير املح��رق التي
جلس��ت يس��ار املنصة الرئيس��ة لالستاد
الوطن��ي يف حضور الف��ت للغاية ،يف حني
حرضت جامهري األهيل الس��عودي أبيضا
ولكن بأعداد أقل ،وجلست يسار املنصة.
تشكيلة المحرق

بدأ مدرب املحرق س��لامن رشيدة اللقاء
بتش��كيلة مكونة من الحارس سيد محمد
جعف��ر ،والالعبني:محم��د البناء ،املحرتف
زي��اد الدربايل ،إبراهي��م العبيديل ،أحمد
جمعة ،عبدالوه��اب عيل ،عبدالله عبدو،

املح�ترف محم��د صولة ،عي�سى موىس،
جامل راشد وإسامعيل عبداللطيف.
الش��وط األول ج��اء الش��وط األول جيد
املس��توى ب�ين الطرف�ين ،وتقاس�ما فيه
األفضلية واالس��تحواذ عىل الكرة .املحرق
كان الطرف األفض��ل يف البداية من خالل
تش��كيله الضغط عىل العبي األهيل ،وهو
األمر الذي أوقع حارس��ه محمد العويس
يف ربك��ة إلبع��اد الكرة م��ع مضايقة من
إس�ماعيل عبداللطيف ،إذ سدد العويس
كرة اصطدمت بإس�ماعيل تج��اه املرمى،
لكنها اعتلت العارضة قليال (.)12
ودخل األهيل يف أجواء املباراة مع انتصاف

الش��وط ،وس��نحت له كرة خط�يرة بعد
كرة رأس��ية للمحرتف بابلو ،إال أن حارس
املحرق س��يد محم��د جعف��ر كان يقظا
وأنقذ مرماه من هدف محقق (.)22
وس��دد مح�ترف األه�لي عمر الس��ومة
ك��رة من داخل املنطق��ة تألق يف إبعادها
الحارس سيد محمد (.)44
وكاد إسامعيل أن يضع املحرق يف املقدمة،
لكن كرته القريبة من املرمى س��ددها يف
الشباك الجانبية من الخارج (.)45+1
الشوط الثاني

أج��رى م��درب املح��رق س��لامن رشيدة

تبديال خالل الشوط الثاين وبالتحديد عند
الدقيقة ( )60بدخول مهدي عبداللطيف
مكان عبدالله عبدو.
ومتك��ن األهيل الس��عودي من تس��جيل
هدف الس��بق ،بعدما وصلت كرة لسعيد
املولد داخل املنطقة ميينا وسدد كرة قوية
يف الشباك (.)65
وأض��اع إس�ماعيل عبداللطي��ف فرص��ة
التعديل لفريقه ،بعد أن سدد كرة ضعيفة
جوار القائ��م األمين ملرمى الحارس محمد
العويس (.)79
ولعب محمد صولة كرة بينية إلس�ماعيل
عبداللطي��ف الذي واجه املرمى ،وس��دد

كرة قوية بغرابة فوق املرمى (.)81
وسجل عمر السومة الهدف الثاين لألهيل
السعودي وصوال للدقيقة (.)83
ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد يذكر،
خاصة مع إجراء م��درب املحرق تبديلني
بدخول ولي��د الحيام ومحمد الش��اميس
مكان عي�سى م��وىس وعبدالوهاب عيل،
لك��ن التبدي�لات مل تغري م��ن املجريات؛
لتنتهي املباراة لصالح األهيل السعودي.
أدار اللق��اء طاقم تحكيمي إمارايت مكون
من حك��م الس��احة يعق��وب الحامدي،
وعاون��ه سعودحس��ن وع�لي النعيم��ي،
والحكم الرابع حمد عيل.

خالل اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة الجناحي

بحث الترتيبات لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري
لجنة رياضات الموروث الشعبي

عق��دت اللجن��ة املنظمة ملوس��م نارص
بن حم��د لرياضات امل��وروث البحري،
اجتامعه��ا مبق��ر اللجنة بالرف��اع ،وذلك
لبح��ث الرتتيب��ات الخاص��ة النط�لاق
املوس��م ،ال��ذي س��يقام تح��ت رعاية
ممث��ل جاللة املل��ك لألع�مال الخريية
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة ،والذي س��تنظمه لجنة املوروث
الشعبي يف شهر سبتمرب املقبل.
وقد ترأس االجت�ماع اللجنة أمني الرس
العام للجنة رياضات املوروث الش��عبي
رئيس موس��م نارص ب��ن حمد لرياضات

املوروث البحري محمد أحمد الجناحي،
بحض��ور رئي��س لجنة اس��تخراج املحار
أحم��د املال�كي ،ورئي��س لجن��ة صي��د
األس�ماك عيىس املط��وع ،ورئيس لجنة
التجديف أيوب السلامن ،واملنسق العام
للج��ان العاملة س��لطان صال��ح ومدير
لجنة الرياضات البحرية إبراهيم أحمد.
ويف بداية االجتامع ،رحب رئيس موسم
ن��ارص ب��ن حم��د لرياضات امل��وروث
البحري محم��د أحمد جناحي بالجميع،
ونقل لهم تحي��ات رئيس لجنة املوروث
خليف��ة عبدالله القع��ود .بعدها تطرق
االجت�ماع لبح��ث التحض�يرات الت��ي
تجريها اللج��ان العاملة ،وذلك للوصول

للجاهزية املطلوبة قبل بدء منافس��ات
املوسم.
وبه��ذه املناس��بة ،ق��ال الجناحي“ :إن
اللجنة تعك��ف عىل االنته��اء من كافة
االستعدادات التحضريية إلقامة فعاليات
موسم نارص بن حمد للموروث البحري،
وال��ذي ي��أيت ضمن روزنامة مس��ابقات
لجنة رياضات املوروث الش��عبي والتي
حددته��ا خالل الع��ام الج��اري ،تنفيذا
لرؤي��ة ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن
حم��د آل خليفة ،لتعزيز ثقافة رياضات

المركز اإلعالمي:

صورة للمجتمعين

املوروث الش��عبي باملجتمع البحريني،
عرب دفع وتش��جيع الش��باب البحريني
للمش��اركة بفعالياتها ومس��ابقاتها ،مبا

ينعكس إيجابا باملحافظة عىل الرياضات
الرتاثية ،والتي تعترب مصدر فخر واعتزاز
لنا جميعا به��ذا اإلرث الرتايث العريق”،

مؤك��دا أن اللجنة بص��دد إطالق موقع
يتيح للمش��اركني التسجيل يف مسابقات
ه��ذا املوس��م .وكانت لجن��ة رياضات
املوروث الشعبي برئاسة خليفة عبدالله
القع��ود ،قد أعلنت ع��ن اعتامد إطالق
موسم نارص بن حمد للموروث البحري،
وذلك تنفيذا لتوجيهات س��مو الش��يخ
نارص بن حمد آل خليفة ،والذي يشتمل
ع�لى أرب��ع مس��ابقات ،هي :مس��ابقة
استخراج املحار ،مسابقة صيد األسامك،
س��باق قوارب التجديف وأجمل صوت
نهام ،حيث ستقام هذه املسابقات عىل
مدار ثالثة أشهر ابتداء من شهر سبتمرب
املقبل.
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األم���ي���ن ال���ع���ام ن��ق��ل ل���ه ت��ح��ي��ات ن���اص���ر ب���ن حمد

الفهد يلتقي عسكر ويشيد بالمكانة المتميزة لـ “األولمبية” البحرينية
اندونيسيا

عسكر يقدم هدية اللجنة األولمبية إلى الفهد

التق��ى األمني العام للجن��ة األوملبية
البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر
برئي��س املجلس األوملبي اآلس��يوي
الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح
بفندق وذلك ع�لى هامش حضوره
منافس��ات دورة األلعاب اآلس��يوية
الثامن��ة عرشة وذل��ك بحضور عضو
مجلس إدارة اللجنة األوملبية ،مدير
بعث��ة مملك��ة البحري��ن يف الدورة
املهن��دس بدر نارص ،ورئيس قس��م
اإلعالم باللجنة األوملبية حسن عيل.
ورحب الش��يخ أحمد الفهد الصباح
بوفد اللجنة األوملبية مشيدا بالدور
الفاع��ل واإليج��ايب للجن��ة األوملبية
البحريني��ة ع�لى مس��توى الحرك��ة
األوملبية آسيويا ودوليا يف ظل الدعم
واالهتامم الذي تحظى به من ممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون
الش��باب ،رئي��س املجل��س األع�لى
للش��باب والرياضة ،رئي��س اللجنة
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ
نارص ب��ن حمد آل خليفة ،مش��يدا
مبا وصلت إليه األوملبي��ة البحرينية
من مكانة ب��ارزة ومرموق��ة أهلتها
للحصول عىل أكرب الجوائز واألوسمة
ونيل العديد من اإلنجازات الرياضية
س��واء بدورة األلعاب اآلس��يوية أو
دورة األلعاب األوملبية.
وأش��اد الش��يخ أحمد الفهد الصباح
بنتائج املنتخب األول لكرة اليد بعد
تأهله إىل الدور نصف النهايئ بدورة
األلعاب اآلس��يوية ،ك�ما هنأ البعثة
بحصول منتخ��ب ألعاب القوى عىل
أول ميدالية يف ماراثون الرجال والتي
حصل عليها العداء الحسن العبايس
بعد ف��وزه باملركز الث��اين وامليدالية
الفضية ،متمني��اً املزيد من التوفيق
والنج��اح للمش��اركة البحريني��ة يف
اآلسياد.
ومن جانبه ،نقل األمني العام لرئيس
املجل��س األوملبي اآلس��يوي تحيات
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل
خليفة ،مش��يدا بال��دور الذي يلعبه
املجلس األوملبي اآلسيوي يف ازدهار
وتط��ور الحركة الرياضي��ة يف القارة
اآلسيوية من خالل الربامج واألنشطة
الت��ي ينظمه��ا ويف مقدمته��ا دورة
األلعاب اآلس��يوية الت��ي تعترب ثاين
أه��م ح��دث متع��دد الرياضات يف
العامل بعد دورة األلع��اب األوملبية،
معرب��ا عن اعت��زازه باملكانة الرائدة
التي يتمتع بها الش��يخ أحمد الفهد
الصباح عىل مستوى الرياضة الدولية
يف الع��امل ،وأكد عىل ح��رص اللجنة
األوملبي��ة ملد جس��ور التع��اون مع
املجلس األوملبي اآلس��يوي مبا يخدم
الحركة األوملبية ويس��اهم يف تطور

من لقاء وفد اللجنة األولمبية مع أحمد الفهد

الرياضة يف شتى املجاالت.
ويف نهاي��ة اللقاء قام الش��يخ أحمد
الفهد الصباح بتقديم هدية تذكارية
لألمني الع��ام عبدالرحم��ن صادق
عس��كر كام قام األمني العام بتقديم
هدية تذكارية م��ن اللجنة األوملبية
عبارة عن شعلة أوملبية.
اليابان خصم أحمر اليد في
نصف النهائي

تح��ددت هوي��ة املناف��س الق��ادم
للمنتخب الوطني لكرة اليد يف الدور
نص��ف النه��ايئ م��ن دورة األلعاب
اآلس��يوية الثامن��ة ع�شرة واملقامة
حالي��اً مبدينت��ي جاكرت��ا وباملبانغ،
حيث س��يكون املنتخب الياباين ثاين
املجموع��ة األوىل هو الخصم القادم
لألحم��ر يف مش��واره نح��و الوصول
للم��رة األوىل يف تاريخ��ه للمب��اراة
النهائية بدورات األلعاب اآلس��يوية،
حي��ث س��بق ل��ه أن وص��ل للدور
نصف النهايئ واحتالل املركز الثالث
والتتويج بامليدالية الربونزية يف آخر
نسخة من األس��ياد والتي أقيمت يف
مدينة أنشون الكورية.
وكان املنتخب الياباين قد حصل عىل
املركز الث��اين يف مجموعت��ه بعد أن
حصول��ه عىل ثالث نقاط من انتصار
وتعادل وخسارة ،متفوقاً بذلك عىل
املنتخب الس��عودي الش��قيق الذي
خ�سر فرص��ة التأه��ل بتعادله مع
الع��راق يف الجولة الثالث��ة واألخرية
من ال��دور الرئييس ،لتك��ون اليابان
عىل موع��د جديد مع منتخبنا الذي
يتف��وق عليها تاريخي��اً يف اللقاءات
األخرية التي جمعت بني الطرفني يف
مختلف املسابقات الرسمية.
ال��دور نصف النه��ايئ م��ن الدورة
سيقام يوم غ ٍد االثنني لتحديد هوية
املتنافس�ين عىل امليدالي��ة الذهبية
ملنافس��ات كرة اليد ،يف حني سيكون
املنتخبان الخ��ارسان عىل موعد مع
مباراة تحقيق صاحب املركز الثالث
وامليدالية الربونزية.
ومن خالل املواجهات التاريخية بني

حسن ماجد في المنافسات

حسن ومريم يخوضان المرحلة
الحاسمة من منافسات
الشوزن

يخوض الرامية حسن ماجد والرامية
مريم حس��اين املرحلة الحاسمة من
منافس��ات مسابقة الش��وزن بدورة
األلع��اب اآلس��يوية ،وذل��ك عندما
يش��ارك الراميان يف املرحل��ة الثانية
م��ن التصفي��ات املؤهل��ة إىل الدور
النهايئ من املس��ابقة ،حيث تنطلق
املنافسات يف الساعة الثامنة والنصف
من صباح الي��وم األحد عىل مضامر

