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األحد
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11 محرم 1439

التحديات تتطلب جهودا لتجنيب الب�شرية املخاطر
يف ر�سالة اإلى العامل مبنا�سبة ي�م “امل�ئل”... رئي�س ال�زراء ي�ؤكد: 

�ملنامة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
بن �س���لمان �آل خليفة �أن مملكة �لبحرين ت�س���اطر �لعامل �لروؤى و�الأهد�ف 
�لتي ت�س���عى �إلى �لنهو�س باحلياة �الإن�س���انية يف كل م���كان؛ �مياًنا منها 
باأهمي���ة �لعم���ل �جلماع���ي يف حتقيق �لغاي���ات �لطموحة مل�س���تقبل �أكرث 

�زدهاًر� للب�رصية.
 ونوه �س���موه �إلى �رصورة �لعمل ب�سكل �أكرث فعالية لتحقيق �الأهد�ف 
�الإمنائية �مل�س���تد�مة للع���ام 2030 �لتي تو�فقت عليه���ا �إر�دة �لعامل يف 

�الأمم �ملتحدة يف �سبتمرب 2016. 
وجدد �سموه �لتز�م مملكة �لبحرين بالتعاون مع برنامج �الأمم �ملتحدة 
للم�ستوطنات �لب�رصية “�ملوئل” يف كل ما من �ساأنه حتقيق تلك �الأهد�ف 
�الإمنائية �مل�ستد�مة، ويف مقدمتها �لعمل على جعل �ملدن و�مل�ستوطنات 

�لب�رصية �ساملة للجميع و�آمنة وقادرة على �ل�سمود و�ال�ستد�مة.
وقال �س���موه يف ر�س���الة وجهها �إلى �لعامل مبنا�س���بة �لي���وم �لعاملي 
للم�س���توطنات �لب�رصية “�ملوئل” �لذي ي�س���ادف يوم غد )�الإثنني(، “ �أن 
�لتحدي���ات �لعدي���دة �لتي يرزح �لعامل حتت وطاأته���ا تتطلب بذل جهود 

م�ساعفة الإم�ساء �الأهد�ف �الإمنائية على نحو يجنب �لب�رصية مزيد� 
من �ملخاطر �ملحتملة”.

احل�شن: الت�شدي لأي جتمعات اأو دعوات حتري�شية

 “اجلعفرية”: 114 موكب عزاء ح�شينًيا يف البحرين

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلية: تفقد رئي�س 
�الأم���ن �لع���ام �لل���و�ء طارق �حل�س���ن، م�س���اء 
�أم����س ع���دد�، م���ن �ملو�ق���ع ومر�ك���ز �ل�رصطة 
باملديري���ات �الأمني���ة �ملختلف���ة، حيث �طلع 
على �س���ري �لعم���ل و�الإج���ر�ء�ت �ملتبعة وفق 
�لفعالي���ات  لتاأم���ني  �ملو�س���وعة  �خلط���ط 
و�ملنا�س���بات، و�لت���ي يت���م تنفيذه���ا ب���كل 
مهنية، و�أ�ساد رئي�س �الأمن �لعام بدور رجال 
�الأمن، �س���باطا و�أفر�د�، و�أد�ئه���م و�جباتهم 
ب���كل �إتق���ان و�إخال�س، مقدما كذلك �س���كره 
للجهات �لقائمة على مو�س���م عا�س���ور�ء وكل 
م���ن يعمل عل���ى �إبق���اء �ملنا�س���بة يف �إطارها 
�لدين���ي، وجت���اوز كافة �لعقب���ات مبا يكفل 

حفظ �الأمن و�لنظام �لعام.

و�أو�س���ح �أن �لتو�ج���د �الأمن���ي يف مو�ق���ع 
فعاليات عا�س���ور�ء هدفه توفري �الحتياجات 
�الأمنية �ملطلوبة، وتاأمني �ل�سالمة �ملرورية، 
م�س���دد� على �أنه لن يتم �ل�س���ماح با�ستغالل 
ه���ذه �ملنا�س���بة يف خمالف���ة �لقان���ون. و�أكد 
رئي�س �الأمن �لعام �أنه �سيتم �لت�سدي مبوجب 
�ل�س���و�بط �لقانونية �ملقررة الأي جتمعات �أو 
دعو�ت حتري�سية �أو �أعمال من �ساأنها �الإخالل 
باالأم���ن و�لنظ���ام �لع���ام، وتعري�س �ل�س���لم 
�الأهلي للخطر، وتعطيل م�سالح �ملو�طنني، 
م�سدد� على �مل�س���ي قدما يف �إنفاذ �لقانون 
و�تخ���اذ كل ما من �س���اأنه حفظ �أم���ن �لوطن 

وتعزيز �ل�س���المة �لعام���ة للمو�طنني 
و�ملقيمني كافة.

�ملنام���ة - �الأوقاف �جلعفرية: ك�س���فت 
�إد�رة �الأوق���اف �جلعفري���ة �أن عدد �ملو�كب 
�حل�سينية يف مملكة �لبحرين بلغ 114 موكباً 
ملو�س���م عا�سور�ء 1439ه� �ملو�فق 2017م 
تت���وزع ب���ني مو�كب تابع���ة للم���اآمت و�أخرى 
مو�كب باأ�سماء �ملناطق ت�سارك يف �لعز�ء�ت 
�ملركزي���ة. ويف ه���ذ� �ل�س���دد، قام���ت �إد�رة 

�الأوقاف �جلعفرية يف مو�س���م عا�س���ور�ء هذ� 
�لعام بت�س���ميم وطباعة “بي���ارق” للمو�كب 
�حل�س���ينية على نحو متمي���ز وبديع. “�لبريق 
�حل�س���يني” ميثل �أحد �لتقاليد �لر��س���خة يف 
�ملو�كب �حل�س���ينية وخ�سو�ساً يف �لبحرين، 

حيث ي�س���كل مقدمة �ملوكب ورمز�ً 
و�سعار�ً له.
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�أ�س���درت �لهيئة �لوطني���ة لتنظيم �ملهن و�خلدمات �ل�س���حية )نهر�( 
تعميًم���ا ب�س���اأن �اللتز�م باملعايري و�الإر�س���اد�ت �خلا�س���ة مبمار�س���ة مهنة 
طب �الأ�س���نان. ووقعت �لرئي�س �لتنفي���ذي للهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن 
و�خلدمات �ل�س���حية مرمي �جلالهمة عل���ى �لتعميم �لذي ح�س���لت “�لبالد” 
على ن�سخة منه. ومنحت �جلالهمة جميع م�سوؤويل �ملوؤ�س�سات �ل�سحية مهلة 
حت���ى تاريخ 20 �أكتوب���ر �جلاري لتقدمي �لوثائق �ل�رصورية للح�س���ول على 

�ملو�فقات �ملطلوبة ملمار�سة مهنة طب �الأ�سنان لديهم.
ولوح���ت �جلالهمة باتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �س���د كل ممار�س 
مهنة وموؤ�س�سة �سحية تخالف ذلك وال تعمل على ت�سحيح �أو�ساع ممار�سي 
�ملهن���ة �لعاملني به���ا. وحذرت من عدم �ل�س���ماح الأي ممار����س ملهنة طب 

�الأ�س���نان مبمار�س���ة �ملهنة �إال يف حدود نطاق عمله وح�س���وله على 
�ملو�فقات �ل�رصورية المتياز�ت خارج نطاق عمله من �لهيئة.

�شيعاقبون اأو  الأ�شنان  اأطباء  اأو�شاع  لت�شحيح  يوًما   20

• �سورة �سوئية من تعميم “نهر�”	

• بلغ عدد �مل�رصيني يف �لد�خل 95 مليون ن�سمة ويف �خلارج 9 ماليني	
• �مل�ست�سفيات �حلكومية ملن يحتاج  و“�خلا�سة” للقادر على �لدفع	

حاالت انتهت اإلى ال�فاة و“العناية املركزة” 

اإفراط بعمليات تكميم وق�ص املعدة بني البحرينيني
ر�أى �س���باب بحرينيون �أن �إجر�ء عمليات �ملعدة، من ق�س 
وتكميم وحتويل م�سار، مل يعد مقت�رص�ً على �حلاالت �ملر�سية، 
ولالأغر��س �لعالجية فقط. و�أكدو�، يف ��ستطالع �أجرته “�لبالد”، 
�أن هنال���ك �إفر�ط���اً يف �إجر�ئها م���ن جانب �لر�غبني يف خ�س���ارة 
�لوزن ب�رصعة ومن و�س���فوهم ب� “�سعيفي �الإر�دة”.  وقالو�: �إن 
عمليات �ملعدة جترى يف �مل�ست�س���فيات �حلكومية يف �لبحرين 
ملن يحتاجها فعالً، ولكن هناك من يلجاأ مل�ست�س���فيات خا�سة 
ويدف���ع مبالغ كبرية، وهو لي�س بحاجة الإجر�ء مثل هذه �لعملية. 
وروى �ل�س���باب يف حديثه���م ل���� “�لبالد” ق�س�س���ا ع���ن حاالت 
تابعوه���ا عن قرب وح�س���دت نتائج وم�س���اعفات �س���لبية بعد 

�إج���ر�ء عمليات �ملعدة، م�س���ريين �إلى ح���االت �نتهت 
بالوفاة و�أخرى �أدخلت �إلى وحدة �لعناية �ملركزة.
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تعداد م�شر جتاوز 100 مليون ن�شمة

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

قيادة الن�ساء لل�سيارات ت�سيف 90 مليار 
دوالر لالقت�ساد ال�سع�دي 

الذوادي: االحتقان ال�سيا�سي والتنظيمات 
امل�سلحة تعجل من القر�سنة االإلكرتونية

كاأ�س والريا�سة” تطلق  “ال�سباب 
 املراكز يف ن�فمرب

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

10

21

16

ملتزم�ن بتحقيق االأهداف االإمنائية امل�ستدامة من اأجل عامل م�ستقر واآمن
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الغرير والرميثي يف فيلم م�سري 
ي�س�ر يف البحرين

مسافات البالد

23

مازن الن�ضور والأنا�ضول

رجاء مرهون

مروة خمي�س

البحرين ال�ساد�سة عربًيا 
يف م�ؤ�سر االأمن الغذائي 

و�س���ع �ملوؤ����رص �ل�س���نوي لالأم���ن �لغذ�ئ���ي �لعاملي 
2017، �لبحري���ن يف �لرتتيب �ل�س���اد�س عربي���ا و�ل� 37 
عامليا. و�حتلت دولة �لكويت بح�سب �لتقرير �لذي تعده 
وحدة “�إيكونومي�س���ت �إنتليجن�س” لالأبحاث و�س���م 113 
دولة حول �لعامل، �ملركز �الأول باملنطقة �لعربية و�ل�26 
عامليا. وي�س���تند �ملوؤ�رص �إلى 3 معايري �أ�سا�سية هي مدى 

تو�ف���ر �لغ���ذ�ء، و�لق���درة على حتم���ل تكاليف 
10�لغذ�ء، �إ�سافة �إلى معيار �جلودة و�ل�سالمة.
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ملتزمون بتحقيق �لأهد�ف �لإمنائية �مل�ستد�مة من �أجل عامل م�ستقر و�آمن
يف ر�شالة اإلى العامل مبنا�شبة يوم “املوئل”... رئي�س الوزراء : 

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة اأن مملكة 
البحرين ت�شاطر العامل الروؤى واالأهداف التي ت�شعى 
اإلى النهو�س باحلياة االإن�ش���انية يف كل مكان؛ امياًنا 
منه���ا باأهمي���ة العم���ل اجلماعي يف حتقي���ق الغايات 

الطموحة مل�شتقبل اأكرث ازدهاًرا للب�رشية.
ون���وه �ش���موه اإل���ى ����رشورة العمل ب�ش���كل اأكرث 
فعالي���ة لتحقي���ق االأه���داف االإمنائي���ة امل�ش���تدامة 
للع���ام 2030 الت���ي توافقت عليه���ا اإرادة العامل يف 
االأمم املتحدة يف �ش���بتمرب 2016، والتي ت�ش���كل يف 
م�شمونها خريطة طريق للدول واحلكومات؛ من اأجل 
حياة اآمنة وم�شتقرة تنعم فيها ال�شعوب بالطماأنينة 

على حا�رشها وم�شتقبلها.
وجدد �ش���موه التزام مملكة البحري���ن بالتعاون 
مع برنام���ج االأم���م املتح���دة للم�ش���توطنات الب�رشية 
“املوئ���ل” يف كل ما من �ش���اأنه حتقيق تلك االأهداف 
االإمنائية امل�ش���تدامة، ويف مقدمتها العمل على جعل 
املدن وامل�ش���توطنات الب�رشية �ش���املة للجميع واآمنة 

وقادرة على ال�شمود واال�شتدامة.
وقال �شموه يف ر�شالة وجهها اإلى العامل مبنا�شبة 
الي���وم العامل���ي للم�ش���توطنات الب�رشي���ة “املوئل” 
الذي ي�ش���ادف يوم غد )االإثن���ن(، ويقام هذا العام 
حتت �ش���عار “�شيا�ش���ات االإ�ش���كان.. منازل باأ�شعار 
معقولة”، اإن ق�شية توفري ال�شكن املالئم يف �شميم 
خطط وبرامج التنمية االجتماعية واالقت�شادية التي 
تتبناها مملك���ة البحرين، والتي عملت على ترجمتها 
منذ وق���ت مبكر من خالل التو�ش���ع يف اإن�ش���اء املدن 
وامل�ش���اكن الع�رشية الت���ي تلبي احتياج���ات احلا�رش 

ومتطلبات امل�شتقبل. 
واأك���د �ش���موه اأن مملكة البحري���ن بقيادة عاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
ا�ش���تطاعت اأن حتقق العديد من املنجزات التنموية 
ال�شيما يف قطاع االإ�شكان الذي �شهد طفرة يف توفري 
حلول اإ�ش���كانية وبرامج متطورة وم�ش���تدامة تنا�شب 
ذوي الدخل املحدود، �ش���من روؤي���ة متكاملة تواكب 

متطلبات املجتمع البحريني.

وق���ال �ش���موه: “لقد �ش���هدت مملك���ة البحرين 
ومازال���ت تطورا معماريا كبريا وجتمعات ا�ش���كانية، 
و�ش���جلت ارتفاع���ا ملمو�ش���ا يف م�ش���توى امل�ش���اكن 
وعملت على توفري ال�ش���كن املالئم ل�رشائح وا�ش���عة 

من املواطنن”.
واأ�شاف �شموه “اإن �ش���عينا نحو احلياة االأف�شل 
للمواطن���ن هي غاية ذات طبيعة م�ش���تمرة، واإن كل 
ه���ذه الغاي���ات مدون���ة يف برنامج عم���ل احلكومة مبا 
يتنا�ش���ب وطموحات امل�ش���تقبل، وخططنا التنموية 
عامرة بالطموح وذات ف�ش���ول متعددة وذات مالمح 

وا�شحة لتلبية حاجات املواطن االأ�شا�شية”.
واأكد �شموه اأن امل�شاريع اال�شكانية يف البحرين 
قطعت اأ�ش���واطا ملمو�ش���ة وحققت نهو�شا كبريا يف 

هذا امل�شمار.
ون���وه �ش���موه اإلى اأن دع���م ال�رشاكة م���ع القطاع 
اخلا����س يف توفري ال�ش���كن املالئم وذل���ك يجري من 
خ���الل حتفيز ال�رشاكة بن القطاعن العام واخلا�س؛ 
لتوفري ال�ش���كن االجتماعي وتنفيذ برامج ومبادرات 
متنوع���ة منها م�رشوع ال�ش���كن االجتماع���ي اإلى جانب 

امل�شاريع التقليدية يف البناء.
وع���رب �ش���موه ع���ن اعت���زاز مملك���ة البحرين مبا 
حتظ���ى ب���ه جتربتها يف جم���ال التنمي���ة احل�رشية من 
اإ�شادة وتقدير دويل؛ بو�شفها جت�شد منوذجاً للنمو 
امل�ش���تدام ال���ذي حر�ش���ت علي���ه احلكوم���ة وجعلته 
يف �ش���دارة اأولوي���ات براجمها على �ش���عيد التنمية 

امل�شتدامة. 
وقال �شموه: “اإن البحرين كانت من اأوائل دول 
املنطق���ة التي قام���ت بتوفري اخلدمات اال�ش���كانية 
منذ �ش���تينات القرن املا�ش���ي تنفي���ذا اللتزاماتها 

املن�شو�س عليها يف الد�شتور”.
واأ�ش���اد �ش���موه بالتعاون القائم ب���ن اململكة 
ومنظمة االأم���م املتحددة وبراجمها املتخ�ش�ش���ة يف 
جمال االإ�ش���كان، منوها �ش���موه يف هذا ال�ش���دد اإلى 
توقي���ع مملك���ة البحري���ن وثيقة تعاون م���ع املكتب 
االإمنائ���ي باالأمم املتح���دة؛ من اأج���ل حتديث اخلطة 
االقت�ش���ادية  املتغ���ريات  لتواك���ب  االإ�ش���كانية 

واالجتماعية باململكة.
ونوه �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
برتكيز برنامج االأمم املتحدة للم�ش���توطنات الب�رشية 
“املوئل” يف احتفاله هذا العامل على  ق�شية توفري 
ال�ش���كن املالئم مل���ا لها من اأهمية، خ�شو�ش���ا واأنها 
ت�ش���كل اأحد اأب���رز الق�ش���ايا التى ت�ش���منتها اخلطة 
احل�رشي���ة اجلدي���دة التي اأقره���ا برنام���ج “املوئل” 
يف قم���ة كيت���و باالإك���وادور الع���ام املا�ش���ي، والتي 
اأكدت �رشورة و�ش���ع �شيا�ش���ات االإ�ش���كان يف �شميم 
ال�شيا�ش���ات احل�رشي���ة الوطني���ة، جنًبا اإل���ى جنب مع 
اإ�ش���رتاتيجيات مكافح���ة الفق���ر وحت�ش���ن ال�ش���حة 

والعمالة. 
وقال �ش���موه: “اإن اأهمية م�ش���األة توفري ال�شكن 
املالئم تنبع من كونها ت�شكل حتدياً كبرياً يف العديد 
م���ن املجتمع���ات، اإال اأنها يف ذات الوق���ت تعد باعًثا 
للبح���ث عن حل���ول ومبادرات مبتك���رة وبناء �رشاكات 
دولية ت�ش���من حتقيق اال�ش���تغالل االأمث���ل للموارد، 

وهو ما نعمل على حتقيقه من خالل روؤية �شاملة”.

ودعا �ش���موه املجتمع الدويل اإلى اإيالء املناطق 
الفقرية واالأ�ش���د احتياجاً اهتماماً اأكرب ب�ش���كل يرفع 
املعان���اة ع���ن قاطنيه���ا ويوف���ر له���م االحتياج���ات 
ال�رشورية يف قطاعات االإ�ش���كان وال�ش���حة والتعليم، 
ملا لذلك من اأثر مبا�رش يف حتقيق االأمن واال�ش���تقرار 

وال�شالم العاملي يف مفهومه ال�شامل.
وق���ال �ش���موه: “اإن الع���امل النامي ي�ش���هد اأ�رشع 
عملي���ة للنمو احل�رشي، وهذا النم���و يفر�س حتديات 
اقت�شادية واجتماعية من منظور التنمية امل�شتدامة، 
واأن اأي رف���اه لالأجيال القادمة �ش���يتوقف على مدى 
متكن اجليل احلايل من معاجلة ال�ش���لبيات املرتبطة 

باحلياة احل�رشية”.
و�ش���دد �ش���موه عل���ى اأن التحدي���ات العدي���دة 
الت���ي يرزح العامل حتت وطاأته���ا تتطلب بذل جهود 
م�شاعفة الإم�ش���اء االأهداف االإمنائية على نحو يجنب 

الب�رشية مزيدا من املخاطر املحتملة.
وقال �شموه: “اإن ما ك�ش���فته اإح�شاءات برنامج 
)املوئ���ل( عن وجود نحو 1.6 مليار ن�ش���مة يف العامل 

يعي�ش���ون يف م�ش���اكن غ���ري مالئمة من بينه���م مليار 
ن�ش���مة يقطنون اأحياء فقرية وم�شتوطنات ع�شوائية، 
يدق ناقو�س اخلطر ب�شاأن مدى احلاجة ل�رشورة وجود 
الت���زام دويل يحق���ق لهوؤالء حي���اة منا�ش���بة يف مدن 
واأحياء تنعم بجمي���ع املرافق واخلدمات التي حتفظ 

لهم كرامتهم وتوفر لهم �شبل احلياة الكرمية”.
واأثنى �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي����س الوزراء 
عل���ى اجلهود التي يقوم بها الربنامج االأمم املتحدة 
للم�ش���توطنات الب�رشية “املوئ���ل” يف تعزيز التنمية 
احل�رشي���ة وامل�ش���تدامة يف خمتل���ف اأرج���اء العامل من 
خالل ما يتبن���اه من مبادرات رائ���دة غايتها االرتقاء 

بواقع االإن�شان يف كل مكان.

• �شمو رئي�س الوزراء يت�شلم من بان كي مون “جائزة ال�رشف لالإجناز املتميز”  )اأر�شيفية(	

حمافظ �ملحرق يوؤكد �أهمية مركز �جلزيرة �لثقايف
قلب رئي�س �لوزر�ء مفعم باخلري و�ملحبة

توجه بحريني لت�سييد كلية للتمري�س يف �إ�سالم �آباد

�شموه عزز ثقافة ن�رش ال�شالم بن ال�شعوب... مرام ال�شالح: 

رئي�س “ال�شورى” يعرب عن اعتزازه بعالقات ال�شداقة مع باك�شتان

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
تهنئة من القائم باالأعمال باالإنابة ب�ش���فارة مملكة 
البحري���ن ل���دى جمهوري���ة الهن���د مرام ال�ش���الح؛ 
مبنا�ش���بة منح �ش���موه درع االحتاد الدويل لل�شالم 

هذا ن�شها:

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س الوزراء املوقر 

حتية طيبة وبعد...

اأت����رشف باأن اأتق���دم اإلى �ش���موكم بخال�س 
التهنئة مبنا�ش���بة ت�شلم �ش���موكم درع االحتاد 
ال���دويل لل�ش���الم واملحبة “فوب���ال” بالواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة وذل���ك للرتويج لل�ش���الم 
كثقافة عاملية التي اأ�شبحت حاجة ملحة للدول 
وال�ش���عوب يف عامل م�شطرب ميوج بال�رشاعات 

والتوترات.
�ش���موكم ثقاف���ة ن����رش ال�ش���الم والت�ش���امح 
والتحاور واملحبة بن ال�شعوب على اختالفاتها 
الديني���ة اأو الفكري���ة، ثقاف���ة راقي���ة وتنم عن 

قلبكم الكبري املفع���م باخلري واملحبة والعطاء 
للنا�س.

اأمتن���ى ل�ش���موكم دوام ال�ش���حة والعافية 
وطول العمر 

ودمتم ذخراً ل�شعب البحرين الكرمي.

مرام اأنور ال�شالح 
القائم باالأعمال باالإنابة

�ش���فارة مملك���ة البحري���ن ل���دى جمهورية 
الهند

الق�شيبية – جمل�س ال�شورى: عاد رئي�س جمل�س 
ال�ش���ورى علي ال�شالح اإلى البالد اأم�س يف ختام زيارة 
ناجحة اإلى جمهورية باك�ش���تان االإ�شالمية ال�شديقة، 
ا�ش���تغرقت 3 اأي���ام؛ تلبية لدعوة م���ن رئي�س جمل�س 

ال�شيوخ بجمهورية باك�شتان ميان ر�شا رباين.
وذك���ر ال�ش���الح اأن ه���ذه الزيارة تاأت���ي يف اإطار 
تعزيز التعاون الربملاين مع جمل�س ال�شيوخ واجلمعية 
الوطني���ة بجمهوري���ة باك�ش���تان، ومبا يحق���ق مزيًدا 
من التن�ش���يق بن اجلانبن يف املحاف���ل الربملانية 
الدولية جتاه املو�ش���وعات والق�ش���ايا املهمة التي 
يت���م تناولها، الفًتا اإلى اأن توثيق التعاون الربملاين 
بن البلدين يخدم العالقات التاريخية الوثيقة التي 

جتمع البلدين ال�شديقن يف املجاالت كافة.
وكان وف���د ال�ش���ورى برئا�ش���ة رئي����س املجل�س 
قد التقى خ���الل الزيارة رئي�س جمهورية باك�ش���تان 
االإ�ش���المية ممن���ون ح�ش���ن، ورئي�س الوزراء �ش���اهد 
عبا�ش���ي، كما عقد جل�شة مباحثات مع رباين، ورئي�س 
واأع�ش���اء جلن���ة ال�ش���داقة البحريني���ة الباك�ش���تانية 
مبجل����س ال�ش���يوخ، والتي اأ�ش���فرت ع���ن العديد من 
التفاهم���ات جت���اه جمموعة من الق�ش���ايا ذات البعد 
الربمل���اين. واأ�ش���ار رئي�س ال�ش���ورى اإل���ى اأن رئي�س 
باك�ش���تان اأعرب عن اعتزازه بعالقات ال�شداقة التي 
جتم���ع بالده مع مملكة البحرين، وترحيبة باملزيد من 
التعاون يف العديد من املجاالت، وعلى راأ�شها املجال 
االقت�ش���ادي، ورفع م�ش���توى التب���ادل التجاري بن 
البلدي���ن، الفتا اإلى اأن توجه البحرين لت�ش���ييد كلية 
�ش���حية للتمري�س يف العا�شمة الباك�ش���تانية اإ�شالم 

اآب���اد حاز على تقدير كبري من جانب امل�ش���وؤولن يف 
باك�ش���تان. واأكد ال�ش���الح اأهمية التبادل امل�ش���تمر 
للزيارات ب���ن البلدين؛ ملوا�ش���لة البن���اء االإيجابي 
على التطور الذي �ش���هدته هذه العالقات يف خمتلف 
املجاالت على مدار الفرتة املا�ش���ية، خ�شو�شا بعد 
الزيارة امليمونة التي قام بها عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة اإلى جمهورية 
باك�ش���تان يف العام 2014، والتي كان لها كبري االآثر 
يف دف���ع العالق���ات الثنائي���ة بن البلدي���ن ملجاالت 

اأرحب م���ن التعاون، مل���ا فيه اخلري الأبناء ال�ش���عبن 
ال�ش���ديقن. ووجه رئي�س جمل�س ال�شورى دعوة اإلى 
رئي�س جمل�س ال�ش���يوخ الباك�ش���تاين لزي���ارة مملكة 
البحري���ن مب���ا يحق���ق مزيًدا م���ن الدعم نح���و تطوير 
العالقات الثنائية بن البلدين يف املجال الربملاين.

واأعرب عن �شكره وتقديره جلهود �شفري مملكة 
البحري���ن لدى جمهورية باك�ش���تان حممد عبدالقادر، 
وما يقوم به من دور على �ش���عيد تر�ش���يخ العالقات 

البحرينية الباك�شتانية على امل�شتويات كافة.

• الرئي�س الباك�شتاين م�شافًحا رئي�س جمل�س ال�شورى  )اأ.ب.ب(	

حمافظ���ة املحرق: اأ�ش���اد حمافظ املحرق 
�ش���لمان ب���ن هن���دي املناع���ي بالدع���م الذي 
تتلق���اه احلرك���ة الثقافي���ة بالبحري���ن عموما، 
واملح���رق خ�شو�ش���ا م���ن جانب رئي�ش���ة هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار ال�ش���يخة مي بنت 
حمم���د اآل خليفة، موؤك���دا اأن املحرق بتاريخها 
واإرثه���ا الثق���ايف العري���ق تقف �ش���اهدة على 
ذل���ك االهتم���ام الكبري من جان���ب الهيئة. جاء 
ذلك خالل ا�ش���تقبال املحاف���ظ لرئي�س وعدد 
من اأع�ش���اء جمل�س اإدارة مركز اجلزيرة الثقايف 
مبنا�شبة ت�شكيل جمل�س االإدارة اجلديد، حيث 

اأ�ش���ار اإلى اأن املحرق تعتز وتفخر بهذا ال�رشح 
والقائمن عليه، م�شيدا بدور املركز الريادي 
واإقام���ة  والثقاف���ة،  االأدب  رواد  تك���رمي  يف 
الندوات احلوارية التي تر�ش���خ القيم الوطنية 
والوالء لهذا الوطن وقيادته احلكيمة، اإ�شافة 
اإلى كونه مدر�شة فنية وثقافية خرجت وتخرج 
الطاقات والك���وادر الوطنية الت���ي ترفع علم 
اململك���ة عاليا يف الفعالي���ات الدولية، موؤكدا 
باأن القيادة احلكيمة تب���ارك االأعمال الوطنية 
كافة من جانب القائمن على احلركة الثقافية 

التي تفخر بهم اململكة.

حققنا بقيادة امللك العديد 
من املنجزات التنموية 

ال�شيما يف القطاع االإ�شكاين

البحرين ت�شاطر العامل 
الروؤى واالأهداف التي ت�شعى 

للنهو�س باحلياة االإن�شانية 

التحديات العاملية تتطلب 
جهودا م�شاعفة لتجنيب 

الب�رشية مزيدا من املخاطر 

خططنا التنموية عامرة 
بالطموح وذات ف�شول متعددة 

لتلبية حاجات املواطن

ج�رس �مللك فهد: م�ستمرون بتطوير �خلدمات باجلانبني

“�خلارجية” تدين �لتفجري�ت �لإرهابية يف �ل�سومال و�أفغان�ستان

املنامة - بنا: عقد جمل�س اإدارة املوؤ�ش�ش���ة 
العامة جل�رش امللك فهد اجتماعه ال� 80 برئا�ش���ة 
مدي���ر ع���ام جم���ارك ال�ش���عودية رئي����س جمل�س 
االإدارة اأحمد احلقباين، وبح�شور رئي�س اجلمارك 
البحريني���ة نائب رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�ش���ة 
العامة جل�رش امللك فهد ال�ش���يخ اأحمد بن حمد اآل 
خليف���ة، وعدد من اأع�ش���اء املجل�س من اجلانبن 

ال�شعودي والبحريني.

واأكد املجل�س يف اجتماعه ا�شتمرارية العمل 
يف تطوي���ر االأعمال واالرتقاء مب�ش���توى اخلدمات 
باجلانبن )ال�ش���عودي والبحريني( التي تقدمها 
املوؤ�ش�شة للم�شافرين ومرتادي اجل�رش؛ لت�شهيل 
حرك���ة النقل والتنقل بن البلدين ال�ش���قيقن، 
موؤك���داً املجل�س اأهمية تطوي���ر مناطق االإجراءات 
ورفع م�ش���توى اخلدمات يف هذا ال�رشح احل�شاري 

التنموي )ج�رش امللك فهد(.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأدانت وزارة 
خارجي���ة مملكة البحري���ن التفج���ري االإرهابي 
ال���ذي وق���ع يف مدين���ة مقدي�ش���و بجمهورية 
ال�ش���ومال الفيدرالية واأودى بحياة عدد من 
االأ�ش���خا�س واأ�ش���اب اآخرين، موؤكدة ت�شامن 
مملك���ة البحري���ن م���ع جمهوري���ة ال�ش���ومال 
الفيدرالي���ة ال�ش���قيقة يف جهوده���ا الرامي���ة 
للق�ش���اء عل���ى جمي���ع التنظيم���ات االإرهابية 
واإح���الل االأم���ن وال�ش���لم. كم���ا اأدان���ت وزارة 

اخلارجية ب�ش���دة التفج���ريات االإرهابية التي 
وقعت يف كل من مدينة كابول واإقليم قندهار 
بجمهورية اأفغان�ش���تان االإ�ش���المية، واأ�شفرت 
عن �س���قوط عدد من القتلى واجلرحى، معربة 
عن خال�س تعازيها وموا�شاتها الأهايل وذوي 
ال�ش���حايا، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع 
امل�شابن جراء هذه االأعمال االإرهابية االآثمة 
الت���ي تتناف���ى م���ع جمي���ع املب���ادئ الدينية 

واالإن�شانية واالأخالقية.
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قدمت �رشكة “كوكاكوال” رعايتها ك�رشيك 
للمرطب���ات ملهرج���ان جائ���زة خال���د ب���ن حمد 
للم����رشح ال�ش���بابي للأندية الوطني���ة واملراكز 
الثالث���ة،  ن�ش���خته  يف  واملعوق���ن  ال�ش���بابية 
و�ش���يقام املهرجان يف الفرتة 4 - 21 اأكتوبر 
اجل���اري عل���ى م����رشح النه���ام مبرك���ز املحرق 
ال�ش���بابي النموذجي يف الب�شيتن، حتت رعاية 
النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لل�ش���باب 
والريا�ش���ة، رئي�س االحت���اد البحريني الألعاب 
الق���وى، الرئي����س الفخري للحت���اد البحريني 
للمعوق���ن �ش���مو ال�ش���يخ خال���د بن حم���د اآل 
خليفة، وذلك بتنظيم من وزارة �شوؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة بالتع���اون م���ع املكت���ب االإعلمي 
ل�ش���موه حتت �شعار “لنغر�س ب�ش���مة”. وياأتي 
املهرجان �ش���من اإح���دى املب���ادرات الكرمية 
ل�ش���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد يف دعم ال�ش���باب 
يف املجال الثقايف واالإن�ش���اين، و�شي�شهد حفل 
االفتتاح يوم 4 اأكتوبر 12 عر�ش���اً ر�ش���مياً من 
اأ�شل 32 فريقاً تقدموا للت�شفيات و3 عرو�س 
على الهام�س. واأعرب �شمو ال�شيخ خالد بن حمد 
عن �ش���كره وتقديره ل�رشك���ة “كوكاكوال” على 
حر�ش���ها بدعم املبادرات وم�شاركتها ك�رشيك 
املرطبات ملهرجان �ش���موه للم�رشح ال�ش���بابي، 

م�شرياً اإلى اأن “كوكاكوال” تعترب من ال�رشكات 
ال�شباقة التي حتر�س على تقدمي كامل الدعم 
للمبادرات واملهرجانات، والتي توؤكد ح�ش���ها 
الوطني واإميانها باأن ال�ش���باب هم امل�ش���تقبل 
الباهر الذي �شيخدم اململكة الغالية. واأو�شح 
�ش���موه اأن تواجد �رشك���ة كوكاكوال مع ال�رشكات 
الراعية يوؤكد النهج الوا�شح الذي ت�شري عليه 
ال�رشكة بدعم �رشيحة ال�شباب الذين هم اأ�شا�س 
امل�ش���تقبل، مقدماً كل ال�شكر والتقدير ل�رشكة 

كوكاك���وال عل���ى حر�ش���ها بالدخ���ول دائماً يف 
املبادرات التي نطلقها. من جانبه، اأكد املدير 
التنفيذي ل�رشك���ة “كوكاكوال” حممد عقيل اأن 
مبادرات �ش���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد لها اآثار 
اإيجابية كث���رية جداً، واأ�ش���بح مهرجان امل�رشح 
ال�ش���بابي ذات �شدى وا�شع يف الوطن العربي، 
ولفت اإلى اأن �ش���موه عرب توجيهاته االإن�شانية 
والفني���ة واالجتماعية والثقافية والريا�ش���ية 
باإ�ش���افة فئة ذوي االإعاقة ر�ش���م الب�شمة على 
وجوه. وبننَّ اأن الن�شخة احلالية وم�شاركة ذوي 
االإعاق���ة للع���ام الثاين على التوايل �ش���يعك�س 
حر�س �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة على 
رب���ط االأهداف االن�ش���انية باالأه���داف الثقافية 
والفنية، ولفت اإلى الدور البارز للمهرجان من 
احت�ش���ان املواهب، واإمكان اكت�ش���اف اجلديد 
منه���ا �شي�ش���اهم ببن���اء جي���ل فني ق���ادر على 

تقدمي ر�شائل هادفة للوطن العربي.