الفهد يقدم هدية تذكارية إلى عسكر

(تصوير :علي الحلواجي)

السفير في مقدمة مستقبلي الوفود البحرينية

املنتخبني ،فيميل التفوق يف اللقاءات
األخ�يرة إىل مصلحة منتخبنا الوطني
ال��ذي نجح يف االنتص��ار يف أكرث من
مناسبة عىل منافس��ه الياباين ،وكان
دامئاً طريق��اً يف وص��ول األحمر إىل
منص��ات التتوي��ج واملنافس��ة عىل
األلقاب يف مختل��ف البطولة ،حيث
كان��ت آخر اللق��اءات التي جمعت
ب�ين املنتخبني يف البطولة اآلس��يوية
األخرية املؤهلة ل��كأس العامل ،والتي
ف��از فيها األحم��ر بنتيج��ة ،29/21
إضاف��ة إىل ف��وز منتخبن��ا يف الدور
نصف النهايئ من بطولة آس��يا التي
أقيم��ت يف البحري��ن ع��ام 2016
عىل اليابان يف ال��دور نصف النهايئ
بنتيج��ة  ،29/23فيام يعود آخر فوز
ياباين عىل منتخبن��ا إىل العام 2010
يف البطولة اآلس��يوية التي أقيمت يف
لبن��ان وانتهت فيها املب��اراة بنتيجة
.27/31
وتعل��ق الجامهري البحريني��ة آملها
العريض��ة ع�لى األحم��ر البحريني
لتحقيق انجاز جديد للعبة األقوياء،
وذلك بالوص��ول للمب��اراة النهائية
وض�مان ميدالي��ة أوملبية آس��يوية
جديدة ململك��ة يف لعب��ة جامعية،
باإلضاف��ة إىل زيادة حصيلة البحرين
م��ن امليداليات الت��ي افتتحت يوم
أمس مبيدالي��ة فضي��ة ،واألهم من
ذلك املنافسة عىل امليدالية الذهبية
التي س��تكون مبثاب��ة التكريم لهذا
الجيل من الالعبني خصوصا.

حسن علي

عيسى عباس

منتخبنا الوطني لكرة اليد

مريم حساني خالل المنافسات

الرماية بالقري��ة الرياضية بباملبانغ،
عىل أن تكون الرامية مريم حس��اين
ضمن املشاركات يف املجموعة الثانية
من الرماة ،وتأمل حس��اين أن توفق
يف تحقيق نتيجة ايجابية تس��اعدها
عىل التأهل لل��دور النهايئ ،خصوصاً
يف ظل املنافسة القوية التي تشهدها
املسابقة بتواجد مجموعة من أفضل
الرامي��ات ع�لى املس��توى الق��اري
والعاملي.
وكانت حساين قد خاضت منافسات
الي��وم األول والتصفي��ات األوىل
ونجح��ت يف تحقي��ق املرك��ز 13
مبجموع  64قرص وبفارق  9أقراص
فقط ع��ن صاحبت املرك��ز األول يف
سلم الرتتيب ،األمر الذي يفتح املجال
أمامها للمنافسة عىل حجز مقعد يف
الدور النه��ايئ يف ظل التقارب الكبري
والواض��ح يف املس��توى واألرقام بني
جميع الراميات.
ومتكنت الرامية البحرينية من حصد
 23قرص يف الجولة األوىل ،و 19قرص
يف الجولة الثانية إضافة إىل  22قرض
يف الجولة الثالثة ،حيث كانت الجولة
الثاني��ة هي األس��وأ لراميتن��ا التي
تبحث عن الوصول للدور النهايئ.
أما الرامي حس��ن ماجد فقد شارك
هو اآلخر ي��وم أمس يف منافس��ات
الرجال واحتل الرتتيب  20يف س��لم
الرتتي��ب بع��د تحقيق��ه  69ق��رص
وبف��ارق  6أق��راص ع��ن صاحب��ي
الص��دارة املش�تركة ،حيث وضحت
املنافسة الكبرية لدى الرجال بسبب
التق��ارب امللفت للمس��توى بني كل

حضور دائم للسفير البحريني في إندونيسيا والمتابعة مع البعثة

املش��اركني ،وكان��ت الجول��ة األوىل
هي األفضل لحس��ن الذي حقق 24
ق��رص تبعها بعد ذل��ك ب 22قرص
وأخ�يراً ب 23قرص ،حيث ش��كلت
طلقات بسيطة الفارق يف النتائج بني
املشاركني.
ويستكمل حس��ن مش��اركته اليوم
بخ��وض املرحل��ة الثاني��ة واألخرية
املؤهل��ة للدور النه��ايئ ،حيث تبدأ
منافس��ات يف الس��اعة الع��ارشة
والنصف صباحاً بتوقيت اندونيس��يا
(الرابع��ة والنص��ف فج��راً بتوقيت
البحرين) ،ويطمح إىل تحقيق أفضل
نتيجة تؤهله للعبور للدور النهايئ.
سفارة البحرين باندونيسيا..
جهود جبارة ودعم ال محدود

تق��وم س��فارة مملك��ة البحرين يف
جمهورية اندونيسيا بدور كبري لدعم
مش��اركة اململك��ة يف دورة األلعاب
اآلسيوية الثامنة عرشة ،حيث سخرت
السفارة كافة إمكاناتها لدعم اللجنة
األوملبية من خ�لال التواصل الفعال
الذي سبق املشاركة اآلسيوية بأشهر
من أجل التحضري واإلعداد للدورة.
ويعترب الس��فري محمد غسان شيخو
ع�لى رأس الداعم�ين للمش��اركة
البحريني��ة م��ن خ�لال تواج��ده
الدائم والفاعل مبختلف املنافس��ات
الرياضية التي تشارك فيها املنتخبات
البحريني��ة ،فق��د ح��رص عىل دعم
منتخ��ب ك��رة الي��د والتايكون��دو
ومنتخ��ب ك��رة الق��دم وه��و عىل
تواص��ل دائ��م م��ع األم�ين الع��ام

عبدالرحم��ن عس��كر للوقوف عىل
احتياجات البعثة البحرينية وتذليل
كافة العقب��ات التي تعرتض طريقها
لتقدي��م كافة التس��هيالت التي من
شأنها أن تساهم يف نجاح املشاركة.
مهام كبرية تقوم بها س��فارة مملكة
البحري��ن يف اندونيس��يا رغم الفرتة
القص�يرة الت��ي ت��م خالله��ا افتتاح
السفارة قبل عدة أشهر يف العاصمة
جاكرت��ا ابتداء من اس��تقبال الوفود
البحريني��ة وانتهاء بعملي��ة متابعة
شحن األمتعة واالحتياجات الخاصة
باللجن��ة األوملبي��ة واملنتخب��ات،
والتواصل م��ع الجهات ذات العالقة
يف أندونيس��يا وحج��وزات الفنادق
وتقديم كل املعلومات التي تس��هل
مهام البعثة يف شتى املجاالت.
ك�ما يقوم باق��ي موظفي الس��فارة
وهام بس��ام مرزوق ونرسين بجهود
جب��ارة لتقدي��م كاف��ة التس��هيالت
والدع��م ال�لازم للبعث��ة وهو محل
تقدير بالنسبة للجميع.
جاكرتا تحييكم

دخ��ل بعض أعضاء لجن��ة مكافحة
املنش��طات بش��كل مفاجئ إىل مقر
البعثة البحريني��ة بالقرية الرياضية
مس��اء أمس الس��بت وطلبوا كشفا
بأس�ماء رياضي��ي اململك��ة وأرقام
غرفه��م من أج��ل اختي��ار بعضهم
لفحص عيناته��م وهو إجراء روتيني
يتب��ع يف كل ال��دورات اآلس��يوية
واألوملبية.
 غ��ادر األم�ين امل��ايل يعق��وبعبداملحسن إىل مدينة باملبانغ أمس
به��دف الوق��وف ع�لى احتياجات
البعث��ة اإلداري��ة ومتابعة مش��اركة
منتخبات الرماية والبولينج.
 يع��اين الرياضي��ون يف القري��ة منانتش��ار ح�شرات “البع��وض” يف
الغرف واملباين بصورة مستمرة ورغم
مكافحتها باستخدام بعض املبيدات
إال أن كرثته��ا تح��ول دون القض��اء
عليها.
 رفض العب منتخب الجوجيتس��وميثم س��باع اإلدالء بأي ترصيح بعد
خسارته من الالعب األوزبيك وطلب
الحدي��ث مع امل��درب ،وكان حزينا
للغاية تأثرا بالهزمية وهو ما يعكس
إخالصه لوطنه وشعوره بالندم تجاه
املستوى الذي قدمه.
 وص��ل إىل العاصمة االندونيس��يةجاكرت��ا عضو مجل��س إدارة االتحاد
البحرين��ي أللع��اب الق��وى خال��د
الدورسي لدع��م املنتخب والوقوف
بجانب العدائني.

سفير المملكة داعم للمنتخبات الوطنية
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العباسي ثانيا بماراثون الرجال وجومبا في الـ  10آالف متر للسيدات

البحرين تبدأ حصادها بآسياد جاكرتا بفضيتين في ألعاب القوى
“أم األل����ع����اب” ع��ل��ى م��وع��د م���ع م��ي��دال��ي��ات ج���دي���دة ال��ي��وم
		
اندونيسيا

حقق العداء الحسن العبايس أول ميدالية
ملونة ململك��ة البحرين ب��دورة األلعاب
اآلس��يوية الثامنة عرشة والت��ي تحتضنها
مدينتي جاكرتا وباملبانغ بإندونيسيا حتى
 2س��بتمرب املقبل عندما أحرز املركز الثاين
وامليدالية الفضية يف نهايئ سباق املاراثون
للرجال ملس��افة  42كيلومرتا والذي أقيم
صباح أمس (الس��بت) وذلك بعدما قطع
مس��افة الس��باق بزمن  2:18:22س��اعة،
متس��اويا يف التوقيت مع العداء الياباين “
 ”inoue hirotoال��ذي أحرز املركز األول
والذهبي��ة بزمن  2:18:22س��اعة ،فيام
أح��رز الع��داء الفيتنام��ي “”duo bujie
املركز الثالث والربونزية بزمن .2:18:22
وشهد الس��باق منافسة قوية بني العبايس
والعداء الياب��اين يف األمتار األخرية بيد أن
الياباين تفوق بأجزاء من املئة يف التوقيت.
وكان العداء عبدي إبراهيم الذي شارك يف
الس��باق قد انسحب من املاراثون بسبب
اإلصابة.
وأضافت العداءة ايونيس جومبا امليدالية
الفضي��ة الثاني��ة ململك��ة البحري��ن بعد
فوزه��ا باملرك��ز الثاين يف نهايئ س��باق 10
آالف مرت للس��يدات بعدما أنهت مسافة
الس��باق بزم��ن  32:11:12دقيق��ة ،بينام
أح��رزت الع��داءة الكازاخس��تانية داريا
ماس��لوفا املركز األول وامليدالية الذهبية
بزمن  32:7:23دقيقة ،أم��ا املركز الثالث
وامليدالية الربونزية فقد كانت من نصيب
الع��داءة الصينية زهانغ ديس��ونغ بزمن
 32:12:78دقيقة.
خميس وأبوبكر إلى نهائي
 400متر

تأه��ل الع��داء عب��اس أبوبك��ر إىل نهايئ
س��باق  400مرت عدو بعدما قطع مسافة
السباق يف مجموعته بزمن  45:59ثانية يف
الدور نصف النهايئ ،كام تبعه العداء عيل
خمي��س إىل النهايئ بعدما أنهى مس��افة
السباق بزمن  46:07ثانية.
وكان الع��داء عباس أبوبك��ر حقق املركز
األول يف مجموعت��ه بالتصفي��ات األوىل
لسباق  400مرت عدو للرجال التي أقيمت
خ�لال الف�ترة الصباحي��ة بعدم��ا قط��ع
مسافة الس��باق بزمن  46:07ثانية ،بينام
حقق العداء ع�لي خميس املركز الثاين يف
التصفيات بزمن  47:41ثانية.
سلوى وايمان إلى نصف
نهائي  400متر

حققت العداءة س��لوى عيد املركز األول
ع�لى مجموعته��ا يف التصفي��ات األوىل
لس��باق  400مرت لتتأهل إىل الدور نصف
النه��ايئ بعدما قطعت مس��افة الس��باق
بزمن  50:86ثانية لتحطم الرقم املس��جل
يف األلعاب اآلسيوية بكل جدارة.
ك�ما رافق��ت س��لوى إىل نص��ف النهايئ
الع��داءة إميان عيىس الت��ي حققت هي
األخ��رى املرك��ز األوىل ع�لى مجموعته��ا
بعدما أنهت السباق بزمن  54:10ثانية.
أندرو فيرش والعمريي يتأهل لنصف نهايئ
 100مرت
تأه��ل الع��داء أن��درو في�شر إىل الدور
نص��ف النهايئ لس��باق  100م�تر للرجال
بعدما حقق الرقم التأهييل وقطع مسافة
الس��باق بزمن  10:31ثانية ليحتل املركز
الثال��ث يف املجموعة ،كام تأه��ل العداء
سعيد العمريي إىل نصف نهايئ سباق 100
مرت للرجال بعدما قطع مس��افة الس��باق
بزمن  10:69ثانية.

حسن علي ،عيسى عباس:

من منافسات ألعاب القوى

عسكر في زيارة لمقر البعثة

خالد الخاطري

عسكر يتابع المنافسات

العميري وأديدونغ إلى نصف
نهائي  100متر

متكنت العداءة هاجر العمريي من
التأهل للدور نصف النهايئ لسباق
 100م�تر للس��يدات بعدما أنهت
مسافة الس��باق بزمن  11:35ثانية
يف التصفيات األوىل ،ورافقتها لهذا
الدور الع��داءة أديدون��غ اوفانيم
الت��ي أنهت الس��باق بزمن 11:48
ثانية.
منافسات اليوم

تس��تمر منافس��ات اليوم الثاين ألم
األلع��اب حيث س��يكون منتخب
ألع��اب الق��وى ع�لى موع��د مع
تحقيق غلة وافرة م��ن امليداليات
امللون��ة عندم��ا تخ��وض كال م��ن
روز جيلم��و اليوم نه��ايئ ماراثون
الس��يدات الساعة السادسة صباحا
بتوقيت جاكرتا ( الساعة  2صباحا
بتوقيت البحرين) ،وستخوض نورة
جاس��م نهايئ رمي الجلة الس��اعة
 5:30مس��اء ،وستشارك سلوى عيد
ن��ارص واميان عي�سى يف نهايئ 400
مرت للس��يدات الس��اعة  7مس��اء،
وس��يخوض عيل خمي��س وعباس
ابوبك��ر نه��ايئ س��باق  400م�تر
للرجال الساعة  7:10مساء يف حال
تخطيهام نصف النهايئ الذي سيقام
الساعة  6:45مساء ،وسيخوض كال
من حسن ش��اين وابراهام شريوبن
نهايئ س��باق  10آالف مرت للرجال،
الس��اعة  7:20مساء ،كام ستخوض
كال من هاج��ر العمريي واديدونج
نه��ايئ س��باق  100مرت للس��يدات
الساعة  9:10مساء ،وسيخوض كال
من س��عيد العمريي وأندرو فيرش
نهايئ  100مرت للرجال.

ويف ترصيح للوف��د اإلعالمي املرافق للبعثة
البحريني��ة قال الخاطري عن اس��تعدادات
املنتخ��ب “مس��تعدون اس��تعداد جيد من
خالل املعس��كر الذي أقيم يف فرنسا ،وذلك
بعد الخطة السنوية التي وضعت قبل بداية
العام الجاري ،حيث نش��ارك يف استحقاقات
مهمة يف هذه الفرتة ،تتمثل األوىل باملشاركة
الحالية يف األسياد ومن ثم بطولة العام التي
تق��ام بع��د  10أي��ام ،وهذه ال��دورة تعترب
مهمة بالنسبة لنا من عديد الجوانب ،كونها
تس��بق بطولة العامل وكونها األهم يف الوقت
الراهن”.
وتابع “الفرس��ان مس��تعدون للمنافسات،
حيث س��تكون املنافس��ة قوية مبشاركة 19
فريق م��ن  17دول��ة ،أبرزهم الس��عودية
حام��ل ذهبي��ة آنش��ون والياب��ان صاحب
الفضية والربونزية والذين يش��اركون بذات
الفرس��ان وبجياد أفضل ،ويعد مس��تواهم
عال جداً ،إضافة إىل اإلمارات”.
ويش��ارك املنتخب يف الدورة بأربعة فرسان
اثنان منهم من الفريق العس��كري باإلضافة
إىل الش��يخ حسن بن راش��د والسيد عدنان
علوي.
وع��ن نظام احتس��اب النقاط يف املس��ابقة
قال “املنافس��ات عبارة عن  5أش��وط يف 3
أيام املحس��وبة يف مس��ابقة الفردي ،حيث
يأخذ نقاط الفارق كل يوم بنهاية األش��واط
ويجمعونه��ا يف النهايئ ،أما الفرق فيأخذون
نتيجة  3أش��واط ،حيث س��يكون الش��وط
األول بتاريخ  27ثم الشوط الثاين بتاريخ 28
يف الفرتة الصباحية والشوط الثالث يف الفرتة
املسائية ،وبناء عىل مجموع الشوطني األول
والثاين يتم اختيار أفضل  10فرق للمشاركة
يف النه��ايئ وم��ن ث��م يأخ��ذون مجموعة
األش��واط الثالث��ة ،ملعرفة أصاح��ب أفضل
توقيت يف أقل أخطاء للفوز باملراكز األوىل”.
منتخب البولينغ يحتل المركز
 12في منافسات الفرق

علي خميس

كام ستخوض كال من أمينات جامل
وأولكيمي التصفية األوىل لس��باق
 400م�تر حواجز الس��اعة 10:30
صباحا.
عسكر يزور القرية الرياضية
ويلتقي بعثة المملكة

يف إط��ار حرص��ه املس��تمر ع�لى دع��م
منتخباتن��ا الوطني��ة املش��اركة ب��دورة
األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة ،قام األمني
العام للجنة األوملبية عبدالرحمن عس��كر
بزيارة القرية الرياضية يف العاصمة جاكرتا
لالطمئن��ان ع�لى املنتخب��ات والوفدي��ن
اإلداري واإلعالمي بصحبة عضوي مجلس
اإلدارة راشد الزياين وعمر املاليك.
وكان يف اس��تقبال األم�ين الع��ام مدي��ر
بعثة اململك��ة املهندس بدر نارص محمد،
حي��ث قام قام عس��كر بجول��ة يف أرجاء
القري��ة الرياضي��ة وتن��اول الغ��ذاء مع
البعثة واجتمع مع الوفد اإلداري يف املقر
واط�مأن عىل جمي��ع العب��ي املنتخبات
واألطق��م الفنية واإلداري��ة التي تقيم يف
القرية ،مؤك��دا أهمية توفري املناخ املالئم
للجميع من أجل تقديم افضل املستويات
والنتائج يف االس��تحقاق القاري ،مش��يدا
مبا يقوم به الوف��د اإلداري واإلعالمي من
جهود كبرية يف س��بيل توفري مختلف سبل

من منافسات البولينج

الراحة للبعثة البحرينية ،متمنيا بأن تثمر
جميع تلك الجهود إىل تحقيق حصاد وافر
من امليداليات امللونة.
أبودريس ومنفردي
وغريب يودعون منافسات
الجوجيتسو

تواص��ل الخروج املبك��ر ملنتخبنا الوطني
للجوجيتس��و ب��دورة األلعاب اآلس��يوية
يف ثاين أيام املس��ابقة التي أقيمت صباح
أم��س ع�لى صال��ة “ ”GCCبالعاصم��ة
األندونيسية جاكرتا.
يف النزال األول الذي جمع كال من الالعب
محمد ابوادريس والكازاخستاين نرياتوف
بوزن  62كغ خ�سر العبنا بنتيجة /2 0يف
دور الـ  ،16ويف الن��زال الثاين الذي جمع
كال من الالعب عبدالله منفردي واإلمارايت
عمر الفض�لي بوزن  62ك��غ نجح األخري
يف الفوز بنتيج��ة /4 2يف دور الـ  16رغم
التكاف��ؤ يف األداء بينه�ما معظ��م فرتات
الجولة.
وكان الالعب محمد غريب صاحب افضل
النتائ��ج يف وزن تح��ت  94بعدما تغلب

عىل الع��ب تايبيه “لن” ليصعد إىل الدور
الث��اين ليقاب��ل الالع��ب اإلم��ارايت فيصل
الكتب��ي لكنه خ�سر يف الدقيق��ة األخرية
بنتيجة /3.0
ويختت��م منتخ��ب الجوجيتس��و بقيادة
املدرب رضا منفردي اليوم مشاركته عندما
يخوض الالعب نجاد القصيبي منافس��ات
وزن  77ك��غ ،حيث يعت�بر القصيبي هو
آخ��ر الالعبني الذين تعل��ق عليهم اآلمال
لتحقي��ق نتيج��ة ايجابي��ة يف منافس��ات
الجوجيتسو.
مستعدون لمسابقة
الفروسية

يس��تعد منتخب الفروس��ية للمش��اركة يف
منافسات مسابقة الفروسية بدورة األلعاب
اآلس��يوية الحالية ،حي��ث يواصل املنتخب
اس��تعداداته بقيادة خالد الخاطري ،وذلك
متهيداً النطالق املس��ابقة يوم االثنني املقبل
والتي تس��تمر حتى يوم الخميس مبشاركة
 19فريقاً من  17دولة آس��يوية ،يتنافسون
عىل امليداليات الثالث امللونة للفرق ومثلها
يف منافسات الفردي.

اكتف��ى منتخبن��ا الوطني للبولين��غ باحتالل
املركز الثاين عرش يف سلم الرتتيب العام بنهاية
مسابقة الفرق بدورة األلعاب اآلسيوية ،حيث
حقق املنتخب  7863خش��بة يف املنافس��ات
الت��ي أقيمت يوم أمس ،فيام كان االكتس��اح
الك��وري والجنويب واضحاً يف املنافس��ات من
خالل تحقيقه للميدالي��ة الذهبية ،فيام جاء
هون��غ كون��غ يف املركز الث��اين وخلفه الصني
تايبيه يف املركز الثالث ،لتنتهي بذلك مشاركة
املنتخب يف البطولة بصورة رسمية.
ومل ينج��ح أي من العب��ي منتخبنا يف التأهل
ملنافسات مسابقة األس��اتذة التي من املقرر
أن تنطل��ق ي��وم غ�� ٍد مبش��اركة أفض��ل 18
العباً م��ن حيث النقاط املس��جلة عىل مدار
منافس��ات الثاليث والفرق ،حي��ث كان العبنا
يوس��ف فالح األق��رب لتتأه��ل إىل نهائيات
األس��اتذة إال أنه تأخر بفارق بسيط عن آخر
املتأهلني ،لتأيت نهاية املش��اركة البحرينية يف
منافسات البولينغ.
وش��هدت املس��ابقة منافس��ة كبرية كام كان
متوقع��اً م��ن جان��ب املنتخبات املش��اركة،
باس��تثناء املنتخب الكوري الذي أبعد نفسه
ع��ن رصاع املنافس��ات بتقدم��ه يف ع��دد
الخش��بات املس��جلة بصورة كب�يرة وبفارق
واضح ع��ن أق��رب منافس��يه ،وكان بإمكان
منتخبن��ا الخ��روج بنتيج��ة أفضل م��ن التي
تحققت لو وف��ق الالعب��ون ،إال أن الحظ مل
يق��ف بجانبهم يف الكثري م��ن املواقف ،األمر
الذي أدى إىل تراج��ع أداء املنتخب وظهوره
بهذه الصورة.

األحد  26أغسطس 2018
 15ذو الحجة 1439
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أداء المنتخب األولمبي يسير بنسق تصاعدي ...رئيس اتحاد الكرة:

مشاركتنا بأعمار أقل في “اآلسياد” إعدادًا الستحقاق أكثر أهمية
اتحاد الكرة

أك��د رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة
الق��دم الش��يخ ع�لي ب��ن خليفة بن
أحمد آل خليفة أن مش��اركة املنتخب
األوملب��ي يف دورة األلعاب اآلس��يوية
 2018بإندونيس��يا ج��اءت ضم��ن
إطار خط��ة االتحاد لتهيئ��ة املنتخب
وإعداده بالصورة املثىل لالس��تحقاق
األكرث أهمية يف السنة املقبلة (،)2019
واملتمثل يف التصفيات اآلسيوية تحت
 23عام��ا املؤهلة لكأس آس��يا 2020
املؤهلة ألوملبياد طوكيو .2020
ولفت إىل أن املنتخب شارك يف الدورة
بأعامر أقل ع�بر تواجد الالعبني تحت
 21س��نة من (موالي��د )1997-2000
قياسا باملنتخبات األخرى التي تشارك
بالعبني تحت  23سنة ،باإلضافة إىل 3
العبني فوق  23س��نة بحس��ب قانون
الدورة الذي يتيح ذلك.
وقال الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد
آل خليف��ة إن االتحاد فضل مش��اركة
املنتخب األوملبي يف الدورة بأعامر أقل
من أجل تحقيق االس��تفادة القصوى
ج��راء االحتكاك م��ع منتخبات أقوى
ومتمرس��ة ،بهدف زيادة التجانس بني
املجموع��ة الحالية األم��ر الذي يهيئ
تحضريا مثاليا لالستحقاق األكرث أهمية
للمنتخب خالل الفرتة املقبلة واملتمثل

من مباريات المنتخب األولمبي في دورة األلعاب اآلسيوية

يف تصفيات كأس آسيا تحت  23عاما.
وأكد أن ه��ذا التوجه ل��دى االتحاد
نبع من رضورة دعم مش��وار املنتخب
األوملب��ي لالس��تحقاقات األكرث أهمية
خ�لال املرحلة املقبلة ،مش�يرا إىل أن
االتحاد سيسخر س��بل الدعم الالزمة
الس��تكامل عمل املنتخب األوملبي يف
تحقي��ق الهدف املنش��ود خالل العام
املقبل ،وذلك عرب دراسة وتقييم عمل
الفرتة املاضية والبن��اء عليها من أجل
تعزيز املكتسبات مستقبال.
وق��ال إن م��ا حقق��ه املنتخ��ب من
مس��تويات خالل الف�ترة املاضية عرب
التتوي��ج بلق��ب بطول��ة إندونيس��يا