“الوطنية لخدمات المعوقين” تعرض 
مسرحية “الزيارة الميمونة”

خلدم���ات  الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ة  ت�ش���تعد   
املعوقن لتقدمي م�رشحي���ة )الزيارة امليمونة( 
يف مهرجان جائزة خالد بن حمد للم�رشح ال�شبابي 
للأندي���ة الوطني���ة واملراك���ز ال�ش���بابية ولذوي 
االإعاقة يف ن�ش���خته الثالثة. ويتكون طاقم عمل 
م�رشحي���ة الزي���ارة امليمونة من تاألي���ف واإخراج: 
عبدالرحمن بوجريي، ومتثيل: منى �ش���بت، نادر 
ال�ش���يخ، وليد ب�ش���ري، حمم���د دراج، ميثم مدن، 
ح�شن حمفوظ، زهراء �شباع، جا�شم علي، وديعة 

ال�شيد وعبداحل�شن اآل عبا�س.
وق���ال املخ���رج عبدالرحم���ن بوج���ريي اإن���ه 
يوجه ال�ش���كر والتقدير ل�ش���مو ال�ش���يخ خالد بن 
حم���د اآل خليفة على هذه املب���ادرة الطيبة؛ من 
اأجل خلق جيل �ش���بابي م�رشحي بحريني ذي وعي 
فكري وثقايف. واأ�شاف اأن امل�شاركة تاأتي الإبراز 
االأ�ش���خا�س ذوي االإعاقة مبختلف اإعاقاتهم عرب 
عر�س مواهبهم املتمي���زة يف التمثيل من خلل 
العر�س امل�رشحي، والذي �شيحتوي على العديد 
م���ن الر�ش���ائل الهادفة والعميق���ة يف حمتواها، 

والتي ن�شعى الإي�شالها اإلى اجلمهور.

الق�ش���يبية – جمل�س ال�ش���ورى: ي�شارك وفد 
ال�شعبة الربملانية برئا�شة رئي�س جلنة اخلدمات 
مبجل�س النواب، نائب رئي�س اجلمعية الربملانية 
االآ�ش���يوية عبا����س املا�ش���ي يف االجتم���اع االأول 
للمجل�س التنفيذي للجمعية الربملانية االآ�شيوية 
الذي �شيعقد يف الفرتة 1 اإلى 4 اأكتوبر يف مدينة 

بنوم بنه مبملكة كمبوديا.
و�ش���يتم خ���لل االجتم���اع النظر والتو�ش���ية 
ب�ش���اأن م�ش���اريع القرارات املقرتحة م���ن اللجان 
الدائمة باجلمعية، وتت�ش���من م�رشوعات القرارات 
املقدم���ة من كل م���ن اللجن���ة الدائمة لل�ش���وؤون 
ال�شيا�ش���ية، واللجن���ة الدائمة املعنية بال�ش���وؤون 
واللجن���ة  امل�ش���تدامة،  والتنمي���ة  االقت�ش���ادية 
الدائمة املعني���ة باملوظف���ن واللوائح املالية، 
واللجنة الدائمة لل�ش���وؤون االجتماعية والثقافية، 
اإلى جانب تر�ش���يح نواب رئي����س اجلمعية للعام 
واللط���لع  2018، وتر�ش���يح رئي����س اجلمعي���ة، 

عل���ى تقري���ر االأمن الع���ام للجمعي���ة الربملانية 
االآ�شيوية.

وي�ش���م الوفد يف ع�ش���ويته كل من: النائب 
اأحم���د قراط���ة، والنائب حممد العمادي، وع�ش���و 
جمل�س ال�ش���ورى عبدالعزيز اأبل، وع�ش���و جمل�س 
ال�ش���ورى حمم���د اخلزاع���ي، وم���ن بن م�ش���اريع 
الق���رارات الت���ي �ش���يتم نظره���ا، م����رشوع ق���رار 
ب�ش���اأن احلوكمة الر�ش���يدة، وم�رشوع قرار ب�ش���اأن 

املمار�ش���ات الربملاني���ة اجلي���دة، وم����رشوع قرار 
ب�ش���اأن بن���اء الرخاء يف اآ�ش���يا من خلل ال�ش���داقة 
والتعاون، وم�رشوع قرار ب�ش���اأن الدعم الثابت من 
جانب الربملانات االآ�شيوية لل�شعب الفل�شطيني، 
وم�رشوع قرار ب�ش���اأن ال�ش���وق االآ�ش���يوية للطاقة 
املتكاملة، واآخر ب�شاأن الق�شايا البيئية، والق�شاء 
على الفقر، وم����رشوع قرار ب�ش���اأن تدابري لتعزيز 
التن���وع الثقايف وحماية الرتاث الثقايف يف اآ�ش���يا، 

وم�رشوع قرار ب�ش���اأن التكامل االآ�ش���يوي من خلل 
تكنولوجي���ا املعلومات واالت�ش���االت، اإلى جانب 
م�رشوع قرار ب�ش���اأن التعاون وامل�ش���اواة يف جمال 
ال�ش���حة يف اآ�ش���يا، وحماية وتعزيز حقوق العمال 
املهاجرين يف اآ�ش���يا، وتعزيز احلوار بن االأديان 
واالن�ش���جام بن الديانات العاملية، اإ�ش���افة اإلى 
م����رشوع قرار ب�ش���اأن التعاون الفع���ال يف مكافحة 

االإجتار غري امل�رشوع باملخدرات يف اآ�شيا.

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد	

• �شعار املوؤ�ش�شة الوطنية خلدمات املعوقن	

• •اأحمد قراطة	 عبدالعزيز اأبل	 • •حممد اخلزاعي	 حممد العمادي	 • عبا�س املا�شي	

�لت�ضدي لأي جتمعات �أو دعو�ت حتري�ضية �أو �أعمال تخل بالأمن

“كوكاكول” عودتنا على رعاية �ملبادر�ت �لإن�ضانية و�لفنية و�لريا�ضية

�لبحرين ت�ضارك يف �جتماع “�لربملانية �لآ�ضيوية”

اطلع على اجلاهزية وتن�شيق االأجهزة لتاأمن عا�شوراء... احل�شن:

ال�رشكة ت�شارك يف مهرجان امل�رشح ال�شبابي “لنغر�س ب�شمة”... خالد بن حمد: 

برئا�شة رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب

رئي����س  تفق���د  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
االأم���ن العام اللواء طارق احل�ش���ن م�ش���اء اأم�س عددا 
م���ن املواق���ع ومراكز ال�رشط���ة باملديري���ات االأمنية 
املختلف���ة، حيث اطلع على �ش���ري العمل واالإجراءات 
املتبعة وفق اخلطط املو�شوعة لتاأمن الفعاليات 
واملنا�ش���بات، والت���ي يت���م تنفيذها ب���كل مهنية، 
انطلق���ا م���ن درا�ش���تها والتدري���ب عليها ب�ش���كل 
دقيق، اإ�شافة اإلى اخلربات املرتاكمة لدى خمتلف 
القطاعات االأمنية، كما اطلع رئي�س االأمن العام على 
اال�ش���تعداد واجلاهزي���ة اللزمة والتن�ش���يق املحكم 
بن خمتل���ف االأجه���زة االأمني���ة مل�ش���اعدة اجلهات 
املعنية من خلل التعاون امل�ش���تمر معها يف تنظيم 
وتاأم���ن املنا�ش���بات الديني���ة وجت���اوز اأي عقبات، 
خ�شو�شا واأنه �شبق مو�شم عا�شوراء عقد اجتماعات 

تن�شيقية عدة مع االأطراف ذات ال�شلة.
واأعرب رئي�س االأمن العام عن �ش���كره وتقديره 
لوزي���ر الداخلي���ة عل���ى توجيهاته احلثيث���ة ب�رشورة 
العمل على توفري اأف�ش���ل اخلدمات والتوا�ش���ل مع 
مكون���ات املجتمع كافة يف اإط���ار العمل على تعزيز 
ال�رشاكة املجتمعية ومبا ي�ش���من حفظ االأمن وحماية 
ال�ش���لمة العامة، كما اأعرب رئي����س االأمن العام عن 
�ش���كره للمحافظن عل���ى دورهم البناء وحر�ش���هم 

على التوا�ش���ل االإيجابي من خ���لل عقد املزيد من 
االجتماعات التن�شيقية والقيام بزيارات ميدانية يف 
اإطار العمل على حفظ االأمن وحماية ال�شلمة العامة، 
ف�شل عن تفاعلهم مع اأبناء حمافظاتهم من االأهايل 
وموؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين مب���ا يعود بالنفع على 
املواطن بالدرجة االأولى. واأ�شاد رئي�س االأمن العام 
بدور رجال االأمن، �شباطا واأفراد، واأدائهم واجباتهم 
بكل اإتقان واإخل�س، مقدما كذلك �ش���كره للجهات 
القائمة على مو�ش���م عا�ش���وراء وكل من يعمل على 
اإبق���اء املنا�ش���بة يف اإطارها الديني، وجت���اوز كافة 

العقبات مبا يكفل حفظ االأمن والنظام العام.

واأو�ش���ح اأن التواجد االأمني يف مواقع فعاليات 
عا�شوراء هدفه توفري االحتياجات االأمنية املطلوبة، 
وتاأم���ن ال�ش���لمة املروري���ة، م�ش���ددا عل���ى اأنه لن 
يتم ال�ش���ماح با�ش���تغلل هذه املنا�ش���بة يف خمالفة 
القان���ون، ويف ه���ذا االإط���ار، ف���اإن االأجه���زة االأمنية 
املعنية ملتزم���ة بدورها وواجباته���ا االأمنية واإنفاذ 
القانون، مبا ي�ش���من توفري ال�ش���لمة العامة، ومنع 
اأي اإ�شاءة قد تخرج املنا�شبة عن م�شارها ال�شحيح.

واأكد رئي�س االأمن العام اأنه �ش���يتم الت�ش���دي 
مبوجب ال�شوابط القانونية املقررة الأي جتمعات اأو 
دعوات حتري�شية اأو اأعمال من �شاأنها االإخلل باالأمن 

والنظ���ام العام، وتعري�س ال�ش���لم االأهل���ي للخطر، 
وتعطيل م�ش���الح املواطنن، م�شددا على امل�شي 
قدم���ا يف اإنف���اذ القانون واتخ���اذ كل ما من �ش���اأنه 
حفظ اأمن الوطن وتعزيز ال�شلمة العامة للمواطنن 
واملقيم���ن كافة. ويف ختام جولت���ه التفقدية، دعا 
رئي�س االأمن العام اجلميع اإلى حتمل م�ش���وؤولياتهم 
امل�شرتكة يف دعم اجلهود االأمنية والتنظيمية التي 
ته���دف اإلى حفظ اأم���ن الوطن. راف���ق رئي�س االأمن 
الع���ام خ���لل جولته التفقدي���ة نائب رئي����س االأمن 
العام، قائد قوة االأمن اخلا�شة، م�شاعد رئي�س االأمن 

العام ل�شوؤون العمليات والتدريب. 

املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاه����ل 
البلد �ش����احب اجلللة امللك حمد 
بن عي�ش����ى اآل خليفة برقية تهنئة 
اإل����ى رئي�����س جمهورية بوت�ش����وانا 
اأيان خاما؛ وذلك مبنا�ش����بة ذكرى 

ا�شتقلل بلده.
واأع����������رب ج����للت����ه فيها عن 
اأطي����ب تهانيه ومتنياته له موفور 
ال�شحة وال�ش����عادة بهذه املنا�شبة 

الوطنية.

رف���ع املدي���ر 
للمنظمة  الع������ام 
للرتبية  العربي���ة 
والثقافة والعلوم 
 ” لك�ش�������������و الأ ا “
احلربي  �ش���ع����ود 
اآي������ات  اأ�ش���م�����ى 

ال�شكر والتقدير والعرفان لعاهل 
البلد �ش����احب اجلللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة، واإلى حكومة 
عل����ى  البحري����ن  مملك����ة  و�ش����عب 
موقفهم الداعم الختيار املر�ش����ح 
الكويت����ي لت����ويليّ من�ش����ب املدير 

العام للمنظمة.
وق���ال احلرب���ي بع���د اختياره 
مدي���راً عام���اً خلفاً للمدي���ر العام 
ال�ش���ابق للمنظمة الراحل عبداهلل 
م���ن  متاأكدي���ن  “كن���ا  حم���ارب 
موقف مملكة البحرين ال�ش���قيقة 
قي���ادة وحكومة و�ش���عباً من دعم 
مر�ش���ح دول���ة الكوي���ت؛ لعم���ق 
العلق���ة التاريخي���ة الت���ي جتمع 
البلدي���ن، والت���ي جتعلنا نتعامل 
مع ال�ش���عبن ك�ش���عب واحد لبلد 

واحد”.
���د احلرب���ي بع���د انته���اء  واأكيّ
ل����  الع���ام  املوؤمت���ر  اأعم���ال 
“االألك�شو” يف دورته اال�شتثنائية 
املنعق���دة يف دول���ة الكوي���ت اأنيّ 
وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د 
النعيم���ي نق���ل ملمثل���ي ال���دول 
العربي���ة املجتمع���ن يف املوؤمتر 
البحري���ن ملر�ش���ح  الع���ام دع���م 
دولة الكويت، موؤكداً اأنيّ اململكة 
دائم���اً تقف م���ع الكويت حتى لو 
كان ذلك على ح�ش���اب البحرين، 
لي����س تقلي���ًل وال اإنقا�ش���اً م���ن 
بلدهم، ولكن ملحبتهم املفرطة 
للكوي���ت، وروؤيته���م اأن البحرين 

والكويت بلد واحد.
“اأهلنا يف البحرين  واأ�ش���اف: 
يقولون ال ي�شتوي اأن يكون هناك 
مر�ش���حان بحرينيان، ويق�شدون 
يق���ف  اأن  ال ميك���ن  اأن���ه  بذل���ك 
مر�شح بحريني يف مقابل املر�شح 
الكويت���ي، وه���ذه م���ن املواقف 
التي ت�ش���جل تاريخي���اً للبحرين، 
وتدل على املحبة املتوارثة بن 
االأجيال يف البلدين ال�ش���قيقن، 
والوج���داين  الثق���ايف  واالرتب���اط 

واحل�شاري بينهما”.

امللك يهنئ رئي�س 
بوت�شوانا بذكرى 

اال�شتقلل

احلربي ي�شيد بدعم 
البحرين الختياره 

مديرا ل� “االألك�شو”

• جللة امللك	

• �شعود احلربي	

التواجد االأمني يهدف 
لتوفري االحتياجات 

وتاأمن ال�شلمة املرورية

توجيه ال�شكر لكل من 
يعمل على اإبقاء املنا�شبة 

يف اإطارها الديني
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حميدان يطلع النج�ر على اآخر مب�درات الت�أهيل والتوظيف  

بوعلي: اأعيدوا لبلدية احلد دوره� وا�سمه� 

20 يوم� لت�سحيح اأو�س�ع اأطب�ء الأ�سن�ن اأو �سيع�قبون

30 األف م�ستفيد من ال�سم�ن الجتم�عي والدعم امل�يل للم�سنني

“نهرا” تلزم امل�شت�شفيات والعيادات بتقدمي وثائقهم

يف بيان مبنا�شبة اليوم العاملي لكبار ال�شن... “العمل والتنمية االجتماعية”:

امله���ن  لتنظي���م  الوطني���ة  الهيئ���ة  اأ�ش���درت 
واخلدمات ال�ش���حية )نه���را( تعميما ب�ش���اأن االلتزام 
باملعايري واالإر�ش���ادات اخلا�شة مبمار�شة مهنة طب 

االأ�شنان.
ووقع���ت الرئي�س التنفي���ذي للهيئ���ة الوطنية 
لتنظيم املهن واخلدمات ال�ش���حية م���رمي اجلالهمة 
على التعميم الذي ح�شلت “البالد” على ن�شخة منه.

ومنح���ت اجلالهمة جميع م�ش���وؤويل املوؤ�ش�ش���ات 
ال�ش���حية مهل���ة حت���ى تاري���خ 20 اأكتوب���ر اجل���اري 
لتقدمي الوثائق ال�رضورية للح�شول على املوافقات 

املطلوبة ملمار�شة مهنة طب االأ�شنان لديهم.
ولوح���ت اجلالهم���ة باتخاذ االإج���راءات القانونية 

الالزم���ة �ش���د كل ممار�س مهنة وموؤ�ش�ش���ة �ش���حية 
تخالف ذلك وال تعمل على ت�شحيح اأو�شاع ممار�شي 

املهنة العاملني بها.
وحذرت من عدم ال�شماح الأي ممار�س ملهنة طب 
االأ�ش���نان مبمار�ش���ة املهنة اإال يف ح���دود نطاق عمله 
وح�شوله على املوافقات ال�رضورية المتيازات خارج 

نطاق عمله من الهيئة.
ودعت يف التعميم بااللتزام مبعايري واإر�شادات 
طب االأ�شنان. وحّملت م�شوؤويل املوؤ�ش�شات ال�شحية 
م�شوؤولية ت�شحيح اأو�شاعهم، وبتحميلهم امل�شوؤولية 

القانونية حيال عدم االلتزام بذلك.
والتعميم موؤرخ يف 20 �ش���بتمرب. ومهلة رئا�ش���ة 
)نهرا( �شهر من تاريخ التوقيع، اأّي �شيكون اآخر يوم 

باملهلة 20 اأكتوبر املقبل.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
االجتماعية: ت�ش���ارك مملكة البحرين املجتمع العربي 
والدويل، الي���وم )االأحد(، االحتف���ال باليوم العاملي 
لكبار ال�شن، والذي يحمل هذا العام �شعار “االهتمام 
والرتكي���ز عل���ى مواه���ب وم�ش���اهمات كب���ار ال�ش���ن 
وم�ش���اركتهم يف املجتم���ع”، وهو م���ا يعك�س اهتمام 
دول العامل بكبار ال�شن، ويوؤكد قدراتهم وكفاءتهم 
وم�ش���اركتهم يف جمي���ع جماالت احلياة االقت�ش���ادية 

واالجتماعية.
وحتتفل مملك���ة البحرين بهذا اليوم؛ جت�ش���يداً 
حلر����س احلكوم���ة عل���ى توف���ري ال�ش���بل الرعائي���ة 
والتنموية لكبار ال�ش���ن كافة، حيث يعترب �شعار هذا 
الع���ام روؤية واإ�ش���رتاتيجية جديدة ت�ش���اهم يف تعزيز 
اخلدم���ات املقدم���ة له���ذه الفئة، وي�ش���اهم يف طرح 
املزيد من الربامج واملبادرات املوجهة نحو م�شاهمة 

كبار ال�شن الفاعلة يف املجتمع.
وتعد مملكة البحرين من الدول املتقدمة عربياً 
واقليمياً ودولياً يف روؤيتها االإ�ش���رتاتيجية للخدمات 
الرعائي���ة والتنموية لكبار ال�ش���ن، تنفيذاً ملا ورد يف 
الد�شتور، وما ت�شهده اململكة من تطورات ت�رضيعية 
يف عهد عاهل البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة، وويل 
العه���د النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأمري �ش���لمان بن حم���د اآل خليفة، 
كانت هي الداعم الرئي�س ملوا�شلة توفري االإمكانات 

واخلدم���ات واملب���ادرات الالزم���ة ومبا يكف���ل لكبار 
ال�ش���ن احلي���اة الكرمية الت���ي ي�ش���تحقونها؛ تقديراً 
وعرفاناً ملكانتهم االجتماعية واالقت�شادية ودورهم 

يف بناء وازدهار اململكة.
اإن مملك���ة البحري���ن م���ن اأوائل ال���دول العربية 
التي �ش���كلت فيها جلنة وطنية للم�ش���نني، وت�ش���م 
يف ع�ش���ويتها ممثلني عن القطاع احلكومي واالأهلي 
واخلا�س، حيث تعترب هذه اللجنة م�شوؤولة عن و�شع 
االإ�شرتاتيجيات اخلا�ش���ة بامل�شنني يف البحرين، مما 
يعك�س ن�ش���ج وفاعلية ه���ذه التجرب���ة الرائدة التي 
اأ�ش���حبت منوذجا يحتذى على امل�ش���تويني اخلليجي 
واالإقليمي.  وقد �ش���در املر�شوم بقانون رقم )58( 
ل�ش���نة 2009 ب�ش���اأن حقوق امل�ش���نني، وال���ذي اأكد 
حماية امل�شن و�شون كرامته، كما اأقر جمل�س الوزراء 
االإ�ش���رتاتيجية الوطنية للم�شنني، والتي ترتكز على 
حم���اور التنمي���ة وتوفري ال�ش���حة والرف���اه مع تقدم 

العمر وتهيئة بيئة داعمة جلميع االأعمار.
وحتر����س مملك���ة البحرين م���ن خ���الل وزاراتها 
وهيئاته���ا ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين والقط���اع 
اخلا�س على تنفيذ اخلطة الوطنية لكبار ال�ش���ن منذ 
الع���ام 2012، والتي ت�ش���منت العديد من اخلدمات 
ال�ش���حية والرتفيهي���ة، منه���ا اإدماج كبار ال�ش���ن يف 
املجتم���ع، من خالل اإن�ش���اء بيوت واأندي���ة نهارية يف 
خمتل���ف املحافظات؛ به���دف توفري اجلو النف�ش���ي 
واالجتماع���ي لهم يف حميط جمتمعهم، حيث بلغ عدد 
هذه االأندي���ة )11( نادياً وداراً نهارية، اإ�ش���افة اإلى 

دارين لالإقامة الدائمة لكبار ال�شن تقدمان اخلدمات 
االإيوائي���ة الكامل���ة له���م. كما مت تخ�ش���ي�س موازنة 
�ش���نوية بقيمة )100( األف دينار؛ لدعم دور واأندية 
الوالدين النهارية، والتي ت���دار ب�رضاكة جمتمعية مع 

منظمات املجتمع املدين.
ولتوفري اأف�شل ال�ش���بل الكفيلة بتنمية قدرات 
كبار ال�ش���ن، فق���د افتتح���ت وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة مكتب خدم���ات امل�ش���نني يف مركز عبد 
اهلل فخ���رو االجتماعي؛ ليتولى خدمة اإ�ش���دار بطاقة 
امل�شن، املت�شمنة اآلياً يف �رضيحة بطاقة الهوية للبالغ 
عمره )60( عاماً، والتي ت�ش���من ل�ش���احبها احل�شول 
على اخل�ش���ومات يف اجلهات احلكومية بن�شبة 50 % 

على عدد من الر�شوم احلكومية. 
كما يق���وم املكتب بتطبيق االختب���ار البحريني 
لقيا����س ج���ودة حياة كبار ال�ش���ن، وتق���دمي جمموعة 
متكامل���ة من اخلدم���ات واخليارات التي من �ش���اأنها 
رفع جودة حياة امل�ش���ن مبا فيه���ا تقدمي املعينات 
واالأجهزة امل�ش���اندة، ومراعاة لهذه ال�رضيحة، والذين 
ه���م يف حاجة اإلى الدع���م املادي، حر�ش���ت احلكومة 
الر�ش���يدة على تق���دمي خدم���ة ال�ش���مان االجتماعي 
لهذه الفئة من خالل قانون ال�شمان االجتماعي رقم 
)18( ل�ش���نة 2006، حيث بلغ عدد امل�شتفيدين من 
ال�شمان االجتماعي خم�شة اآالف و)592( م�شناً، بينما 
بلغ عدد امل�ش���تفيدين من خدمة الدعم املايل )23( 
األفاً و)665( م�ش���ناً، كما بلغ عدد امل�ش���تفيدين من 

خم�ش�س االإعاقة األف و)271( م�شناً.

• �شورة �شوئية من تعميم “نهرا”	

مدينة عي�ش���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان، ع�ش���و جمل�س 
الن���واب عبداحلميد النجار؛ لبحث امل�ش���اريع 
العمالي���ة  املج���االت  اإط���ار  يف  واملب���ادرات 
واالجتماعية التي تلبي احتياجات املواطنني.

وخالل اللقاء، اأ�ش���ار حمي���دان اإلى اأهمية 
اإ�شهامات املجل�س النيابي يف تعزيز التعاون 
والت�رضيعي���ة  التنفيذي���ة  ال�ش���لطتني  ب���ني 
فيم���ا يتعلق بالق�ش���ايا العمالي���ة، واحلماية 
االجتماعية ل�رضائح املجتمع كافة، ف�ش���اًل عن 
تطوي���ر الت�رضيع���ات ذات ال�ش���لة، مبا يحقق 
م�ش���الح اجلميع وتوفري امل�شتوى املعي�شي 

الالئق للمواطنني.
واأطل���ع حمي���دان النائ���ب النج���ار عل���ى 
م�ش���تجدات عمل الوزارة واأن�شطتها وبراجمها 

التنموية املتنوعة يف جماالت تدريب وتاأهيل 
الباحث���ني ع���ن عم���ل واإدماجه���م يف خمتلف 
القطاع���ات الوظيفية املنا�ش���بة، وحت�ش���ني 
االإنتاجي���ة مبن�ش���اآت القط���اع اخلا����س، كم���ا 
ا�شتعر�س اأحدث نتائج امل�شاريع واملبادرات 

التي نفذتها الوزارة.
م���ن جانبه، ثم���ن النج���ار اجله���ود التي 
تبذله���ا وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية؛ 
م���ن اأجل تق���دمي خدمات تنموي���ة يف جماالت 
ملختل���ف  االجتماعي���ة  واخلدم���ات  العم���ل 
فئات املجتم���ع، موؤكداً اأهمي���ة التعاون بني 
ال�ش���لطتني الت�رضيعية والتنفيذية ملا له من 
اأث���ر اإيجاب���ي يف تلبية احتياج���ات املواطنني 
من اخلدمات التنموية ال�ش���املة التي تقدمها 
ال���وزارة ع���رب مراكزه���ا يف جمي���ع حمافظات 

مملكة البحرين.

عبدالرحمن  النائ���ب  اأعلن 
�ش���وؤاال  �ش���يوجه  اأن���ه  بوعل���ي 
االأ�ش���غال  لوزي���ر  برملاني���ا 
والتخطيط  البلديات  و�ش���وؤون 
العمراين مع بداية دور االنعقاد 
الق���ادم ب�ش���اأن اأو�ش���اع بلدية 
فيه���ا،  احل���ال  وت���ردي  احل���د 
وتوقفها ع���ن تقدمي اخلدمات 

لالأهايل، ونزع لوحة حتمل )ا�ش���م بلدية احلد( 
ع���ن املبنى، والعدي���د من املالحظ���ات التي 

ا�شتكى منها االأهايل.
واأو�ش���ح بوعلي اأن بلدية احلد اأ�ش���بحت 
مبن���ى دون خدم���ات، واأن االأهايل ي�ش���طرون 
للذه���اب ملق���ر البلدي���ة يف املح���رق لعم���ل 
االإجراءات كافة، فما فائدة املبنى يف احلد اإذا 
مت جتري���ده من اخلدمات الت���ي كان يقدمها 
لالأه���ايل، وطال���ب بوعل���ى وزي���ر البلدي���ات 
ا�ش���تثمار االأر����س املحاذي���ة ملبن���ى بلدي���ة 
احلد وت�ش���خريها خلدمة اأهايل احلد، بدال من 

تركه �شاحة ف�شاء فارغة، وهو 
مطلب االأهايل يف املنطقة.

اأن  اإل���ى  النائ���ب  واأ�ش���ار 
مبن���ى بلدية احلد م���ن املباين 
التاريخية القدمية يف املنطقة، 
 2009 الع���ام  افتتاحه  واأعي���د 
رئي����س  لتوجيه���ات  تنفي���ذا 
ال�ش���مو  �ش���احب  ال���وزراء 
امللك���ي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة؛ 
تخفيفا عن املتعاملني مع البلدية وتي�ش���ريا 
للح�شول على اخلدمات التي تقدمها البلدية 
للمواطنني، وعدم حتميل املواطنني م�ش���قة 
االنتق���ال اإل���ى اأماك���ن بعي���دة ع���ن مناط���ق 
�ش���كنهم للح�ش���ول عل���ى ه���ذه اخلدم���ات، 
وكان م���ن املق���رر اأن يقدم خدمات���ه الأهايل 
مدين���ة احل���د واملناط���ق املج���اورة، والت���ي 
ت�ش���مل تراخي����س البناء واالأن�ش���طة التجارية 
واالإ�شغاالت والعناوين، اإ�شافة اإلى اخلدمات 

االأخرى للمواطنني يف خمتلف املحافظات.

ن��رص بن حمد عنوان لق�س�ص جن�ح ال�سب�ب البحريني

خلف ينوه بدور الإعالميني يف وزارات الدولة

مهنًئا �شموه بتعيينه ع�شًوا مبجل�س الدفاع االأعلى... الع�شومي: 

مت�شلًما ن�شخة من دكتوراه فهيمة حممد

اأ�ش���اد نائب رئي�س الربملان العربي 
ع���ادل الع�ش���ومي مبا يبذل���ه ممثل جاللة 
امللك لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب، 
ع�ش���و جمل�س الدفاع االأعلى �شمو ال�شيخ 
نا����رض ب���ن حم���د اآل خليف���ة م���ن جه���ود 
خمل�ش���ة يف كث���ري م���ن القطاع���ات التي 
يتبواأ م�شوؤولياتها، مهنئاً �شموه ب�شدور 
االأم���ر امللك���ي ال�ش���امي بتعيينه ع�ش���واً 
مبجل�س الدف���اع االأعلى. واأع���رب النائب 
الع�ش���ومي عن اعت���زازه بالثق���ة امللكية 
الغالية التي اأوالها عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 
ل�ش���موه، موؤكداً اأن هذا االختيار ل�ش���موه 
لي�س بغريب عليه ملا يحققه من منجزات 
جعلت من البحرين حمطة اأنظار العامل يف 

كث���ري من امليادين، ومن بينها تد�ش���ني 
مرك���ز امللك حم���د العاملي للح���وار بني 
االأديان والتعاي�س ال�ش���لمي، ومركز نا�رض 

للتاأهيل والتدريب املهني، والذي �شهد 
موؤخ���را تخري���ج الف���وج االأول م���ن طلبته 
الدار�ش���ني. وقال نائب رئي�س الربملان 
العربي اإن �شخ�شية �شمو ال�شيخ نا�رض بن 
حم���د اآل خليفة اأثبت���ت قدرتها املتميزة 
يف اإدارة كاف���ة امله���ام املوكل���ة له بكل 
كف���اءة واقت���دار، واإن���ه عنوان لق�ش����س 
جناح���ات ال�ش���باب البحريني يف م�ش���رية 
التنمي���ة والرخاء التي ت�ش���هدها اململكة 
بف�شل القيادة الر�شيدة لالأ�رضة املالكة، 
وما اكت�ش���به �شموه من ف�ش���ائل االأخالق 
والعادات احلمي���دة التي تربى عليها من 
وال���ده جاللة املل���ك، متمني���اً كل النجاح 
والتوفيق ل�ش���مو ال�شيخ نا�رض بن حمد يف 

مهام عمله.

املنامة – وزارة االأ�ش���غال و�ش���وؤون 
البلديات والتخطيط العمراين: ا�ش���تقبل 
البلدي���ات  و�ش���وؤون  االأ�ش���غال  وزي���ر 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خل���ف يف 
مكتبه بديوان الوزارة بح�شور مدير اإدارة 
االت�ش���ال بالوزارة فه���د بوعالي، فهيمة 
حمم���د  )حما�رض ب���وزارة الداخلي���ة( التي 
قدمت اإليه ن�ش���خة من ر�ش���الة الدكتوراه 
احلا�شلة عليها من ق�شم العالقات العامة 
يف كلية االإع���الم بجامعة القاهرة، بعنوان 
)الت�ش���ور املقرتح لدور اأجهزة العالقات 
العامة يف �ش���وء اجلودة ال�ش���املة(، حيث 
كانت وزارة االأ�ش���غال من �شمن املجتمع 

البياين الذي متت الدرا�شة عليه. 
من جانبها، اأ�ش���ارت فهيم���ة اإلى اأن 
وزارة االأ�شغال حازت على اأف�شل النتائج 

من ب���ني اجله���ات احلكومية، كم���ا اأثنت 
عل���ى التع���اون ال���ذي القته م���ن الوزارة 

و�شاهم يف جناح اإعداد الر�شالة. 

• عادل الع�شومي	

• عبدالرحمن بوعلي	

مروة خمي�ص

• خلف م�شتقبال فهيمة  حممد	
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�رضائــــــب اأخـــرى قادمــــة واالقتـــرا�ض �سي�ستمــر
ال�رضيبة امل�سافة لن ت�سد العجز.. عبداجلبار الطيب:

بداية، وللتوضيح للسادة القراء، 
ما المقصود بالضريبة على القيمة 

المضافة؟ 

الأ�س����ل فيها اأنها �رضيبة تفر�ض على ال�س����لع 
واخلدمات، ويف كل مرحلة من مراحل اإنتاجها، ولكن 
التطبيق اخلليجي وب�سورته الب�سيطة �سيكون باأن 
يدف����ع مبل����غ 5 % من امل�س����تهلك للتاجر يح�س����ل 
التاج����ر هذا املبل����غ للدولة، وهي يف ذل����ك يف راأيي 
اأق����رب ل�رضيب����ة املبيع����ات، ولي�س����ت �رضيب����ة قيمة 

م�سافة.