الودي��ة وإحراز برونزية بطولة ميامنار
وأخريا الظهور الجيد يف دورة األلعاب
اآلسيوية يعطي االنطباع بتفاؤل حول
مشوار املنتخب يف الفرتة املقبلة.
ومثن الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد،
الجهود التي تبذله��ا لجنة املنتخبات
برئاس��ة نائب رئيس االتحاد للشؤون
الفنية ورئيس لجنة املنتخبات الشيخ
خالد بن سلامن آل خليفة ،وذلك عرب
املتابع��ة املتواصلة لش��ؤون املنتخب
وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه
مبا يضمن سري عمله بالصورة املطلوبة،
مؤك��دا أن ه��ذه الجهود ت��أيت إميانا
من كون املنتخ��ب األوملبي يعد نواة

حقيقية ومستقبلية ورافدا للمنتخب
األول.
ويف هذا الص��دد ،أعرب رئيس اتحاد
الكرة عن تقدي��ره للجهود التي بذلها
أفراد املنتخب األوملب��ي من جهازين
فن��ي وإداري والعب�ين خ�لال دورة
األلعاب اآلس��يوية ،مؤكدا أن الوصول
لل��دور مث��ن النه��ايئ أعطى رس��ائل
إيجابية بقدرة املنتخب عىل املنافسة
رغم الف��وارق العمرية بني املنتخبات
املش��اركة ،مش�يرا إىل أن اإلشادة التي
حص��ل عليه��ا املنتخب من وس��ائل
اإلع�لام املختلف��ة رغم الخ��روج من

المركز اإلعالمي

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

الشيخ علي بن خليفة

فيتنام يف مث��ن النه��ايئ ،والتي أكدت
الظه��ور الناجح للمنتخب ومتيزه رغم
صغر أعامر الالعبني.
وأوضح أن ما حققه املنتخب األوملبي
م��ن أداء تصاع��دي خ�لال مباريات
الدورة أك��د يف كون إع��داد وتحضري
املنتخب يس�ير بالص��ورة التصاعدية
املطلوب��ة ،م��ن أج��ل الوص��ول إىل
الجاهزي��ة املثىل لالس��تحقاق األهم
العام املقبل ،متمنيا التوفيق للمنتخب
يف تحقي��ق األهداف التي وضعت من
أجلها املشاركة بغض النظر عن النتائج
التي حدثت يف آسياد جاكرتا.

وكان منتخبن��ا األوملب��ي ق��د ودع
دورة األلع��اب اآلس��يوية م��ن الدور
مث��ن النهايئ بع��د الخس��ارة بصعوبة
أمام فيتنام به��دف دون رد ،إذ أكمل
العبو منتخبنا املباراة ألكرث من ش��وط
منقوصا من أحد العبيه (أحمد صالح)
بعد تعرضه للط��رد ،وعىل الرغم من
ذلك فق��د أظهر املنتخ��ب أداء قتاليا
طوال مجريات املباراة.
يشار إىل أن املنتخب حقق حالة فوز
واحدة ومثلها تعادل وخسارة يف دور
املجموعات واس��تطاع بذلك الوصول
إىل مثن النهايئ.

قبل جولة واحدة من ختام الدور التمهيدي لـ “دورينا”

الصراع يشتد للتأهل لربع النهائي ...وبريق الكأس يغري الفرق
اقرتب��ت الف��رق املش��اركة يف دوري
املراكز الش��بابية الثاين #دورينا والذي
تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة،
من معرفة مصريها بع��د انتهاء الجولة
السادس��ة من ال��دور التمهيدي وقبل
خ��وض الجولة الس��ابعة الت��ي تنطلق
اليوم االحد مبب��اراة واحدة بني فريقي
مركز شباب صدد ومركز شباب ابوقوة
يف منافسات املجموعة االوىل.
استغل فريق مركز شباب أبوقوة حامل
اللقب سقوط رشيكه يف الصدارة مركز
ش��باب الس��هلة الش�مالية أمام سافرة
بهدفني مقابل ه��دف واحد وفاز عىل
مركز شباب الس��هلة الجنوبية بثامنية
أه��داف دون مقابل ليتصدر املجموعة
األوىل بثالث��ة ع�شرة نقط��ة متقدم��اً
بفارق أربعة أهداف عنه ،ويش��اركهم
بنفس الرصيد م��ن النقاط فريق مركز
شباب سافرة الذي يتأخر بفارق هدف
عن فري��ق الس��هلة الش�مالية ،وهي
من املجموع��ات القوي��ة ذات النقاط
املتقاربة املليئة بكرثة املتنافس�ين عىل
التأهل إىل الدور ربع النهايئ.
ه��ذه املجموعة متتاز بوج��ود مدربني
بارع�ين يف قراءة الف��رق املقابلة ،لذلك
حدثت بع��ض املفاج��آت والنتائج غري
املتوقعة ،إال أنها مل تكن مستبعدة.
ففي بداية الدوري تعادل حامل اللقب
فريق مركز ش��باب أبوق��وة مع فريق
مل يس��تطع التأهل يف النس��خة املاضية
وخ��رج من مب��ارايت الذه��اب واإلياب
املُح�� ِددَة ملن يلعب يف النس��خة األوىل
من ال��دوري وهو فريق مركز ش��باب
الس��هلة الش�مالية الذي يُقارع أبوقوة
ع�لى الص��دارة ،وكالهام ميتل��ك مدرباً
متمي��زاً يف ق��راءة املنافس�ين ،أبوق��وة
يقوده املدرب ذاته عيل عباس الحاصل
عىل لقبي الدوري والس��وبر يف النسخة
املاضية ،فيام انتقل إبن قرية الس��هلة
الش�مالية حس�ين مش��يمع للعمل يف
فريق الس��هلة الش�مالية بع��د أن قاد
فري��ق مركز ش��باب كرانة يف النس��خة
األوىل وأح��دث تغي�يراً جذري��اً يف أداء
فريقه عن العام املايض.
النتيج��ة الثانية التي أث��رت يف ترتيب
املجموعة هي فوز س��افرة عىل السهلة
الش�مالية بهدفني مقابل هدف واحد،

صعباً ق��د ال يتمكن معه من اللعب يف
الكأس فض ًال عن فق��دان فرصة اللعب
يف ربع نهايئ الدوري.
دمستان يقبض
على صدارة الرابعة

دمستان سجل نتائج مبهرة وتربع على صدارة المجموعة الرابعة

فريق الزالق انتزع صدارة المجموعة الثانية بإسقاط شريكه سلماباد

سلماباد فقد الصدارة وتلقى أول خسارة

فريقا أبوقوة والسهلة الشمالية في صدارة المجموعة األولى

وقبلها جاء أبوقوة وأوقف تقدّم سافرة
فاز عليه بثالثة أهداف دون مقابل.
لذل��ك ف��إن املجموعة األوىل ستش��هد
نتائج مثرية كام يُتوقع يف الجولة األخرية
التي يخ��وض فيها أبوقوة مباراة صعبة
أم��ام فريق مركز ش��باب ص��دد الذي
يحتل املرك��ز الرابع يف املجموعة بعرش
نق��اط ،ويصطدم س��افرة بفريق مركز
ش��باب كرزكان الخامس برصيد تس��ع
نق��اط ،وتبدو مب��اراة فريق الس��هلة
الشاملية األس��هل بني الفرق املتنافسة
عىل القمة ،إذ يخوض مباراة سهلة أمام
صاحب املركز الس��ابع قبل األخري نادي
مقابة بثالث نقاط.
وسيشتد الرصاع يف الجولة األخرية يومي
األحد واإلثنني لحسم املتأهلني إىل الدور
ربع النهايئ من الدوري ،وتسعى الفرق
األخ��رى (داركليب ،كرزكان وصدد) إىل
بلوغ مسابقة الكأس من خالل مباريات
اليوم وغدٍ.
الزالق يفك شراكة الثانية

ويف املجموع��ة الثانية ف��ك فريق مركز
ش��باب ال��زالق الص��دارة بف��وزه عىل
منافس��ه املب��ارش فريق مركز ش��باب
س��لامباد يف الجولة السادس��ة بهدفني

مقابل هدف واحد رغم خوضه الشوط ال��دوري وقد يلقى صعوب��ة يف التأهل
الثاين منقوصاً م��ن العبه عطية محمد ملسابقة الكأس.
الذي خرج بالبطاقة الحمراء يف الدقيقة
المعامير يُعطّ ل كرانة بالتعادل
االخ�يرة م��ن الش��وط األول يف مباراة
مثرية فنياً يف بعض لحظاتها ومتوس��طة املجموعة الثالثة أخرج فيها فريق نادي
يف أوقات أخرى.
املعامري الكواب��ح وعطّ ل تقدم املتصدر
مثانية
إىل
رصي��ده
رفع
وبف��وز ال��زالق
فريق مركز ش��باب كرانة بالتعادل معه
عرشة نقطة وبقي سلامباد عىل رصيده بهدف مقابل هدف يف الجولة السادسة
قبل خوض املباراة برصيد خمسة عرشة وأعطى أم ًال لفريقي نادي س��ار ومركز
نقط��ة وظلّ ثانياً ،وخلف��ه فريق مركز مدينة حمد الشبايب.
شباب أبوصيبع بإحدى عرشة نقطة يف ويتصدر كرانة املجموعة الثالثة بأربعة
املركز الثالث والهملة رابعاً برصيد عرش ع�شرة نقطة ،وخلفه فريق نادي س��ار
نقاط والسنابس خامساً بتسع نقاط .بثالثة عرشة نقط��ة ،ومدينة حمد ثالثاً
الجول��ة الس��ابعة ستش��هد صداماً بني بإثنت��ي عرشة نقط��ة ،وميتل��ك فريق
س��لامباد والهمل��ة ،وال��زالق س��يالقي نادي عايل سبع نقاط يف املركز الخامس
أبوصيب��ع يف لق��اء صع��ب س��يرتبص ولديه مباراتني سهلتني يُتوقع أن يحصد
في��ه أبوصيبع بالزالق إليق��اف تقدمه نقاطهام ويصل إىل النقطة الثالثة عرشة
م��ن جهة وللقف��ز إىل املركز الثاين عىل متأم ًال خس��ارة ن��ادي س��ار يف مباراته
أمل ف��وز الهملة عىل س��لامباد للظفر األخ�يرة يف دور املجموعات أمام فريق
بالوصافة املؤهلة إىل الدور ربع النهايئ ن��ادي املعامري لكنه س��يصطدم بفارق
من الدوري.
املواجهة املبارشة مع فريق نادي س��ار،
وكان مركز ش��باب السنابس قد أوقف وحينها س��يتأهل س��ار إىل ربع النهايئ
زح��ف فريق مرك��ز ش��باب الهملة يف حسبام تقتضيه الئحة الدوري.
الجولة السادس��ة بف��وزه عليه بهدفني كرانة سيالقي فريق نادي اتحاد الريف
دون مقاب��ل وحرمه م��ن املركز الثالث يف الجولة السابعة األخرية ،وهي مباراة
وأبقاه رابعاً وهدد تأهله إىل ربع نهايئ من الناحية النظرية سهلة ،ألن الفريق

السادس اتحاد الريف لديه سبع نقاط
فق��ط ،لكن��ه فريق قوي يض��م العبني
قادرين ع�لى الفوز ،وه��و أحد الفرق
املحرية يف الدوري إىل جانب فريق مركز
شباب الش��اخورة برتدي نتائجهام رغم
قوتهام.
س��ار س��يلعب مبارات��ه األخ�يرة أمام
املعامري الذي ينتعش بتصاعد مستواه،
وس��يقبض عىل الفرصة ،ألن خس��ارته
وفوز فريق مركز مدينة حمد الش��بايب
املتوق��ع عىل القادس��ية س��تبقيه ثالثاً
وس��يكون مدينة حمد ثانياً وهو املركز
املؤهل إىل املرحلة الثانية من الدوري.
س��ار يضم عن��ارص قادرة ع�لى صناعة
الفرص ومنها الس��يد محمد حسني تاج
صاحب لق��ب أفضل الع��ب يف دوري
خالد بن حمد السادس للصاالت ،وهو
يجي��د صناعة الفرص والتمريرات بدقة
ويعتمد عىل اللعب السهل البعيد عن
التعقيد واالحتفاظ بالكرة.
وأضاع فري��ق نادي ع��ايل بغياب أبرز
العبي��ه ألس��باب مختلفة عىل نفس��ه
فرص��ة مواصل��ة مش��واره يف ال��دوري
بتلقيه خسارتني ،األوىل من فريق كرانة
بهدف�ين دون مقابل والثانية من فريق
نادي سار بالنتيجة ذاتها واختار طريقاً

قبض فريق مركز ش��باب دمستان عىل
صدارة املجموعة الرابعة برصيد س��تة
عرشة نقط��ة تاركاً فريق نادي بوري يف
املرك��ز الثاين ،إال أنه تع��ادل يف الجولة
الخامس��ة مع فريق نادي باربار بثالثة
أهداف ملثلها ،وأخر هذا التعادل تقدمه
مقابل اقرتاب باربار بثالثة عرشة نقطة
يف املركز الثال��ث ،ويالحقه فريق نادي
أم الحصم الرابع باثنتي عرشة نقطة.
وس��يصطدم املتصدر دمستان بوصيفه
ن��ادي ب��وري يف املباراة األخ�يرة ،فيام
يخوض نادي باربار مباراة س��هلة أمام
نادي بني جمرة س��ابع الرتتيب بثالث
نقاط فقط.
العب��و دمس��تان أحدثوا طف��رة كبرية
عىل مس��توى النتائج يف النسخة الثانية
بعد إحرازهم مركزاً متأخراً يف النس��خة
األوىل بتش��كيلة شابة متيزت بأداء قوي
واس��تغالل الف��رص واللعب الس��هل،
لذلك تربعوا عىل قمة املجموعة ،بينام
يالح��ق بوري دمس��تان معتم��داً عىل
أسامء متميزة رغم خروج بعضها للعب
يف األندية األخرى املس��جلة يف االتحاد
البحريني لكرة القدم ،إال أن قرية بوري
تنتج العبني ميت��ازون بالرباعة منذ أكرث
من خمس��ة وعرشين عام��اً ويحرزون
البطوالت.
وعىل الورق فإن مباراة أم الحصم الرابع
سهلة ضد فريق مركز شباب الشاخورة
األخري بدون رصيد ،إال أن األخري يكافح
حتى آخ��ر اللحظات وبحض��ور متميز
ع�لى مقاعد البدالء وهو أمر يُحس��ب
للفريق وجهازه الفني وإدارته الحارضة
بق��وة من��ذ املب��اراة األوىل وحتى آخر
لقاء خاضه ضد فريق نادي باربار التي
خرسها بهدفني مقابل هدف واحد ومل
يي��أس ،وهو ما يجعل مباراة أم الحصم
ضد الش��اخورة صعبة ع�لى األول رغم
تردي نتائج الشاخورة وخلو رصيده من
النقاط.
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بين شح الطين وغالء الكيروسين
معامل عالي تصارع من أجل البقاء

الفخار
إلى اندثار

مصادرة أراضي
معامل الفخار...
وعقود عمرها 15
عاما لم تر النور

ليلى مال اهلل

يف ع��ايل (قري��ة الفخ��ار) ت�ص��ارع �أق��دم حرفة عرفه��ا الإن�سان م��ن �أجل
البق��اء ،احلرف��ة الت��ي متر�سها الآب��اء والأج��داد من��ذ �آالف ال�سنني باتت
اليوم حمال ثقيل على كاهل �أ�صحاب املعامل ،فهم ال ي�أمنون على باب رزقهم
يف وقت تنذر معطياته باندثار مهنة الأجداد .ورغم انطفاء �شعلة �صناعة
تخب �ش��علته بعرقه املت�ص��بب على
الفخار يقف عامل الفخار قرب فرن مل ُ
جبين��ه يداع��ب الط�ين الأحم��ر بيدي��ه العاريتني وبلم�س��ات ح��ب مازجا
م�ش��اعره بدقة ورقة يف تفا�صيل العجني ب�أنامله� ،ساقيا �إياها من م�شاعره
لي�ش��كل به��ا قارورة فخارية قد تتزين ب�ألوان الطي��ف �أو تبقى بلون الطني
الذي �ألقت عليه ال�شم�س �شيئا من نورها ليزيدها بريقا.

مرافق المصانع
أكشاك خشب
وصفيح

ت���ه���م���ي���ش إع��ل��ام�����ي وإع��ل��ان�����ي ل���ل���ح���رف���ة ال���ت���راث���ي���ة
 7معامل

تخ���وف �أ�صح���اب م�صانع الفخ���ار ال تخفيه
تطمينات هزيل���ة ووعود براق���ة مل تتحقق بعد
م�ض���ي �سنوات عليها وع�ب�ر –”البالد”  -نقلوا
هواج�سهم من اندثار مهنته���م الرتاثية ،والتي
مل يتب���ق منه���ا �إال  7معام���ل حتت�ضنه���ا قري���ة
الفخار ،هذا التخوف بد�أ من تهاون كل اجلهات
الر�سمية من مد ي���د العون لهم للنهو�ض بهذه
احلرفة الى م�صاف القطاعات ال�سياحية الأخرى.

الطين المحروق

�ش���ح الطني وتعرق���ل توف���ره يف كثري من
الأوق���ات يعط���ل عم���ل امل�صانع ،وكي���ف بهم
وه���ي اخلامة الأ�سا�سية التي تق���وم عليها هذه
ال�صناعة ،ففي الوقت التي حتافظ الدول على
م�ؤهالته���ا الرتاثي���ة تفتقر �صناع���ة الفخار �إلى
توفر اهم مقوماتها من املواد الأولية.

 5أضعاف

ت�صوير :عبدالر�سول احلجريي

ب��رم��ي��ل ال��ك��ي��روس��ي��ن ب���ـ  32دي����ن����ارا ب����دال م���ن 5

الكريو�س�ي�ن ومن���ذ ع���ام ون�ص���ف الع���ام
ت�ضاعف �سعره بعد �إلغاء الدعم عم املحروقات،
فبع���د �أن كان �سع���ر الربميل الواح���د  5دنانري
ت�ضاع���ف �سع���ره لي�ص���ل  32دين���ارا� ،أكرث من
خم�س���ة �أ�ضع���اف �سعره الأ�صل���ي وال بديل عنه.
فح���رق (الطني املح���روق) جي���وب وميزانيات
امل�صانع دون رحمة.
ورغم التطمينات بتخ�صي�ص ميزانية لدعم
ال�صناع���ة الرتاثية يف ��ش�راء الكريو�سني� ،إال �أنه
بع���د م�ضي ه���ذه الف�ت�رة تقف هيئ���ة البحرين
لل�سياح���ة واملعار����ض متفرج���ا و�شاه���دا على
تدهور �صناعة الفخار دون �أن حترك �ساكنا.

غياب الترويج

حماوالت �أ�صحاب امل�صانع جلذب ال�سياح ال
تكفي لتوجيه الأنظار نحو معار�ضهم التي تخلو
يف �أيام كثرية من ال���زوار وال�سياح� .أما اجلهات
الر�سمي���ة ،فلم توجه دف���ة ال�سياحة نحو �شاطئ
الفخار ال���ذي يعاين العزلة و�س���ط قريته بعيدا
كل البعد عن �أعني مريديه.
توج���ه ال�سياحة مل�صانع الفخ���ار ومعار�ضه
تن�شيط لل�سياحة يف البحري���ن وانعا�ش للمواقع
ال�سياحي���ة هكذا يرى �أ�صح���اب املعامل الفكرة
من دعم منتوجاتهم و�صناعاتهم

وحدات الحرفيين

كي���ف ل�صناع���ة �أن تق���اوم وت�صم���د دون
�أن يطمئ���ن القائم���ون عليه���ا عل���ى اخلام���ات
الأ�سا�سي���ة فيها ودون �أن يك���ون لهم احلق يف
جتهي���ز معار�ضه���م مبا يكفل له���ا وجها تراثيا
وح�ضاري���ا يخرب مبا كان يف املا�ضي بوجه يليق
بال�سياحة وال�سياح .فالوعود ب�إعادة بناء م�صانع
الفخار على الطريق���ة املعمارية والرتاثية حلم
مل يتحق���ق وتبخ���رت ميزانيت���ه املتخ�ص�صة له
قبل �أن تهدم طوبة من هذه امل�صانع القدمية.
�أما ما يطمح له �أ�صحاب احلرفة هي وحدات
�إنتاجي���ة جمه���زة مبرافقه���ا تلي���ق بالعامل�ي�ن
فيه���ا والزائري���ن وال�سي���اح بدال م���ن الأك�شاك
التي يعتمده���ا �أ�صحاب املعامل لتكون دورات
مياه لل���زوار ال متثل وجه ال�سياحة التي تعد به
اجلهات الر�سمية.

مصادرة األراضي
م�ص����ادرة الأرا�ضي التي تق����وم عليها
م�صان����ع الفخ����ار م����ن جان����ب هيئ����ة الآثار
وال�سياح����ة �سابقا يه����دف لأن حتافظ هذه
ال�صناعة على مكانتها التاريخية.
وبذل����ك ح����رم �أ�صحابها الت����ي ورثوها

�أب����ا عن ج����د من حقوقه����م يف �أن تكون غري
م�سجلة ب�أ�سمائهم وال ي�سمح لهم بالتعديل
والبن����اء فيها وتطويره����ا لإنعا�ش حرفتهم
الرتاثية �شيء �آخر.
ويعرب �أ�صح����اب امل�صانع ع����ن الوعود
ب�إ�ص����دار عقود حتفظ حقه����م يف املعامل،
والت����ي م�ضى عليها  15عاما بال�رساب الذي

لن ينال.
وبذلك تبق����ى م�صانع ومعار�ض الفخار
تكبله����ا �أك�ش����اك ال�صفي����ح واخل�شب التي
تهرتئ م����ع الزمن وال يج����د العاملون فيها
ب����دا م����ن جتديدها كل ف��ت�رة عله����ا ت�سرت
الإهم����ال والتهمي�����ش ال����ذي تعاني����ه هذه
احلرفة الرتاثية.

سيارات
السنة العاشرة  -العدد 3603

األحــد
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إعداد :طارق البحار

ك�شف���ت مر�سيد�س ع���ن �صغريته���ا  SLCموديل 2019
بتحديث���ات جدي���دة وذل���ك يف حماولة لرف���ع مبيعاته���ا التي
تع���اين منذ فرتة .تعت�ب�ر  SLCمناف�سة مبا��ش�رة لبي �أم دبليو
 Z4التي اختفت من الأ�سواق منذ �أكرث من عامني؛ نظرا لعمل
ال�رشك���ة البافارية على تطوير جيل جديد كليا اقرتب و�صوله،

مسافات

وه���ذا يعني حمال �أكرب عل���ى  SLCالتي يج���ب �أن تكون على
ق���در املناف�سة ولذلك وفرت لها مر�سيد�س حتديثات جديدة
تظه���ر يف اخلارج ع�ب�ر امل�صابيح الأمامية الت���ي �أ�صبح LED
قيا�سية� ،إ�ضافة �إلى حتكم داخل���ي مزدوج بالتكييف ،و�أخريا
وفرت مر�سيد�س لون جديد حتت ا�سم رمادي .Graphite
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النترا
ج���اءت هيونداي الن�ت�را  2019بت�صميم خمتل���ف متاما عن
باق���ي �سي���ارات ال�رشكة ،واجته���ت هيون���داي فيه �إل���ى الزوايا
احل���ادة ب�ش���كل كبري عك�س ما ن���راه يف خمتلف �سي���ارات ال�رشكة
الباقي���ة وحتدي���دا فيلو�س�ت�ر اجلديدة .م���ن الأم���ام يظهر �شبك
هيون���داي ال�ضخم ب�شكل وا�ض���ح وتت�صل به امل�صابي���ح بزواياها
احل���ادة ،والتي تظهر بث�ل�اث عد�سات منف�صلة ،بينم���ا تظهر اخللفية
مب�صابي���ح جديدة حتمل ت�صميما حادا ه���ي الأخرى وتنك�رس مع خط ال�صندوق
اخللف���ي .تكتمل التحديثات اخلارجية بجنوط مقا�س � 19إن�ش جديدة .الداخلية ،بدورها ح�صلت
عل���ى كون�سول و�سطي جديد بت�صميم �أف�ضل ومقود بت�صميم ريا�ض���ي �سبق و�إن ر�أيناه يف �شقيقتها
فيلو�س�ت�ر .النظام الرتفيهي يتوف���ر الآن ب�شا�شتني الأولى مبقا�س � 7إن����ش والثانية مبقا�س � 8إن�ش،
ويدعم كالًّ من �آبل كاربالي و�أندرويد �أوتو.