ما التأثير المتوقع لتطبيق الضريبة 
المضافة على الميزانية العامة 

للدولة؟

ل����ن ت�س����تطيع ال�رضيب����ة امل�س����افة اأن تغط����ي 
العجز يف امليزانية العامة للدولة يف املدى الق�سري 
واملتو�س����ط بالرغم من اأنها �ستكون مورداً اإ�سافياً 
مليزاني����ة الدول����ة؛ لأن العج����ز املتوق����ع يف ميزانية 
2017-2018 مببلغ مليارين و600 مليون تقريبا 
ن�س����يب الع����ام 2017 مليار و300 ملي����ون تقريبا 
ون�س����يب العام 2018 الرقم نف�سه تقريبا، والذي 
ميثل الفجوة ما بني م�رضوفاتها وايراداتها، وذلك 
بخالف اإي����رادات البلدي����ات واأمانة العا�س����مة التي 
تكون منف�سلة عن اإيرادات املرافق احلكومية؛ لأن 

لها �سخ�سية م�ستقلة.
وعلي����ه، �س����يتم تغطي����ة هذا العج����ز عن طريق 
القرتا�����ض وذلك م����ا يعني زي����ادة يف الدين العام. 
نح����ن منر مبرحلة نطل����ق عليها )العج����ز الهيكلي(، 
وهو عج����ز مزم����ن نحتاج تخطي����ط واإج����راءات قوية 

ملعاجلته.
كما اأن تاأخر احلكومة يف اإن�ساء اجلهاز ال�رضيبي، 
وال����ذي يف�س����ل األ يكون ج����زءا م����ن وزارة املالية 
وتاأخر �س����دور قانون ال�رضيبة على القيمة امل�سافة 
يجعلن����ا نرى اأن مملكة البحري����ن تنتظر التطبيق يف 
الإمارات وال�سعودية لتقيم الإيجابيات وال�سلبيات 
لتالفيها عند التطبيق، وهو اأمر ح�سن، فال اأتوقع اأن 

تفر�ض يف يناير 2018 كما اأعلن.
اإن حالة تنامي الدَّين العام ووجود عجز هيكلي 
�سي�س����طر الدولة لفر�����ض �رضائب اأخرى م�س����تقبالً 
�س����واء مبا�رضة عل����ى دخل الأف����راد اأو اأرباح ال�رضكات 
اأو غري مبا�رضة، ت�س����غط على املواطن والقت�س����اد، 
لذلك وجب اأن تكون احللول �ساملة، ولي�ست اآنية. 

اأ�س����ف باأن الدَّين العام للدولة قد و�س����ل اإلى 
83 % تقريبا من الن����اجت الجمايل املحلي، وبذلك 
اإ�س����كالية كبرية بتجاوز كل احل����دود الآمنة، والتي 
تتحدث عنها املوؤ�س�سات املالية العاملية، وهي األ 
يتجاوز الدَّين العام 60 % من الناجت الإجمايل، واإن 

كانت حتى ن�سبة 60 % حمل نظر.

وماذا عن أثرها على المواطن 
نفسه؟

�س����يوؤدي تطبيقها لنخفا�ض الق����درة ال�رضائية 
لالأف����راد، واإل����ى تقلي����ل مدخراته����م بفعل �س����عف 
الق����درة عل����ى ال�س����تهالك والدخ����ار يف ظ����ل اأجور 
ومرتبات �سبه ثابتة، وهو اأمر �ستتاأثر به امل�سارف 
والبن����وك تلقائياً، وذلك ل�س����ح ق����درة الأفراد على 
الدخ����ار، ويرتتب على ذل����ك انخفا�����ض يف الطلب 
ال�س����تهالكي يوؤثر عل����ى قدرة التاج����ر على عر�ض 

ال�سلع مما قد يوؤدي لت�سخم يف اأ�سعار ال�سلع.
وعلي����ه، فاملواطن �س����يتاأثر ب�س����كل مبا�رض من 
ال�رضيب����ة امل�س����افة، بل وم����ن اأي �رضيب����ة تفر�ض، 
ونتمنى اأن ت�س����تطيع الدول����ة توظيف الأموال التي 
�ستح�سلها يف حت�سني اخلدمات التي تقدم لالأفراد 
لتكون ت�س����حية الأف����راد يف مقابل خدمات اأف�س����ل 
وتنمي����ة اأح�س����ن، يف توجه م�س����تقبلي باجتاه فر�ض 

�رضائب مع جمانية اخلدمات.
ولذلك اأقول وجب اأن يكون التخطيط �س����امال، 
فمعادلة زيادة الر�سوم وفر�ض �رضيبة قيمة م�سافة 
مع ثابت ن�سبي يف الأجور واملرتبات معادلة خميفة؛ 

لأنها ت�ستهلك الطاقة املالية الكلية للمجتمع.
وق����د يخفف من اأثر ه����ذه ال�رضيبة حال����ة اإعفاء 
الحتياج����ات الأ�سا�س����ية، وه����و ما �رضحت ب����ه وزارة 
املالية اأن احلاجات الأ�سا�س����ية من ال�س����لع �ستكون 
معفاة، كما اأن ال�سادرات الوطنية �ستكون ال�رضيبة 

عليها �سفرية.

وماذا عن الضريبة الصفرية؟ 

ال�رضيبة ال�س����فرية �س����تكون كنوع م����ن الدعم 
م����ن الدول����ة للتاجر املحل����ي، حيث اإن ال�س����ناعات 
املحلي����ة عندما ت�س����در للخ����ارج ولكونها �س����لعا اأو 

خدمات، فيجب اأن تفر�ض عليها ال�رضيبة امل�سافة، 
وال�رضيبة بقيمة �سفر % تعني اأن التاجر �سي�سرتد 
م����ا دفع����ه يف مدخ����الت الإنتاج م����ن الدول����ة، وذلك 
بعك�ض ال�س����لع املعف����اة، حيث اإن التاج����ر لن ياأخذ 
5 % من امل�س����تهلك، واإن كان هو �ساحب الإنتاج، 
فلي�����ض له احلق بطلب ما دفعه من �رضيبة م�س����افة 

فر�ست على الدورة الإنتاجية ل�سلعته. 

ما الوضوح الذي يحتاج المواطن 
معرفته فيما يخص الشأن الضريبي 

المقبل؟

يحت���اج معرف���ة اأمور ع���دة اأ�سيا�س���ية ومهمة، 
اأهمه���ا هوي���ة اجله���از ال�رضيبي، و�س���وابط فر�ض 
ال�رضيبة، و�س���فافية ال�رضيبة، وعليه فاإن القوانني 
املقبل���ة، والت���ي �سرت�س���خ له���ذا الأمر، يج���ب اأن 
ت�س���تويف الأمور املرتبطة ما بني النظام ال�رضائبي، 

واملواطن.
البحرين���ي، وكذل���ك  الد�س���تور  ن����ض  ولق���د 
اأهمي���ة  عل���ى  وامل�رضي���ة،  الفرن�س���ية  الد�س���اتري 
والت���ي  والأكي���دة،  الوافي���ة  ال�س���مانات  وج���ود 
ته���م املواطن فيم���ا يتعل���ق بالنظ���ام ال�رضائبي، 
فال�رضيبة وفقا للمادة 15 من الد�س���تور اأ�سا�س���ها 
العدالة الجتماعية، ويعفى منها اأ�س���حاب الدخول 
ال�س���غرية مبا يكف���ل عدم امل�س���ا�ض باحلد الأدنى 

الالزم للمعي�سة.
ولقد حتدث القت�سادي املعروف اآدم �سميث 
ع���ن هذا الأم���ر بقوله: “هنالك �س���وابط اأ�سا�س���ية 
لفر����ض اأي ال�رضيبة، وهي ما يطلق عليها د�س���تور 

ال�رضيبة، وهي: 
1 - مبداأ العدالة: وخال�سته اأن ال�رضيبة وجب 
اأن تراعي مقدرة الأفراد، فتكون ت�س���اعدية )كلما 
زاد الدخ���ل زادت ن�س���بة القتط���اع(؛ لأن ال�رضيبة 

بن�سبة ثابتة ل حتقق العدالة، واإن حققت امل�ساواة 
لأن تاأثريه���ا عل���ى ذوي الدخل املح���دود اأكرث من 

الأغنياء.
2 - مب���داأ اليق���ني: وجب اأن تك���ون ال�رضيبة 
حمددة ووا�س���حة ومعلومة للمم���ول، مبعنى اأنها ل 

تقبل اإل تف�سريا واحدا.
3 - مب���داأ املالءم���ة: وج���ب اأن تك���ون طريقة 
التح�س���يل مالءمة للممول، مبعنى مثال اأن تخ�س���م 
ال�رضيبة عند �رضف الرات���ب اأو حتقق الربح، وهكذا 

لكي ل يتهرب الأفراد. 
اجلباي���ة:  نفق���ات  يف  القت�س���اد  مب���داأ   -  4
وبب�س���اطة اأن يك���ون اجله���از ال�رضيب���ي واإجراءاته 
قائم���ة على القت�س���اد يف نفقاته���ا، بحيث نحقق 

ح�سيلة مالية كبرية باأقل نفقات ممكنة ت�رضف.

برأيك، هل ستقوم الضريبة 
المضافة على أساس من العدالة؟

ال�رضيب���ة امل�س���افة �س���تكون �رضيبة ن�س���بية، 
مبعن���ى ن�س���بة واحدة، وه���ي 5 %، وهذا �س���يكون 
حمل طعن بعدم د�س���توريتها بال�سك يف ال�سنوات 
املقبل���ة بعد �س���دور قانونه���ا. فمن راتبه خم�س���ة 
الآلف دينار )على �سبيل املثال( ومن راتبه مئتني 
دين���ار �س���يدفعان ذات الن�س���بة، وتاأثري 5 % على 

الأول اأقل وقعا مما هي عليه على الثاين. 
ولكن هنالك اآراء تق���ول )ونحن معها( باأنه لو 
اأعفيت ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية، فاإن حمدودي 
الدخ���ل ل حج���ة له يف التذم���ر من ه���ذه ال�رضيبة لو 
فر�س���ت عل���ى ال�س���لع الكمالية؛ لأنه ه���و ذاته من 
ي�س���رتي باختي���اره وهذا ما ن�س���ميه ����رضورة ذكاء 
امل�س���تهلك باأن يتهرب تهربا �رضيبيا م�رضوعا، وهو 
ما ي�س���مى )التحايل على القان���ون ال�رضيبي(، وهو 
حتاي���ل قانوين تق���ره القوانني واملحاك���م والفقه 

ال�رضيبي باأن ل ي�س���رتي امل�س���تهلك ال�سلعة التي 
فر�ست عليها ال�رضيبة )واقعة فر�ض ال�رضيبة( اإن 
وجدت بدائل، اأعتقد باأن ثقافة املجتمع البحريني 

املالية والدخارية �ستتح�سن م�ستقبال.

بسياق ما ذكرت، ما أهم 
الضوابط األساسية لتطبيق لضريبة 

المضافة؟

اأهمه���ا األ تكون م�س���اريف اجلباية اأكرث مبالغ 
التح�سيل، خ�سو�ساً واأن اجلهاز ال�رضيبي يفرت�ض 
اأن يك���ون به اأف�س���ل الكفاءات يف جم���ال القانون 
واملحا�س���بة والقت�س���اد، وعليه ف�ستدفع الرواتب 
العالي���ة، وهو الأمر ال���ذي دفع الكث���ري من الدول 
للتاأخ���ري يف تطبيق ال�رضيبة امل�س���افة، والتي تتم 
عملية تطبيقها ب�سكل فني وتقني، يتطلب توافر 
عنا�رض الر�س���د، واملتابعة، والتدقيق، واملحا�سبة، 
واإعداد التقارير املالية، وبالتايل �س���تحتاج جهازا 

�رضيبيا �سخما، وبعنا�رض كثرية، ذات كفاءة عالية.

وماذا عن أثر الضريبة المضافة 
على التجار؟

�س���يكون لها اأثر موجع على التاجر اأي�ساً؛ لأنه 
�س���يدفع قيم املدخ���الت لإنتاج �س���لعته اإن كانت 
الدورة الإنتاجية لل�س���لعة يف مملك���ة البحرين، كما 
�سي�س���طر لتقلي����ض اإنتاجه على اعتب���ار اأنه يدفع 
�رضيب���ه، وق���د ي�س���طر للتحايل غري امل����رضوع على 
القانون )الغ�ض ال�رضيبي(، بنقل قيمة ال�رضيبة من 
كاهله، لتكون على كاهل امل�س���تهلك نف�س���ه فيما 
ن�س���ميه )نقل ع���بء ال�رضيب���ة اإلى الأم���ام(، وعليه 
�ستمثل ال�رضيبة امل�سافة اإ�سكالً للمواطن وللتاجر 
على حد �س���واء، لذل���ك يجب اأن يت�س���من القانون 

القادم عقوبات على الغ�ض ال�رضيبي.

هل ترى أن فرض الضريبة 
سيرتبط بارتفاع معدالت الجرائم 

والسرقات؟

م���ن بني اأه���م العوام���ل الأ�سا�س���ية امل�س���ببة 
للجرمي���ة ه���و الفق���ر وت���دين احلال���ة املعي�س���ية 
واملالية، والو�س���ع املايل املرتدي، وعليه ففر�ض 
ال�رضيب���ة امل�س���افة على اأ�س���خا�ض م���ن حمدودي 
ومنخف�سي الدخل �سيدفعهم الأمر ملحاولة توفري 
مداخي���ل مالية جدي���دة، ومنهم من ل���ن يجد اأمامه 

�سوى ارتكاب اجلرمية.
وال�رضيب���ة على القيمة امل�س���افة ه���ي �رضيبة 
اختياري���ة، فامل�س���تهلك غري مل���زم ب�رضاء ال�س���لع، 
وعلي���ه، فمن املت�س���ور باأنه وحني تطبق، �س���يتم 
ا�س���تثناء ال�س���لع الأ�سا�س���ية منها كالأرز والأجبان 
والأدوية وما يف حكمها، وبنهاية الأمر هي تكهنات 
�ست�س���حم حني ي�س���در القانون اخلا����ض بال�رضيبة 

امل�سافة والالئحة املنظمة لها.

• الطيب متحدًثا ل� “$”	

اأدعو لإجراءات 
قوية لتخفي�ض 
العجز والذي يوؤدي 
لالقرتا�ض

تاأخ��ر احلكومة 
يف اإن�ساء اجلهاز 
ال�رضيبي �سيكون 
مردوده �سلبياً

املواطن �سيتاأثر 
ب�سكل مبا�رض من اأي 
�رضائب تفر�ض

قال اأ�ضتاذ االقت�ضاد واملالية العامة والت�ضريع ال�ضريبي يف كلية احلقوق 

بجامع��ة البحري��ن عبداجلبار الطي��ب اأن “ ال�ضريب��ة امل�ضافة لن تغطي 

العجز يف امليزانية العامة للدولة يف املدى الق�ضري واملتو�ضط، بالرغم من 

اأنها �ضتكون موردًا اإ�ضافيًا مليزانية الدولة”.

واأ�ض��اف “�ضيتم تغطية هذا العج��ز عن طريق االقرتا�ض، ما يعني زيادة 

ين العام، نحن منر مبرحلة نطلق عليها )العجز الهيكلي(،  جدي��دة يف الدَّ

وهو عجز مزمن نحتاج تخطيطا واإجراءات قوية ملعاجلته”.

الطي��ب بحوار مو�ضع اأجرته معه “الب��اد” عن ال�ضريبة امل�ضافة املقبلة 

ين الع��ام ووجود عج��ز هيكلي �ضي�ضط��ر الدولة  باأن��ه “حالة تنام��ي الدَّ

لفر�ض �ضرائب اأخرى م�ضتقبًا �ضواء مبا�ضرة على دخل االأفراد اأو اأرباح 

ال�ض��ركات اأو غ��ري مبا�ضرة، ت�ضغط على املواط��ن واالقت�ضاد، لذلك وجب 

اأن تكون احللول �ضاملة ولي�ضت اآنية”.وفيما يلي ن�ض اللقاء:

اإبراهيم النهام

ت�سوير- خليل اإبراهيم

ال���������رضي����ب����ة امل���������س����اف����ة ت����ر�����س����خ م������ب������داأ امل�������������س������اواة ول����ي���������ض ال����ع����دال����ة
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ضبط االنفعال

•التعليم جانب من حما�رضة لطالبات مدر�سة املحرق 	
الثانوية للبنات 

تدريب حرا�س املدار�س على اإدارة الغ�ضب

�ضون العربي والإجنليزي والريا�ضيات 36 معلما �ضعوديا يدرِّ

طالب حما�ضبة بال�ضنة الثالثة قد يخ�رس بعثته

لتعزيز التعامل بهدوء مع اأولياء الأمور والطلبة واملعلمني

40 % منهم للمواد الأ�سا�سية و23 % لتخ�س�سات “العلمي”

قدم طلب حتويل لتخ�س�ص اآداب اإجنليزي

قّدم مركز “بتلكو” لرعاية حالت العنف الأ�رضي 
ور�ص عمل وحما�رضات لق�س���م الأمن وال�سالمة بوزارة 

الرتبية والتعليم.
وقال املن�س���ق العام ملركز بتلكو لرعاية حالت 
العنف الأ�رضي اأ�س���امة يعقوب: اإن الفوج اخلام�ص من 
حرا����ص املدار�ص �س���ارك بفعالية قدمته���ا الباحثة 

واملدربة الأ�رضية اإميان الفلة.
وخ�س���ع امل�س���اركون ل���دورة تدريبي���ة بعنوان 

“اإدارة الغ�سب والنفعالت” لعدد 50 حار�ص اأمن. 
وته���دف ال���دورة لتعزي���ز الهدوء النف�س���ي يف 
التعام���ات املبا�رشة اليومية م���ع خمتلف الأمناط من 

اأولياء الأمور وطالب ومدر�سني.
واأ�س���اف املن�س���ق الع���ام: الربنامج �سي�س���تمر 
حلني النتهاء من العدد الإجمايل حلرا�ص وحار�س���ات 

وزارة الرتبية والتعليم.
وق���دم مدي���ر املرك���ز حم���د ال�س���هابي �س���كره 
وامتنان���ه للقائم���ني على هذا الربنام���ج ملا فيه من 

مردود اإيجابي للحرا�ص املوؤمتنني على املدار�ص.

اعتم���دت وزارة التعلي���م ال�س���عودية ق���راراً 
لأ�س���ماء املعلمني املوفدين للتدري�ص هذا العام 
يف املدار�ص باخلارج، والبالغ عددهم 152 معلماً 

من خمتلف التخ�ص�صات الرتبوية.
و�سم القرار ال�سادر من وزارة التعليم اإيفاد 
90 معلما �سعوديا للتدري�ص هذا للعام الدرا�سي 

2017 - 2018 يف املدار�ص مبملكة البحرين.
وذك���ر الق���رار اأن وزارة التعليم ال�س���عودية 
قامت باعتماد اأ�سماء املعلمني املوفدين ململكة 
البحري���ن مبختلف التخ�س�س���ات وه���م 14 معلما 
لتخ�س�ص الرتبية الإ�س���المية، 11 لالجتماعيات، 
11 للغ���ة العربي���ة، 11 للريا�س���يات، 14 للغ���ة 
  7 لالأحي���اء،   5 الآيل،  للحا�س���ب   3 الإجنليزي���ة، 

للفيزياء، و9 معلمني للكيمياء.
وطال���ب الق���رار جميع مدي���ري الأكادمييات 
واملدار�ص ال�س���عودية يف اخلارج وم�رضيف البعثات 
التعليمية يف بلد الإيف���اد مبراعاة رفع املعلمني 
املوفدي���ن عل���ى اإدارات التعلي���م اأ�س���ماء اأفراد 
عائالته���م املرافقني له���م يف بل���د الإيفاد على 

الربيد الإلكرتوين للوزارة.
ون���وه الق���رار ال�س���ادر م���ن وزارة التعلي���م 

للمعلم���ني  الب���دلت  ����رضف  بع���دم  ال�س���عودية 
اإل بع���د و�س���ولهم مبا�رضته���م م���ن  املوفدي���ن 
الأكادميي���ات واملدار����ص ال�س���عودية يف اخلارج 

والدول ال�سقيقة وال�سديقة املوفدين لها. 
 

صرف المستحقات
ولف���ت يف م�س���مون الق���رار ملدي���ري عموم 
التعليم باملناطق ومديري التعليم باملحافظات 
وللمدير العام ل�سوؤون املوظفني بالوزارة مراعاة 

�رضف ا�ستحقاق املوفدين وفق الأنظمة.
ون���وه الق���رار اإلى منح املوفدي���ن للتدري�ص 
يف اخل���ارج اأوام���ر الإركاب الالزم���ة ومرافقيه���م 
مم���ن يعولونه���م �رضعاً ذهاب���اً واإياباً بع���د التاأكد 
من ح�س���ولهم تاأ�س���رات الدخول للعمل بالدول 
املوفدي���ن اإليه���ا بخ�س���م قيم���ة التذاك���ر م���ن 
م�س���تحقات املوفد املالي���ة اإذا مل يثبت ما يفيد 

اإقامة املرافقني لهم.
وطالب قرر وزارة التعليم ال�س���عودية باإخالء 
ط���رف املعلم���ني املوفدي���ن قب���ل 15 يوما من 
التاري���خ املح���دد للمبا�رشة ب�رشط ح�ص���ولهم على 
تاأ�س���رات العم���ل يف الدول املوفدي���ن اإليها، اأو 

اإ�سعارهم من الوزارة.

 تجديد اإليفاد
وحدد القرار مدة الإيفاد لعام درا�سي واحد 
قاب���ل للتجديد مبوجب التقارير ال�س���ادية من 
الرئي�ص املبا�رض واجلهة امل�س���تفيدة واجلهات 
ذات العالقة اإلى 4 اأعوام درا�س���ية فقط، ينهى 
بعده���ا الإيفاد، واإن تاأخ���رت مبا�رضة املوفد يف 

العام الأول لأي �سبب كان.

العت���ذار  قب���ول  بع���دم  الق���رار  و�س���دد 
م���ن املوف���د ال���ذي با����رض عمل���ه بالأكادمييات 
وال���دول  اخل���ارج  يف  ال�س���عودية  واملدار����ص 
ال�س���قيقة وال�س���ديقة ال بع���د نهاي���ة الع���ام 

الدرا�سي.
لالأكادميي���ات  املوفدي���ن  الق���رار  وح���ث 
يف  اأعماله���م  مبا����رضة  اخل���ارج  يف  واملدار����ص 
مملك���ة البحرين بداية العام الدرا�س���ي يوم 10 

�سبتمرب2017.
 

األداء الوظيفي
ووج���ه القرار م�رضيف البعث���ات التعليمية يف 
مملكة البحري���ن لعتماد مبا����رضة املوفدين يف 
امللحقي���ة الثقافية، منوهاً اإل���ى الرفع لالإدارة 
العامة للمدار�ص ال�س���عودية يف اخلارج بالوزارة 
لإنهاء اإيفاد املعلم الذي يغادر بلد املقر خالل 
العام الدرا�س���ي لأي �س���بب من الأ�سباب، �سواء 
كان لإج���ازة اأو خالفها دون تن�س���يق مع املدير 
املبا�رض واحل�سول على موافقة خطية من �سفر 
خ���ادم احلرمني ال�رضيفني يف بلد املقر والإدارة 
العامة للمدار�ص ال�سعودية يف اخلارج بالوزارة.

املعلم���ني  متابع���ة  عل���ى  الق���رار  وح���ث 

املوفدي���ن م���ن خ���الل تزوي���د اإدارات التعليم 
باملناط���ق واملحافظات التابع���ني لها وتزويد 
اإدارة املدار����ص ال�س���عودية يف اخل���ارج الوزارة 

بتقارير الأداء الوظيفي ال�سنوية.
ولفت يف خط���اب قرار التعمي���م “اإذا تاأخر 
املوفد عن مبا�رضة عمله دون مربر نظامي ملدة 
تزي���د على 10 اأيام من التاريخ املحدد يف قرار 
الإيفاد بعد اإخالء طرفه حت�س���م رواتب ومكافاأة 
امل���دة التي تخلفها، واإذا جت���اوزت مدة تخلفه 
15 يوماً دون عذر يلغى اإيفاده، بالإ�سافة اإلى 
تطبيق اجلزاءات التي ن�ص عليها نظام اخلدمة 
املدنية، وعلى مديري الأكادمييات واملدار�ص 
ال�س���عودية يف اخل���ارج وم�رضيف البعث���ات الرفع 
لالإدارة العامة للمدار�ص ال�س���عودية يف اخلارج 

بالوزارة عن ذلك لإكمال الالزم”.
ون���وه ق���رار ال���وزارة باأن���ه يتوج���ب عل���ى 
املعلمني املوفدي���ن لالأكادمييات واملدار�ص 
يف اخل���ارج به���ذا الق���رار ا�س���تكمال البيان���ات 

لإ�سدار اجلواز اخلا�ص من وزارة اخلارجية.
وح���دد الق���رار اإقام���ة دورات تدريبي���ة يف 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغرها ملعلمي 
اللغة العربية املوفدين جلمهوريات املالديف، 

النيجر، بوركينافا�سو، القمر املتحدة. 

بع���د م�س���ي 3 اأ�س���ابيع عل���ى ب���دء العام الدرا�س���ي 
اجلدي���د بجامعة البحري���ن ل يزال طلب���ة التحويل يعانون 
من تخلفهم عن مقاعد الدرا�سة. وقال الطالب �سجاد عبد 
الوهاب ل� “البالد” اإنه مل ي�سدر له جدول حتى الآن ح�سب 
التخ�س����ص اجلدي���د رغم حماولته امل�س���تمرة للتو�س���ل 
اإلى حل مل�س���كلته م���ع اإدارة القبول والت�س���جيل وعمادة 
الكليات.  واأ�س���اف اأنه طالب حما�س���بة يف ال�س���نة الثالثة 
وحا�سل على بعثة من وزارة الرتبية والتعليم وقدم طلبا 
للتحويل لتخ�س����ص اآداب “اإجنليزي”. واأكمل: مل ي�س���در 
يل جدول ح�س���ب التخ�س����ص اجلديد واأنا على و�س���ك اأن 

اأخ�رض بعثت���ي، فمن جهة لن تدفع يل وزارة الرتبية اإل بعد 
اإ�سدار اجلدول الدرا�س���ي ح�سب التخ�س�ص اجلديد، ومن 
جه���ة اأخرى ما يزال و�س���عي مقلقا يف اجلامع���ة، ومل اأدخر 
جهدا طيلة هذه الأ�س���ابيع، اإذ توا�سلت مع مكتب رئي�ص 
اجلامعة واإدارة القبول والت�سجيل وحتى جمل�ص الطلبة اإل 
اأن مو�سوعي ل يزال عالقا. واأردف “وح�سب ما اأخربين به 
اأحد ممثلي جمل�ص الطلبة اأن هناك 700 �س���كوى و�سلته 
ع���ن اإدارة القبول والت�س���جيل ولن اأكون اإل رقما اأ�س���يف 
اإلى هذه الأرق���ام دون حل”. واأنهى قائال “اأخربتني اإدارة 
القب���ول والت�س���جيل اأن ق���رارا من رئي�ص اجلامعة ي�س���مح 
بتحوي���ل 10 طلب���ة فقط من كل تخ�س����ص واأنا بني هذا 

وذاك مااأزال يف دوامة دون جدول ودون حتويل”.

دعم اأ�ضعار تذاكر �ضفر الكويتيني بجامعة اخلليج
العوهلي ي�ستقبل ال�سفر ال�سباح

 ا�س���تقبل رئي�ص جامع���ة اخللي���ج العربي خالد 
العوهلي عميد ال�س���لك الدبلوما�س���ي �س���فر دولة 
الكوي���ت لدى مملكة البحرين ال�ص���يخ ع���زام مبارك 
ال�س���باح.  واطلع ال�س���فر على م�رضوع مدينة امللك 
عب���داهلل بن عبدالعزيز الطبية، وتعرف على مكونات 
املدينة التي ت�س���م امل�ست�س���فى التعليمية ب�س���عة 
ومرك���ز  العلمي���ة،  لالأبح���اث  ومراك���ز  �رضي���ر،   300

للموؤمترات، ومركز ح�ساري للمدينة.
وتفق���د ال�س���فر اأح���وال الطلب���ة الكويتي���ني 
الدار�س���ني يف كلية الط���ب والعل���وم الطبية وكلية 
الدرا�س���ات العلي���ا، والتق���ى بالطلبة امل�س���تجدين 
املقبولني يف الع���ام الأكادميي 2017 - 2018، اإذ 
ناق�ص معهم عددا من املوا�س���يع كان على راأ�س���ها 
توفري احتياجاتهم الأ�صا�صية من �صكن وخم�ص�صات 

�سهرية وتاأمني �سحي، اإلى جانب ت�سهيل اخلدمات 
الت�سالية ودعم اأ�س���عار تذاكر ال�سفر، وتعزيز دور 

امللحق الثقايف.

واأك���د ال�ص���يخ ع���زام ال�ص���باح اأن الوقوف على 
احتياج���ات الطلبة الكويتيني الدار�س���ني يف جامعة 

اخلليج العربي جزء من م�سوؤولياته واأولوياته.

حمرر ال�ضوؤون املحلية  

مروة خمي�س 

ليلى مال اهلل

• التقى ال�سفر الكويتي الطلبة امل�ستجدين	

•  50 حار�ًسا �ساركوا يف الفوج اخلام�ص بالدورة	

• غ�سان ال�سهابي	

ل قرار بتحويل 10 طلبة فقط من كل تخ�ض�س
مدير الإعالم بجامعة البحرين ل� “$”:

ق���ال مدي���ر الإع���الم والعالق���ات اجلامعي���ة بجامعة 
البحرين غ�س���ان ال�س���هابي ل� “البالد” اإن �سكوى الطالب 
�س���جاد عبدالوه���اب ل اأ�س���ا�ص لها؛ لأنه من الأ�س���ا�ص مل 
يقبل حتويله من تخ�س����ص لآخر. واأو�سح اأن هذه م�سكلة 
“فردية”، بينما جميع حالت التحويل التي مت قبولها من 

الأق�سام ذات العالقة قد انتهت اإجراءاتها.

واأ�سار اإلى عدم وجود قرار �سادر من رئا�سة اجلامعة 
ب�ساأن ال�سماح بتحويل 10 طلبة فقط من كل تخ�س�ص.

وع���ن تقدير ع�س���و مبجل����ص الطلبة نقله���ا الطالب 
�س���جاد ع���ن وج���ود 700 طل���ب للتحوي���ل مرفو����ص، رد 
ال�سهابي: “هذا كالم مر�س���ل، وعمادة القبول والت�سجيل 

انتهت من حتويل كل من ا�صتوفى ال�رشوط”.

اأعداد املعلمني املوفدين للتدري�س
 يف البحرين ح�ضب التخ�ض�ضات 

العدد التخ�س�ص
14 معلم تربية الإ�سالمية
11 معلم اجتماعيات
11 معلم لغة عربية
11 معلم ريا�سيات
14 معلم لغة اإجنليزية

3 معلم حا�سب اآيل
5 معلم اأحياء
7 معلم فيزياء
9 معلم كيمياء
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راأى �ش���باب بحريني���ون اأن اإج���راء عملي���ات 
املع���دة، م���ن ق�ص وتكمي���م وحتويل م�ش���ار، مل 
يعد مقت�رصاً على احلاالت املر�ش���ية، وللأغرا�ص 
اأجرت���ه  ا�ش���تطلع  يف  فقط.واأك���دوا  العلجي���ة 
“البلد” اأن هنال���ك اإفراطاً يف اإجرائها من جانب 
الراغبني يف خ�ش���ارة الوزن ب�رصعة ومن و�شفوهم 

ب� “�شعيفي االإرادة”. 
يف  جت���رى  املع���دة  عملي���ات  اإن  وقال���وا: 
امل�شت�شفيات احلكومية يف البحرين ملن يحتاجها 
فعلً، ولكن هناك من يلجاأ مل�شت�ش���فيات خا�شة 
ويدفع مبالغ كبرية، وهو لي�ص بحاجة الإجراء مثل 

هذه العملية.
“الب���لد”  ل����  حديثه���م  يف  ال�ش���باب  وروى 
ق�ش�ش���ا عن حاالت تابعوها عن قرب وح�ش���دت 
نتائج وم�ش���اعفات �ش���لبية بعد اإج���راء عمليات 
املع���دة، م�ش���ريين اإلى ح���االت انته���ت بالوفاة 

واأخرى اأدخلت اإلى وحدة العناية املركزة.
ولفتوا اإلى اأن اأ�شخا�ش���اً مل تتجاوز اأوزانهم 
ال�80 كيلوجراما قد اأجروا عمليات املعدة فعلً.

واأردف���وا: اإن عمليات املعدة يجب اأال جترى 
املفرط���ة،  بال�ش���منة  وامل�ش���ابون  راغ���ب،  الأي 
عليهم التفكري بخيار �ش���فط الدهون اأي�شاً قبل 

اتخاذ القرار باإجراء عملية.  
بع����ص  ف���اإن  للآ�ش���ف،  قائ���ًل:  يتاب���ع 
امل�شت�شفيات واالأطباء ال ي�شعون املري�ص اأمام 
املعلوم���ات كافة وال يخربون���ه بجميع اخليارات 
املتاح���ة؛ به���دف اإج���راء عملي���ة واأخ���ذ املقابل 

املادي نظريها.

 األرق 
من جهتها، ترى ال�ش���ابة فاطمة ال�شهابي اأن 
عمليات ق�ص املعدة وتكميمها قد تكون �رصورية 
الأ�ش���حاب ال���وزن الزائد، خ�شو�ش���ا الذين باتت 
توؤرقهم ال�ش���منة، وت�ش���عهم يف مواجه���ة اأخطار 
�شحية.  وتوؤكد ال�شهابي اأن هذه العمليات باتت 
يف “متناول اجلميع”، فامل�شت�ش���فيات احلكومية 
تقدمه���ا، ولكنها تتطل���ب البقاء لف���رة طويلة 

على قائمة االنتظار، وقد ت�شل اإلى 3 �شنوات. 

تكاليف باهظة 
وت���ردف: غ���ري اأن امل�شت�ش���فيات اخلا�ش���ة 
تق���دم هذه النوعي���ة من العملي���ات حتى ملن ال 
يحتاجها فعلياً، هي ملن يرغب وقادرة على دفع 
التكاليف الباهظة. وت�ش���ري فاطمة اإلى اأن اأحدى 
قريباتها/�ش���ديقاتها قد اأج���رت عملية تكميم 
معدة، وقد جنحت فعلياً يف اإنقا�ص وزنها، ولكن 
اخلطوة مل تخُل من بع�ص امل�شكلت ال�شحية يف 

املرحلة االأولى، وقد حت�شنت االأمور فيما بعد. 
ت�ش���دد ال�شابة ليلى املن�ش���ور باأن عمليات 
املعدة اأياً كانت نوعها يجب اأال جترى اإال للحاالت 
ال�رشورية وملن تنطبق عليه �رشوط معينة، والتي 

البد من و�شعها كمعايري. 