ليفانتي “”GTS
قدم���ت  Maseratiن�سخ���ة تتمت���ع ب����أداء ق���وي من
�سيارتها الريا�ضية املتع���ددة اال�ستخدامات ،Levante
حمل���ت ا�س���م “ ”GTSذات الأداء املتف���وق ،التي تنب�ض
مبحرك مك���ون من ثم���اين �أ�سطوانات وب�سع���ة  3.8لرتات،
بق���وة  550ح�صان���ا ،و 730نيوتن/م�ت�ر م���ن عزم ال���دوران،
لتكون �أقوى بنحو  40ح�صانا ،مقارنة بن�سخة “تورفيو”.
وي�ضم���ن نط���اق الق���وة اجلديد منح ن�سخ���ة “ ”GTSمع���دالت �أداء �أعل���ى ،يف ظل قدرة
ال�سي���ارة اجلديدة على بلوغ �رسعة  100كيلوم�ت�ر يف ال�ساعة ،انطالقا من حال الثبات يف 4.2
ث���وانٍ  ،م���ع قدرتها �أي�ضا على بل���وغ �رسعة ق�صوى ت�صل �إلى  292كيلوم�ت�را يف ال�ساعة .كما
منح���ت “مازيراتي” مل�س���ات خا�صة ل�سيارتها “ليفانتي  ”GTSم���ع مظهر خارجي ريا�ضي،
ف�ضال عن مق�صورة داخلية تزخر بك�سوة جلدية فاخرة بالكامل من نوع “.”Pieno Firo

 500إكس
قدم���ت �رشكة في���ات �سيارتها � 500إك����س قبل نحو 4
�سنوات ،والآن ها هي تن�رش �صورة ت�شويقية لن�سخة 2019
املح�سنة منها.
وتظهر ال�صورة الت�شويقي���ة �أن الن�سخة املح�سنة من
ال�سيارة �ستتمتع مبقدمة بت�صميم جديد وم�صابيح �أمامية
جديدة ملفتة لالنتباه؛ لأنها تتمتع مب�صابيح  LEDمدجمة.
وباالنتق���ال قلي�ل�ا نح���و الأ�سف���ل ميك���ن مالحظ���ة وجود
م�صابي���ح �ضباب بت�صميم جديد وم�صابي���ح  LEDدائرية ال�شكل
حتي���ط بالغمازات .وعلى الرغم من �أن ال�ص���ورة الت�شويقية ال تك�شف الكثري من التفا�صيل،
�إال �أن بع����ض ال�ص���ور التج�س�سية ال�سابقة كانت قد ك�شف���ت �أن ال�سيارة �ستتمتع ب�صادمني
جديدي���ن وم�صابيح خلفية �أنيق���ة الت�صميم .وكانت بع�ض التقاري���ر ال�صحفية ال�سابقة قد
�أ�شارت �إلى �أنه �سيتم الك�شف عن فيات � 500إك�س  2019خالل ف�صل اخلريف املقبل.

“تويوتا” ترفع مستوى التحدي في أفالون 2019

�ست�صل البحرين قريبا موديل القمة م ن To y
 otaوهو موديل  Avalonاجلديدة بالكامل ،والتي
تنفرد مبميزاتها و�شكلها اجلديد عن باقي �سيارات
ال�سيدان العائلية تنتجهما ال�رشكة نف�سها ،ووهما
 Toyota Camryو”لكز�س و ،”,ES ,IS,GS
ول��ه��ذا قامت بتغيري ج��ذري يف ط��رازه��ا املنتظر
 Avalon 2019بتقنيات جديدة وذكية حتجزها
يف مكتنة مرموقة بني ال�سيارات يف البحرين اليوم.
و�صممت ال�رشكة هذا اجليل على قاعدة عجالتها
 TNGAب��ط��ول  2.87م�تر ،و���س��اع��د ذل��ك على
تقدمي ال�سيارة ب�أبعاد خمتلفة �أكرب من املوديل
احلايل ،وبلغ طولها  4.97مرت وعر�ضها  1.84مرت
وارتفاعها  1.43مرت .ومن حيث الت�صميم اخلارجي
كانت مقدمة ال�سيارة م��زودة ب�أجزاء �ضخمة منها
�شبكة التهوية الأمامية ،وهو الأمر الذي جعل البع�ض
ي�شبه هذا املوديل ب�سيارات لكز�س الأخ�يرة التي
حملت �أي�ضا �شبكة تهوية �أمامية كبرية ،كما حملت
ال�سيارة م�صابيح �أمامية رفيعة وعري�ضة ،و�ساهمت
هذه العوامل يف منح مظهر حاد وقوي لل�سيارة.
�ستتوفر ���س��ي��ارة �أف���ال���ون  2019مب��ح��رك 6
�سلندرات �سعة  3.5لرت ،قادر على توليد قوة 301
ح�صان� ،إ�ضافة �إل��ى ن�سخة هجينة قد تعتمد على
حمرك من � 4سلندرات� ،سعة  2.5لرت يعمل على
البنزين وحمرك �آخر كهربائي يولدان معا قوة 208
�أح�صنة� .شملت التغيريات التي طر�أت على �أفالون
الواجهة الأمامية كما ذكرنا لل�سيارة املميزة
وخا�صة ال�شبكة التي ت�شبه ال�شبك الأمامي
يف ���س��ي��ارات لكز�س ،وال���ذي يعطيها
�شكال ري��ا���ض��ي��ا ،ت�صميم خا�ص
ب��ه��ا دون ع��ن ك��ل ال�����س��ي��ارات
املناف�سة يف ال�سوق اليوم.
ويف داخل �سيارة �أفالون
 2019تربز الفخامة التي
اعتادت تويوتا تقدميها يف
�سيارات لكز�س ،فبخالف
املقاعد اجللدية الفارهة،
ومل���������س����ات ال��ت�����ص��م��ي��م
ال��ع����صري��ة واجل����ذاب����ة ،مت
ت��زوي��د املق�صورة ببع�ض
ال���ع���ن���ا��ص�ر امل���م���ي���زة م��ث��ل
�إم����ك����ان ���ش��ح��ن ال��ه��وات��ف

“جي إم سي” تقدم الجيل الثاني من صغيرتها “تيرين”
قدّم���ت “جي �إم �س���ي” اجليل الثاين م���ن �سيارتها
“تريي���ن” ،لتك�شف عن ف�صل جدي���د يف لغة الت�صميم
الهند�س���ي مع �سيارة تتمتع ببني���ة هند�سية ذكية ،جنح
م���ن خالله���ا ال�صانع الأمريك���ي يف تعزي���ز ح�ضوره على
�صعيد عالمة ال�سيارات الريا�ضية املدجمة ،خ�صو�صا �أن
“تريين” اجلديدة ،باتت �أكرث تنا�سقا ومتعددة املهام
ب�ص���ورة ت�ضم���ن تلبي���ة كل االحتياج���ات اال�ستثنائي���ة
ل�رشيحة الباحثني عن مركبة مت���زج بني عنا�رص الرفاهية
وراحة الركوب ورحابة املق�صورة.
وجاءت “تريين” ،اجليل الث���اين ،مبق�صورة داخلية
�أك�ث�ر رحابة مقارن���ة بال�ساب���ق ،ف�ضال ع���ن خيارين من
املح���ركات اجلديدة ،املع���ززة بنظام التورب���و ،ب�سعتي
 1.5ولرتي���ن ،تت�صلة بناقل حرك���ة �أوتوماتيكي ،معزز
الكفاءة ،ومكون م���ن ت�سع �رسعات ،ويعد الأول من نوعه
يف �سيارات “جي �إم �سي”.
وت�أت���ي “تريين” ،اجلي���ل الثاين ،بث�ل�اث فئات من
التجهيزات الفاخرة ،بدءا من فئة “ ،”SELو�صوال للفئة
الثانية “ ،”SLTوانتهاء بالن�سخة الأعلى “دينايل” التي
حافظ���ت على الزخم الذي �صمّم به اجليل الأول من هذه
ال�سي���ارة ،على �صعي���د املكونات الفاخ���رة� ،سواء على
�صعيد الهي���كل اخلارجي الزاخر بعنا�رص الكروم� ،أو على
�صعيد مكونات املق�صورة الداخلية التي تتمتع بعنا�رص
ناعم���ة امللم�س ،بجانب ك�س���وة جلدية فارهة ،ف�ضال عن
اجليل الأحدث من التقنيات التكنولوجية.

ويرمز ال�شكل اخلارجي اجلريء ل�سيارة اجليل الثاين
من “تريين” �إلى ف�صل جديد يف لغة الت�صاميم اخلا�صة
بعالم���ة “ج���ي �إم �سي” ،ما يدع���م �سل�سل���ة التميز التي
ا�شتهرت بها ه���ذه العالمة مع عنا�رص �أكرث قوة وجاذبية
وتنا�سق���ا ،تربز مع مي���زات ال�شبك الأمام���ي والت�صميم
الع��ص�ري للم�صابي���ح الأمامية ،ف�ضالً ع���ن تطوير �شكل
ال�سيارة الذي منحها انخفا�ضا مميزا يتنا�سب مع اندفاع
الهواء بكفاءة وهدوء مثاليني.
كم���ا ح�صل���ت ال�سيارة عل���ى ناقل حرك���ة �إلكرتوين
دقيق ،مت دجمه عرب �أزرار بلوح القيادة ،ما يعك�س اللغة
الت�صميمي���ة احلديث���ة الت���ي اعتمدتها “ج���ي �إم �سي”،
خ�صو�ص���ا ً �أن الناق���ل اجلدي���د �ألغى مفه���وم الت�صميم
التقلي���دي لع�صا ناق���ل احلركة ،وبالتايل �أت���اح م�ساحة
�أكرب للتخزين يف الكون�سول الو�سطي.
وبال�صورة ذاته���ا ،ح�صلت “تريين” ،اجليل الثاين،
على موا�صفات قيا�سية جديدة من نظام “جي �إم �سي”
املميز للتحكم يف الدفع من جانب ال�سائق بح�سب ظروف
القيادة ،وتعترب بع�ض العنا�رص كنمط اال�ستجابة لنظام
الت�س���ارع ،مثالية لنماذج القي���ادة املختارة� ،إذ يت�ضمّن
منط الدفع الإجم���ايل نظام الدف���ع اال�ستثنائي الأمامي
الذي ي�ستخ���دم لتقلي�ص االحت���كاك وخف�ض ا�ستهالك
الوق���ود ،كما يقدم منط الدفع الإجمايل كل مزايا الدفع
الرباع���ي الفعال ،على �صعيدي الثب���ات وراحة الركوب
ودقة املناورة.

الذكية ال�سلكيا ،،كما تتمتع ال�سيارة بو�سائد
هوائية �أمامية وجانبية وخلفية ،ونظام مكابح �ضد
اال�صطدام وكامريا بانورامية مع �أجهزة ا�ست�شعار
وق��وف ال�سيارات ،ويتو�سط الكون�سول الو�سطي
�شا�شة مبقا�س � 7إن�ش للنظام الرتفيهي اجلديد
 ،Entune 3.0الذي يوفر جتربة حم�سّ نة وحتكم
كامل بخ�صائ�ص ال�سيارة ،مع دع��م �آب��ل كاربالي
و�أندرويد �أوتو ،و�أخرياً نظام �صوتي فاخر اختياري
من  JBLوبع�ض الإ�ضافات التقنية مثل ال�شحن
الال�سلكي  Qiللهواتف املحمولة ،و 5فتحات .USB
حتمل �أفالون  2019كذلك �شا�شة عر�ض �أمامية
(بروجكرت) مبقا�س  10ان�ش هي الأك�بر يف فئتها
على الإط�ل�اق� .سيكون متاحا لل�سائقني � 3أمن��اط
للقيادة :البيئي ،العادي ،الريا�ضي ،وبفئة تورينج
توفري منط رابع وهو
الأع��ل��ى تكلفة �سيتم

الريا�ضي بل�س ،و�إلى جانب ذلك ف�إن �أفالون 2019
ت�ستفيد من التحكم الن�شط بال�ضو�ضاء ،حت�سني
�صوت املحرك ،وكذلك نظام عادم جديد .هنالك
مميزات مل�ساعدة ال�سائق متاحة كذلك بينها مراقبة
البقعة العمياء ،تنبيه مرور امل�شاة باخللف ،م�ساعدة
الرجوع للخلف ،ر�ؤية بانورامية يراقب بها النظام
حميط ال�سيارة لتنبيه ال�سائق� ،سونار ذكي للت�أكد
من خلو الطريق من العقبات �أثناء الركن ،وكذلك
نظام فرملة �أوتوماتيكي.
�أف��ال��ون هي �سيارة �أنتجتها �رشكة تويوتا يف
الواليات املتحدة الأمريكية العام  1994ثم بد�أ
�إنتاجها كندا وغريها من الدول .طرحت �رشكة تويوتا
عدة �أجيال من ال�سيارة :الأول من العام � 1994إلى
العام  1999والثاين يف الفرتة من � 1999إلى 2004
والثالث من العام  2004حتى  2011والرابع من
العام  2011حتى  2012واخلام�س من 2013
حتى الآن م��ع م��ودي��ل القمة يف ،2019
وك����ان ���س��ب��ب �إن��ت��اج��ه��ا يف ال��والي��ات
املتحدة مللء مكان تويوتا كراون
ال��ت��ي ت��وق��ف �إن��ت��اج��ه��ا ال��ع��ام
 1992يف �أمريكا �إال �أن كراون
ك���ان���ت ك���ان���ت ذات دف��ع
خلفي وحمركها مكون من
� 6أ���س��ط��وان��ات على خط
م�ستقيم ،و�أف��ال��ون ذات
جر �أمامي وحمركها مكون
م��ن � 6أ���س��ط��وان��ات على
�شكل  Vوكانت ال�سيارة
�صغرية يف البداية �إال �أنها
�أ�صبحت متو�سطة احلجم
الحقا ً.

بي أم دبليو تكشف عن Z4 M40i

ك�شف���ت ب���ي ام دبليو ع���ن الفئة
الأعلى من  ،Z4وهي  Z4 M40iالتي
تبدو جميلة باللون الأحمر وبت�صميمها
اجلدي���د كليا ،وال���ذي ال يختلف كثريا
ع���ن الن�سخ���ة االختباري���ة الت���ي القت
�إعجاب النق���اد واملتابع�ي�ن ،املقدمة
حت�صل على م�صابيح خمتلفة كليا عن

باق���ي �سيارات ال�رشكة م���ع العديد من
خطوط الت�صميم املمي���زة يف ال�صدام
وال�شب���ك الأفق���ي ال�شه�ي�ر بال�رشك���ة
البافاري���ة .م���ن اخللف ن���رى م�صابيح
�أفقية �شبيهة ب�شقيقتها الفئة الثامنة
وبع����ض خم���ارج اله���واء املمي���زة يف
ال�صدام مع خمارج العادم الثنائية.

ب���ي ام دبلي���و اهتم���ت كث�ي�را
بداخلي���ة  Z4التي لطامل���ا كانت �أقل
و�أرخ����ص من باقي �سيارات ال�رشكة من
الداخ���ل .تكتمل الداخلي���ة بالعدادات
الإلكرتوني���ة ب�شا�ش���ة مقا�سه���ا 12.3
�إن�ش و�شا�ش���ة �أخرى للنظام الرتفيهي
لن تقل عن � 8إن�ش.

نيسان باترول تايتانيوم  ...V8قمة الفخامة
ك�شفت �رشك���ة “ني�س���ان” النقاب عن
التحديثات واملميزات اجلديدة التي متت
�إ�ضافته���ا �إل���ى �سي���ارة “ني�س���ان باترول
تايتاني���وم  ،”V8وت�ب�رز �ضم���ن قائم���ة
التحديثات اجلديدة ،خا�صية �إغالق الأبواب
تلقائيا ،وتزويد مق�صورة ال�سيارة ب�شاحن
ال�سلك���ي للهاتف الذي ميك���ن ال�سائق من
و�ضع هاتفه املحم���ول يف قاعدة خم�ص�صة
لل�شح���ن الال�سلك���ي ،و�صوال �إل���ى ح�صول
ال�سي���ارة على نظام ر�صد النق���اط العمياء
يف املراي���ا اجلانبية ال���ذي يعمل على تنبيه
ال�سائق من الأج�سام املقرتبة من اجلانبني
با�ستخ���دام �أجه���زة ا�ست�شع���ار موجودة يف
نهاية خلفي���ة ال�سيارة .كما تت�ضمن �سقف

“�إلكانرتا” امل�ضيء ،و�شارة “التايتانيوم”،
ف�ضال عن تطبيق “ني�س���ان �سمارت كارز”

الذي يعمل على ت�شغيل حمرك ال�سيارة من
خالل الهاتف الذكي.
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 26أغسطس
1883
ان�����ف�����ج�����ار ب����رك����ان
ك����اراك����ات����او خملفا
 163ق��ري��ة م��دم��رة
و 36380قتيال.

23

1920
التعديل التا�سع ع�رش
للد�ستور الأمريكي،
وال����ذي م��ن��ح امل����ر�أة
ح�����ق ال���ت�������ص���وي���ت،
ويحتفل بهذا اليوم
يف الواليات املتحدة
بيوم م�ساواة املر�أة.

الحمل:
املف�ضلة �أبداً.
ّ
االنتظار لي�س هوايتكِ

الثور:
اب���د�أ بو�ضع خط���ة وترتي���ب خطوطها
العري�ضة.

1936

الجوزاء:
الرتكيز املع���دوم ي�شكّ ل ل���كِ م�شكلة
حقيقية.

بريطانيا توافق على
�إعطاء م�رص ا�ستقالل
جزئي مقابل تثبيت
���س��ي��ط��رت��ه��ا ال��ت��ام��ة
على قناة ال�سوي�س
(�أل������غ������ي������ت ه�����ذه
املعاهده يف � 8أكتوبر
.)1954

السرطان:
حاول معرفة الأ�سب���اب قبل ال�رشوع يف
احلل.

األسد:
حاف���ظ عل���ى ر�شاقت���ك وابتع���د ع���ن
التدخني.

العذراء:
�أهم �شيء هو درا�س���ة امل�رشوع من كل
جوانبه.

الميزان:

إلهام علي تكشف تفاصيل مسلسل “بشر ”2
ك�شف���ت الفنان���ة �إله���ام علي عن
انتهائها من ت�صوير م�سل�سلها اجلديد
“ب��ش�ر  ، ”2وال���ذي ينتم���ي لنوعي���ة
م�سل�س�ل�ات الفانتازي���ا ،والتي تتناول
ق�صة خمتلفة خ�ل�ال كل حلقة ،بح�سب
موقع “الراي”.
و�أو�ضح���ت “�إلهام” �أنه���ا ت�شارك
بالعم���ل بتقدمي � 11شخ�صية خمتلفة،
مما �شكل حتدي���ا كبريا لها ،م�ؤكدة �أن
العم���ل مت ت�صوي���ره كام�ل�ا يف جنوب
�إفريقيا ملدة �شهر كامل.
و�أ�شارت �إل���ى �أن ما لفت انتباهها
ه���و وجود فري���ق عمل فن���ي كامل من
هولي���وود مم���ا جعلها ت�شع���ر باختالف
كب�ي�ر ب�ي�ن �صناع���ة الف���ن يف الغ���رب
و�صناعت���ه بالوط���ن العرب���ي ،فه���م

الأكل امل�شبع بالدهون م�رض لل�صحة.

العقرب:
ترقي���ة قريب���ة �ستح�ص���ل عليه���ا يف
العمل.

القوس:
علي���كِ االنتظ���ار قليالً و�أخ���ذ مزيد من
الوقت.

الجدي:
الأع���داء كث�ي�رون من حولك���ظ ...انتبه
لهم.

الدلو:
ال ت�رسف يف العمل الليلي؛ لأنه متعب.

الحوت:
القرار �سيكون بيدك بخ�صو�ص نوعي

“على شنو” ...فقرات فنية تضحك الجمهور في العيد

يهتم���ون به كعم���ل �إبداع���ي ،بينما يف
الوط���ن العرب���ي ي���رون �أن الفن �شيء
معيب ويعمل���ون باجتهاد ،ولكن لي�س
بكف���اءة الغرب ،م�ضيف���ة �أنها تعلمت
منه���م االلت���زام واح�ت�رام املواعي���د
والعم���ل .ويعترب هذا اجل���زء الثاين من
امل�سل�س���ل ،وال���ذي عر����ض الأول منه
الع���ام املا�ض���ي وحقق جناح���ا كبريا.
وي�شارك ببطولة هذا اجلزء خالد �صقر،
في�ص���ل الدوخ���ي ،يف عبدالعزيز ،هند
حمم���د وغريهم الكث�ي�ر ،وم���ن ت�أليف
ور�شة كتابة ب�إ�رشاف حممد عبد ال�صمد،
وم���ن �إخ���راج ال�سع���ودي �سلط���ان �آل
عبداملح�سن يف �أولى جتاربه الإخراجية
الدرامي���ة ،ومن �إنتاج م�شرتك �سعودي
ـ م�رصي.

1940
الطائرات الربيطانية
تق�صف برلني للمرة
الأول������ى وذل�����ك ردا
على ق�صف الطائرات
الأمل���ان���ي���ة ل��ن��دن يف
اليوم ال�سابق وذلك
خالل احلرب العاملية
الثانية.

1944
�شارل ديغول يدخل
باري�س بعد حتريرها
م����ن ج����ان����ب ق����وات
احل��ل��ف��اء يف احل���رب
العاملية الثانية.

1953
ان��دالع ث��ورة مراك�ش
�ضد الفرن�سيني.

مسابقة اختيار ملكة جمال السياحة الفلبينية في البحرين

ت�صوير :ر�سول احلجريي

حمرر م�سافات

ق���دم �أحم���د �رشيف ورفاقه جن���وم ال�سو�شال ميدي���ا يف العي���د ال�سعيد عر�ضا
كوميدي���ا منوعا بعنوان “على �شنو” ،وهو عبارة ع���ن جمموعة من الفقرات الفنية
املتنوع���ة مع النجوم “فلربات�شي” و�ستاند اب كوميدي� ،إ�ضافة �إلى فيلم ق�صري
كومي���دي ،وذلك يف فندق ك���راون بالزار بادارة وتن�سيق كل م���ن حممد ال�سليطي
وعمر العمادي .وقد بد�أ �أحمد �رشيف بعر�ض م�شواره الفني عرب تطبيق الإن�ستغرام
من���ذ �سنوات ليعر�ض لقطات م�صورة خمتلف���ة تتحدث عن واقع احلياة واملواقف
اليومي���ة التي يتعر�ض لها املواطنون؛ لكونه �شخ�صا قادرا على التمثيل يف جميع
املواق���ف .فف���ي كثري من اللقطات امل�ص���ورة عر�ض �رشيف واق���ع احلياة اليومية
املنزلي���ة ،وكيف تت�رصف الأم مع �أبنائه���ا ابتدا ًء من تدري�سهم والفرق بينها وبني
الأجانب يف التدري�س ،وكيف تت�رصف �أثناء �صالتها ،وهي حتاول �أن ت�صل بر�سالتها
�إل���ى �أبنائه���ا يف الوقت نف�سه ،كم���ا يقدم لقطات قد يتعر����ض لها املتزوجون يف
حياتهم ،وكيف �أن واقع حياتهم يتغري بعد فرتة من الزواج.

شيماء سبت عن رحيل ياسر المصري“ :تمنيت الخبر إشاعة”

نع���ت الفنانة البحرينية �شيم���اء �سبت الفن���ان الأردين الراحل يا�رس
امل��ص�ري ،والذي وافته املنية عن عمر ناه���ز الـ  48عامًا� ،إثر حادث �سري
مبدينة الزرقاء .وكتبت “�شيماء” عرب ح�سابها الر�سمي مبوقع “تويرت”:
“فاجعة و�أكرب ال�صدمات بحياتي تلقي خرب وفاة �أخوي و�صديقي الغايل
الفن���ان الأردين يا�رس امل�رصي متنيت اخلرب �إ�شاعة ما كنت �أمتنى يف يوم
�أخذ ع���زاك..�إنا اهلل و�إنا اليه راجعون..اهلل يغف���ر لك ويرحمك وي�سكنك
رب ي�صرب قلب �أهلك وحمبينك� ..أح�سن اهلل عزاء الدراما العربية
اجلن���ةِّ ،
يف وفاة يا�رس”.
يذكر �أن يا�رس امل�رصي �شارك يف العديد من الأعمال الدرامية العربية
وامل�رصية �أ�شهرها“ :العهد” و”�أريد رجل” ،وفيلم “كف القمر”.

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

طارق البحار
ف���ازت  Arianne Deceree Viardoالبالغ���ة م���ن العمر
 23عامً���ا بلقب ملكة جمال ال�سياحة الفلبينية يف البحرين وذلك
يف م�سابق���ة كب�ي�رة �أقيم���ت م�ؤخ���را باململكة حت���ت عنوان The
 MUTYA NG PILIPINAS BAHRAIN 2018لإح���دى
العالم���ات التجاري���ة يف الفلبني ،و�ستمثل ال�شاب���ة �أريانا اجلالية
الفلبيني���ة يف البحري���ن يف ه���ذه امل�سابقة للبحث ع���ن �شخ�صية

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

جمالية ثقافية يف الفلبني بتاريخ � 16سبتمرب املقبل ومب�شاركة
العدي���د من اجلاليات الفلبينية املتواجدة خارج وداخل الفلبني،
ومن �ضمنها مملكة البحرين.
مت �إجراء عدد من اجلوالت التمهيدية للم�سابقة يف اململكة،
وقدم �أكرث من  12من الفتيات ترتاوح �أعمارهن ما بني  18و25
عر�ض���ا خمتلفًا من االزي���اء والثقافة ال�شعبي���ة يف املالب�س
عامً���ا ً
مب�شاركة ع���دد من امل�صمم�ي�ن البحرينيني الذين قدم���وا �أزياء
م�ستوحاة من ال�رشق الأو�سط مبزج خا�ص مع املالب�س الفلبينية.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

مواقيت
الصالة

الفجــر3:52 :
الظهـر11:40 :
العصــر3:11 :
المغرب6:05 :
العشاء7:35 :

األخيرة

لإلعالن على

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º
الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

@albiladnews www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

الطق�س ح�سن ولكن مع غبار
الليل
خفي���ف يف وق���ت حلق م���ن بغداد
46º 29º
ويتحول �إلى حار يف النهار.

الكويت

أبوظبي

44º 35º

مسقط
32º 27º

12:14
10:44

05:08

عمان

القاهرة

35º 21º

عا�شت املذيعة الرو�سية داليا كوزلزفا ،مرا�سلة قناة رو�سيا  24حلظات حرجة ،قبل
�أيام �أثناء مقابلتها وزير التجارة وال�صناعة الرو�سي ،ديني�س مانتوروف.
فبينما كانت توج���ه �أ�سئلتها للوزير ،بدت عيناها غريبتني ،وكادت تفقد توازنها،
م���ا دعا امل�س����ؤول الرو�سي �إل���ى “جندتها” و�إم�ساكها قب���ل �أن ت�سق���ط� ،إال �أنها �رسعان
م���ا ا�ست�أنف���ت �س�ؤالها ،على الرغم م���ن توعكها� .إال �أن التعب مل يرحمه���ا على ما يبدو،
ففق���دت توازنه���ا جم���دداً ،لت�سق���ط �أر�ضا ً ه���ذه املرة ،رغم جن���دة الوزير ال���ذي حاول
التقاطها ،مب�ساعدة �سيدة كانت موجودة �أي�ضا ً .لكن املرا�سلة عادت وا�ستعادت قواها
بعد حلظات ،بح�سب ما �أفادت و�سائل �إعالم رو�سية.