ال حاجة 
وت�ش���يف املن�ش���ور البالغ���ة م���ن العمر 33 
عام���اً: وفق ما اأحلظ يف حميطي، فاإن الأ�ش���خا�ص 
العملي���ات  م���ن  النوعي���ة  ه���ذه  اأج���روا  الذي���ن 

يحتاجونها فعلً. 
من  عانت  �شيدة  اأع��رف  وت�شتطرد: 

زي�����ادة ال�����وزن ل��ف��رة 
ط����وي����ل����ة، واأج��������رت 
من”عمليات  واح�����دة 
تف�شح  ومل  املعدة”، 

اأننا  اإال  عن طبيعتها لنا، 
وزنها  يف  كبرياً  انخفا�شاً  الحظنا 

على امتداد ال�شنوات الثلث االأخرية.

مشرط الطبيب 
يعطي ال�شاب اأحمد ال�شفار موافقة 

م�رصوطة على عمليات تكميم املعدة، مظهراً 
رف�شاً قطعياً لعمليات ق�ص املعدة. 

يق���ول اأحمد ال�ش���فار الذي ي�ش���غل وظيفة 
اجله���ات  اإح���دى  يف  اأول  اإعلم���ي  اخت�شا�ش���ي 
الر�ش���مية: اأوافق عل���ى اإجراء عملي���ات التكميم 
مل���ن يعانون ال�ش���منة املفرط���ة، اأم���ا القادرون 
على اإنزال اأوزانهم بالتغذية ال�ش���حية وممار�شة 
الريا�ش���ة، ف���اإن االأمر ال يع���دو كونه ا�شت�ش���لماً 

مل�شارط الأطباء. 

رفض قاطع 
ويتابع: فيما يتعلق بعمليات ق�ص املعدة، 

فاأنا اأرف�ش���ها بتاتاً مل�شاعفاتها اخلطرية على 
�شحة من يجريها م�شتقبلً.

ي���رى ال�ش���فار اأن عملي���ات املع���دة جترى 
البحري���ن  يف  احلكومي���ة  امل�شت�ش���فيات  يف 
مل���ن يحتاجه���ا فع���ًل، ولك���ن هن���اك م���ن يلجاأ 
للم�شت�ش���فيات اخلا�ش���ة ويدف���ع مبالغ كبرية، 

وهو لي�ص بحاجة الإجراء مثل هذه العملية.

فيتامينات صارمة 
ي�ش���تح�رص اأحمد حال���ة اأحد اأقربائ���ه الذين 
اأج���روا عملي���ة تكميم املع���دة، م�ش���رياً اإلى اأن 
قريب���ه ق���د ح�ش���د ثم���ار العملية، ولك���ن كان 
لزام علي���ه اتباع نظام غذائي عل���ى نحو دقيق 

وممار�شة الريا�شة ب�شكل يومي.
ويزي���د ال�ش���فار: مل يخُل االأم���ر من احلاجة 
الأخ���ذ اأقرا����ص فيتامينات لتعوي�ص نق�ش���ها 

نتيجة النظام الغذائي ال�شارم.

اإلرادة الضعيفة 
ت�ش���ارك ال�ش���ابة �رصيفة �ش���يادي ال�شفار 
الراأي ب�ش���اأن ح���دة االأ����رصار الناجت���ة عن ق�ص 
املعدة اإذا ما قورنت بعمليات التكميم، وتوؤكد 
�ش���يادي اأن اإجراء عمليات املع���دة يف البحرين 
مل يقت����رص على احلاالت املر�ش���ية، وللأغرا�ص 
يف  اإفراط���اً  هنال���ك  اإن  ب���ل  فق���ط،  العلجي���ة 
اإجرائها من جانب ما اأ�شمتهم “اأ�شحاب االإرادة 

ال�شعيفة” والراغبني يف خ�شارة الوزن ب�رصعة. 

العناية القصوى 
وبالنظ���ر مل���ا حولها من حمي���ط اجتماعي، 
تو�ش���ح �رصيفة اأن نتائج اإج���راء عمليات املعدة 
تفاوتت، بل تباينت يف بع�ص احلاالت، فهنالك 
م���ن جنح يف خف����ص وزنه، وهنالك من خف�ش���ه 
فرتة ب�ش���يطة، ومن ثم عاد الوزن اإلى التحليق 

جمدداً. 
مل تغف���ل �ش���يادي االإ�ش���ارة اإل���ى ح���االت 
تابعتها وح�ش���دت نتائج وم�ش���اعفات �شلبية 
بعد اإج���راء عملي���ات املع���دة، فاأحده���م اأُدخل 
وحدة العناية املركزة لفرة نتيجة م�شاعفات 
غري متوقع���ة للعملية، واآخر فق���د القدرة على 

الوقوف وامل�شي لفرة لي�شت بق�شرية. 

80 كيلوجراما
ب���دوره، ين�ش���ح ح�ش���ني عبدالعزي���ز العايل 
اأقرانه ال�ش���باب بعدم اللجوء اإلى عمليات املعدة 
�ش���واء التكميم اأو الق�ص اأو حتويل امل�ش���ار، ملا 
لها من م�ش���اعفات �ش���لبية ت�ش���احبها يف اأغلب 

احلاالت. 
يلفت العايل اإلى وجود اإفراط يف اللجوء اإلى 
عمليات املعدة بني ال�شباب البحرين، م�شرياً اإلى 

اأن اأ�شخا�ش���اً مل تتجاوز اأوزانهم ال� 80 كيلوجراما 
قد اأجروها فعلً.

م���ن  بالعدي���د  الع���ايل  ذاك���رة  وتفي����ص 
الوقائ���ع والق�ش����ص املرتبطة باالآث���ار اجلانبية 
وامل�شاعفات الطبية لهذه النوعية من العمليات.

مالزمة المستشفى 
ويق���ول ح�ش���ني: هنالك �ش���يدة م���ن قريتنا 
توفيت بعد فرة ق�شرية من اأجراء العملية التي 
اأجرته���ا رغ���م اأنها م�ش���ابة مب�ش���كلت واأمرا�ص 

مرتبطة بالقلب. 
وي�ش���تطرد قائلً: �ش���معت اأي�شاً عن �شخ�ص 
من حميطي ظل ملزما امل�شت�شفى وفاقداً للوعي 
فرة بعد اأن اأجرى عملية معدة، ويوؤكد اأن نتائج 
عمليات املعدة لي�ش���ت م�شمونة، فامل�شاعفات 
حمتملة على نح���و كبري، واحتمالي���ة عودة الوزن 

واردة جداً. 

تسمم  
ويف اجلانب ذات���ه، يتحدث ال�ش���اب اإبراهيم 
ح�ش���ن ع���ن م�ش���اعفات خط���رية اأ�ش���ابت اإحدى 
زميلت���ه بع���د اأن اأجرت عملية تكمي���م معدة، ومل 
ُتتخذ االإج���راءات اللزمة للعناية خ���لل مرحلة ما 

بعد العملية.
يقول ح�ش���ن: من مدة لي�ش���ت ببعيدة خ�رصنا 
زميلة لنا اأُ�شيبت بت�شمم، وهو خطر قد ي�شاحب 

اأية عملية اإذا مل ي�شاحبها العناية اللزمة. 

شفط الدهون 
وي���ردف: اإن عمليات املع���دة يجب اأال جترى 
الأي راغب، وامل�شابون بال�شمنة املفرطة، عليهم 
التفكري بخيار �ش���فط الدهون اأي�ش���اً قبل اتخاذ 

القرار باإجراء عملية.  
بع����ص  ف���اإن  للآ�ش���ف،  قائ���ًل:  يتاب���ع 
ي�ش���عون  ال  واالأطب���اء  امل�شت�ش���فيات 
املري����ص اأم���ام كاف���ة املعلوم���ات وال 
يخربونه بجميع اخلي���ارات املتاحة؛ 
وذلك بهدف اإج���راء عملية واأخذ 

املقابل املادي نظريها.

األكثر انتشارًا 
واأما الطبيب ال�ش���اب حممد، 
فيوؤك���د اأن ق����ص املع���دة ه���ي 
العملي���ة االأك���ر انت�ش���ارا يف 
الوق���ت احل���ايل، تليه���ا 
م�ش���ار  عملي���ة حتوي���ل 
عملية  ول���كل  املع���دة، 

مميزاتها.
بح�ش���ب  وي�ش���تطرد: 
اأرى باأن  خربتي املتوا�شعة 
ق�ص املعدة هي االأف�شل من 
ناحية النتائج يف الوقت احلايل.

تقييم دقيق 
وي�ش���ف الطبي���ب حمم���د الو�ش���ع 
قائ���ًل:  احلكومي���ة،  امل�شت�ش���فيات  يف 
هن���اك قائمة انتظار طويلة للمر�ش���ى الذين 

يودون اإج���راء مثل هذه العملي���ات، وكل مري�ص 
يتم تقييمه ب�شكل دقيق، ويتناوب على تقييمه 
اأطب���اء الغ���دد واالأمرا����ص النف�ش���ية والتخدي���ر 
واجلراحة، اإ�شافة الخت�شا�شيي التغذية، وهناك 

معايري معينة للموافقة على اأجراء العملية.

المدى الطويل 
ويق���ول: ت�رصفت بالعمل م���ع اأحد اجلراحيني 
املتميزي���ن املتخ�ش����ص يف مثل ه���ذا النوع من 
اجلراحات فرة م���ن الزمن، وتعرفت على الكثري 
من املر�ش���ى الذين اأجروا هذه العملية، كما اأن 4 
اأ�شخا�ص من عائلتي و�ش���ديق قد اأجروا العملية 

فعلً.
وي�ش���يف: النتائ���ج االإيجابي���ة عل���ى املدى 
الق�ش���ري حققه���ا كل م���ن اأعرفه���م مم���ن اأجروا 
عملية ق����ص املعدة، ولكن عل���ى املدى الطويل 
ت���راوح النتائج ب���ني ممتازة وجيدة ومتو�ش���طة 
ح�شب التزام ال�ش���خ�ص باالإر�شادات التي تعطى 
بعد العملية وطبيعة اجل�ش���م، وهناك الكثري ممن 
ح�ش���لوا على وزن مثايل وحافظوا عليه بعد مرور 

�شنوات طويلة على العملية.

 ترهل الجلد 
يف املقاب���ل، تظهر ال�ش���ابة ف�ش���يلة احلداد 
رف�شاً قاطعاً لعمليات تكميم وق�ص املعدة على 
حد �ش���واء، فهي ت�ش���وه اجل�ش���م بالرّهل واجللد 
الزائد بعد اإجرائها خ�شو�ش���ا اإذا مل يتم االهتمام 

ب�شد الرهل.
وتعترب احلداد اأن هذه العمليات ت�شكل عبثاً 
من جانب م�ش���ارط اجلراحني وت�ش���ويها للج�ش���م 

وخ�شارة للنقود بح�شب تعبريها.
وتوؤك���د ف�ش���يلة اأن هناك اإفراط���ا كبريا يف 
االإقب���ال على ه���ذه العمليات، وهنالك اأ�ش���خا�ص 
ال يحتاجونه���ا فعلياً، وقادرون عل���ى اتباع حمية 

غذائية ت�شاعده على احلد من �شمنته. 

التآم الجروح  
وت�ش���يف: هنالك اأي�ش���اً م���ن يحتاجها فعلً، 
وهم اأ�ش���حاب االأوزان الثقيلة جداً التي جتاوزت 

حاجز ال� 100 كيلو جرام.
وت�شتطرد: هناك كثريون اأعرفهم اأجروا هذه 
العملي���ات، واحد منه���م فقط جلبت ل���ه العملية 
نتائج ايجابية، فهو ا�ش���تغلها ب�ش���كل جيد، فبداأ 
بالريا�شة وحمية غذائية بعد اإلتاآم جروحه مبا�رصة.

 قص خطير 
وتتاب���ع قائل���ة: اأم���ا االآخ���رون، فق���د اأج���روا 
العملية وجنحوا يف اإنزال الوزن، غري اأنهم ح�شدوا 
اأي�ش���اً ترهل يف اجللد الزائد و”ت�ش���وها” باجل�شم 

اإلى اأبعد حد.
ويتمو�ش���ع ال�ش���اب حممد �ش���احي اأي�شاً يف 
اجله���ة املناوئ���ة الإج���راء عمليات ق����ص وتكميم 
املعدة اأي�شاً، فيقول: ال اأن�شح بعمليات التكميم 
ملا لها االأثر ال�ش���لبي على حياة الفرد م�ش���تقبل. 
اأما بالن�ش���بة لق�ص املعدة، فهي خطرية ولي�شت 
منا�شبة لكل االأ�ش���خا�ص، والنتيجة وجدنا العديد 
م���ن احل���االت ق���د فارق���ت احلي���اة ب�ش���بب تلك 

العملية.

السعادة 
ويردف: اأعرف العدي���د من الذين اأجروا تلك 
العملي���ة، وقد تغريت ملم���ح وجوههم بالنتيجة، 
اإذ كان���وا عل���ى ق���در من اجلم���ال وبع���د العملية 

اأ�شبحت وجوههم �شبيهة ب� “الهيكل العظمي”.
ويو�ش���ح �ش���احي اأن هذه العملي���ات جلبت 
له���وؤالء ال�ش���عادة يف بداية االأم���ر، ولكنهم حرموا 
من وجباتهم املعتادة، بل ال ي�ش���تطيعون تناول 
غالبي���ة االأ�ش���ناف الغذائي���ة، وعادوا اإل���ى زيادة 
ال���وزن يف ح���ال عدم االلت���زام بالنظ���ام الغذائي 

ال�شارم. 

نموذج 
وا�شتطلعت “البلد” اأي�شا راأي ال�شابة زهراء 
احلداد “38 �ش���نة”، وهي منوذج لل�شباب الذين 
اأخ���ذوا قراراً باإج���راء عملية تكمي���م للتخل�ص من 

الوزن الزائد.  
توؤكد زهراء اأن عمليات تكميم مفيدة ب�شكل 
كبري، ولها اإيجابيات كثرية، م�شرية اإلى معرفتها 
اأ�شخا�شاً قاموا اأي�ش���اً باإجرائها يف خارج البحرين 

وداخلها.
وت���ردف: هن���اك اأنا����ص جلب���ت له���م نتائج 
اإيجابية، واآخ���رون مل ي�ش���تطيعوا املحافظة على 
الوزن املثايل ب�ش���بب رجوعهم للعادات ال�ش���يئة 

نف�شها يف تناول الطعام.

ال��دف��ع ع��ل��ى  ل���ل���ق���ادر  و“اخلا�شة”  ي���ح���ت���اج   مل���ن  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

قوائم انتظار 
طويلة لدى 

امل�شت�شفيات 
احلكومية

عدم اإخبار 
املري�ص 

باخليارات    
املتاحة طبياً

اإجراء العمليات 
الأ�شخا�ص مل 

تتجاوز اأوزانهم   
ال� 80 كيلوجراما

اإفراط يف اللجوء لعمليات تكميم وق�ص املعدة بني البحرينيني 
حاالت انتهت اإلى الوفاة و “العناية املركزة” 

• اأحمد ال�شفار	

• ح�شني العايل	

• �رصيفة �شيادي	

• فاطمة ال�شهابي	

• حممد �شاحي	

رجاء مرهون
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حمافظ ال�شمالية ورئي�س “اجلعفرية” ي�شاركان يف عزاءي املق�شع ومقابة
الع�سفور ي�سيد مب�ستوى التنظيم والتع�ون بني اإدارات امل�آمت واملواكب

اجلنبي���ة – املح�فظ���ة ال�س���م�لية: ت�بع حم�فظ 
ال�سم�لية علي الع�س���فور مع اللج�ن املنظمة عزاءي 
قريت���ي املق�س���ع ومق�ب���ة املركزي���ني اأم����س �س���ر 
املواكب العزائية وتوافر اخلدم�ت الأ�س��س���ية، فيم� 
اأثن���ى عل���ى التنظيم والتع����ون ب���ني اإدارات امل�آمت 
واملواكب، وبني اللجنة التنفيذية ملو�س���م ع��سوراء 
ب�ملح�فظة مم� اأ�س���هم يف اإحي�ء اأي�م ع��س���وراء ب�أم�ن 

وطم�أنينة وي�رس.
وق�ل الع�س���فور لدى ح�س���وره عزاءي املق�سع 
ومق�ب���ة، مع رئي�س جمل����س اإدارة الأوق�ف اجلعفرية 
حم�سن اآل ع�سفور وعدد من امل�سوؤولني ب�ملح�فظة 
واإداريي املواكب، اإن اإجم�ع امل�س�ركني على احلف�ظ 
على قد�س���ية الذك���رى واإبع�ده���� عن اأية م�س����رات 
ل تتواف���ق معه���� يف الإحي�ء الع��س���ورائي �س���واء يف 

املح�����رسات واملج�ل����س احل�س���ينية اأم يف املواك���ب 
العزائي���ة املركزي���ة منه���� اأو العتي�دي���ة يف خمتلف 
ق���رى ومن�طق املح�فظ���ة، يقدم دليال على ال�س���مة 
احل�س����رية الراقية واللت���زام وامل�س���وؤولية، موجًه� 
ال�س���كر اإل���ى الق�ئمني على اإدارة امل����آمت واملواكب 
ول���كل اجله����ت التي ت�س���هم يف منظوم���ة اخلدم�ت 
�سنوًي�؛ ل�س���م�ن راحة املعزين وامل�س�ركني، م�سًرا 
اإل���ى اأن التقييم الإداري طوال ال�س���نوات ال�س����بقة 
يوؤكد اأن املوا�سم حتقق جن�ًح� ملحوًظ� ع�ًم� بعد ع�م.
واأك���د اأن جمهور امل�س����ركني يتع�ون ب�س���ورة 
كبرة مع الإدارات يف منع اأية خم�لف�ت ل تتوافق مع 
الذك���رى، وهذا م� رفع من م�س���توى التنظيم الفع�ل 
طوال الأي�م امل��س���ية، واأو�س���ح: “كل الأمور ت�سر 
عل���ى م� ي���رام، وهن����ك توا�س���ل م���ع اإدارات امل�آمت 

واملواكب وم���ع مديرية �رسطة املح�فظة ال�س���م�لية، 
وعل���ى راأ�س���ه� العميد عب���داهلل اجل���ران وكذلك مع 
اللجن���ة التنفيذي���ة ملو�س���م ع��س���وراء ب�ملح�فظ���ة، 
والكل موؤمن ب�أهمية التع�ون، وهو الأمر الذي عك�س 
االلتزام واالن�ضباط”. ومن جهته، ق�ل رئي�س اللجنة 
التنفيذية ملو�س���م ع��س���وراء، الق�ئ���م ب�أعم�ل مدير 
اإدارة الربام���ج الجتم�عي���ة و�س���وؤون املجتمع حممد 
دروي����س، اإن مواك���ب العزاء املركزي���ة يف املح�فظة 
ال�س���م�لية حظيت ب�خلدم����ت املطلوبة �س���واء على 
م�س���توى الأمن اأو اخلدم����ت الفنية اأو اللوج�س���تية، 
ويج���ري الآن ال�س���تعداد وفق توجيه����ت املح�فظ 
لتغطي���ة متطلب����ت ع���زاءي ع����يل ي���وم الث����ين ع�رس 
ومدين���ة حمد ي���وم الرابع ع�رس ب�لتن�س���يق مع اإدارات 

•امل�آمت واللج�ن املنظمة. حم�فظ ال�سم�لية ورئي�س الأوق�ف اجلعفرية يف لقطة تذك�رية من الزي�رة	

“اجلعفرية”: 114 موكب عزاء ح�شينًيا يف البحرين

اآالف الزوار يتوافدون على خيمة “اجلعفرية” باملنامة 

رعاية احلريات الدينية حمل عناية الدولة دوًما

حملة االإمام احل�شني للتربع بالدم حت�شد اأكرث من 600 كي�س بيومني

“البحرينية للت�س�مح” تزور امل�آمت مبن��سبة ع��سوراء وتوؤكد:

يف ب�درة اإن�س�نية خرة جتدد كل ع�م

املن�مة - اجلمعية البحرينية للت�س����مح وتع�ي�س 
الأدي����ن: زار وفد م���ن اجلمعية البحرينية للت�س����مح 
وتع�ي����س الأدي����ن ع���دًدا من امل����آمت، واأك���د رئي�س 
اجلمعية يو�س���ف بوزبون اأّن رع�ي���ة احلري�ت الدينية 
ك�ن���ت دوم�ً حم���ل حر�س وعن�ية الدولة وموؤ�س�س����ت 
املجتم���ع امل���دين، م�س���راً اإل���ى م� حتظى ب���ه ذكرى 
ع��س���وراء من اهتم�م ورع�ية خ��س���ة، وهو الأمر الذي 
يتجلى يف توجيه����ت القي�دة الر�س���يدة لأجل توفر 
الإمك�ن����ت املن��س���بة لإق�م���ة مو�س���م ع��س���وراء يف 
اأجواء ي�س���وده� الأمن والطم�أنين���ة واملت�بعة امللكية 
امل�س���تمرة؛ لتوفر كل اأوجه الدعم والت�سهيل الذي 
يكفل اإق�مة هذه الذكرى مب� ين��س���ب خ�سو�س���يته� 
ومك�نته����. وق����ل بوزب���ون: “اإن مملك���ة البحرين لن 
تدخ���ر جه���داً يف �س���بيل ت�س���هيل جمي���ع الإج���راءات 
يف  وامل�س����عدة  الديني���ة  ب�ملن��س���ب�ت  املت�س���لة 
اإحي�ئه� مب� يحقق اأهدافه� يف تر�سيخ قيم الت�س�من 
واملحب���ة والتع�ون بني اأبن�ء البحرين جميع�ً”. واأعرب 
ع���ن تقدي���ره للجه���ود والت�س���هيالت الت���ي قدمته� 
الوزارت واملوؤ�س�س�ت املعنية للم�س�ركني يف مو�سم 
ع��س���ورا، منوه����ً بجهود اجله����ت الأمنية؛ م���ن اأجل 
حف���ظ اأمن املعزي���ن ومرت�دي من�طق الع���زاء واإجن�ح 
مو�س���م ع��س���وراء. واأ�س����د بوزبون بتوجيه����ت وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�س���يخ را�س���د ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة يف ت�س���هيل اإق�م���ة هذه املن��س���بة، منوه�ً 

بدع���م ومت�بعة الوزي���ر احلثيثة واملتوا�س���لة، معرب�ً 
عن �س���كره وتقديره جلهود رئي�س الأمن الع�م اللواء 
ط����رق احل�س���ن، ومدير ع�م مديري���ة �رسطة املح�فظة 
ال�سم�لية العميد عبداهلل اجلران، ومدير ع�م مديرية 
�رسطة حم�فظة الع��سمة العقيد خ�لد الذوادي لإق�مة 
مو�س���م ع��س���وراء وجن�ح���ه يف اأج���واء ي�س���وده� الأمن 
والنظ�م. وتوجه رئي�س اجلمعية ب�ل�سكر والتقدير اإلى 
روؤ�س����ء امل�آمت على ح�سن ا�ستقب�لهم وعلى تع�ونهم 
وجهودهم املبذولة  يف تنظيم املرا�سم الع��سورائية. 
ونوه ع�س���و جمل�س اإدارة اجلمعية الأب روي�س بح�سن 
التنظيم ال���ذي حر�س علي���ه روؤ�س����ء واإداريو امل�آمت 
خ���الل هذه املن��س���بة الدينية، مو�س���ح�ً اأن هذا لي�س 
بغريب على اأهل البحرين الذي يتحلون دائم�ً ب�لقيم 
والأخالق احلميدة والرتابط فيم� بينهم، فهم �س���عب 

اأثبت اأنه جدير ب�لثقة والحرتام ويحرتم كل املذاهب 
والأدي����ن. وم���ن جهت���ه، ق�ل الع�س���و املوؤ�س����س يف 
اجلمعية الأب �س�ب�: “اإّن النفت�ح الذي تعي�سه مملكة 
البحرين ح�لي�، ميلي على املهتمني ب�ل�س����أن الديني 
توعية الأجي�ل املقبلة ب�حلوار واأهميته، وت�س���جيعهم 
عل���ى الطالع عل���ى ثق�ف�ت الآخرين، مب���� يكفل لهم 
العتدال واحلف�ظ على الهوي���ة، ول اأحد ميكنه اإنك�ر 
جه���ود البحري���ن يف تبني جم����ل حوار الأدي����ن علمي�ً 
واأك�دميي�ً وثق�في�ً، ف�س���ال عن اإ�س����عة ثق�فة احلوار 
والتف�عل مع الثق�ف�ت الأخ���رى. اإن التوجه البحريني 
يتم��س���ى ب�لفع���ل م���ع روح الأدي�ن الت���ي تدعو اإلى 
املحبة وال�س���الم. واأرى اأّن مملكة البحرين هي ب�لفعل 
حمطة لق�ء الثق�ف�ت وتق�رب الأدي�ن وجت�سد �سورة 

املحبة وال�سالم الع�ملي”.

النعي���م – حمل���ة الإم����م احل�س���ني )ع( للت���ربع 
ب�ل���دم: اأعلنت اللجن���ة العلي� املنظم���ة حلملة الإم�م 
احل�سني )ع( للتربع ب�لدم يف ن�سخته� الت��سعة ع�رسة، 
والتي نظمه� �سندوق النعيم اخلري يف مركز �سب�ب 
النعي���م، اأنه� متكنت من ح�س���د اأكرث من 600 كي�س 
دم خالل يومي اجلمعة وال�سبت )الث�من والت��سع من 

�سهر حمرم، املوافق 29 و30 �سبتمرب امل��سي(.
وق����ل رئي�س اللجن���ة العلي���� املنظم���ة للحملة 
ف��س���ل الن�سيط اإن جموع املتربعني توافدوا ملوقع 
احلمل���ة منذ ال�س���ب�ح الب�ك���ر قبل اإع���الن اللجنة عن 
ا�س���تقب�ل املتربعني يف ب�درة اإن�س����نية خرة جت�سد 
ج�نًب� م�سيئ�ً من قيم نه�سة الإم�م احل�سني )ع(، وهي 
البذل والعط�ء و�سع�ر احلملة لهذا الع�م “احل�سني.. 
حمبة” هو امت���داد لهذه النه�س���ة، ويعك�س رقي� يف 
اإحي�ء ذكرى ع��س���وراء وهذه احلملة التي ت�س���تقطب 
مئ����ت البحرين���ني واملقيم���ني مبختل���ف اأطي�فهم 
للت���ربع بدم�ئه���م يف �س���بيل اإنق����ذ حي����ة مر�س���ى 
وحمت�جني، دون النظر اإل���ى انتم�ئهم ولونهم، وهو 

اأحد اأ�رسار ا�ستمرار هذه املب�درة الإن�س�نية الراقية.
وب���نينَّ اأن احلمل���ة يف يومه���� الأول، والذي ك�ن 
خم�س�ًس���� للن�س����ء ا�س���تقبلت 283 متربع���ة، منهن 
56 �س���جلت عن طري���ق النظ�م الإلك���رتوين، وك�نت 
احل�س���يلة النه�ئي���ة 72 كي�س دم، فيم� ا�س���تقبلت 
احلملة اأكرث من 1200 �س���خ�س يف اليوم املخ�س����س 
للرج����ل، منه���م 150 �سخ�س���� حج���زوا مواعيده���م 
اإلكرتوني����ً ع���ن طريق املوق���ع الإلك���رتوين اخل��س 
ب�حلمل���ة، اإل اأن حمدودي���ة الأكي��س املتوافرة حتول 
دون ا�س���تيع�ب ك�مل الأعداد املقبل���ة للتربع، وقد 
ح�سدت احلملة يف يومه� املخ�س�س للرج�ل اأكرث من 

540 كي�س دم حتى اإعداد التقرير.
ن الن�س���يط توجيه�ت وزيرة ال�س���حة ف�ئقة  وثمنَّ
ال�س����لح للمعني���ني يف الوزارة للتع����ون مع احلملة، 
معرًب� عن ثقته يف تعزيز وتطوير التع�ون امل�ستقبلي 
مع بنك الدم املركزي ووزارة ال�سحة؛ لإطالق احلملة 
يف ع�مه���� الع�رسين، والذي تعكف اللجنة على الإعداد 
اإلي���ه ب�س���كل مبك���ر، مثمًن����أ يف الوق���ت ذات���ه الدعم 

اللوج�س���تي من مركز �س���ب�ب النعيم واإدارة الأوق�ف 
اجلعفرية وتع�ون وزارة الداخلية ممثالً مبديرية اأمن 

حم�فظة الع��سمة ومركز �رسطة النعيم.
وتوجه الن�سيط بجزيل ال�سكر لكل كوادر احلملة 
املتطوع���ني، والذين بلغ عددهم نحو 200 �س���خ�س 
عملوا بكل جد كخلية نحل؛ ل�س���م�ن �س���ر الإجراءات 

بكل �سال�سة خدمة للمتربعني.
م���ن جهت���ه، اأعرب رئي����س مركز �س���ب�ب النعيم 
غ�زي عبداملح�سن عن خ�ل�س �سكره وتقديره لوزارة 
ال�سب�ب لتع�ونه� مع املركز لتي�سر ا�ست�س�فة حملة 
الإم�م احل�س���ني عليه ال�س���الم للتربع ب�لدم يف ب�درة 

تعك�س تك�مل العمل املوؤ�س�س�تي يف املنطقة.
وق����ل عبداملح�س���ن: ه���ذا العمل الن�س����ين هو 
اأ�س���دق مث�ل عل���ى ثمرة التع����ون البن�ء ب���ني اأبن�ء 
املنطق���ة الذين يتوجه���ون ب�ل�س���كر اجلزيل جلميع 
من �س����هم على مدى الأعوام الت�س���عة ع�رس امل��سية 

وعلى راأ�س���هم احلكومة ممثلة بوزارة ال�سحة، والتي 
خ�س�س���ت مركز النعيم ال�س���حي ليك���ون مقرا لهذه 

احلملة على مدى الأعوام امل��سية.
وثمن عبداملح�س���ن جهود الع�مل���ني يف احلملة، 
والذين �س���كلوا منوذج�ً رائًع� للعمل اجلم�عي واإدارة 
ا�ستقب�ل اجلموع بكل مهنية، ونحن على ثقة اأن هذه 

املب�درات اخلرة �ستتطور وتوا�سل عط�ءه�.
يذكر اأن حملة الإم�م احل�س���ني )ع( للتربع ب�لدم 
ت�أ�س�س���ت يف الت��سع من حمرم 1421ه� املوافق 15 
اأبريل 2000م، بت�س����فر جهود اأه�يل منطقة النعيم 
وبتنظي���م جمعي���ة النعيم اخلرية )�س���ندوق النعيم 
اخلري �س�بق�ً( ووزارة ال�سحة؛ من اأجل دعم خمزون 
بنك الدم املركزي، متخذة من نه�سة الإم�م احل�سني 
الب���ذل والعط����ء  )ع( نربا�س����ً م�س���يًئ� يف درو����س 
الإن�س�ين، وقد رفدت احلملة بنك الدم املركزي خالل 

ال� 18 ع�م��ً امل��سي��ة ب�أكرث من 12 األف كي�س دم.

• وفد اجلمعية البحرينية للت�س�مح وتع�ي�س الأدي�ن اأثن�ء زي�رة اأحد امل�آمت	

املن�م���ة - الأوق�ف اجلعفرية: ك�س���فت 
اإدارة الأوق����ف اجلعفري���ة اأن ع���دد املواكب 
احل�س���ينية يف مملك���ة البحري���ن بلغ���ت 114 
موكب�ً ملو�س���م ع��س���وراء 1439ه���� املوافق 
2017م تت���وزع ب���ني مواكب ت�بع���ة للم�آمت 
واأخرى مواكب ب�أ�س���م�ء املن�طق ت�س����رك يف 

العزاءات املركزية.
ويف هذا ال�س���دد، ق�م���ت اإدارة الأوق�ف 
اجلعفري���ة يف مو�س���م ع��س���وراء ه���ذا الع����م 
للمواك���ب  “بي����رق”  وطب�ع���ة  بت�س���ميم 
احل�س���ينية عل���ى نحو متميز وبدي���ع. “البرق 
احل�س���يني” ميثل اأحد التق�ليد الرا�س���خة يف 
املواكب احل�س���ينية وخ�سو�س����ً يف البحرين، 
حيث ي�س���كل مقدمة املوكب ورمزاً و�س���ع�راً 

له.
ويحمل “الربيق” ا�س���م املوكب وب�س���ع 
اآي����ت من القراآن الك���رمي اأو اأبي�ت خ�لدة من 
ال�س���عر الرث�ئي لأهل بي���ت النبي )�س(. ويف 
اإط�ر تو�سعة منظومة اخلدم�ت ال�س�ملة التي 
تقدمه���� للح�س���يني�ت وامل����آمت واملواك���ب 
احل�س���ينية يف خمتل���ف من�ط���ق اململكة، ويف 
هذا ال�سي�ق اأو�سح رئي�س الأوق�ف اجلعفرية 
اأن الإدارة ممثل���ة بوح���دة الف���ن املعم����ري 

الإ�س���المي ق�مت بت�س���ميم “بي����رق” جلميع 
املواك���ب يف البحري���ن، وهي لوح����ت تتقدم 
املواك���ب العزائية طبعت عل���ى قم��س ف�خر 

ميت�ز بجودة ع�لية وبدقة يف الت�سميم.
وحتم���ل ه���ذه اللوح�ت ا�س���م�ء املواكب 
للفن����ن  املتمي���ز  العرب���ي  ب�خل���ط  وخط���ت 
البحرين���ي �س���لم�ن اأك���رب، وتت�س���من الآي���ة 
َعْنُك���ُم  ِلُيْذِه���َب  اهللُ  ُيري���ُد  }اإمّن����  الكرمي���ة 
َرُك���ْم َتْطِهراً{،  الِرّْج����َس اأْه���َل الَبْي���ِت وُيَطِهّ
وكذل���ك اأ�س���م�ء الأئمة )ع( وتت�س���من ا�س���م 
املوكب واملنطقة ومتوجة بزخ�رف اإ�س���المية 
واأح�دي���ث الإم�م احل�س���ني )ع( نفذه� الفن�ن 
البحريني ح�س���ن حيدر. ولفت اإلى اأن الإدارة 
اأنتج���ت 150 برق����ً بثالثة األ���وان للمواكب 
املركزي���ة،  للمواك���ب  املنظم���ة  والهيئ����ت 
99 برق�ً ح�س���يني�ً للمواك���ب الت�بعة للم�آمت 
واحل�س���يني�ت ب�لل���ون الأ�س���ود، و36 برق����ً 
للمواك���ب امل�س����ركة يف الع���زاءات املركزية 
ب�لل���ون الأخ�رس، و15 برق�ً لأ�س���م�ء املن�طق 
والهيئ�ت املنظمة ملواكب املركزية ب�للون 
الأبي����س، وقد اأ�رسف فريق من موظفي وحدة 
اخلدم����ت ب����لإدارة ب�إه���داء ه���ذه اللوح����ت 

للم�آمت يف جميع من�طق البحرين.

املن�م���ة - الأوق�ف اجلعفرية: �س���هدت 
خيمة ع��س���وراء التي افتتحته� اإدارة الأوق�ف 
اجلعفري���ة للع�م الث�لث على التوايل يف قلب 
الع��سمة املن�مة قرب ال�س�حة املق�بلة مل�أمت 
احل�ج عب��س ح�س���وراً ح��س���داً من اآلف الزوار 
الذي���ن يتواف���دون عل���ى الع��س���مة املن�مة؛ 

للم�س�ركة يف اإحي�ء مرا�سم ذكرى ع��سوراء.
تت�س���من خيمة ع��سوراء اأن�س���طة الإدارة 
وخدم�ته���� ملو�س���م ع��س���وراء 1439 ه� اإلى 
ج�نب برام���ج وفع�لي�ت اخليم���ة واملع�ر�س 
الفنية التي حتت�س���نه�، واملب�درات اجلديدة 
التي اأطلقته� الإدارة موؤخراً تزامًن� مع مو�سم 
هذا الع����م، موؤكداً به���ذا ال�س���دد اأن الإدارة 
حري�سة على موا�سلة تطوير وزي�دة منظومة 
اخلدم�ت التي تقدمه� على مدار الع�م ب�سكل 

نوعي.
ولفت رئي����س الأوق�ف اجلعفرية اإلى اأن 
الإدارة اأطلق���ت مب�درات جدي���دة تعلن عنه� 
يف ه���ذا الع����م، وهي مب����درة م����رسوع الط�قة 
ال�سم�س���ية يف امل�آمت واحل�س���يني�ت، اإذ بداأت 
الإدارة يف تطبي���ق ه���ذا امل����رسوع يف بع����س 
امل�س�جد، اإ�س����فة اإلى اأحد امل�آمت ومت توفر 
بع�س املعدات امل�ستخدمة يف هذه املب�درة؛ 
التقني����ت  اأح���دث  عل���ى  اجلمه���ور  لإط���الع 

والأفك�ر املطبقة يف هذا امل�رسوع.
وبنينَّ اأن الإدارة �سمن م�رسوع حملة اإعم�ر 
900 م�سجد وم�أمت ومقربة وفرت جمموعة من 
الت�س����ميم والنم�ذج امل�س���تخدمة يف الإعم�ر 
والتطوير تت�س���من مواد البن�ء الأ�س��سية اإلى 

ج�ن���ب الأث����ث والديكورات الداخلي���ة، وفق�ً 
لنمط ابت���ك�ري جديد ب�إ�س���ف�ء جم����ل فنون 

الزخرفة الإ�سالمية واإبداع�ته�.
واأكد رئي�س الأوق�ف اجلعفرية اأن الإدارة 
حري�س���ة عل���ى ال�س���تف�دة م���ن املن��س���ب�ت 
واملوا�سم وا�س���تغالله� ملد ج�سور التوا�سل 
م���ع اجلمهور ب���كل ف�علي���ة وتعزي���ز ال�رساكة 
املجتمعي���ة ب�س���ورة م�س���تدامة م���ع خمتلف 
الإدارة  اأن  اإل���ى  فع�لي����ت املجتم���ع، لفت����ً 
عملت على تعزيز ح�س���وره� بتنظيم متك�مل 
ملو�سم ع��س���وراء واإطالق حزمة من اخلدم�ت 
للم�آمت واملعزين وامل�س�ئف احل�سينية وزوار 
املن�مة. يقع معر�س اإدارة الأوق�ف اجلعفرية 
يف قل���ب الع��س���مة املن�م���ة، وب���داأ فع�ليته 
م���ن ليلة ال�س����د�س وحت���ى ليل���ة الع��رس من 
املحرم، ويت�س���من عر�س�ً لأحدث مطبوع�ته� 
م���ن خ���الل رك���ن ق�س���م الإع���الم والعالق����ت 
ال�س���تثم�ر  ق�س���م  يعر����س  فيم����  الع�م���ة، 
م�س���تجدات م�رسوع بوابة العق����رات الوقفية 
ال�س���تثم�رية، كم���� ي�س���م املعر����س ركًن���� 
� لعر�س امل�س����رك�ت يف م�س�بقة الإم�م  خ��سً
احل�س���ني )ع( للت�س���وير الفوتوغ���رايف، كم� 
حر�س���ت الإدارة على رع�ية ودعم الفع�لي�ت 
ال�س���ب�بية الإبداعي���ة الت���ي توظ���ف العن��رس 
الفنية والبتك�رية ك�ملع�ر�س وامل�س����بق�ت 
املنطلقة من املب�دئ الإ�س���المية والإن�س�نية، 
وتريد اأن ت�س���هم يف اإحي�ء مو�س���م ع��س���وراء، 
واإي�س����ل ر�س�لة الإم�م احل�سني )ع( ب�أبع�ده� 

ال�س�مية.
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حلقت���ا  حقق���ت  واملن���ة،  احلم���د  هلل 
»الذك���رى اخلال���دة... دور �س���مو رئي����س 
الديني���ة  ال�س���عائر  رعاي���ة  يف  ال���وزراء 
�س���حيفة  يف  املن�س���ورتان  واحل�س���ينية« 
الق���راء  ب���ن  وا�س���ًعا  »الب���اد«  �س���دًى 
الكرام م���ن خال ات�س���االتهم ولقاءاتهم، 
وكان اجلان���ب االأبرز يف ذل���ك التفاعل هو 
العرف���ان ل���دور �س���مو رئي�س ال���وزراء يف 
م�س���رة عقود م���ن اإحياء ذكرى عا�س���وراء 
يف مملكة البحرين حتى متيزت عن �س���ائر 
الدول يف هذا املجال، ودور �سموه م�سهود 

وم�سكور.
ونحن نعي����س العا�رش من املحرم، فاإن 
لهذه الذكرى اأبعادها التي نتاأمل معانيها 
يف بناء االأوط���ان واملجتمعات ون�رش مبادئ 
اخلر وال�س���ام والت�س���امح واملحبة، وهي 
املبادئ التي حملها االإمام احل�سن، وهي 
م�ستمدة من دين اهلل �سبحانه الذي جاء به 
امل�س���طفى. اإن مبادئ عا�س���وراء احل�سن 
ه���ي تل���ك الت���ي ميك���ن اأن تعتنقه���ا كل 
املجتمع���ات االإن�س���انية يف نبذ التع�س���ب 
والكراهي���ة والتط���رف، واإث���راء املجتم���ع 

باجلميل من االأعمال والعطاء احل�سن.
ونعي���د التذك���ر بجان���ب مه���م ركز 
علي���ه �س���مو رئي����س ال���وزراء يف لقائه مع 
اأع�س���اء الهيئة العامة للمواكب احل�سينية 
حن قال �س���موه اإن البحرين عرب تاريخها 
الطويل قدمت للع���امل منوذجاً يف التاآخي 
ومتا�س���ك الن�س���يج االجتماع���ي، ويف هذه 
النقط���ة حتديًدا يريد �س���موه اأن يوؤكد اأن 
ذكرى عا�س���وراء ه���ي منا�س���بة جليلة لها 

فعلها واأثرها.
للمن���رب  يك���ون  اأن  البديه���ي  وم���ن 
احل�س���يني دوره الكب���ر يف تعزيز ج�س���ور 
الدين���ي  ولي����س  االإن�س���اين،  التوا�س���ل 
فح�س���ب، الأن رياح التغير التي تع�س���ف 
ب���كل الع���امل لها هبوبه���ا اخلطر اأي�ًس���ا، 
وللمنا�س���بات الدينية دور يف غر�س الوعي 
وتقويته، فمع اإ�س���ارة �سمو رئي�س الوزراء 
اإل���ى دور املنا�س���بات الديني���ة يف تعزي���ز 
روح التاآل���ف وتقوية الن�س���يج االجتماعي، 
ومب���ا تق���وم ب���ه دور العب���ادة ومكانته���ا 
الديني���ة يف احلفاظ على وحدة الكلمة بن 
اأفراد املجتمع، وتر�س���يخ ون�رش الو�س���طية 
واالعت���دال والقيم واملب���ادئ التي يح�س 
عليها ديننا االإ�س���امي احلنيف، يتبن لنا 
اأن �س���موه يرى يف هذه املنا�س���بة العزيزة 
مزيًدا من الفر�س املتجددة �سنوًيا الإعاء 
تل���ك القيم ال�س���يما يف نفو�س ال�س���باب، 
ف�س���موه موؤمن ب���اأن كفالة حرية ممار�س���ة 
ال�س���عائر الدينية يف مملك���ة البحرين نهج 
ناب���ع من التم�س���ك مب���ا يدعو اإلي���ه ديننا 
االإ�سامي من قيم ومبادئ �سامية، وحر�س 
االآب���اء واالأجداد عليه على م���ر التاريخ، يف 
اإطار التم�سك بن�رش وتر�سيخ قيم الت�سامح 
وو�س���طية االإ�س���ام واعتداله، وباإذن اهلل، 
�س���تبقى مملكة البحرين رو�سة لكل عطاء 

وفكر اإن�ساين كرمي.

سمو األمير خليفة بن 
سلمان... إضاءات رائدة )5(

 لغة لفهم بعضنا

هذا املجتمع ال�س���غر ال���ذي نعي�س فيه 
بحاج���ة للكث���ر م���ن التفاه���م ب���ن خمتلف 
املوؤ�س�سات فيه، �سواء الر�سمية اأو االأهلية اأو 
بن الدولة واملواطنن، حيث ال يكون هناك 
انف�س���ام اأو تقاطع للم�س���الح، فحن تلتقي 
م�س���الح اجلمي���ع دولة و�س���عبا وموؤ�س�س���ات 
تك���ون النه�س���ة والتق���دم، وح���ن تنقط���ع 
العاقة بن هذه االأطراف وتتباعد امل�سالح 
يحدث التخلف والتاأخر يف كل القطاعات، ومن 
هنا الب���د اأن يراعي اجلميع م�س���لحة اجلميع، 
ورمبا �س���ائل ي�س���األ كيف اأجيبه كالتايل... ال 
ت�س���در الدولة قرارات واإج���راءات تتعار�س 
مع م�سلحة النا�س قاطبة، وال يت�رشف النا�س 
ب�س���لوكيات تتعار�س مع القوانن واللوائح 
التي تنظمها الدولة خدمة للم�س���الح العامة، 
كما ال تكون املوؤ�س�سات الر�سمية حائط �سد 
اأمام املوؤ�س�س���ات االأهلية، وال يكون العك�س، 
وهن���اك مثال �س���ارخ عل���ى ه���ذا التعار�س 
ونتيجته بارزة على ال�سطح، وهي عدم قدرة 
ال�رشكات ال�سغرة اليوم على التحرك والعمل 
�سمن اإجراءات جتريبية دائمة ال�سدور، فبن 

كل اأ�س���بوع واآخر ن�س���هد اإج���راءات من هيئة 
�س���وق العمل تزيد وطاأة التحرك يف ال�س���وق 
وتراك���م االأعب���اء على اأغل���ب ال����رشكات، وما 
 يعاين منه االأفراد منوذج لتعار�س امل�سالح.
من جهة اأخرى تكتمل ال�سورة عندما يتعاون 
املواطن م���ع الدولة، ويلتزم بالقوانن التي 
تنظم العاقة مبا ي�س���من �س���امة وا�ستقرار 
الوطن، وال يكون هناك من هو فوق القانون، 
وال م���ن يك����رش القان���ون حت���ى ل���و كان ه���ذا 
القان���ون ب���ه عي���ب اأو يتعار�س مع م�س���الح 
املواطنن، هن���اك هيئات ت�رشيعية باإمكانها 
معاجلة الق�س���ور يف القان���ون، كما اأن الدولة 
ملتزمة بتطبيق القانون على اجلميع من دون 
ا�ستثناء فيما يتعلق باحلفاظ على اال�ستقرار 
واالأمن وحماية البيئة وخ�سو�س���ا ال�س���واطئ 
وال�س���واحل الت���ي ت�س���من �س���امة الرثوات 
والبيئ���ة ولي�س كم���ا حدث يف املح���رق التي 
فقدت اأكرث من ثلثي بحرها واأ�سبحت الرثوة 
ال�س���مكية مهددة، ومن عام���ات ذلك االأزمة 
ال�س���مكية االأخرة التي مل يكن من اأ�س���بابها 
فقط ح���رارة اجلو بل اأي�س���اً تل���ك احلفارات 

العماقة التي دفنت البحر وو�سلت لاأعماق.
كما ذكرت يف البداية نحن جمتمع �سغر، 
وباالإمكان احتواوؤه والنهو�س به والعمل على 
ازدهاره بو�س���ائل اأب�سط من تلك التعقيدات 
التي نراها اليوم يف الكثر من الوجوه، حيث 
ي�س���تكي اجلمي���ع م���ن اجلمي���ع، وكاأن هناك 
لغ���ة اأجنبي���ة غريب���ة على اجلمي���ع ال متكنهم 
من التوا�س���ل مع بع�س���هم، وهو اأمر يعرقل 
الو�س���ول اإلى النتائج التي تلبي الطموح يف 
جمتم���ع يعم���ه الرخاء، وه���ذا ال يعني جمتمعاً 
مثالي���اً خارقاً الأن ذلك غ���ر متوفر على هذا 
الكوك���ب، ولك���ن جمتمع���اً متكاف���ًا ي�س���عد 
اجلميع بواقعية كتلك املجتمعات يف ال�سويد 
والرنويج و�س���نغافورة وغرها حيث ال تكون 
اأزمة نق�س االأ�س���ماك وارتفاع اأ�سعارها اأزمة 
وطني���ة، نح���ن بحاج���ة فق���ط للغ���ة للتفاهم 

فح�سب.

تنوي���رة: ال تن�س���ت لاأغلبي���ة دائم���اً، فف���ي 
الغالب تكون مدفوعة مع الرياح.

عبدعلي الغسرة

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

�سد  ال��ت��اأم��ن  ع��ن  احل��دي��ث  اإّن 
التعطل مل يعد جمديا يف ظل ت�سارب 
العمل  وزارة  ب��ن  االخ��ت�����س��ا���س��ات 
والهيئة  من جهة  االجتماعية  والتنمية 
والدليل  االجتماعي،  للتاأمن  العامة 
على ذلك ما �رشح به وكيل وزارة العمل 
الوزارة م�سوؤولة فقط عن اجلانب  باأن 
التعطل  �سَد  التاأمن  مب�رشوع  االإداري 
ملبلغ  امل�ستحقن  حتديد  يف  املتمثل 
االإع��ان��ة واآل��ي��ات ال��ق��ب��ول وال��رف�����س، 
ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى ت��ق��دمي امل��ق��رح��ات 
ح��ول��ه��ا، ب��ي��ن��م��ا ال���ت���دري���ب وت��ق��ري��ر 
للتعوي�س  امل��ت��ع��ط��ل  ا���س��ت��ح��ق��اق 
�ضمن  يقع  التعطل  يف  احلق  و�ضقوط 

اخت�سا�سات الهيئة. 
ورغم الفوائ�س الهائلة ل�سندوق 
التاأمن �سد التعطل، اإالّ اأّن الكثر من 
حمرومون  اليوم  العمل  عن  العاطلن 
االآل��ي��ات  نتيجة  التعطل  ع���اوة  م��ن 
املتبعة، فالوزارة ت�رش على املقابات 
العاطل تغيب عن  اأّن  ولو  االأ�سبوعية، 
املراجعة الأ�سبوع واحد فقط فاإنه يحرم 
من العاوة مهما كان العذر وراء غيابه، 
على  جمرب  العاطل  اأّن  هذا  اإلى  اأ�سف 
عليه  املعرو�سة  بالوظيفة  القبول 
يحمله  ما  مع  تتنا�سب  ال  اأنها  لو  حتى 
من تخ�س�س، اأما يف حالة الرف�س فاإّن 
م�سره احلرمان من العاوة، ولو بحثت 
عن الوظائف املقدمة للعاطلن فهي 
وموظف  �ساحنة  “�سائق  يف  تتمثل 
وموظف  مطعم،  يف  وعامل  ا�ستقبال 
اخلريجن  على  فاإّن  وبالتايل  بّدالة”، 
املعرو�س  اإل��ى  االإذع���ان  اجلامعين  
اأمامهم واإالّ اعتربتهم الوزارة راف�سن 

للعمل! 
االإ���رشار على و�سع  ندري ملاذا  ال 
اأم���ام  التعجيزية  ال�����روط  ه���ذه  ك��ل 
هناك  كانت  ول��و  عمل،  عن  الباحثن 
الأجرب  البطالة  مع�سلة  حلحلة  جدية يف 
ا���س��ح��اب ال�����رشك��ات واالأع���م���ال على 
اأّوالً  البحرينية  ال��ك��ف��اءات  توظيف 
االأج��ان��ب.  توظيف  اإل���ى  ال��ل��ج��وء  قبل 
االأوان  اآن  اأّنه  يوؤكدون  االقت�ساديون 
ال�سندوق  م��دخ��رات  يف  لا�ستثمار 
اإ�سافية،  اأمواال  لتاأ�سي�س م�ساريع تدر 
ويف الوقت ذاته ت�سهم يف خلق فر�س 

وظيفية للعاطلن. 
املجل�س النيابّي للأ�ضف مل يتعاط 
من  ت�ستحقه  مبا  العاطلن  ق�سية  مع 
ال��ن��واب  يقدمه  م��ا  فاأق�سى  اأه��م��ي��ة، 
اإلى  واال�ستماع  للوزير  �سوؤال  توجيه 
مكررة  تكون  م��ا  غالبا  التي  االإج��اب��ة 
تقدمي  ع��ن  ت��خ��رج  وال  وم�ستهلكة 

اإح�سائية حول ن�سبة البطالة. 
ويبقى اأن نذكر باأنه البّد من اإ�رشاك 
لتقدمي  االخت�سا�س  ذات  اجل��ه��ات 
ال��ت��ي م��ن املمكن  ال����روؤى واالأف���ك���ار 
يف  االأف�سل  اال�ستثمار  يف  ت�سهم  اأن 
بوجهات  لا�ستئنا�س  التعطل  اأم��وال 
عن  ف�سا  ���رشك��اء،  بو�سفهم  نظرهم 
امل�سائل  يف  خربة  من  به  يتمتعون  ما 

العمالية.

فائض في التعطل... 
والعاطلون بال عالوة!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م���ن امل�س���وؤول ع���ن ه���ذا الو�س���ع 
املاأزوم يف العامل العربي، والت�س���بب يف 
اإعادة بع�س املجتمعات اإلى جحور الفقر 
واملر�س واجلهل والظام والت�رشد؟ من 
الذي زرع خيبة االآم���ال والطمع والعنف 
وق���رر اأن يتعام���ل مع الطبيع���ة الب�رشية 
“باملقل���وب”، واأن يتحدى العامل وجها 
لوجه، ويخلع رداء االأع���راف والتقاليد؟ 
من الذي جاء بهذا اجلو امل�سبع بالف�سل 
واملرارة واالأزم���ات وال�رشاعات والفنت 

وحاالت التاأهب الق�سوى؟ 
االإجابة باخت�سار... من ت�سبب يف كل 
ذلك هو نظام “احلمدين” الذي حتتكره 
اأجه���زة االإع���ام ال�س���هيونية وحترك���ه 

مبنط���ق معكو�س حتى اأ�س���بح االإرهاب 
االأ�س���مى  وهدفه���م  اليوم���ي،  خبزه���م 
اإح���داث تغي���رات اجتماعي���ة جذرية يف 
الوط���ن العرب���ي وفر����س �س���يطرتهم 
مل�س���احلهم اخلا�سة، حن نراجع تاريخ 
العرب كله �س���نجد اأن ما يقوم به نظام 
“احلمدين” �س���يء غري���ب ويحدث اأول 
م���رة، حي���ث مل ي�س���بق لعرب���ي اأن عمل 
بكل هذا اجلهد والن�ض���اط �ضد ال�ضقيق 
وال�س���ديق والقريب، وهدد امل�س���الح 
العلي���ا للدول العربي���ة، واأعتقد اأن هذا 
مل يخطر ببال العدو ال�س���هيوين اأي�سا، 
وكل اأع���داء العرب الذي���ن وجدوا نظاما 
يقف اإلى جانبهم يف معركتهم �سد االأمة 

العربي���ة وم�س���تعد للدعم وامل�س���اعدة 
وتزويدهم بالوقود!

حت���ى الهن���د اأ�س���بحت واح���دة من 
ميادين العملي���ات االإرهابية للحمدين، 
وخرجت كما طالعتنا و�س���ائل االإعام يف 
مدينة ك���رال الهندية مظاه���رات تندد 
لاإرهاب و�سيا�سات  القطري  بالتمويل 
الدوح���ة الداعمة للعن���ف يف بادهم ويف 
دول اأخ���رى، ونا�س���دوا رئي����س الوزراء 
“مودي” اتخاذ االإجراءات الازمة حلماية 
العمال���ة الهندي���ة يف قطر حي���ث يعمل 
االآالف يف ظروف قا�سية مبن�ساآت كاأ�س 
اأن االإرهاب  العامل 2022، وهذا يعن���ي 
القط���ري اأ�س���بح يف كل اجت���اه وب���كل 

الو�س���ائل وم���ن كل اجلبهات ب�س���هادة 
كل الأو�ض���اط العربي���ة والعاملي���ة، ويف 
مطل���ق االأحوال �س���تتخذ البل���دان التي 
ت�رشرت من قطر يوما بعد يوم التدابر 
املهم���ة  واالقت�س���ادية  ال�سيا�س���ية 

والت�سدي لطابعها املعادي.
اإن نظرة نظام “احلمدين” التي تربر 
اأعمال العدوان وال�س���يطرة واالغت�ساب 
واالإره���اب والقتل والت�رشي���د وتعطيها 
�س���فة احل���ق، نظ���رة عرقي���ة بامتي���از 
وفل�سفة �س���د االإن�س���انية واملجتمعات 
وال ميكن لل�س���عوب العربية اأن ت�س���مح 
لهذه الفو�س���ى والظاهرة املخزية باأن 

ت�ستمر.

لن يسمح العرب لهذه الظاهرة 
المخزية باالستمرار

رم عام 61 ه� ا�ست�سهد  يف العا�رش من �سهر حمحُ
�سًدا اأروع �سور  االإمام احلحُ�س����ن “عليه ال�سام”، جمحُ
الت�س����حية والف����داء والب�س����الة واجله����اد م����ن اأجل 
اإ�س����اح املجتم����ع العربي واالإ�س����امي، ون�س����تلهم 
من ه����ذه الذك����رى اخلال����دة الكثر م����ن الدرو�س 
والعرب، منها ال�س����جاعة الإعاء كلمة احلق، واالإميان 
املحُطلق باملبادئ ونزاهة العمل من اأجل حتقيقها، 

واال�ستعداد الفكري والنف�سي. 
لقد ج�س����د االإم����ام احلحُ�س����ن “عليه ال�س����ام” 

ماآث����ر عظيم����ة يف جهاده، ن����ال بها الظف����ر والن�رش 
املحُبن حلركته االإ�ساحية الكرمية التي ا�ست�سهد 
واأهل بيته واأ�س����حابه من اأجلها، وعلى امل�س����لمن 
اأن ي�س����تفيدوا من درو�س����ها من اأج����ل ِعزة بادهم 
الع����ون يف  اإليه����م  و�ست�س����يف  �س����اأنها،  ورفع����ة 
حتقي����ق اأهدافه����م الوطنية واالإن�س����انية والدينية 
تجددة دائًم����ا يف البذل  ال�س����امية، وه����ي اأه����داف محُ
الكثر والعطاء املحُنر، ويجب اأن نغرف من اأهداف 
ومبادئ حركة االإمام احلحُ�س����ن “عليه ال�س����ام” من 

ب����ه الت�س����حية واالإيثار وع����دم العمل على  خ����ال ححُ
متزيق الباد، ومقاومة َمن يرب�س ببادنا.

الي����وم وطنن����ا العرب����ي والعدي����د م����ن الدول 
االأخرى تعي�س حالة من حاالت عدم الرغبة يف احلياة 
والياأ�س منها، ب�س����بب ما اآلت اإلي����ه االأحوال فيها، 
م����ن تدم����ر ودمار وجوٍع وح�س����ار وقت����ٍل وت�رشيد، 
ع�سابات غريبة عنا يف كل �سيء وقاتلة، اأ�ساعت يف 
اأقطارنا العربية مفاهيم اجلاهلية ومار�ست �سدنا 
العدوانية، ون�رشت مفاهيم الف�س����اد واالإف�س����اد يف 

اأر�س����نا با�س����م املقاومة والتحرير والدميقراطية، 
وبا�س����م االإ�سام ناه�س����ت القيم االإلهية التي جاء 
ن����ف والقتل  بها االإ�س����ام املححُمدي االأ�س����يل بالعحُ
لفر�س قيمها اجلاهلية ال�سوداء على االأمة وب�سط 
اأفكاره����ا املحُنحرف����ة، ويف ه����ذه االأي����ام ويف رحاب 
ذكرى ا�ست�س����هاد االإمام احلحُ�س����ن “عليه ال�سام” 
نحن بحاجة لوعي االإن�س����ان وت�س����حياته يف �س����بيل 
�سد هذه الع�س����ابات، وتعزيز قدرة اأقطارنا ملنع 

وجودها.

في ذكرى استشهاد اإلمام الحسين

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

عادل عيسى  
المرزوق



تقرير

�أمريكا تنتج 9.24 مليون 
برميل نفط يوميا 

تك�س���ا�س - روي���رز: قال���ت �إد�رة معلومات 
�لطاق���ة �الأمريكية �أم����س �الأول �إن �إنتاج �لواليات 
�ملتح���دة من �لنفط �خلام �رتفع �إلى 9.24 مليون 
برميل يوميا يف يوليو �ملا�س���ي بزيادة 141 �ألف 

برميل يوميا.
وقالت �الإد�رة �إن �الإنتاج ز�د مبقد�ر 21 �ألف 
برميل يوميا يف تك�س���ا�س و�رتفع مبقد�ر 14 �ألف 

برميل يوميا يف نورث د�كوتا.

�رشودر رئي�سا ل�رشكة �لنفط �لرو�سية “رو�سنفت”

بطر�سبورغ - � ف ب: �أعلن غريهارد �رشودر �مل�ست�سار �الأملاين �ل�سابق و�ل�سديق �لقدمي للرئي�س 
فالدميري بوتني، �أنه �نتخب رئي�س���ا ملجل�س �إد�رة �رشكة �لنفط �لرو�سية �سبه �لعامة �لعمالقة رو�سنفت 
رغم �نتقاد�ت �مل�ست�س���ارة �أنغيال مريكل. وقال �رشودر بعد �جلمعية �لعامة مل�س���اهمي �ل�رشكة يف �س���ان 

بطر�سبورغ “�أنا �سعيد لي�س فقط النتخابي ع�سو� يف جمل�س �الإد�رة بل �أي�سا رئي�سا للمجل�س”.
و�أ�ساف “�أنا مقتنع باأن �لعالقات �جليدة مع رو�سيا هي يف �سالح �أملانيا”.

وير�أ�س �رشودر جلنة م�س���اهمني لل�رشكة �لتي ت�رشف عليها غازبروم �لتي ت�س���تغل خط �أنابيب نورث 
�س���رمي �لذي يوزع �لغاز �لرو�س���ي يف �أملانيا عرب بحر �لبلطيق. وكان �مل�ساهمون يف �ل�رشكة �أقرو� قبيل 
ذلك تر�س���حه ملجل�س �الإد�رة �لذي �أعلن يف �أغ�سط�س مبر�س���وم من �حلكومة �لرو�سية. وبعد �أن تطورت 
على �أنقا�س �رشكة لوكو�س، �س���هدت جمموعة �ملعار�س ميخائيل خودوركوف�س���كي �لتي حلها �لق�ساء 

“رو�سنفت” منو� كبري� منذ 15 عاما، حتى باتت �أحد �أكرب منتجي �ملحروقات يف �لعامل.
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اقتصاد
البحرين ال�ساد�سة عربيا يف م�ؤ�رش الأمن الغذائي 

�سخ�سيات عاملية.. م�ؤيد ومعار�ض لـ “بتك�ين” 

حازت �ملوقع �ل�37 على م�ستوى �لعامل 

و�س���ع �ملوؤ�رش �ل�س���نوي لالأمن �لغذ�ئي �لعاملي 
2017، �لبحرين يف �لرتيب �ل�ساد�س عربيا و�ل� 37 

عامليا.
و�حتل���ت دولة �لكوي���ت بح�س���ب �لتقرير �لذي 
تعده وح���دة “�إيكونومي�س���ت �إنتليجن����س” لالأبحاث 
و�سم 113 دولة حول �لعامل، �ملركز �الأول باملنطقة 

�لعربية و�ل�26 عامليا.
وي�ستند �ملوؤ�رش �إلى 3 معايري �أ�سا�سية هي مدى 
تو�فر �لغ���ذ�ء، و�لقدرة على حتم���ل تكاليف �لغذ�ء، 

�إ�سافة �إلى معيار �جلودة و�ل�سالمة.
جمل���ة  �أ�س���درته  �ل���ذي  �ملوؤ����رش  و�أظه���ر 
“�الإيكونومي�س���ت” �لربيطاني���ة، �أن �س���لطنة عم���ان 
جاءت يف �ملرتبة �لثانية عربي���ا و�ل�28 عامليا تلتها 
قطر ث���م �ل�س���عودية فاالإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتحدة، 
بو�ق���ع �لثالث���ة و29 و�لر�بعة و32 و�خلام�س���ة و33 

على و�لتو�يل.
و�حتل���ت �يرلند� �س���د�رة �ملوؤ����رش �لعاملي على 
�مل�س���توى �لعامل���ي، تلتها �لوالي���ات �ملتحدة �لتي 

كانت باملركز �الأول يف 2016.
ويق���ول عاملون يف قط���اع �الأغذية وتوريدها �إن 
�لبحرين لديها خمزون من �ملو�د �لغذ�ئية �لرئي�س���ة 
يكفيه���ا نح���و 6 �س���هور، وه���ي فرة تع���د جيدة يف 

ح�سابات �الأ�سو�ق.
وعربي���ا، ج���اءت تون�س بالرتيب �ل�س���ابع تالها 
�الأردن ث���م م����رش فاملغ���رب و�جلز�ئ���ر و�ل�س���ود�ن 

و�سوريا و�ليمن.
وج���اءت يف �ملرتبة �لثالث���ة عامليا بريطانيا، ثم 
�س���نغافورة يف �ملرتبة �لر�بعة، فاأ�س���ر�ليا خام�س���ا، 
وهولند� �ساد�س���ا، و�أملانيا يف �ملرتبة �ل�س���ابعة، ثم 
فرن�س���ا �لثامنة، لتح���ل كند� باملركز �لتا�س���ع، فيما 

جاءت �ل�سويد يف �ملرتبة �لعا�رشة.
وتذيلت �لقائمة ت�س���اد، �لت���ي جاءت يف �ملرتبة 

و�لكونغ���و   ،111 �ملرتب���ة  يف  ومدغ�س���قر   ،110
�لدميقر�طي���ة يف �ملرتبة 112، و�أخ���ري� بوروندي يف 

�ملرتبة 113.
وقال���ت �ملجلة يف تقريره���ا �إن �ملوؤ�رش هو �الأول 
من نوعه �لذي يدر�س �الأمن �لغذ�ئي على نحو �سامل 

عرب �الأبعاد �لثالثة �ملحددة دولياً.
و�أ�س���افت “يتطلع �ملوؤ�رش �إلى در��س���ة �لعو�مل 
�الأ�سا�س���ية �لت���ي توؤث���ر يف �نع���د�م �الأم���ن �لغذ�ئي، 
وت�س���مل ه���ذ� �لع���ام عام���اًل للتكي���ف عل���ى �ملو�رد 
�لطبيعية و�لقدرة على �ل�س���مود. وتقّيم هذه �لفئة 
�جلدي���دة م���دى تعر����س �لبلد الآث���ار تغ���ري �ملناخ، 
و�إم���كان �لتعر�س ملخاطر �مل���و�رد �لطبيعية وكيف 

تتكيف �لبالد مع هذه �ملخاطر”.
و�الأمن �لغذ�ئي م�سطلح يق�سد منه مدى قدرة 
بل���د على تلبي���ة �حتياجاته من �لغذ�ء �الأ�سا�س���ي من 
منتجاته �خلا�س���ة، �أو ��س���تطاعته ��ستري�ده حتت �أي 

ظرف ومهما كان �رتفاع �أ�سعار �لغذ�ء �لعاملية.
�لفق���رية  �لب���الد  �لغذ�ئ���ي يف  �الأم���ن  ويغي���ب 
�ملعتمدة على �الأمطار يف �إنتاج �ملحا�س���يل �لزر�عية 
وغ���ذ�ء �ملا�س���ية لديه���ا، عندم���ا يقل �ملط���ر ويعم 
�جلفاف، فال ت�س���تطيع تغذية �سكانها وتكون عاجزة 

عن �ال�ستري�د؛ ب�سبب �لفقر.
وحتدث يف ه���ذه �لبلد�ن جماع���ات تودي بحياة 
�الآالف، وتخّلف �أنا�سا �سعفاء؛ ب�سبب تعر�سهم خالل 

فرة من حياتهم �إلى �آثار قلة �لغذ�ء.
وتابعت جملة “�إيكونومي�ست” باأن دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي معر�س���ة ب�سكل ��ستثنائي ملخاطر 
��س���تد�مة �ملو�رد �لطبيعية وتهديد �لتغري �ملناخي 

و�رتفاع درجات �حلر�رة و�جلفاف.
و�أ�س���افت �أن �ملنطقة �لغنية بالنفط تعترب من 
�أكرث �ملناطق عر�س���ة لالإ�س���ابة بالعو��سف و�رتفاع 
من�س���وب مياه �لبح���ر و�جلفاف، وعل���ى �لرغم من �أن 
�لقطاعات �لزر�عية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

هي �أقل من 2 % من �إجمايل م�س���احة �الأر��س���ي، فاإن 
تعر�س �الأر��س���ي �ل�س���احلة للزر�عة يه���دد بزيادة 

�العتماد على �لو�رد�ت.
و�أو�س���حت �ملجلة �أن دول �خلليج ت�س���تورد من 
�خل���ارج 60 - 80 % م���ن غذ�ئها كمعدل و�س���طي، 
عالوة على ذلك تعد �إد�رة �ملخاطر �س���عيفة ب�س���كل 
خا�س، على �س���بيل �ملث���ال، لي�س ل���دى قطر، �لتي 
حتت���ل �ملرتبة 110 من بني 113 بلد�ً يف هذه �لفئة، 

تد�بري الإد�رة �لتعر�س ملخاطر �الأمن �لغذ�ئي.
يف هذ� �ل�س���دد، جاءت �لكويت يف �ملرتبة 103 
م���ن �أ�س���ل 113 دول���ة يف موؤ����رش �ملرون���ة و�ملو�رد 
�لطبيعي���ة، تلته���ا قط���ر يف �ملرتبة 105 ث���م �ليمن 
108 و�ل�سعودية 110، و�الإمار�ت 113 وهي �الأكرث 

تعر�ساً ملخاطر �ملرونة و�ملو�رد �لطبيعية.