38º 21º

الدوحة
36º 33º

الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

06:26

@albiladpress

@albiladpress

ارتفاع امل���وج من قدم �إل���ى � 3أقدام .درجة
الرياح متقلبة االجتاه من � 5إلى  10عقد
بيروت
23º
� 28ºشمالية �إلى �شمالي���ة �رشقية من  10احلرارة العظمى 41 :م ال�صغرى 28 :م ،الرطوبة
ولكنه���ا
الن�سبية العظمى % 80 :وال�صغرى.% 20 :
�إلى  15عقدة �أحيانا يف النهار.

38º 32º

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

11:54

e-mail: local@albiladpress.com

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم

05:02

األحــد
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

مذيعـة تفقـد الـوعي
علـى الهـواء

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

“نا�سا” متنح فر�صة اللتقاط “�سيلفي يف الف�ضاء”
ه���ل تلتق���ط �صور ال�سيلفي يف كل مكان تذهب �إليه؟ �أم���ا زلت تبحث عن مكان جديد
وغ�ي�ر معتاد؟.ح�سنا ،وكال���ة الطريان والف�ضاء الأمريكية (نا�س���ا) تر�شح لك �أماكن كثرية
خارج الكرة الأر�ضية ،دون �أن تربح مكانك.
فبف�ض���ل تطبيق �أ�صدرته الوكالة على متجري “غوغل” و”�أبل” ،ميكن ملحبي ال�صور
الذاتي���ة �أو كم���ا يطلق عليها “ال�سيلف���ي”� ،أن يروا كيف يظهرون يف بدل���ة الف�ضاء خارج
الأر����ض دون املرور بتدري���ب �صارم .وي�رشح خمترب الدفع النف���اث التابع لوكالة الطريان
والف�ض���اء الأمريكي���ة (نا�سا) تطبيق  NASA Selfiesاجلديد ب�أن���ه يلتقط �صور �سيلفي
يف بدلة ف�ضائي���ة افرتا�ضية ،تظهر �أمام مواقع كونية رائعة ،مثل ال�سدمي اجلبار �أو و�سط
جم���رة درب التبانة .وبكل ب�ساطة ميكنك اختيار اخللفي���ة املالئمة ،والتقاط ال�صورة قبل
م�شاركتها على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويحت���وي التطبي���ق على  30خلفي���ة متنوعة ،كلها �ص���ور حقيقية للف�ض���اء التقطها
تل�سكوب “�سبيتزر” الف�ضائي ،الذي �أحتفل بعيده اخلام�س ع�رش �أم�س ال�سبت.

•�أطفال يلعبون على �شاطئ يف كابورغ� ،شمال غرب فرن�سا (�أ ف ب)

م�س��ابقة للع��زف عل��ى
“�آالت وهمية”
احت�شد حمبو “التظاهر بالعزف على الغيتار”
يف مدينة �أولو الفنلندية ،لتقدمي �أف�ضل ما لديهم
عل���ى �آالته���م الوهمي���ة� ،سعيا للف���وز بلقب بطل
العامل يف هذا املجال غري امل�ألوف.
وحت���ت �سم���اء املدين���ة ،متك���ن  15مت�سابقا
م���ن الو�ص���ول �إلى املرحل���ة النهائي���ة يف الن�سخة
الثالثة والع�رشي���ن من امل�سابقة ،واعتلوا م�رسحا يف
الهواء الطلق مبي���دان و�سط �أولو للتمايل و�إيهام
احل�ضور بالعزف على الغيتار.
وفازت هذا العام اليابانية نامني ناغورا التي
اخت���ارت لنف�سها ا�سما فنيا ه���و “�سيفني �سيز”،
وح�صلت على غيت���ار م�صنوع يدويا ويعرف با�سم
“فالينغ فني” .وقالت بعد فوزها باللقب�“ :أنا يف
غاية ال�سعادة وال �أ�صدق”.

“زحـام العيـد” يقتـل � 105أ�شخـا�ص يف تركيـا

قالت �صحيفة “دايلي �صباح” الرتكية
�إن � 105أ�شخا�����ص لق����وا م�رصعهم و�أ�صيب
� 524آخرون يف حوادث �سري مبختلف املدن
خالل عطلة عيد الأ�ضحى.
وك�ش����ف امل�صدر ،نقال ع����ن ال�رشطة� ،أن
الفرتة املمتدة ما ب��ي�ن  17و� 24أغ�سط�س

�شهدت �أكرث م����ن  137حادثة �سري ،م�شريا
�إل����ى �أن هذا املو�سم ه����و الأكرث ازدحاما يف
ال�سنة .وكان اليوم الثاين من العيد الأكرث
دموي����ة ،حيث جرى ت�سجيل  29حادثة و27
حالة وف����اة و� 119إ�صاب����ة .وتزدحم الطرق
وال�ش����وارع يف جمي����ع �أنح����اء الب��ل�اد ،خ��ل�ال

العط����ل ،وذل����ك ب�سب����ب تنق����ل العديد من
املواطن��ي�ن البالغ عددهم نح����و  80مليون
ن�سم����ة لزيارة �أقاربه����م و�أ�صدقائهم .ومن
املتوق����ع �أن يرتف����ع ع����دد القتل����ى خ��ل�ال
ع����ودة امل�سافري����ن ،الذين يق����در عددهم
ب����ـ 7ماليني �شخ�����ص� ،إلى منازله����م نهاية

ملكة جمال �أمريكية تتخلى عن لقبها

نهاية مروعة لعار�ض��ة
“بالي بوي”
عرثت ال�سلطات الأمني���ة على عار�ضة �سابقة
يف جملة “ب�ل�اي بوي” مقتول���ة يف منزلها املوجود
ب�إح���دى �ضواح���ي فيالدلفيا يف والي���ة بين�سلفينيا
الأمريكي���ة ،ح�س���ب ما ذك���ر موقع “�س���كاي نيوز”
الربيط���اين .ومت اكت�شاف جثة كري�ستينا كارلني-
كراف���ت يف غرف���ة نومه���ا من قب���ل ال�رشط���ة م�ساء
الأربعاء .و�أعلن مكتب قا�ضي مقاطعة مونتغومري
�أن �سب���ب وف���اة العار�ض���ة ،البالغة م���ن العمر 36
عاما ،هو القتل ب���ـ “اخلنق” ،م�شريا �إلى �أن القاتل
ا�ستخدم ج�سم���ا ي�شبه احلبل لينه���ي حياة كرافت
بطريق���ة مروّعة .وذكر امل�صدر �أن ال�رشطة ما تزال
حتقق يف اجلرمية ملعرفة املنفذ ودوافعه.

خالف زوجي قد يق�سم ثروة بـ 400مليون دوالر
ا�ستدعي رج���ل الأعمال الرو�س���ي ،بافل غو�سيف،
�إلى الق�ضاء ،بناء على طلب من زوجته التي ت�سعى �إلى
اقت�سام الأمالك وال��ش�ركات بالن�صف مع زوجها ،والتي
تقدر ماليا بـ 400مليون دوالر �أمريكي.
ومع بدء املحاكمة ب�ي�ن الزوجني ،يف � 23أغ�سط�س
اجل���اري� ،أعل���ن حمامي الزوج���ة يفغيني���ا يفيموفا� ،أن
موكلته لن تقبل ب�أقل م���ن ن�صف �أمالك العائلة ،بينما
رف����ض غو�سي���ف الفكرة وح���اول اقرتاح ن�سب���ة �أخرى،
بعيدا عن .50:50
والالفت لالنتب���اه� ،أن اخلالف املايل بني الزوجني
ال ين���درج حت���ت حالة ط�ل�اق �أو انف�ص���ال عن بع�ضهما ،حت���ى اللحظ���ة� ،إذ �أكد حمامي الزوج���ة �أنهما مل
يتطرق���ا لفكرة �إمكانية الطالق يف املحكمة .و�رصح م�صدر من حمكمة “بري�سنين�سكي” يف مو�سكو ،ب�أن
قيم���ة الأمالك والعقارات وال�رشكات املتن���ازع على اقت�سامها بني الزوجني ،تق���در بقرابة  400مليون
دوالر �أمريك���ي ( 27ملي���ار روبل رو�سي) .ويعد بافل غو�سيف م���ن �أ�شهر رجال الأعمال يف جمال الإعالم
وال�صحاف���ة يف رو�سيا ،كما ي�شغل من�صب رئي�س حترير �صحيف���ة “مو�سكوف�سكي كوم�سومولت�س” ،يف
حني ترت�أ�س زوجته ،يفغينيا يفيموفا“ ،دار الن�رش املتحدة” ملحافظ وحكومة مو�سكو.

وظيفة بـ � 184ألف دوالر يف �شوارع �سان فران�سي�سكو

والية �أ�سرتالية تدر�س
ت�أجري القبور
تدر����س حكوم���ة والي���ة ني���و �س���اوث ويل���ز
الأ�سرتالية قانون���ا ي�سمح بت�أج�ي�ر القبور ،ح�سبما
�أفادت تقاري���ر �صحفية حملي���ة .وي�سمح القانون
املق�ت�رح وفق���ا ل�صحيف���ة “�سي���دين مورنين���ج
هريالد” ،با�ستئج���ار القبور ملدة � 25إلى  99عاما
�إذا مل يك���ن لأقرب���اء املتوف���ى الق���درة على دفع
ر�سوم الأجرة لقبور دائمة خا�صة بذويهم.
و�أ�صبح���ت كلف���ة الدف���ن يف �أ�سرتاليا باهظة
الثم���ن ،حيث ميك���ن للق�ب�ر الواح���د �أن يكلف ما
ب�ي�ن  2,727و 3,506دوالرات .وي�سم���ح القانون
املق�ت�رح ب�إزالة حجر ال�شاه���د للمتوفى امل�ست�أجر
�إن مل يتم جتديد الأجرة يف عامني من انتهاء املدة
املتفق عليها.

الأ�سبوع اجلاري.
وجن����دت وزارة الداخلي����ة ع����ددا م����ن
املوظف��ي�ن لت�سهي����ل حرك����ة امل����رور ،كما
اعتم����دت عل����ى طائ����رات هيلوكبتري فوق
الطرق املزدحم����ة التي ت�شهد ا�صطدامات
كثرية.

�أعلنت ملكة جمال دنفر للعام  ،2018ب�شكل علني تخليها عن تاجها ،وذلك يف ر�سالة ن�رشتها على
ح�سابه���ا الر�سم���ي يف “�إن�ستغ���رام” .وقالت كايال كلني �إنه���ا تتخلى عن لقبها ت�ضامن���ا مع ملكة جمال
�أم�ي�ركا ،كارا موند ،التي ادعت يف وقت �سابق م���ن هذا العام �أنها تعر�ضت للإ�ساءة من قبل م�س�ؤولني
يف منظم���ة “ .”Miss Americaوذك���رت يف من�شوره���ا “ب���كل �أ�س���ف �أعلن ا�ستقالت���ي ...لقد �أر�سلت
ر�سالتي ...ملكة جمال �أمريكا ت�ستحق �صوتا ...و�إذا مل ي�ستطع �أحد �سماعها ف�س�أقف و�أ�رصخ معها”.

يف �س���ان فران�سي�سكو،
يك�س���ب ع���دد كب�ي�ر م���ن
الأ�شخا����ص �أك�ث�ر من 184
�أل���ف دوالر يف ال�سنة براتب
وفوائد �إ�ضافي���ة من خالل
وظيفة “تنظيف الرباز”.
وقال موقع “بيزني�س
�إن�سايدر” �إن �أع�ضاء “بوب
باترول” يف املدينة الأمريكية يح�صلون على راتب قدره  71760دوالر �سنويا ،بالإ�ضافة �إلى
نحو � 112ألف دوالر كمزايا �إ�ضافية مثل الرعاية ال�صحية ومدخرات التقاعد.
ويتكلف موظفو “بوب باترول” مبحاربة م�شكلة النفايات الب�رشية املنت�رشة يف بع�ض �أحياء
املدين���ة .ويف �أغ�سط����س� ،أعلنت �سلطات املدين���ة �أن خم�سة موظفني م���ن �إدارة فران�سي�سكو
للأ�شغ���ال العام���ة �سيتجولون يف حي تندرولني ،ال���ذي يتواجد فيه عدد كب�ي�ر من الأ�شخا�ص
بدون م�أوى ،لتنظيف املنطقة وتعقيم ال�شوارع.
وتق���در ميزانية ه���ذه املبادرة ب�أكرث م���ن � 830ألف دوالر ،وذلك يف �إط���ار جهود املدينة
ملحارب���ة م�شكل���ة “الرباز” ،التي نتج عنها �أك�ث�ر من � 14ألف مكاملة �شك���وى منذ بداية العام
اجل���اري .وق���ال امل�ص���در �إن الأم���ر ال يتعلق فق���ط ب�أ�صحاب ال���كالب الذي���ن ال يجمعون براز
حيواناته���م الأليفة ،بل حت���ى بالأ�شخا�ص بدون م�أوى ،م�شريا �إل���ى �أن املدينة �ست�شهد قريبا
انت�شار “مراحي�ض متنقلة” وحمطات للنفايات يف خمتلف الأحياء.
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