م���ن جان���ب �آخ���ر، ق���ال �لتقري���ر �إن �لتحديات 
�لرئي�س���ة يف �لعق���ود �ملقبل���ة �لتي تو�ج���ه �لكويت 
وقطر وُعمان هي يف موؤ�رش ال�ض���غوط الدميوغرافية. 
�أما بالن�س���بة لدول �لتعاون عموما فاأ�سو�أ ما يو�جهها 
هو �إد�رة �لطاقة و�ملاء ومو�رد �لغذ�ء ل�سمان �رتفاع 

معايري �ملعي�سة و�لنمو �مل�ستد�م.
وجت���در �الإ�س���ارة �إلى �أن نحو 90 % من �س���كان 
دول �لتع���اون يعي�س���ون يف م���دن، وبحل���ول �لع���ام 
2020 من �ملتوقع �أن ي�سل عدد �سكان دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي �إلى 53.5 مليون ن�سمة، �أي بزيادة 
وقدره���ا 30 % تقريباً عن معدالت �لعام 2000. �أما 
م�س���ادر �ملياه �لتي ت�سهد �س���حاً بالفعل، و�حلفاظ 
عل���ى تو�فر �لغذ�ء يف هذه �ملنطقة �لتي تعتمد على 
�ال�س���تري�د �سي�س���كل حتدياً. ويف �لع���ام 2020، من 

�ملتوقع �أن تنمو و�رد�ت �لغذ�ء يف �خلليج �إلى 53.1 
ملي���ار دوالر، �أو 8 % م���ن �إجمايل �لو�رد�ت من حيث 

�لقيمة، مقارنة مع 42.6 مليار دوالر حالياً. 

البحرين.. أرقام ومساحات 
تق���در �مل�س���احة �لقابل���ة للزر�ع���ة يف �لبحري���ن 
بنحو 6400 هكت���ار )�لهكتار ي�س���اوي 10 �آالف مر 
مربع(، �مل�س���تغل منها ي�سل �إلى 4 �آالف هكتار، �أي 
بو�قع 62.5 %، منها 800 هكتار م�س���تغلة للزر�عة، 
بو�ق���ع 220 هكتار� زر�عة حديث���ة )حمميات وبيوت 
بال�س���تيكية وري بالتنقيط( و550 هكتار� تقليدية، 
يف ح���ني يوج���د يف �مل�س���احة �ملتبقية �أ�س���جار نخيل 

وبع�س �أ�سجار �لفو�كه و�أعالف خ�رش�ء.
كما يوجد يف �لبحرين 950 مز�رعا، يديرون نحو 

1100 حيازة )م�ساحة( زر�عية.
وتعود �أ�سباب عدم ��ستغالل �مل�ساحة �ملتبقية 
و�لبالغ���ة 2400 هكت���ار �إلى �س���ح �ملي���اه، وتدهور 
نوعي���ة �الأر��س���ي، خ�سو�س���ا يف حاة �العتم���اد على 
�لزر�ع���ة �لتقليدي���ة، ف�س���ال ع���ن �أن معظ���م ه���ذه 
�الأر��س���ي �أمالك خا�س���ة ي�س���عب دفع �أ�سحابها �إلى 
�ال�س���تثمار يف �الإنتاج �لزر�عي، ي�س���اف �إلى ذلك ما 

تو�جهه �الأر��سي �لزر�عية من زحف عمر�ين.
�خل����رش�و�ت  م���ن  �لعدي���د  �لبحري���ن  وتنت���ج 
�لرئي�س���ة �لتي حتتاجها �ملطاعم و�ملطابخ �ملنزلية 
مث���ل �لطماط���م، و�لباذجن���ان، و�خلي���ار، و�لكو�س���ا، 
و�خل����س، و�مللفوف، و�لب�س���ل �الأخ����رش، و�لقرنبيط، 
و�جل���زر، و�لباميا، و�لربوكل���ي، و�لبطاط�س، و�لقرع، 
و�لفا�س���وليا، و�لفلفل، و�ل�سمام، وغريها، وجميعها 
مو�سمية )يف مو�سم �ل�ستاء(، �أي �أنه ال ميكن توفريها 

يف جميع �أوقات �ل�سنة.
كما دخلت زر�عة �أزهار �لقطف �لبحرين، وهناك 

جتارب ناجحة يف �الإنتاج.

• جدول يظهر ترتيب �لدول �لعربية يف موؤ�رش �الأمن �لغذ�ئي )�مل�سدر: �الإيكونومي�ست(	

• على ما يبدو فاإن �لعملة �الإلكرونية �ستفر�س نف�سها على �الأ�سو�ق	

الرتتيب عاملياالرتتيب عربيا الدولة مازن الن�س�ر والأنا�س�ل
126الكويت 

228�سلطنة عمان 
329قطر 

432الإمارات  
533ال�سعودية 

637البحرين 
754تون�س 

855الأردن 
958م�سر  

1067املغرب  
1168اجلزائر 
1296ال�سودان 

1399�سوريا 
14108اليمن 

الريا�ض - اأرقام: يف العام 2009 ظهرت عملة الـ “بتكوين” الإلكرتونية على يد الياباين �شاتو�شي ناكاموتو، بعد اأن ظل يعمل على هذا امل�شروع ملدة عامني، ومنذ ذلك احلني 

بداأ التعامل بالـ “بتكوين” وغريها من العمالت الفرتا�شية يف القت�شاد العاملي.

والـــ “بتكويــن” هــي عبارة عن عملة افرتا�شية لي�ض لها بديل فيزيائي، ميكن تداولها عرب الإنرتنت فقط، ول توجد هيئة تنظيمية مركزية تتحكم بها، وميكن ا�شتخدامها 

كاأي عملة اأخرى لل�شراء عرب الإنرتنت.  وكان الدولر الواحد يعادل 1.309.03 بتكوين يف �شهر اأكتوبر2009.

وما بني العام 2009 حتى الوقت احلايل �شار هناك عدد كبري من املوؤيدين لتقنية “البتكوين”، وعلى اجلانب الآخر �شار لها الكثري من املعار�شني واملت�شككني.

ويف حني يرى املوؤيدون اأن تقنية الـ “بلوك ت�شني” - التي متكن من اإجراء املعامالت عرب الإنرتنت ب�شرية وب�شرعة تامة - متثل حاًل عبقرًيا للحفاظ على اأموال ال�شعوب.

ويرى املعار�شون لهذه التقنية اأن الـ “بتكوين” ميكنها اأن تغذي الإرهاب، وت�شهل عمليات غ�شيل الأموال من ن�شاطات غري م�شروعة.

ومثل قرار ال�شني بوقف التعامل بالـ “بتكوين” �شربة كبرية لهذه العملة، وتعك�ض هذه اخلطوة املخاوف ال�شينية من ت�شاعد مكانة عملة “بتكوين” يف النظام املايل للبالد.

ورغم ذلك ل يزال هناك موؤيدون كثريون لهذه العملة، وفيما يلي تقرير ن�شره موقع “cheatsheet” يت�شمن اأبرز امل�شاهري املوؤيدين واملعار�شني لهذه العملة.

صندوق النقد: ليس من 
الحكمة تجاهل “بتكوين”
وعلى �س����عيد مت�س����ل، قالت مدير �س����ندوق 
�لنقد �لدويل كري�ستني الجارد �إنه لي�س من �حلكمة 
��س����تبعاد �لعمالت �الإلكرونية مث����ل “�لبتكوين”، 
لكنها و�س����فتها باأنها ذ�ت درجة عالية من �لتقلب 
و�ملخاط����رة. و�أ�س����افت يف موؤمتر بن����ك �إجنلر� �إنه 
لي�����س من �حلكمة ��س����تبعاد �لعم����الت �الإلكرونية، 
م�ست�س����هدة باأجه����زة �لكمبيوت����ر �ل�سخ�س����ية �لتي 
�نتقدها �خلرب�ء قدمي����اً، لكن ثبت جدو�ها. وكانت 
�لعدي����د من �ل����دول قد منع����ت �لطروح����ات �لعامة 
للعمالت �الإلكرونية، مما �أثار تر�جعاً قوياً يف قيمة 

�لعملة �الفر��سية.
وتابع����ت “عل����ى �س����بيل �ملث����ال، �نظ����رو� �إلى 
�لبل����د�ن ذ�ت �ملوؤ�س�س����ات �ل�س����عيفة و�لعم����الت 
�لوطني����ة غري �مل�س����تقرة، فب����دالً من �عتم����اد عملة 
بلد �آخ����ر مثل �ل����دوالر �الأمريكي قد ي�س����هد بع�س 
ه����ذه �القت�س����اد�ت ��س����تخد�ماً متز�ي����د�ً للعمالت 
�أن  �إل����ى  “الج����ارد”  و�أ�س����ارت  �الفر��س����ية”. 
�لتكنولوجيا �لتي تعتمد عليها �لعملة �الفر��سية 
غ����ري قابلة للقيا�س، لذلك فاإن �لكثري غري و��س����ح 
بالن�س����بة لالأجهزة �لتنظيمية كم����ا �أن �لبع�س منها 

يتم �خر�قه �إلكرونياً.

أبرز المعارضينأبرز المؤيدين
1. بيل غيتس 

يف �لع���ام 2014 �أعلن بيل جيت�س موؤ�س����س 
“بتكوين”  �ل����  “مايكرو�س���وفت” دعم���ه عملة 
خالل موؤمت���ر “�س���ايبو�س” يف بو�س���طن، و�أخرب 
رو�د �الأعم���ال �أن “بتكوين” �أف�س���ل من �لعملة 
�حلقيقية؛ الأنها ال تتطلب وجوًد� فعلًيا يف نف�س 

�ملكان.

2. ريتشارد برانسون

يعد ريت�س���ارد بر�ن�س���ون موؤ�س�س جمموعة 
“فريج���ن” من �أك���رب �ملوؤيدين لتقني���ة “بلوك 
ت�س���ني”، وي���رى �أن���ه قد تك���ون هن���اك عمالت 
�أف�س���ل من “بتكوين”، �إال �أن هذه �لعملة متثل 

�سناعة كبرية يف �لوقت �حلايل. 
وي�س���ري بر�ن�س���ون �إلى �أن �لبع�س ي�س���نع 
ثرو�ت بف�س���ل �ل���� “بتكوي���ن”، و�لبع�س �الآخر 
يخ�رش �الأمو�ل؛ ب�سبب هذه �لعملة �أي�ًسا، م�سيًفا 
�أنها عملة متقلبة، و�أن �لنا�س يك�س���بون �الأمو�ل 

من �لتقلبات �أي�ًسا.

3. آشتون كوشتر

حق���ق �ملمث���ل �الأمريكي �آ�س���تون كو�س���ر 
جناًحا كبرًي� يف ��ستثماره يف �ل�”بتكوين” و “�إير 

بي �إن بي” و “�أوبر” و “�سبوتيفاي”.

4. تشاماث باليهابيتيا 

يف  �ل�س���ابق  �لتنفي���ذي  �مل�س���وؤول  يع���د 
“في�س���بوك” من �أكرب �لد�عمني لل� “بتكوين”، 
وكت���ب يف تغري���دة ل���ه يف مايو �ملا�س���ي �أن �ل� 
“بتكوي���ن” ميثل �ل�سيا�س���ة �لتاأمينية �ملثالية 
�س���د �حلكم �لفردي، وقيود �لعملة، وغريها من 

�أ�سكال تدمري �لقيمة.

5. آل جور

يدعم �آل ج���ور وهو نائب رئي����س �لواليات 
�ملتحدة �الأ�س���بق بي���ل كلينتون �ل���� “بتكوين” 
طويل���ة.  ف���رة  من���ذ  �الفر��س���ية  و�لعم���الت 
ويقول جور �إنه ينبغي تو�فر بع�س �ل�س���مانات 
�لتنظيمي���ة عن���د حتويل “بتكوين” م���ن �لعملة 

�إلى �الأمو�ل �لنقدية.

1. وارن بافيت

ن�س���ح �مل�س���تثمر �الأمريك���ي �ل�س���هري 
“بريك�س���ري  ل�رشك���ة  �لتنفي���ذي  و�ملدي���ر 
هاث���او�ي” بالبق���اء بعيًد� ع���ن “بتكوين”، 
�أن  و��س���ًفا له���ا بال����رش�ب، ور�أى بافي���ت 
�ال�ستثمار يف �لعمالت �الفر��سية غري �آمن.

 

2. جيمي ديمون

يعد �لرئي�س �لتنفيذي ورئي�س جمل�س 
�إد�رة م����رشف “ج���ي بي مورجان ت�س���ي�س” 
من �أكرث �لكارهني لل� “بتكوين”، وو�س���ل 
�الأمر �إلى �إعالنه �أنه قد يف�س���ل �ملوظفني 
يف حال���ة �كت�س���افه �أنه���م ي�س���تثمرون يف 

“بتكوين”.
��س���تثمار�ت  �أن  دمي���ون  وي���رى 
نهايته���ا جي���دة  تك���ون  ل���ن  “بتكوي���ن” 

للم�ستثمرين.
 

3. محمد العريان

يرى كبري �مل�ست�سارين �القت�ساديني 

ف���ى جمموع���ة “�أليان���ز” �الأملاني���ة حمم���د 
�لعري���ان �أن “بتكوين” تكنولوجيا م�س���ببة 
لال�س���طر�ب �لتي ينبغي �أن يكون �سعرها 

ن�سف �أو ثلث قيمتها �حلالية.
 

4. بول كروغمان
يق���ول �القت�س���ادي �الأمريك���ي �لفائز 
بجائزة نوبل �لعام 2008 �إن �الأمو�ل ينبغي 
�أن تكون و�س���يلة للتبادل وخمزنا م�ستقر� 
للقيم���ة، يف حني ال يز�ل من غري �لو��س���ح 
كي���ف ميكن لل� “بتكوين” �أن تكون خمزنا 

م�ستقر� للقيمة.
 

5. هوارد ماركس
ي���رى �مللياردي���ر “ه���و�رد مارك����س” 
موؤ�س�س “�أو�كري كابيتال” �أن “بتكوين” 
�س���لعة �أكرث من���ه عملة، قائ���اًل �إن �لعملة ال 

ترتفع 85 مرة خالل �لعام.
وال ي���ز�ل مارك�س ال يفهم م���ا ور�ء �ل� 
“بتكوين”، ورغم �أنه ناجح للغاية يف �لتنبوؤ 

باالأ�سو�ق �ملالية.
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قيادة الن�ساء لل�سيارات ت�سيف 90 مليار دوالر لالقت�ساد ال�سعودي 
بلومبريغ: القرار �سيدر دخال مماثال لالكتتاب العام بـ “اأرامكو”

ك�ســـفت بحوث وكالة بلومربغ التي اأجراها 
خرباء اقت�ســـاد يف ال�رشق الأو�سط اأن الأمر الذي 
اأ�سدره خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز اآل �ســـعود موؤخراً، والذي ي�سمح 
للمراأة بحيازة رخ�ص قيادة ال�سيارات، قد يعزز 
النمو القت�ســـادي مما �سي�سيف نحو 90 مليار 
دولر اإلـــى الناجت القت�ســـادي للمملكة بحلول 

العام 2030. 
وذكـــرت حتليالت بلومربغ اأنـــه على الرغم 
مـــن اأن مكا�ســـب هـــذا القـــرار قـــد ت�ســـتغرق 
حتقيقهـــا بع�ص الوقت، اإل اأنـــه من املرجح اأن 
ت�سفر زيادة م�ساركة الإناث يف �سوق العمل عن 
اإ�ســـافة كبرية يف اإجمايل املعرو�ص من القوى 
العاملـــة، مما يـــوؤدي اإلـــى منو النـــاجت املحلي 
الإجمايل ب�سكل اأ�رشع خالل العقد املقبل. يذكر 
اأن 20 % فقط من الإناث نا�ســـطات اقت�سادياً 
يف اململكة ال�سعودية يف الوقت الراهن، وتعترب 
زيادة معدل م�ساركتهن من الأهداف الرئي�سية 

لربنامج روؤية اململكة 2030.
 وتخل�ـــص البحـــوث اإلـــى اأن اإ�ســـافة نقطة 
مئويـــة واحدة اإلـــى املعدل كل عـــام ميكن اأن 
ت�سيف 70 األف امراأة �ســـنوياً اإلى �سوق العمل 
ممـــا يـــوؤدي اإلـــى زيـــادة منـــو النـــاجت املحلي 
الإجمايل املحتمل بن�ســـبة ت�سل اإلى 0.9 نقطة 
مئوية �ســـنوياً. واإذا حتقق ذلك، �سي�ساف اإلى 
الناجت املحلي الإجمـــايل حوايل 90 مليار دولر 
بحلـــول عـــام 2030 مقارنة مبا لـــو كان احلظر 
على قيادة املراأة لل�ســـيارات �ســـارياً. ومياثل 
هذا املبلغ ما تطمح اململكة حت�سيله من خالل 
بيع ح�ســـة تبلغ ن�ســـبتها 5 % من �رشكة اأرامكو 

ال�سعودية.
ان  دوليـــة  تقاريـــر  ذكـــرت  ذلـــك  الـــى 
القرار بال�ســـماح للن�ســـاء بقيادة ال�ســـيارات يف 

ال�ســـعودية قد يوفر لالأ�رش يف اململكة مليارات 
مبيعـــات  مثـــل  ويعـــزز قطاعـــات  الـــدولرات 
ال�ســـيارات والتاأمني، ويوؤكد للم�ســـتثمرين اأن 
م�سعى ال�سعودية لتنويع اقت�سادها بعيداً عن 

العتماد على النفط مي�سي يف م�ساره.
ومـــن املنتظـــر اأن ي�ســـجع القـــرار بالفعل 
على ان�ســـمام املزيد من الن�ساء اإلى قوة العمل 
ويزيـــد الإنتاجيـــة يف القت�ســـاد، بالرغـــم مـــن 
اأن حمللـــني يتوقعـــون اأن يكون الدعـــم للنمو 

متوا�سعاً يف البداية.
لكـــن مئـــات الآلف من ال�ســـائقني الرجال 
الذين يقودون ال�ســـيارات للن�ســـاء، ومعظمهم 
من جنوب اآ�ســـيا والفلبني، يواجهون خطر فقد 
وظائفهـــم، ويعني ذلك اأنهم �ســـيتوقفون عن 
اإر�ســـال اأموال اإلى اأ�رشهم، وهـــو ما يعزز ميزان 
املدفوعات ال�ســـعودي لكنه يقل�ص الإيرادات 

لبلدانهم الأ�سلية.
ويب�ـــرش القرار بتغيري منط حيـــاة املاليني، 
ويوجـــد يف اململكة حوايل ع�رشة ماليـــني امراأة، 
مبـــا يف ذلك من الأجانب، تزيد اأعمارهن عن 20 

عاماً.

1.4 مليون سائق أجنبي لدى األسر

ويعمل 1.4 مليون اأجنبي تقريباً ك�سائقني 
لالأ�رش ويح�ســـلون علـــى رواتب تبلـــغ نحو 500 
دولر �ســـهرياً لكل منهم بالإ�سافة اإلى ال�سكن 

والغذاء.
وقـــد ل ُيرفع احلظـــر حتى يونيـــو املقبل، 
وب�ســـبب العـــادات املحافظـــة فـــاإن الأمـــر قد 
ي�ســـتغرق �ســـنوات بدلً من اأ�ســـهر كي ي�سبح 
للمـــراأة وجـــود ملحوظ علـــى الطـــرق يف بع�ص 

املناطق.
لكـــن مـــن املرجـــح اأن تزيـــد دخـــول الأ�رش 

املتاحـــة لالإنفـــاق مـــع قيامها بال�ســـتغناء عن 
�سائقيهم.

“مـــال”  �ســـحيفة  تقديـــرات  وبح�ســـب 
ال�سعودية املتخ�س�سة يف ال�سوؤون القت�سادية، 
فـــاإن اإجمايل دخل ال�ســـائقني يف الوقت احلايل 

يبلغ نحو 8.8 مليار دولر �سنوياً.
اخلـــرباء  كبـــرية  مالـــك،  مونيـــكا  وقالـــت 
القت�ســـاديني لـــدى بنـــك اأبوظبـــي التجـــاري 
“انتفـــاء احلاجـــة اإلى �ســـائق لالأ�ـــرشة، حتى اإذا 
مل تكـــن املـــراأة تعمـــل، �سي�ســـهم يف تعزيـــز 
الدخل احلقيقـــي لالأ�رش ذات الدخل املتو�ســـط 

واملنخف�ص”.
وير�ســـل ال�ســـائقون معظم رواتبهـــم اإلى 
بلدانهـــم الأ�ســـلية، و�ســـيقل�ص رحيلهم هذه 
التدفقـــات، مما يرتك املزيد مـــن احتياطيات 
النقـــد الأجنبـــي متاحـــة للدفـــاع عـــن العملـــة 
ال�ض���عودية يف مواجه���ة �ض���غوط ناجت���ة ع���ن 
انخفا�ص اأ�ســـعار النفط. و�ســـجلت ال�ســـعودية 
عجزاً يف احل�ســـاب اجلاري بلغ 27.6 مليار دولر 

يف العام املا�سي.

لكـــن “اإف.جـــي.اإي” ل�ست�ســـارات الطاقة، 
تق���در اأن زي���ادة ن�ض���اط قي���ادة ال�ض���يارات يف 
اململكـــة بن�ســـبة ع�ـــرشة يف املئة، بفعـــل قيادة 
املـــراأة قد ي�ســـيف 60 األف برميـــل يومياً اإلى 

الطلب املحلي على البنزين.
 وعلـــى الرغـــم مـــن اأن اململكـــة هـــي اأكرب 
م�ســـدر يف العامل للنفط فاإنها م�ســـتورد �ساف 

للبنزين.
ال�ســـيارات  مبيعـــات  اإن  مالـــك  وقالـــت 
ال�ســـعودية قد تتلقى دعماً ق�سرياً وا�ستثنائياً 
يف الأ�ســـهر املقبلة مع �رشاء الن�ســـاء لل�سيارات 
قبـــل فر�ص �رشيبة القيمة امل�ســـافة املقرر يف 

يناير 2018.
لكـــن يف حـــالت كثـــرية فـــاإن الن�ســـاء قد 
با�ســـتطاعتهن  لأن  ال�ـــرشاء،  اإلـــى  يحتجـــن  ل 
ا�ســـتخدام ال�سيارات التي �سيرتكها ال�سائقون 

املغادرون.
وارتفعـــت اأ�ســـهم ال�ـــرشكات التـــي تبيـــع 
التاأمني على ال�ســـيارات، الأربعـــاء، فيما زادت 
اأ�ســـهم ال�رشكة ال�ســـعودية خلدمات ال�ســـيارات 

التـــي تعمـــل يف تقـــدمي اخلدمـــة  واملعـــدات 
�رشكـــة  اأ�ســـهم  وقفـــزت   ،%  1.6 لل�ســـيارات 
املتحدة الدولية للموا�سالت، التي تعمل حتت 
ا�سم بدجت ال�سعودية، املتخ�س�سة يف التاأجري 

والتاأجري التمويلي لل�سيارات 4 %.

450 ألف وظيفة متاحة للمرأة 

من جهـــة اأخرى قد يعني رحيل ال�ســـائقني 
اإلـــى بلدانهـــم الأ�ســـلية �رشبة فوريـــة للطلب 
املحلـــي ال�ســـعودي، الـــذي يواجـــه �ســـعوبات 

بالفعل ب�سبب اأ�سعار النفط املنخف�سة.
وتقول مالك اإنه يف املجمل، فاإن الإ�ســـالح 
قـــد ي�ســـيف فقط زيـــادة طفيفـــة اإلـــى النمو 

القت�سادي يف ال�سنوات القليلة املقبلة.
لكنها اأ�ســـافت اأن الأثر النهائي قد يكون 
اأكرب، لأنه �ســـيزيل عائقاً اأمـــام عمل املراأة، مما 

يجعل القت�ساد اأكرث اإنتاجية.
وتهـــدف اإ�ســـالحات د�ســـنها ويل العهـــد 
ال�ســـعودي الأمـــري حممـــد بـــن �ســـلمان، العام 
املا�ســـي، اإلـــى زيادة م�ســـاركة املـــراأة يف قوة 
العمل لت�ســـل اإلى 30 % بحلول 2030 من 22 

% حالياً.
 وقال الرئي�ص التنفيـــذي ل�رشكة جلوورك، 
وهـــي وكالة توظيـــف تقدم خدماتها للن�ســـاء، 
خالد اخل�ســـري اإن هنـــاك ما يـــرتاوح بني 400 
األـــف و450 األف فر�ســـة عمل متاحـــة للمراأة يف 
قطـــاع التجزئة، لكن الكثـــريات منهن لي�ص يف 
مقدورهن ا�ستئجار �سائقني ل�سطحابهن اإلى 

العمل.
واأ�ســـاف “�سي�ســـاعد هذا القانـــون يف منح 
مئـــات الآلف مـــن الن�ســـاء �ســـهولة يف احلركة 
والنتقـــال، املوا�ســـالت هي العقبة الرئي�ســـة 

التي نواجهها، لذلك فاإن هذه خطوة رائعة”.

• �ستوفر اخلطوة فر�ص عمل كثرية للن�ساء	

املحرر االقت�سادي

دبي: ت�سجيل و�سحن ال�سيارات الكهربائية جماناً
تاأجيل اإطالق م�رشوع القطار اخلليجي اإلى 2021

لنق�ص التمويل 

اأبوظبـــي - الأنا�ســـول: قال وزيـــر تطوير 
الإمـــارات عبـــداهلل  التحتيـــة يف دولـــة  البنيـــة 
النعيمـــي اإن دول جمل�ـــص التعـــاون اخلليجـــي 
قّررت تاأجيل العمل مب�رشوع ال�ســـكك احلديدية 

القطار اخلليجي اإلى 2020 – 2021.
واأ�ساف النعيمي، وهو اأي�سا رئي�ص جمل�ص 
اإدارة الهيئـــة الحتاديـــة للموا�ســـالت الربيـــة 
والبحرية: قررت جلنة وزراء النقل واملوا�سالت 
بـــدول جمل�ـــص التعـــاون يف اجتماعهـــا الأخري، 
حتديث خطـــة العمل واجلـــدول الزمني لتنفيذ 
امل�رشوع لي�ســـبح يف 2021 كمرحلـــة اأولى بدلً 

من 2018.
واأرجع ال�ســـبب وراء التاأجيـــل اإلى رغبة من 
اللجنة يف تنفيذ امل�رشوع على اأعلى املوا�سفات 
الفنية العاملية التي تنا�ســـب تنفيذ وت�سغيل 

ال�سكة احلديد يف دول املجل�ص.
وتابـــع النعيمـــي: الإمارات على ا�ســـتعداد 
لتنفيـــذ امل�ـــرشوع ب�ســـكل كامـــل، حيـــث هناك 
ال�ســـكك احلديـــدة  160 كيلومـــرًتا مـــن  نحـــو 
املنجزة واملتواجدة وامل�ســـتخدمة حالًيا، ميكن 

ا�ستخدامها لهذا امل�رشوع ال�سخم.
كانـــت تقاريـــر �ســـحفية ذكـــرت يف وقت 
�ســـابق اأن نق�ص التمويل يعـــد العائق الرئي�ص 
لتنفيـــذ م�ـــرشوع ال�ســـكك احلديديـــة، مبينة اأن 
امل�رشوع �ســـيتم تنفيذه وفقـــاً لربنامج ال�رشاكة 
اأن  العـــام واخلا�ـــص وعلـــى  القطاعـــني  بـــني 

تتولى وزارة النقل ال�ســـعودية زمام القيادة يف 
امل�رشوع.

ال�ســـكك  م�ـــرشوع  ا�ســـتثمارات  وتقـــدر 
احلديديـــة، الـــذي يربـــط عوا�ســـم دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي، باأكرث مـــن 200 مليار دولر 

على مدى ال�سنوات الع�رش املقبلة.

• وزير تطوير البنية التحتية يف دولة الإمارات تقدر ا�ستثمارات امل�رشوع باأكرث من 200 مليار دولر	

دبي - العربية.نت: اأعلنت هيئة 
كهرباء ومياه دبـــي عن جمموعة من 
املحفـــزات ت�ســـجع الأ�ســـخا�ص على 
اقتناء ال�سيارات الكهربائية، وذلك 
يف اإطـــار خطـــة طموحـــة لتخفي�ـــص 
النبعاثـــات الكربونيـــة مـــن قطـــاع 
النقل بواقع 16 % يف بحلول 2020.
وت�ســـمل املحفزات التي اأعلنها 
الع�ســـو املنتـــدب للهيئـــة �ســـعيد 
الطايـــر �ســـحنا جمانيـــا لل�ســـيارات 
حتـــى نهاية عـــام 2019، وذلك عن 
طريـــق حمطات ال�ســـحن الكهربائية 
املتواجـــدة يف الإمـــارة التـــي يبلـــغ 
عددها اليوم 100 حمطة، و�ست�سل 
اإلى 200 حمطة بحلول العام املقبل.
كما مت تخ�سي�ص مواقف جمانية 
لل�ســـيارات الكهربائية، والإعفاء من 
ر�ســـوم ت�ســـجيل اأو جتديـــد املركبة 
الطـــرق واملوا�ســـالت،  لدى هيئـــة 
اإ�ســـافة اإلـــى الإعفـــاء مـــن ر�ســـوم 
مل�ســـق الطريق �سالك عند اإ�سداره 

للمـــرة الأولـــى، فيمـــا ت�رشي ر�ســـوم 
الرحـــالت كاملعتاد على ال�ســـيارات 

الكهربائية.
كمـــا ت�ســـمل الإجـــراءات و�ســـع 
املركبـــات  لوحـــات  علـــى  مل�ســـق 
الكهربائية لتمييزها، وذلك بح�سب 
اخلطط والربامج التي اعتمدت ووفق 
خريطة طريق لت�ســـجيع املتعاملني 
على ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية 
والهجينة وا�ســـتخدام و�سائل النقل 
امل�ستدامة والتي تعتمد على معدل 

ا�ستهالك للطاقة اأقل �سنويا.
ويف هـــذا ال�ســـياق، اأكـــد الطاير 
اأن الهـــدف يتمثل يف الو�ســـول اإلى 
30 األـــف �ســـيارة كهربائية وهجينة 
�ســـيارة  األـــف  2020، و42  بحلـــول 

بحلول 2030.
وك�ســـف عـــن جمموعـــة جديـــدة 
من احلوافز �ســـتعلن خـــالل معر�ص  
ويتيك�ـــص  ال�ســـهر املقبـــل، منهـــا 
التمويل الأخ�رش بـ100 مليار درهم.

الريا�ص - اأرقـــام: احتل مطار دبي الدويل 
املركـــز الثالث عامليا يف قائمـــة اأكرب مطارات 
العـــامل من حيث عدد الـــركاب بعد مطار اأتالنتا 
�ساحب ال�سدارة ومطار بكني بالرتتيب الثاين.
و�ســـمت القائمة مطارات من اأنحاء خمتلفة 
لكنها خلـــت من اأي مطارات باأمـــريكا اجلنوبية 
وافريقيا، واحتلت الوليات املتحدة ال�ســـدارة 
يف عدد املطارات )اأربعة من اأكرب ع�رشة مطارات 

بالعامل(.
 وجتاوز عدد الركاب مبطار اأتالنتا اأكرث من 
140 مليون يف العام املا�سي، وبلغ العدد اأكرث 
من 94 مليونا يف مطار بكني و�ســـجل مطار دبي 

اأكرث من 83 مليون راكب.
 واأ�سار موقع “اإن�ســـايدر مانكي” الذي اأعد 
القائمة اإلـــى اأنه ركز يف اإعداد الت�ســـنيف على 
“عـــدد الركاب” مو�ســـحا اأن العدد يحدد مدى 
اأهميـــة املطار وحجـــم تاأثـــريه يف حركة املالحة 

اجلوية، واعتمد يف بياناته على التقرير ال�سنوي 
.ACI للمجل�ص الدويل للمطارات

 10 - مطار شارل ديغول – باريس
عـــدد الـــركاب: 65 مليون راكـــب.. يطلق 
عليه اأي�ســـا ا�سم مطار “رو�سي” وهو ثاين اأكرب 
املطارات الأوروبية واأكرب مطار بفرن�سا ويحمل 
ا�سم قائد القوات الفرن�سية يف احلرب العاملية 
الثانية، وهو املقر الرئي�سي ل�رشكة اإير فران�ص.

9 - مطار شنغهاي بودونج الدولي - الصين
عـــدد الـــركاب: 66 مليون راكـــب.. املطار 
ال�ســـيني الثـــاين يف قائمة اأكرب ع�ـــرشة مطارات 
بالعامل ويقع يف بودوجن مبنطقة �سنغهاي على 

م�ساحة 40 كيلومرتا مربعا.

 8 - مطار هونغ كونغ الدولي

عـــدد الـــركاب: 70 مليون راكـــب.. يعرف 
مطار هونغ كونغ الدويل با�سم مطار “ت�سك لب 
كوك” ويقع يف اجلزيرة التي حتمل نف�ص ال�سم 
ومن احلقائق املثرية للده�سة اأن املطار يغطي 

معظم م�ساحة اجلزيرة.

 7 - مطار هيثرو في لندن
عـــدد الـــركاب: 75 مليـــون راكـــب.. مطار 
هيرثو ال�سهري يف لندن هو اأزحم مطارات القارة 
الأوروبية واململكة املتحدة وعدد امل�ســـافرين 

جتاوز 75 مليون راكب يف العام املا�سي.

6 - مطار أوهير الدولي - شيكاغو
عـــدد الـــركاب: 78 مليـــون راكـــب.. موقع 
مطـــار اأوهـــري يف مدينـــة �ســـيكاغو الأمريكيـــة 
وقلب الوليات املتحـــدة يجعله اأحد اأهم مراكز 

“التوقف املوؤقت” يف الرحالت الطويلة.

 5 - مطار طوكيو الدولي 
عـــدد الـــركاب: 79 مليون راكـــب.. يطلق 
عليه ا�ســـم مطـــار “هانيدا” وهو مقـــر ل�رشكتي 
“اخلطوط اليابانية” و”اأول نيبون اإيرويز” كما 
يعد قاعدة عمليات رئي�ســـة ل�ـــرشكات “اإير دو” 

و”�سكاي مارك” و”�ستار فالير”.

 4 - مطار لوس أنجلوس الدولي 
عـــدد الـــركاب: 80 مليـــون راكـــب.. مطار 
لو�ـــص اأجنلو�ـــص اأكـــرب واأزحـــم مطـــار يف ولية 
كاليفورنيـــا الأمريكيـــة وثـــاين اأزحـــم مطارات 

الوليات املتحدة.

 3 - مطار دبي الدولي
عـــدد الـــركاب: 83 مليون راكب.. و�ســـفه 
التقرير باأنه اأحد اأكرب واأزحم املطارات يف ال�رشق 

الأو�ســـط واأنه �ســـهد زيادة �ســـخمة يف ن�ســـاطه 
خالل ال�ســـنوات الأخرية. وقال املوقع اإن مطار 
دبي �سجل زيادة يف عدد امل�سافرين بن�سبة 7.2 
% يف 2016 مقارنـــة بالعام 2015، وهو ثالث 

اأكرب مطار يف العامل من حيث عدد الركاب.

 2 - مطار بكين الدولي
عـــدد الركاب: 94 مليون راكب.. مقر �رشكة 
“اإير ت�ساينا” اأكرب �رشكة طريان �سينية وت�سري 

رحالت اإلى 120 وجهة يف اأنحاء العامل.

 1 - مطار أتالنتا هارتسفيلد - جاكسون 
الدولي – الواليات المتحدة

عدد الـــركاب: 104 ماليني راكب.. �ســـجل 
اأكـــرث من 100 مليون راكب يف العام املا�ســـي 
وهو اأزحم واأكرب املطـــارات يف العامل لأكرث من 

عقدين ومقر �رشكة دلتا اإيرلينز للطريان.

اأكرب املطارات يف العامل
تقرير
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وقال ممثل احلكومة الإ�سبانية يف كاتالونيا، 
انري���ك ميو، لل�س���حافيني اإن���ه مت اإقفال 1300 

مركز اقرتاع حتى الآن.
اأن 163 م���ن ه���ذه املراك���ز كان  واأ�س���اف 
يحتله���ا موؤي���دون لالنف�س���ال ل���دى اإغالقها، ما 
يعني اأنه �ُس���ِمح ملن كان���وا يف داخلها باملغادرة 

ولكن مل ي�سمح لأي اأحد بالدخول.
ولكن مرا�س���لي وكال���ة فران�س بر����س زاروا 
عددا من املدار�س التي �س���يطر عليها ال�س���كان 
وكان باإمكان النا�س الدخول اإليها واخلروج منها 
بحري���ة، م���ا يعني اأنه ل ي���زال هن���اك العديد من 
املباين اخلا�سعة ل�سيطرة اأن�سار النف�سال التي 

مل تغلقها ال�سلطات الإ�سبانية بعد.
من جهت���ه، ����رح رئي����س اإقلي���م كاتالونيا 
النف�س���ايل كارل�س بيغدميونت اأم�س يف مقابلة 
م���ع فران����س بر����س قبل اأق���ل من 24 �س���اعة من 
ال�س���تفتاء الذي حظرت���ه مدري���د “اأن نعود اإلى 
منازلن���ا ونتنازل عن حقوقنا هو اأمر لن يح�س���ل 
)...( لق���د اتخ���ذت احلكوم���ة )الكاتالوني���ة( كل 
التدابري ليتم كل �سيء يف �سكل طبيعي”، داعيا 

الكاتالونيني اإلى جتنب اأي اأعمال عنف.
لكنه دعا يف املقابل اإلى و�ساطة يف الأزمة مع 
مدريد، مبديا ا�س���تعداده للتخلي عن ال�ستفتاء 
الراه���ن اإذا وافق���ت حكوم���ة املحاف���ظ ماريانو 
راخوي على بدء مفاو�سات تتيح يف النهاية اإجراء 

ا�ستفتاء قانوين.
وقال “اإذا قالت الدولة ال�س���بانية )فلنتفق 
على ا�س���تفتاء( �س���نوقف ه���ذا ال�س���تفتاء. نعم 
بالتاأكي���د، ان���ه امل�س���ار ال���ذي ياأم���ل ب���ه جميع 
الكاتالوني���ني”، موؤك���دا اجناز كل التح�س���ريات 
لال�س���تفتاء الذي ت�س���عى مدريد اإل���ى منعه باأي 

ثمن.
وحتول اخل���الف املرتب���ط بال�س���تفتاء بني 
احلكومة املركزي���ة وامل�س���وؤولني الكاتالونيني 

اإل���ى واح���دة من اأك���ر الأزم���ات التي ت�س���هدها 
اإ�س���بانيا منذ عودة الدميقراطية اإليها بعد وفاة 

الديكتاتور فران�سي�سكو فرانكو يف 1975.
وعل���ى ال�س���فة الأخ���رى، تظاه���ر الآلف يف 
مدن ا�س���بانيا الرئي�س���ية -- مدريد وبر�س���لونة 
وا�س���بيلية و�س���انتاندير وفالن�س���يا واليكانت���ي 

وملقة -- دعما لوحدة ا�سبانيا.
النف�ساليون  الكاتالونيون  القادة  ودع��ا 
اإلى  اجلميع  ال�ستفتاء”  حماية  “جلان  ومنظمو 

املحافظة على �سلمية التحرك.

واأث���ار ال�س���تفتاء النق�س���امات كذل���ك بني 
الكاتالونيني اأنف�س���هم، واإن كانت غالبية كبرية 
منهم ترغب يف ت�س���وية امل�س���األة عر ت�س���ويت 
قان���وين. واأم���رت ال�س���لطات يف مدري���د ال�رطة 
ب�س���مان عدم ال�س���ماح بالإدلء باأية اأ�س���وات يف 

ال�ستفتاء الذي اعتره الق�ساء غري د�ستوري.
ومن���ذ اأي���ام ت�س���ادر ال�رط���ة مواد خا�س���ة 
ام���ر  فيم���ا  الق���رتاع  اأوراق  مث���ل  بال�س���تفتاء 
مرتبط���ة  انرتن���ت  مواق���ع  باإغ���الق  املدع���ون 
بال�س���تفتاء واعتق���ال اأع�س���اء رئي�س���يني م���ن 

الفري���ق املنظم للعملية. من جهتها، حذرت قوة 
ال�رط���ة الكاتالونية من خطر “الإخ���الل بالنظام 
العام” يف حال جرت جهود ملنع النا�س من الإدلء 
باأ�س���واتهم. اأم���ا مدري���د، فاأر�س���لت الآلف م���ن 
عنا�ر ال�رطة الإ�س���افيني من ق���وات اأخرى اإلى 
كاتالونيا، الإقليم الذي ي�س���اهم بُخم�س اقت�ساد 

ا�سبانيا، ملنع اإجراء ال�ستفتاء.
وكان نائب رئي�س اإقلي���م كاتالونيا اوريول 
جونكريا�س، اأ�س���ار اإلى وجود بدائل اأخرى ت�سمح 

للمواطنني بالت�سويت دون تف�سيلها.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

تعداد م�ر جتاوز 100 مليون ن�سمة
القاهرة – وكاالت:

اأعل���ن رئي�س اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�س���اء، اأبو بكر اجلندي، اأم�س ال�س���بت، 
اأن عدد �سكان م�ر زاد على 104 ماليني ن�سمة يعي�س اأكرث من 9 ماليني منهم يف اخلارج.

وقال اجلندي يف اجتماع ح�ره الرئي�س امل�ري عبدالفتاح ال�سي�سي اإن عدد امل�ريني يف 
الداخل بلغ يف 18 اأبريل هذا العام 94 مليونا و798827 ن�سمة واإن عدد امل�ريني املقيمني 

يف اخلارج بلغ 9 ماليني و470674 ن�سمة.
واأ�ساف اأن اإجمايل العدد 104 ماليني و269501 ن�سمة، م�سريا اإلى اإن امل�ريني الذين 

ترتاوح اأعمارهم بني 15 و34 عاما ي�سكلون 34.8 % من ال�سكان.
وبل���غ عدد ال�س���كان داخل م�ر 94798827 ن�س���مة يف اأبريل، بزي���ادة قدرها 22 مليون 
ن�سمة منذ عام 2006، عندما مت اإجراء اآخر تعداد لل�سكان. وبلغ عدد �سكان البلد 38.3 مليون 

ن�سمة يف عام 1986، و59.3 مليون ن�سمة بعد ذلك بع�ر �سنوات.
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 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

�س���وريا  ميلي�س���يات  �س���يطرت   
اجلف���رة  حق���ل  عل���ى  الدميقراطي���ة 
النفطي �سمال �رق مدينة دير الزور، 
اأم����س ال�س���بت، عق���ب فرار م�س���لحي 

تنظيم “داع�س” من احلقل.
وقالت م�سادر ميدانية ل�”�سكاي 
ني���وز عربي���ة” اإن طائ���رات التحال���ف 
ال���دويل ا�س���تهدفت مواقع يتح�س���ن 
به���ا م�س���لحو “داع�س” ق���رب احلقل، 
قب���ل عملي���ة تق���دم لق���وات برية من 
الدميقراطي���ة  �س���وريا  ميلي�س���يات 

مدعومة بقوات برية اأمريكية.
املحلي���ة  الق���وات  وانطلق���ت 
والأمريكي���ة م���ن مواقعه���ا يف حق���ل 
كونيك���و النفط���ي، �س���مال ����رق دير 
ق���رب  ال���زور. ويق���ع حق���ل اجلف���رة 
بل���دة ال�س���ور الت���ي وقع���ت موؤخ���را 
حتت يف قب�س���ة ميلي�س���يات �س���وريا 
الدميقراطية، مما مهد لديها الطريق 

لل�سيطرة على على حقل كونيكو.

 مقديشو/أنقرة – رويترز:

قاع���دة  اأك���ر  تركي���ا  افتتح���ت 
ع�س���كرية لها يف اخلارج يف العا�س���مة 
ال�س���ومالية مقدي�س���و اأم�س ال�س���بت 
يف توطي���د لعالقاته���ا مع ال�س���ومال 
وتاأ�س���ي�س وجود لها يف �رق اأفريقيا. 
وال�س���ومال بل���د م�س���لم يع���اين م���ن 
ال�س���طرابات لكن���ه يحظ���ى باأهمي���ة 

اإ�سرتاتيجية.
وق���ال م�س���وؤول ترك���ي كبري قبل 
مرا�س���م الفتتاح يف مقدي�س���و والتي 
ح�رها رئي����س اأركان اجلي�س الرتكي 
اإن ال�ض���باط الأت���راك  اآكار  خلو�ض���ي 
�س���يتولون تدريب اأك���رث من 10 اآلف 

جندي �سومايل يف القاعدة.
وي�س���ري افتت���اح القاع���دة الت���ي 
تكلفت 50 مليون دولر اإلى العالقات 
الوثيقة بني تركيا وال�سومال. وتعود 
عالق���ات تركيا م���ع الق���رن الأفريقي 
اإل���ى عه���د الإمراطوري���ة العثماني���ة 
لك���ن حكومة الرئي�س طي���ب اأردوغان 
للحكوم���ة  وثيق���ا  حليف���ا  اأ�س���بحت 

ال�سومالية يف ال�سنوات الأخرية.

بكين – رويترز:

قال وزير اخلارجية ال�سيني وانغ 
يي لنظ���ريه الأمريكي الزائ���ر ريك�س 
تيلر�س���ون اأم�س ال�س���بت اإن الوليات 
املتحدة يجب اأن حترتم قلق ال�س���ني 
ب�س���اأن تايوان لتجنب اأي ا�سطرابات 

يف العالقات الأمريكية ال�سينية.
وتعت���ر ال�س���ني تاي���وان اإقليما 
من�س���قا ومل ت�س���تبعد اأبدا ا�س���تخدام 
القوة لإخ�س���اع اجلزيرة ل�س���يطرتها. 
ول ترب���ط الوليات املتح���دة عالقات 
ر�س���مية بتايوان لكنها ملزمة بقانون 
مب�س���اعدتها على الدفاع عن نف�س���ها 
الأ�سا�س���ي  اجلزي���رة  م�س���در  وه���ي 

لالأ�سلحة.
وعادة ما ت�س���ف ال�س���ني تايوان 
باأنها اأهم ق�س���ية واأكرثها ح�سا�س���ية 
ب���ني بك���ني ووا�س���نطن واأغ�س���بتها 
خط���وات اأمريكي���ة لتو�س���يع التبادل 
وا�س���تمرار  تاي���وان  م���ع  الع�س���كري 

مبيعات الأ�سلحة الأمريكية للجزيرة.
وقالت وزارة اخلارجية ال�س���ينية 
اإن وان���غ �رح موقف ال�س���ني ب�س���اأن 
ق�س���ية تاي���وان و”طلب م���ن اجلانب 
ال�س���ني  قل���ق  اح���رتام  الأمريك���ي 
والتعامل ب�سكل منا�سب مع الق�سايا 
يف  الت�س���بب  وجتن���ب  ال�س���لة  ذات 
ال�س���ينية  للعالق���ات  ا�س���طرابات 

الأمريكية”.

بكين – رويترز:

قال وزي���ر اخلارجية الأمريكي ريك�س 
الولي���ات  اإن  ال�س���بت  اأم����س  تيلر�س���ون 
املتح���دة حتاول معرفة ما اإذا كانت كوريا 
ال�سمالية مهتمة باإجراء حوار واإن وا�سنطن 
لديها عدة قنوات ات�سال مبا�رة مع بيونغ 

يانغ.
يف الوقت نف�س���ه عر تيلر�س���ون عن 
اأمل���ه يف تخفي���ف ح���دة التوتر م���ع كوريا 
ال�س���مالية الت���ي ت�س���عى حثيث���ا لتحقيق 
هدفه���ا اخلا����س بتطوير �س���اروخ براأ�س 
نووية قادر على الو�س���ول اإلى الأرا�س���ي 

الأمريكية.
الأمريك���ي دونال���د  الرئي����س  وق���ال 
ترامب اإنه لن ي�سمح مطلقا بحدوث ذلك.

م���ن  ملجموع���ة  تيلر�س���ون  وق���ال 
ال�س���حافيني خ���الل زيارة لل�س���ني “نحن 
نتق�سى.. انتظرونا... ن�س���األ: هل تودون 
احلدي���ث؟ لدينا خطوط ات�ض���ال مع بيونغ 
يانغ”. واأ�س���اف اأن لدى الوليات املتحدة 
“قنات���ي ات�س���ال... اأو 3 قن���وات مفتوحة 
مع بيونغ يانغ”. وقال “ن�س���تطيع التحدث 
اإليه���م. ونتح���دث معه���م” دون مزيد من 

التو�سيح.

بيروت – رويترز:

حلق����وق  ال�س����وري  املر�س����د  ق����ال 
الإن�س����ان اأم�����س ال�س����بت اإن �ربات جوية 
ت�ض����ببت ليل اجلمعة يف �ضقوط 28 قتيال 
بينهم 4 اأطف����ال بقرية يف حمافظة اإدلب 

ال�سورية التي ت�سيطر عليها املعار�سة.
وقال عمال اإنقاذ اإن �سوريا ورو�سيا 
قتلتا ع�رات املدني����ني يف �ربات جوية 
ب����داأت بع����د اأن �س����ن مقاتلو املعار�س����ة 
هجوم����ا عل����ى مناطق خا�س����عة ل�س����يطرة 
احلكومة يف �س����مال غرب الب����الد يوم 19 
الرو�س����ي  اجلي�س����ان  ويق����ول  �س����بتمر. 
وال�س����وري اإنهما ي�ستهدفان املت�سددين 

وينفيان قتل املدنيني.
اجلماع����ة  اإدل����ب  عل����ى  وت�س����يطر 
اجلهادي����ة التي كانت تعرف يف ال�س����ابق 
با�س����م جبهة الن�رة. و�س����هدت املنطقة 
حال����ة م����ن اله����دوء يف ال�رب����ات اجلوي����ة 

ا�ستمر 6 اأ�سهر حتى الت�سعيد الأخري.

اسطنبول – أ ف ب:

اأفادت و�س���ائل اإع���الم تركية اأن 
ال�سلطات اأوقفت م�ستبها به يف مقتل 
املعار�س���ة ال�س���ورية عروب���ة بركات 
وابنتها ال�سحافية حال بركات، اللتني 
ع���رث عل���ى جثتيهم���ا يف منزلهم���ا يف 

ا�سطنبول الأ�سبوع املا�سي.
واأ�س���ارت وكال���ة دوغ���ان لالأنباء 
اإلى اأن بعد مراجعة كامريات املراقبة 
ملئات ال�س���اعات، اأوقفت ال�س���لطات 
اأحمد بركات الذي يع���رف باأنه مقرب 
م���ن املراأت���ني يف مدين���ة بور�س���ا يف 
�س���مال غرب الب���الد. وقال���ت الوكالة 
اإن املوقوف �س���ينقل اإلى ا�س���طنبول 
للتحقيق معه. وعرث على جثتي عروبة 
)60 عاما( وابنتها ح���ال )22 عاما( يف 
�س���قتهما يف منطقة او�س���كودار على 
�سفة ا�س���طنبول الآ�س���يوية. وذكرت 
و�سائل اإعالم اأن ال�سحيتني طعنتا يف 

رقبتيهما.

بيروت - سكاي نيوز عربية:

اأمنية فل�سطينية  اأكدت م�س���ادر 
ل�”�سكاي نيوز عربية” فرار املطلوب 
ل���دى اجلي�س اللبناين ف���ادي اإبراهيم 
اأحم���د علي اأحمد امللقب باأبو اخلطاب 
امل����ري، م���ن خمي���م ع���ني احلل���وة 
جن���وب  يف  الفل�س���طينيني  لالجئ���ني 

لبنان.
ويعت���ر اأب���و اخلط���اب اأح���د اأبرز 
املطلوب���ني من قب���ل اجلي�س اللبناين 
والأجه���زة الق�س���ائية اللبناني���ة التي 
تتهمه برتوؤ�س���ه خلي���ة تابعة لداع�س، 
كانت تخطط لأعمال اإرهابية يف لبنان.
ون�ر اأبو اخلطاب مقطعا م�س���ورا 
بع���د خروجه م���ن لبنان وف���ق ما قاله، 

نافيا فيه التهم التي وجهت اإليه.
وق���ال اأب���و اخلط���اب يف الفيديو: 
“قالوا اإين �س���اأفجر م�س���اجد وكنائ�س 
ول اأعرف م���اذا، وقالوا اإنهم قب�س���وا 
على 19 �سخ�سا يتبعون يل، وهذا كله 

كذب وافرتاء”.

حقل اجلفرة بيد 
"�سوريا الدميقراطية"

الصومال

 الصين

 أميركا

ا�سطنبول تفتتح اأكر 
قاعدة ع�سكرية باخلارج

على اأمريكا احرتام قلق 
بكني ب�ساأن تايوان

تيلر�سون: ن�سعى ملعرفة مدى 
اهتمام بيونغ يانغ باحلوار

 28 قتيال يف �ربات 
جوية يف اإدلب

 تركيا توقف م�ستبها به يف 
جرمية قتل عروبة وابنتها

 فرار “مطلوب خطري” 
من خميم عني احللوة
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“حزب  اهلل” يح�رض لعمليات اإرهابية باأمريكا الالتينية

برملان كرد�صتان: نرف�ض القرارات ال�صادرة عن بغداد

ال�صلطات االإ�صبانية تغلق اأكرث من ن�صف مراكز االقرتاع

اأو�سى بتنفيذ نتائج ال�ستفتاء

ملنع ا�ستفتاء كاتالونيا

بدعم من اإيران

وكان جمل����س ال�س���تخبارات الأمريكي 
ق���د اأخ���رج اإي���ران وح���زب اهلل م���ن قائم���ة 
الإره���اب ال���دويل عام 2015، قبي���ل اإبرام 
التفاقي���ة النووي���ة م���ع طه���ران، يف فرتة 

الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما.
ه���ذا يف حني اأدرج البي���ت الأبي�س بعد 
و�س���ول دونالد ترمب للرئا�س���ة الأمريكية 
عدداً من عنا�ر حزب اهلل يف قائمة الإرهاب، 
من بينهم ها�س���م �س���في الدي���ن اأحد اأهم 
قادة ه���ذا التنظيم املتهم بارتكاب جمازر 
يف �س���وريا وعمليات اإرهابية يف بع�س دول 

العامل.
ومل تتمك���ن دول اأم���ريكا الالتينية من 
اإدراج ح���زب اهلل اللبناين يف قائمة الإرهاب 
رغم حتذيرات وا�س���نطن، ب�سبب العالقات 
التجاري���ة وال�سيا�س���ية ب���ني اإي���ران وهذه 

الدول ومنها بريو وفنزويال.
وق���ال مويزر وغ���ا دل ك���روز، املدعي 
�س���وؤون  يف  املتخ�س����س  ب���ريو  يف  الع���ام 
الإره���اب، اإن ح���زب اهلل ا�س���تغل ال�س���كان 
امل�سلمني يف ولية “اآبانكاي” يف بريو وقام 

بت�سجيل احلزب ر�سمياً يف هذا الإقليم.
وح���ذر را�سمو�س���ن جمل�س ال�س���يوخ يف 
الوليات املتحدة قائ���اًل اإن “اإيران ل تزال 

الداع���م الأك���ر للإره���اب يف الع���امل، حيث 
ت�س���تمر بدعم املنظم���ات الإرهابية باملال 
وال�س���الح كم���ا تق���وم بتدري���ب عنا�ره���ا 

الأو�س���ط”،  ال����رق  ع�س���كريا، ل�س���يما يف 
بح�س���ب قوله. وخت���م امل�س���وؤول الأمريكي 
تقري���ره بالق���ول: “تو�ض���يع ن�ض���اط ه���ذه 

املنظمات يف اأنحاء العامل، هو جزء كبري من 
اإ�سرتاتيجية ال�سيا�سة اخلارجية للجمهورية 

الإ�سالمية الإيرانية”.
كما دع���ا برملان كرد�س���تان حكومة القليم 
ال���ى العمل بالقوان���ني املعمول به���ا يف الإقليم 
موؤك���دا دعمه لقرارات حكومة الإقليم الراف�س���ة 
لق���رارات بغ���داد، ومطالبا الأم���م املتحدة ودول 
اجل���وار باحرتام اإرادة ال�س���عب يف كرد�س���تان يف 
تقرير م�س���ريه وطم���اأن الع���امل ودول اجلوار اأن 

ال�ستفتاء ل ي�سكل تهديدا لأي جهة.
وكان وزير النقل يف حكومة اإقليم كرد�ستان 
مول���ود م���راد و�س���ف يف وقت �س���ابق، ق���رارات 
حكوم���ة بغ���داد باحلظ���ر اجل���وي على مط���ارات 

الإقليم باأنها “لي�س لها اأ�س���ا�س قانوين” م�سددا 
على اأنها “�سيا�سية”.

 واأك���د مراد يف كلمة اأمام برملان كرد�س���تان 
العراق خلل جل�ضة خ�ض�ض���ت للتباحث حول اآخر 
التطورات ب�س���اأن اإيقاف حركة املالحة اجلوية يف 
الإقلي���م “اأن ق���رار بغداد بفر����س حظر الرحالت 
اجلوية الدولية على مطاري اأربيل وال�س���ليمانية 

اأ�ر باملر�سى وامل�سافرين من الإقليم”.
واأ�س���اف اأن حكوم���ة الإقليم اأر�س���لت كتابا 
ر�س���ميا اإل���ى بغداد طلب���ت فيه اإر�س���ال ممثلني 

ومراقب���ني ملطارات كرد�س���تان الع���راق، موؤكدا 
رف����س كرد�س���تان الع���راق ا�س���تقبال اأي عنا�ر 
اأمنية اأو �ض���باط ع�ض���كريني من بغ���داد للإ�رشاف 

على مطارات الإقليم.
واأو�س���ح اأن هن���اك اجتماع���ات دوري���ة بني 
رئا�س���ة الط���ريان امل���دين العراق���ي وم�س���وؤويل 
مط���اري اأربي���ل وال�س���ليمانية “ونح���ن نعلن عن 
واردات مطاراتن���ا �س���هريا و�س���نويا” مبين���ا اأن 
حكوم���ة الإقليم تلت���زم بجميع ق���رارات الطريان 

املدين العراقي.

وفيم���ا يتعل���ق بق���رارات جمل����س ال���وزراء 
العراقي اأ�س���ار وزير النقل يف حكومة الإقليم اإلى 
اأنها “لي�س لها اأ�سا�س قانوين ومل ت�سلنا قرارات 
العراق باأي �س���كل من الأ�س���كال كم���ا اأن قرارات 

بغداد ل ت�ستند اإلى بنود الطريان املدين”.
وكان رئي����س جمل�س ال���وزراء حيدر العبادي 
ق���د اأمه���ل اإقليم كرد�س���تان 72 �س���اعة انتهت 
م�س���اء اجلمعة لت�س���ليم مطاري الإقليم يف اأربيل 
وال�سليمانية اإلى حكومة بغداد كرد على ا�ستفتاء 

ال�ستقالل.

• عنا�ر من حزب اهلل )اأر�سيفية(	

• برملان كرد�ستان العراق يوؤيد ا�ستفتاء ال�ستقالل	

• اأ�سدرت ال�سلطات ال�سبانية اأوامر تق�سي مبنع الت�سويت يف الإقليم )اأ ف ب(	

لندن – العربية.نت:

اإيران  “حزب اهلل” اللبناين يف بريو، يجهزون بدعم من  اأن عنا�صر  اأمريكي  ك�صف م�ص�ؤول 

اأم�س  بارت” الأمريكي  “بريت  م�قع  ذكر  ما  ح�صب  الالتينية.  اأمريكا  “اإرهابية” يف  لعمليات 

ال�صبت.

الأمن  للجنة  تقرير  يف  الإره���اب،  ملكافحة  ال�طني  املركز  رئي�س  را�صم��صن،  نيك�ل�س  وق��ال 

الداخلي الأمريكي يف جمل�س ال�صي�خ، اإن “مهربي ميلي�صيا حزب اهلل الإرهابية املدع�مة من اإيران، 

يق�م�ن باإر�صال اإرهابيني اإىل بريو للتح�صري لعملية اإرهابية يف مناطق باأمريكا الالتينية”.

عواصم – وكاالت:

 اأعلن برملان اإقليم كرد�صتان العراق، اأم�س ال�صبت، رف�صه بالإجماع جميع القرارات ال�صادرة عن 

الربملان العراقي واحلك�مة املركزية يف بغداد. 

وكان برملان كرد�صتان العراق عقد جل�صة للرد على قرارات جمل�س الن�اب العراقي على خلفية 

ا�صتفتاء ال�صتقالل الذي اأجراه الإقليم قبل اأيام. واعترب الربملان الكرد�صتاين اأن القرارات ال�صادرة 

عن جمل�س الن�اب العراقي وحك�مة بغداد قرارات غري قان�نية وغري د�صت�رية واأو�صى اجلهات 

وامل�ؤ�ص�صات املعنية بالإقليم تنفيذ نتائج ال�صتفتاء ال�صعبي.

مدريد/برشلونة – أ ف ب:

اأغلقت ال�صلطات ال�صبانية اأكرث من ن�صف مراكز القرتاع البالغ عددها 2315 يف كاتال�نيا 

بحل�ل منت�صف ي�م اأم�س ملنع اإجراء ا�صتفتاء على ا�صتقالل الإقليم، بح�صب ما اأعلنت مدريد يف 

حني اأ�صر النف�صالي�ن على ال�صتمرار بالدفاع عن حقهم يف الت�ص�يت.

املنطقة  اق��رتاع يف  160 مدر�صة مت اختيارها كمراكز  اأ�صاتذة وطالب ونا�صط�ن دخل�ا  وكان 

الأح��د، يف حتد  الي�م  اإج��راوؤه  املقرر  البالد للدفاع عن ال�صتفتاء  ال�اقعة يف �صمال �صرق  الغنية 

لتحذيرات مدريد.

دبي - العربية.نت:

الأ�سا�س���ي  التعلي���م  معلم���ي  اإ����راب  ب���داأ 
والثانوي يف �س���نعاء وبقية املحافظ���ات اليمنية 
الواقع���ة حتت �س���يطرت امليلي�س���يات النقالبية 
اأم�س ال�س���بت مع بدء العام الدرا�سي اجلديد وفقا 
للموع���د ال���ذي حددته حكوم���ة النقالبيني وذلك 

لعدم �رف مرتبات املعلمني منذ عام كامل.
ووفق �س���هود عيان فاإن املدار�س يف مناطق 
النقالبي���ني مغلقة خ���الل الي���وم الأول من العام 
الدرا�س���ي. وف�س���لت حكومة الدكت���ور عبدالعزيز 
ب���ن حبتور النقالبية غري املع���رتف بها يف اجتماع 
ا�س���تثنائي عقدت���ه اجلمعة مع ممثل���ني عن نقابة 
املعلم���ني يف ثنيه���م ع���ن الإ����راب مقابل وعود 
بت�سكيل �سندوق متويل مرتبات املعلمني جزئيا 
يعتمد على اإ�سافة مبالغ مالية على قيم. م�ستقات 
الوقود وال�سلع و�س���لع اأخرى. الجتماع الذي �سم 

وزراء من ممثل���ي حزب املخلوع دون اأي من وزراء 
جماعة احلوثي، كان قد طلب من املعلمني تاأجيل 
بدء الإ�راب اإلى العا�ر من اأكتوبر لكن املعلمني 

مت�سكوا مبوقفهم يف امل�سي بتنفيذ الإ�راب.

م�س���در يف النقابة العامة للمه���ن التعليمية 
والرتبوية، قال اإن الإ�راب الذي دعت له النقابة 
يوم 27 يوليو املا�سي، ما يزال قائماً، واإن الآلف 
م���ن املعلمني يف اليم���ن لن يتوجه���وا للمدار�س 

حتى ُت����رف رواتبهم. وذكر امل�س���در اأنه مل يتم 
حتى اليوم اأي اإجراء عملي ميكن التفاق عليه، مع 

�سلطات الأمر الواقع احلوثية لرفع الإ�راب.
خي���اراً  “كان  الإ����راب  خي���ار  اأن  واأ�س���اف 
ا�س���طراريا، بعد اأن و�س���ل الرتبوي���ون اإلى حالة 
معي�س���ية ماأ�س���اوية ل ي�س���تطيعون تاأمني اأب�سط 
متطلبات احلياة، ول يقدرون حتى على الو�س���ول 
اإلى مدار�س���هم ومق���رات اأعمالهم، بع���د اأن باعوا 
كل ممتلكاتهم واأثاث بيوتهم خالل عام كامل مر 
بدون مرتبات”. وعر امل�سدر “عن اأ�سف النقابة 
والرتبوي���ني حلال���ة ال�س���تهتار القائمة بو�س���ع 
الرتبويني من قبل احلكومة النقالبية وما ي�سمى 
باملجل�س ال�سيا�سي، م�سرياً اإلى اأن هذا ال�ستهتار 
ل يقت�ر على 300 األف تربوي، بل يطال اأكرث من 
6 مالي���ني طالب وطالبة قد ُيحرمون من التعليم 

ب�سبب هذا التهمي�س”.

اليمن.. إضراب المعلمين يغلق المدارس بمناطق االنقالبيين

ق���ال ال�س���حايف باتريك كوب���رين، يف مقال ب�س���حيفة “الإندبندنت” الريطاني���ة  حتت عنوان 
“ال�س���تفتاء الكردي خطاأ �سيا�س���ي”، اإن ال�س���تفتاء الذي اأجراه الأكراد �سمال العراق واأ�سفر عن 
اختيار الناخبني ال�س���تقالل دفع ال�س���لطات العراقية اإلى منع الرحالت اجلوي���ة الدولية اإلى مطار 
اأربيل عا�سمة الإقليم. واعتر كوبرين اأن الإجراءات التي اتخذتها العراق وتركيا واإيران كرد فعل 
على ال�س���تفتاء �س���توؤدي اإلى عزل الأك���راد بطريقة قوية وفعالة مل يعرفوه���ا منذ الإطاحة بنظام 
الرئي�س العراقي ال�سابق �سدام ح�سني عام 2003. واأ�ساف كوبرين اأن العزل اجلاري حاليا ي�سمل 
جميع املجالت �ضواء جغرافيا اأو اقت�ضاديا اأو حتى �ضيا�ضيا حيث اإن الدول الداعمة للأكراد ب�ضكل 

علني مثل الوليات املتحدة واأملانيا وفرن�سا وبريطانيا 
كان���ت كلها ترف�س اإجراء ال�س���تفتاء يف ه���ذا التوقيت 

ح�سب الت�ريحات املعلنة.

اال�صتفتاء الكردي

 اأردوغان: �سلطات كرد�ستان �ستدفع الثمن بعد ال�ستفتاءقوات اإيرانية وعراقية تعتزم اإجراء تدريبات م�سرتكة على احلدود
دبي – رويترز:

ذكر التلفزيون الإيراين اأم�س ال�سبت 
اأن الق���وات الإيرانية والعراقية �س���تجري 
تدريبات ع�س���كرية م�سرتكة قرب احلدود 
يف اإطار جهود طه���ران لدعم بغداد عقب 
ا�س���تفتاء اإقلي���م كرد�س���تان العراق على 

ال�ستقالل.
ونقل التلفزيون عن متحدث ع�سكري 
قوله اإن قرار اإجراء املناورات خالل الأيام 
القليل���ة املقبلة اتخذ خ���الل اجتماع لكبار 
الق���ادة الع�س���كريني الإيرانيني مت خالله 

اأي�س���ا “التفاق على اإجراءات لتعزيز اأمن 
احلدود وا�ستقبال القوات العراقية التي 

�ستتمركز يف املواقع احلدودية”.

واأ�ساف املتحدث “هذا الجتماع كان 
مت�س���قا مع ال�سيا�س���ات الإيرانية املعلنة 
اخلا�س���ة باحرتام وحدة الع���راق واحلفاظ 
على �س���المة اأرا�س���يه ومع طلب احلكومة 
العراقي���ة تع���اون اإي���ران من اأجل اإر�س���اء 
�س���لطة احلكوم���ة املركزية عل���ى املعابر 

احلدودية بني اإيران والعراق”.

اسطنبول – رويترز:

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
ال�س���لطات يف كرد�س���تان  اإن  ال�س���بت  اأم����س 
العراق �س���تدفع الثمن لإجرائها ا�ستفتاء على 
ال�س���تقالل لقى معار�س���ة دولي���ة واإقليمية 

وا�سعة.
وق���ال اأردوغان لأع�س���اء يف حزب العدالة 
والتنمي���ة ال���ذي يتزعم���ه يف مدين���ة اأر����روم 
�رق البالد “لن ي�س���كلوا دولة م�س���تقلة. اإنهم 
يفتح���ون جرح���ا يف املنطقة ليزيدوا الو�س���ع 

�سوءا”.

وقال “ل نندم على ما فعلناه يف املا�سي. 
لك���ن مبا اأن الظروف تغ���ريت واتخذت حكومة 
كرد�ستان، التي قدمنا لها كل الدعم، خطوات 

�سدنا فاإنها �ستدفع الثمن”.
وق���ال رئي����س ال���وزراء الرتكي ب���ن علي 
يل���درمي اإن اأنق���رة ل���ن تتعامل بع���د الآن من 
ال�س���لطات الكردي���ة يف اأربي���ل. وتاب���ع “م���ن 
الآن ف�س���اعدا.. عالقاتنا بالإقليم �س���تتم عر 

احلكومة املركزية يف بغداد”.
واأ�س���اف “اإي���ران والع���راق وتركيا تعمل 
على اإحباط املخططات التي حتاك للمنطقة”.

• املعلمون اأ�ربوا يف اأول يوم للدرا�سة باليمن )غيتي(	



تواص��ل أندي��ة دوري زي��ن لك��رة 
السلة رحلة اإلعداد لباقي الجوالت، 
مستغلة بذلك فرتة التوقف املؤقتة 
بعد نهاية الجول��ة الثالثة من عمر 

الدوري.
وتوقفت منافس��ات الدوري اعتبارًا 
من نهاية الجولة الثالثة التي أقيمت 
مبارياته��ا أي��ام الثالث��اء واألربعاء 
والخميس من األسبوع قبل املايض.

يوم  املنافس��ات  عجل��ة  وس��تعود 
الثالث��اء املقبل 3 أكتوب��ر الجاري، 
حينام تنطل��ق الجولة الرابعة بلقاء 
واحد سيجمع املحرق مع سامهيج، 
عىل أن تستكمل مباريات الجولة يف 

اليومني التاليني.
ويش��ر س��ّلم ترتيب قب��ل انطالق 
الجول��ة الرابعة إىل تص��در املحرق 
بالعالمة الكامل��ة وبرصيد 6 نقاط، 
ث��م ي��أيت خلف��ه األه��ي واالتحاد 
والنوي��درات والحالة ب� 5 نقاط، ثم 
والرف��اع ومدينة  والنجمة  املنام��ة 
عي��ى ب� 4 نق��اط، يتلوهم س��رتة 
والبحري��ن والحد وس��امهيج ب� 3 

نقاط.
وجاءت فرتة التوقف يف وقت مثايل 
خاص��ة لألندية التي م��رت مبرحلة 
سلبية ومل يحالفها الحظ يف تحقيق 
نتائج إيجابية يف ظل موسم استثنايئ 
يشهد مشاركة 13 فريقا ألول موسم 

يف تاريخ اللعبة.
إش��عال  يف  التوق��ف  وسيس��اهم 
املنافسة بني جميع األندية الباحثة 
عن تأمني موقعها يف جدول الرتتيب، 
وحصد أكرب عدد ممكن من النقاط 
مبكرا، قبل انتهاء منافسات القسم 
األول؛ ألن نزي��ف النقاط لن يكون 
يف مصلح��ة بع��ض األندي��ة عندما 
يقارب الدور التمهيدي من الدوري 
عىل نهايته ويب��دأ تدريجيا اإلعالن 

عن هوية الفرق املتأهلة إىل الدور 
السدايس الذهبي.

وس��تكون فرتة توق��ف دوري زين 
الس��الوي فرصة كب��رة أمام جميع 
الف��رق لتجهيز الالعبني املصابني، إذ 
تعاين أغلب األندية بعض اإلصابات 

املتفاوتة يف الخطورة.
وتش��كل فرتة التوقف فرصة طيبة 
لجميع األجه��زة الفنية بالفرق؛ من 
أج��ل مراجعة األخط��اء ومعالجتها 
وترتي��ب األوراق، إذ أع��ّد جمي��ع 
برام��ج تدريبي��ة خاصة  املدرب��ني 
تتخللها بعض املباريات الودية؛ من 
أجل الحف��اظ عىل مع��دل اللياقة 
لدى الالعب��ني وإبقائه��م يف أجواء 

املنافسات.
ويسعى الجهاز الفني لفريق املحرق 
بقي��ادة ال��ريب إيف��ان جرمي��ك 
الس��تغالل ف��رتة التوقف بالش��كل 
األمثل؛ حت��ى يحافظ الالعبون عىل 
لياقتهم وتركيزهم، ويواصلوا تحقيق 
وتقدي��م النتائج اإليجابية والحفاظ 
عىل موقع الفريق يف طليعة ترتيب 

الدوري.
ويع��اين الفري��ق بع��ض اإلصابات 
التمثلة يف صانع ألعابه أحمد حسن 
والواعد محمد ن��ارص، وبالتايل فإن 
التوق��ف س��يمنح املح��رق الوقت 

الكايف لتأهل الالعبني املصابني.
وس��تعطي ف��رتة التوق��ف املحرق 
فرصة لتأقلم محرتفه الجديد األمريك 
جوردان ريتش��ارد الذي تعاقد معه 
الن��ادي مؤخرا بعد االس��تغناء عن 
خدمات املحرتف الس��ابق االسرتايل 
أليكس ماريك، الذي قّدم مستويات 
ا مل تش��فع له يف  فنية متواضعة جدًّ

املواصلة مع سلة “الذيب”.
يف املقاب��ل، يس��عى م��درب حامل 
اللق��ب فري��ق املنام��ة؛ للحف��اظ 
عىل حال��ة الرتكيز الكب��رة لالعبني 
يف أعق��اب الفوزي��ن األخرين عىل 
مدينة عيى وس��امهيج، وذلك من 
خالل التدريب��ات التي تقام يف فرتة 
التوقف، فضال املب��اراة الودية التي 
من املؤمل أن يلعبها الزعيم يف هذه 

الفرتة.

الجول��ة  ع��ن  املنام��ة  وس��يغيب 
املقبلة بعد تأج��ل لقائه مع الرفاع 
لوقت آخر بسبب مشاركة منتخبنا 
الوطن��ي يف بطولة ج��دة الدولية، 
وبالتايل ستطول فرتة توقف املنامة، 
والتي يأمل من خاللها الجهاز الفني 
للفريق تجهيز القائد محمد حسني 
“كمب��س” الذي يع��اين إصابة عىل 
مس��توى القدم، وغ��اب إثرها عن 

لقاءي الفريق السابقني.
ومن جانبه، س��تكون ف��رتة توقف 
ال��دوري فرصة أم��ام الجهاز الفني 
النجم��ة  بن��ادي  الس��لة  لفري��ق 
لتجهيز الالعب��ني املصابني، واللذين 
غابا عن الفري��ق يف الفرتة األخرة، 
وه��ام عباس محمد وحس��ن جابر 
لتدريب��ات خاص��ة  وق��د خضع��ا 
وعالجية خالل، الفرتة األخرة؛ نظرا 
إلصابتهام، والتي حرمت الفريق من 

جهودهام.
وكان ن��ادي النجمة ق��د أعلن بعد 
مباراة الفري��ق الودية األخرة أمام 
منتخب الشباب أن محرف الفريق 

األم��ريك هام��ني كوينتانس امللقب 
ب��� “كي��و” يع��اين وجود الت��واء يف 
الكاحل، إذ كشفت التقارير الطبية 
حاجت��ه إىل فرتة عالج تس��تغرق ما 
بني أس��بوعني إىل ثالثة أسابيع قبل 
عودت��ه إىل تدريب��ات الكرة بصورة 
طبيعي��ة، إذ من املؤم��ل أن يكون 
جاهزا للمشاركة يف املباريات عقب 

فرتة توقف الدوري.
ويف الوقت نفس��ه، يأم��ل الرفاع يف 
االس��تفادة أيضا من ف��رتة التوقف 
التي  مبعالج��ة األخطاء والثغ��رات 
وق��ع فيها خ��الل الف��رتة املاضية، 
وأدت إىل تع��ره يف آخ��ر لقاءي��ن 
أمام املحرق واالتحاد عىل الرغ من 
البداية القوية التي دشنها الساموي 
يف الدوري بالف��وز عىل البحرين يف 

الجولة األوىل.
الرف��اع أج��رى بع��ض التغي��رات 
عىل مس��توى الجهاز الفني بتعيني 
الريب توين مدرب��ا للفريق وأحمد 
حمزة مديرا فنيا، وبالتايل، فإن فرتة 
التوقف س��تكون مثالي��ة للمدرب 

الجدي��د؛ م��ن أجل التع��رف عىل 
ق��درات وإمكان��ات الالعب��ني عن 
كث��ب، كام أنها فرصة لتجربة بعض 
الجوانب الفني��ة والخططية، وأيًضا 
لرف��ع حالت��ي االنس��جام والتوافق 
بني الالعبني الذي��ن ميتلكون جميع 
لتحقي��ق  والخ��ربات؛  املؤه��الت 

االنتصارات.  
ويع��اين الرف��اع ك��ام غ��ره بعض 
اإلصاب��ات، وأهمه��ا إصاب��ة قائ��د 
الفري��ق عبدالرحمن غ��ايل، وزميله 
مه��دي صال��ح، إذ س��تمنح ف��رتة 
التوقف املصاب��ني يف الفريق فرصة 
التع��ايف والدخ��ول يف التدريب��ات 

الجامعية.
وم��ن ناحية أخ��رى، لع��ب فريق 
االتحاد مواجهة ودية واحدة خالل 
فرتة التوقف، ج��اءت أمام منتخبنا 
الوطن��ي األول، ضم��ن تحض��رات 
البنفس��ج للجوالت املقبلة من عمر 
منتخبن��ا  واس��تعدادات  ال��دوري 
الودي��ة بجدة،  للبطول��ة الدولي��ة 
إذ ح��اول الجهاز الفن��ي االتحادي 
ال��ريب توميك؛  امل��درب  بقي��ادة 
لتحقي��ق أقىص اس��تفادة فنية من 
خ��الل مواجه��ة نج��وم اللعب��ة يف 

البحرين.
وبكل تأكيد، فإن بقية أندية دوري 
والحالة واألهي  كالنوي��درات  زين 
ومدينة عيى والبحرين وسامهيج 
وس��رتة، فهي تسعى  الستغالل فرتة 
التوق��ف مب��ا ينعكس ع��ىل فرقها 
السالوية باإليجاب؛ حتى يعود كل 
منهم نحو استكامل طريقه لتحقيق 
األه��داف والطموح��ات املرشوعة، 
فبعضهم هدفه املؤكد املنافسة عىل 
بلوغ املربع الذهب��ي، فيام البعض 
اآلخر يتطلع إىل تحقيق أفضل مركز 

متقدم.

ف���ت���رة  ت���س���ت���غ���ل  زي�������ن  دوري  أن�����دي�����ة 
ال���ت���وق���ف ل���م���واص���ل���ة رح����ل����ة ال��ت��ح��ض��ي��ر

فرص��ة مناس��بة لتصحي��ح األخط��اء وتأهي��ل المصابي��ن

برام��ج تدريبية خاصة ومباريات ودية حفاظا على لياقة الالعبين
عجلة المنافس��ات تع��ود يوم الثالثاء بلقاء المحرق وس��ماهيج

جانب من تحضيرات األهلي

جانب من تحضيرات المحرق جانب من تحضيرات المنامة

محمد الدرازي
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هنأ رئيس االتحاد املليك للقروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة قائد الحرس املليك عضو مجلس الدفاع 

األعىل العميد الركن سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بالثقة امللكية السامية من جانب عاهل البالد جاللة امللك حمد بن عيى 

آل خليفة بتعيينه عضوا يف مجلس الدفاع األعىل.

وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة باإلمكانات الكبرة والقدرات الهائلة التي يتمتع بها سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة، والتي أهلته إىل شغل العديد من املناصب القيادية والنجاح فيها، وذلك انطالقا من إميان سموه الراسخ لخدمة الوطن 

واملحافظة عىل إنجازاته ومقدراته وفقا لرؤية حرضة صاحب الجاللة امللك.

وأشار سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يعد من الكفاءات الوطنية الشابة، وميتلك 

الحامسة والطموح؛ من أجل خدمة الوطن يف املجاالت كافة خصوصا الدفاع عنه وحاميته واستقراره، مؤكدا أن سموه سيشارك بكل فعالية يف مجلس الدفاع 

األعىل، وسيطرح العديد من املبادرات التي تحقق أهداف املجلس.

فيصل بن راشد يهنئ ناصر بن حمد  
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البحريني  االتحاد  رئيس  عرب 
لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيى بن عي بن خليفة آل 
خليفة عن س��عادته البالغة 
الفن��ي  املراق��ب  باختي��ار 
غلوم  فاضل  الدويل  باالتحاد 
مراقبا فني��ا للمباراة النهائية 
لبطول��ة األندي��ة اآلس��يوية 
املقام��ة حالي��ا يف جمهورية 
مش��يدا  الش��عبية،  الص��ني 
الفن��ي  باملس��توى  س��موه 
الراقي ال��ذي ميتلكه الحكم 

غلوم والذي يؤهله إىل خوض 
غ��امر العديد م��ن املهامت 
التحكيمي��ة الخارجي��ة بكل 

اقتدار ونجاح.
ولفت سمو الشيخ عيى بن 
عي آل خليفة إىل أن اختيار 
املهمة  له��ذه  غل��وم  فاضل 
اآلس��يوية الكبرة يأيت تأكيدا 
ع��ىل م��ا يتمتع ب��ه الحكم 
البحريني من س��معة طيبة 
اللجان  أولويات  تجعله عىل 
دور  ذا  ليك��ون  املختص��ة 

قيادي يف مختلف املهامت.

وأشار سمو الشيخ عيى بن 

عي آل خليفة إىل أن االتحاد 

البحريني لكرة الس��لة يفخر 

لكونه يضم نخبة من الحكام 

املميزين أمثال فاضل غلوم، 

مؤكدا س��موه حرص مجلس 

اإلدارة ع��ىل وض��ع جمي��ع 

اإلمكان��ات الالزم��ة لتأهيل 

الحكام وتطوير مس��توياتهم 

التحكيمية.

الحكم البحريني يتمتع بسمعة طيبة في مختلف المحافل 
أشاد باختيار الحكم غلوم مراقبا لنهائي األندية اآلسيوية... سمو الشيخ عيسى بن علي:

أم الحصم           اتحاد السلة

فاضل غلوم سمو الشيخ عيسى بن علي

يغ��ادر منتخبنا الوطن��ي لكرة القدم 
لفئ��ة الش��باب، اليوم األح��د؛ إلقامة 
معسكر تدريبي خارجي يف سلوفينيا، 
وذلك تحضرا للمشاركة يف التصفيات 
املؤهلة لكأس آس��يا تح��ت 19 عاما 

سنة 2018.
وقال مدير منتخب الش��باب عبدالله 
البوعينني إن معسكر املنتخب سيمتد 

حتى 12 أكتوبر الجاري.
وأوضح أن املعسكر سيتضمن حصصا 
تدريبية مكثفة، إضافة إىل املش��اركة 
يف بطولة ودية ستش��هد مش��اركة 3 

منتخبات أخرى لفئة الشباب.
وب��نينَّ أن املنتخبات التي س��يواجهها 
البطول��ة ه��ي:  ودي��ا يف  املنتخ��ب 
سلوفينيا، رصبيا والبوسنة، مع وجود 
احتاملية لخوض املنتخ��ب لقاء وديا 
رابعا، وس��يكون أمام منتخب أوكرانيا 

لفئة الشباب.
وتضم قامئ��ة املنتخب الجهاز اإلداري 
املكون م��ن مدير املنتخ��ب عبدالله 

البوعين��ني واإلداري حم��د الخالدي، 
والجه��از الفني املكون م��ن: مدرب 
املنتخب محمد املقلة، مساعد املدرب 
محمد عدن��ان، مدرب اللياقة البدنية 
الس��المي، مدرب  محم��د  التون��ي 
الحراس حس��ني س��ند، املحلل الفني 
ع��ي عبداملجيد، إضاف��ة إىل: الطاقم 
الطب��ي اختصايص العالج س��يد مؤيد 
نعم��ة واملدلك أنيمي��ش، عالوة عىل 

عامل املهامت إميان.
والالعب��ون ال��� 24 يف القامئ��ة ه��م: 
أحمد وحي��د، س��عود العليوي، عي 

حس��ن، حمزة أحمد، جاس��م محمد 
خليل، قاسم حبيب، عباس العصفور، 
إبراهي��م مب��ارك، ص��ادق العصفور، 
س��عود العس��م، عدنان ف��واز، صالح 
محمد، عبدالله س��يد عاشور، جعفر 
جاسم، سيد محمد أمني، عامر محمد، 
محمد أحمد، فيص��ل عبدالله، أحمد 
عبدالرحمن، محمود حس��ن، محمد 
عي، سامل حسني، جاس��م محمد نور 

وخالد عبدالله.
وأوضح البوعينني أن املعس��كر فرصة 
جيدة ومثالية لإلعداد بشكل مناسب 

للتصفي��ات، والوص��ول إىل الجاهزية 
املطلوبة لالستحقاق اآلسيوي، خصوصا 
مع املباريات الودية التي س��يخوضها 
املنتخب عىل هامش املعسكر، إضافة 
إىل الحص��ص التدريبي��ة املكثفة عىل 

فرتتني.
الش��باب يف  يش��ار إىل أن منتخ��ب 
طور اإلعداد للمش��اركة يف التصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاًما سنة 
2018، إذ س��تقام مباريات مجموعة 
منتخبن��ا يف التصفيات يف قرغزس��تان 
خالل شهري أكتوبر ونوفمرب املقبلني.

وأوقعت القرعة منتخبنا يف املجموعة 
قرغزس��تان  جان��ب:  إىل  األوىل 
اإلم��ارات  ع��امن،  )املس��تضيف(، 

والنيبال.
للنهائي��ات  التأه��ل  نظ��ام  وين��ص 
اآلسيوية عىل تأهل أبطال املجموعات 
العرش، إضاف��ة إىل أفضل 5 منتخبات 

يحتلون املركز الثاين بينها.

بقائمة تضم 24 العبًا 

منتخب الشباب الكروي يغادر إلى معسكر سلوفينيا
اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

منتخب الشباب

اتحاد السلة يجري تعديال على 
الجولتين 4 و5 لدوري زين

البالد سبورت: أجرت لجنة املسابقات التابعة لالتحاد البحريني لكرة 
السلة تعديال طفيفا عىل جدول مسابقة دوري زين للرجال.

وجاءت التعديالت عىل الجولتني الرابعة والخامسة من املسابقة.
إذ قررت مسابقات السلة تأجيل املباراة رقم 24 التي تجمع بني 

فريقي املنامة والرفاع، عىل أن يتم تحديد موعد إقامتها الحقا.
وأخرت لقاء سرتة والبحرين ليقام يوم الخميس املقبل بدال من 

موعده السابق يوم الثالثاء.
وأجرت تعديال عىل الجولة الخامسة بتقديم لقاءي سامهيج والرفاع 

وسرتة والنويدرات ليقاما 10 أكتوبر، فيام ستلعب مباراتا االتحاد 
واملحرق والحد واملنامة يوم 11 الشهر نفسه.

وجاءت التعديالت األخرة بسبب مشاركة منتخبنا الوطني يف البطولة 
الودية الدولية األوىل التي ينظمها االتحاد السعودي وتستضيفها 

مدينة جدة يف الفرتة من 5 إىل 7 أكتوبر الجاري.
ويشارك يف البطولة منتخبات مر واملغرب وصاحب األرض والضيافة 

املنتخب السعودي إىل جانب منتخبنا الوطني.
وتأيت مشاركة منتخبنا الوطني يف هذه البطولة بناًء عىل الدعوة التي 

تلقاها اتحاد السلة من نظره السعودي؛ نظر السمعة الطيبة التي 
تحظى بها كرة السلة البحرينية بعد النتائج املتميزة التي حققها 

املنتخب يف البطولة العربية األخرة. ومتثل مشاركة األحمر يف ودية 
جدة الدولية محطة مهمة يف إطار استعدادات منتخبنا لالستحقاقات 

القادمة، والذي سيكون بشكل دوري؛ للوقوف عىل مدى جاهزية 
الالعبني واختيار أفضل العنارص لتمثيل املنتخب.

ويحرص منتخبنا الوطني عىل التجمع شهريا؛ من أجل االستعداد 
للتصفيات القارية.

البالد سبورت

ضمن الربنامج الصحي الذي 

يقام عىل هامش األلعاب 

اإلقليمية التاسعة التي 

تستضيفها أبوظبي من 17 إىل 

22 مارس 2018، ويشارك فيها 

أكر من 1248 العًبا والعبة من 

33 دولة )18 من املنطقة و15 

من الدول األجنبية التي تشارك 

وألول مرة يف األلعاب اإلقليمية(، 

استقبلت سوق أبوظبي العاملية 

املركز املايل العاملي يف أبوظبي 

الواقع يف جزيرة املارية اليوم 

األحد ما يزيد عن 100 العب 

إمارايت من العبي األوملبياد 

الخاص، حيث خضعوا ملجموعة 

من الفحوصات الطبية الشاملة. 

ومع تبقي 150 يوًما تقريًبا 

عىل انطالق األلعاب اإلقليمية 

التاسعة للعام 2018، شارك 

يف عملية الكشوفات 7 أطباء 

عامليني قاموا بإجراء الفحوصات 

الطبية التي تناولت طب 

األطفال والعيون واألسنان واألذن 

واللياقة البدنية وأسلوب الحياة 

الصحية، إضافة إىل الصحة 

النفسية. كام تولوا تدريب 30 

طبيًبا إمارتًيا وتدريب الكثر 

من األطباء القادمني من دول 

املنطقة املتخصصني يف الرعاية 

الصحية عىل كيفية التعامل مع 

املعوقني فكرًيا. 

وشهد عملية الكشوفات مها 

بركات املدير العام لهيئة الصحة 

- أبوظبي وعضو اللجنة العليا 

لأللعاب العاملية لألوملبياد 

الخاص 2019، ورئيس دائرة 

تنمية املجتمع مغر خميس 

الخييي، ورئيس مجلس إدارة 

سوق أبوظبي العاملية أحمد 

عي الصايغ، ومنسقة أنشطة 

تطوير خدمات وسياسات 

الصحة النفسية مبنظمة الصحة 

العاملية ميشيل فونك، والرئيس 

التنفيذي لأللعاب العاملية بيرت 

ويلر، ومدير الربنامج الصحي 

لألوملبياد الخاص الدويل الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا ليىل 

الشناوي. 

فحوصات طبية لمليون و700 ألف العب في األلعاب اإلقليمية التاسعة 

فيصل بن راشد

بعد النجاح الكبر الذي حققه دوري 
املراكز الشبابية يف نسخته األوىل، 

تستعد وزارة شؤون الشباب والرياضة 
إلطالق كأس املراكز الشبابية الذي 

يعد األول من نوعه، وذلك خالل شهر 
نوفمرب املقبل.

وسيشارك يف الكأس الذي سيقام بنظام 
إخراج املغلوب الفرق الثامين األوىل 
ضمن الرتتيب العام للدوري املراكز 
الشبابية وهي مركز شباب أبوقوة 

بطل الدوري ومركز شباب الشاخورة 
ومركز شباب الهملة ومركز شباب 
كرانة ومركز شباب سلامباد ومركز 

شباب مدينة حمد ومركز شباب 
أبوصيبع ومركز شباب الزالق.

وستنطلق أوىل مباريات كأس املراكز 
الشبابية يوم 11 نوفمرب، إذ ستقام 

مباراتان االوىل بني فريقي مركز 
شباب أبوقوة ومركز شباب الشاخورة، 

والثانية بني فريقي مركز شباب الهملة 
ومركز شباب كرانة، ويف يوم 12 

نوفمرب ستقام مباراتان أيضا، األوىل 
بني فريقي مركز شباب سلامباد ومركز 
شباب مدينة حمد والثانية بني فريقي 

مركز شباب أبوصيبع ومركز شباب 
الزالق.

وستقام مباريات الدور قبل النهايئ 
يوم 15 نوفمرب، عىل أن تقام املباراة 
النهائية يوم 22 نوفمرب، كام قررت 

وزارة شؤون الشباب والرياضة إقامة 
مباراة السوبر بني بطل الدوري وبني 
بطل الكأس عىل أن تقام املباراة يف 

شهر ديسمرب املقبل.
وبهذه املناسبة أكد مدير ادارة املراكز 

الشبابية نوار عبدالله املطوع أن 
كأس املراكز الشبابية يجسد اهتامم 

وحرص وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بإنجاح الفعاليات الرياضية الهادفة إىل 

احتضان الشباب البحريني واملساهمة 
يف إبراز مواهبهم مبا ينعكس إيجابا 

عىل مسرة الحركة الرياضية والشبابية 
يف اململكة التي قطعت خطوات هائلة 

عىل طريق التطور والنامء، مشرا 
إىل أن كأس املراكز الشبابية تحظى 

باهتامم بالغ من قبل وزير شؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر، 

باعتبار هذا الكأس يتوافق متاما مع 
اسرتاتيجية الوزارة الرامية إىل تعظيم 

دور املراكز الشبابية يف احتضان 
الشباب وزيادة حجم الربامج املقدمة 

لهم يف مختلف املجاالت خصوصا 
الرياضية منها.

وبني املطوع بعد النجاح الكبر 
الذي تحقق من إقامة دوري املراكز 
الشبابية واألثر اإليجايب عىل مسرة 

املراكز الشبابية وكرة القدم البحرينية 

قررت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
مسرتها يف تنظيم املسابقات الكروية 
للمراكز الشبابية لتطلق كأس املراكز 

الشبابية الذي يعد فرصة مثالية 
لتالقي الشباب البحريني مرة أخرى 

يف دورة رياضية هدفها التنافس 
الرشيف فيام بينهم واثراء مسرة كرة 
القدم البحرينية واكتشاف املزيد من 

املواهب.
وأشاد املطوع بالتحضر واإلعداد 
لتنظيم كأس املراكز الشبابية من 

خالل تشكيل اللجنة املنظمة التي 
تضم إىل جانب كوادر الوزارة الشباب 

املتطوعني من منتسبي املراكز 
الشبابية إضافة اىل اللجان العاملة 

التي ستأمن عوامل النجاح كافة 
للكأس، مثمنا حرص الفرق املشاركة 

عىل تفاعلهم وإعداد لفرقهم بالصورة 
املتميزة لخوض مباريات الكأس.

بطل دوري المراكز الشبابية والثمانية األوائل يشاركون في المسابقة نوار المطوع

“الشباب والرياضة” تطلق كأس المراكز في نوفمبر
بمشاركة الفرق الثمانية األولى في الدوري

ضاحية السيف            وزارة شؤون الشباب والرياضة
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حفلت الجول��ة الرابعة من دوري 
بنك البحرين الوطني NBB ألندية 
الدرج��ة األوىل لكرة الق��دم بإثارة 

كبرية.
كاآليت:  الجول��ة  نتائ��ج  وج��اءت 
تعادل الحد مع املنامة )1-1(، فوز 
املالكي��ة عىل األه��ي )1-4(، فوز 
املح��رق عىل النجم��ة )0-3(، فوز 
االتحاد ع��ىل الرفاع )2-3( وتعادل 

الرفاع الرشقي مع الشباب )1-1(.
وبناء عىل النتائج املس��جلة، انفرد 
فريق املحرق بصدارة الرتتيب عن 
جدارة واستحقاق بعد فوزه الالفت 
عىل النجمة، ومستغال تعرث الشباب 

أيضا أمام الرشقي بالتعادل.
الح��د واملنام��ة اكتفي��ا بنقطة يف 

مواجهته��ا بع��د أن حفلت بعدد 
م��ن الف��رص دون أن تك��ون كفة 
مرجح��ة عىل حس��اب  أحده��ا 

اآلخر.
ب��دوره، ف��إن حامل لق��ب دوري 
املوس��م امل��ايض فري��ق املالكي��ة 
اس��تطاع قلب النتيجة عىل األهي 
بع��د أن كان متأخرا بهدف، وحول 

ذلك إىل فوز رباعي.
وحق��ق االتح��اد ف��وزا مثين��ا عىل 
حساب الرفاع الذي تلقى خسارته 

الثالثة عىل التوايل هذا املوسم. أما 
الرف��اع الرشقي، فعج��ز مرة أخرى 
ع��ن تحقيق الف��وز وتع��ادل مع 
الش��باب الذي توقف عن سلسلة 
انتصاراته املتتالية هذا املوسم كا 
هو الحال للنجمة الذي خرس أمام 

املحرق.
وم��ن املتوق��ع أن تحظ��ى الجولة 
املقبلة بإثارة أكرب، خصوصا أن فرتة 
التوقف التي ستشهدها املنافسات؛ 
والت��ي  “الفيف��ا”،  أي��ام  بس��بب 
س��يخوض فيها منتخبنا األول لقاء 
أم��ام منتخب الص��ن تايبيه ضمن 
منافسات التصفيات املؤهلة لكأس 
آسيا 2019، س��تكون فرصة جيدة 

للتصحيح وتعديل األمور الفنية.

المحرق ينفرد بالصدارة بجدارة ودون أي خسارة
NBB البالد س��بورت” يس��تعرض الجولة الرابع��ة لدوري“

من منافسات الجولة  )تصوير: أحمد علي(

أحمد مهدي

فريق املالكية ظهر بشخصية البطل 
يف هذه الجولة، واستطاع أن يعود يف 
لقاء األهي. ورغم استقباله هدفا يف 
الشوط األول من املباراة وعجزه عن 
فك شفرة دفاع األهي، إال أن فرسان 

الغربية متكنوا يف الشوط الثاين من 
قلب النتيجة وتسجيل 4 أهداف.

هذه النقطة تدلل عىل الشخصية التي 
اكتسبها الفريق بعد تتويجه املوسم 
املايض بلقب الدوري للمرة األوىل يف 
تاريخه. وما ساعد املالكية عىل هذا 

املوسم هو تواجد املدرب الوطني 
أحمد صالح الدخيل عىل رأس اإلدارة 

الفنية يف استقرار مميز، وساهم يف 
وصول الفريق ملا عليه اآلن.

ش��خص�ي���������������ة البط�����������������ل

الفوز األولالعالمة الكاملةالعب الجولة

الطرد الرابع

خسارة ثالثة

“تحت 21”: تهديف ل� “هشومي ومرهون”

استطاع العب فريق املحرق إساعيل عبداللطيف أن 

يكون نجا للجولة الرابعة، وساهم إساعيل عبداللطيف 

بشكل الفت يف فوز فريقه الكبري عىل النجمة.

وظهر إساعيل بشكل جيد عرب مساندته الكبرية 

لفريقه يف الخط األمامي، بتواجده وبتحركاته أو بفنياته 

املتعددة، والتي قاد بها فريقه إىل تسجيل 3 أهداف 

جاءت بأقدامه؛ ليمنح الذئاب فوزا مستحقا.

وسجل املهاجم الدويل ظهورا مميزا يف الجوالت الثالث 

أيضا، وما ظهر عليه يف الرابعة استمرارا وتأكيدا عىل 

متيزه، خصوصا أنه ميلك حاليا 4 أهداف يف الئحة 

الهدافن.

فريق املحرق استطاع أن يحقق العالمة الكاملة خالل أول 4 
جوالت، عرب تسجيله 4 حاالت فوز دون أن يتلقى أي خسارة 

أو يتعادل.
وتعترب البداية القوية التي حققها املحرق بقيادة املدرب 

سلان رشيدة إيجابية بشكل كبري، خصوصا وعطفا عىل ما 
قدمه العبو الفريق يف التعامل مع مختلف الظروف واملجريات 

التي مرت يف املباريات.
وبالشك، فإن هذه البداية القوية التي سجلها املحرق تعطي 
انطباعا بأنه سيكون أحد األطراف املنافسة عىل اللقب بعد 

املوسم املايض الذي يعد للنسيان للكتيبة الحمراء، والتي 
احتلت املركز 5 عىل سلم ترتيب الدوري، وأحرز وصافة كأس 

جاللة امللك.

الفوز الذي حققه االتحاد عىل حساب الرفاع بنتيجة )3-2( 
يعترب هو األول للفريق الصاعد الجديد هذا املوسم إىل دوري 

الدرجة األوىل.
وجاء الفوز مستحقا قياسا مبا قدمه االتحاديون عىل األقل يف 
الجوالت الثالث األوىل، والتي ظهر فيها بأداء جيد رغم تلقيه 

خسارتن وتسجيله تعادال الفتا أمام الحد بعد أن كان متأخرا يف 
النتيجة بهدفن.

ويعترب مدرب االتحاد إساعيل كرامي من املدربن الشباب 
الذين برزوا مع الفريق، خصوصا بعد استقراره يف الصفوف 
البنفجسية وقيادته للصعود، ويأمل يف البقاء ضمن مصاف 

األندية الكبار، لكن ذلك لن يكون سهال بالتأكيد وسط املنافسة 
القوية.

لقاء االتحاد مع الرفاع 
شهد البطاقة الحمراء 
الرابعة التي يشهرها 

الحكم عبدالشهيد 
عبداألمري يف هذا املوسم.
وأشهر عبداألمري البطاقة 
الحمراء يف هذه املباراة 

لالعب الرفاع عمر دعيج.
وكان عبداألمري أشهر يف 
الجولة 3 ذات البطاقة 
لالعب الرفاع الرشقي 

عي العنزي بعد حصوله 
عىل بطاقتن صفراوين.

وكان عبداألمري قد طرد أيضا يف الجولة 2 العبي فريق املنامة 
سيد محمد عدنان وسيد حسن هاشم، وذلك خالل لقاء 

الشباب.

الرفاع تلقى يف هذه الجولة خسارته الثالثة عىل التوايل يف 
دوري هذا املوسم، والتي أدت إىل إقالة املدرب الرصيب 

سلوبودان من منصبه عن رأس اإلدارة الفنية للفريق 
الساوي.

الرفاع ورغم بدايته الطيبة عرب فوزه عىل األهي بنتيجة 
)0-3( يف الجولة األوىل، إال أنه تلقى 3 خسائر متتالية 

أمام النجمة، الشباب واالتحاد عىل التوايل.
ووضعت الخسائر الثالث عالمات االستفهام عىل الرفاع، 

خصوصا مع التعزيزات العديدة التي قام بها الفريق 
للموسم الجديد.

وكلف الرفاعيون مهام اإلرشاف عىل الفريق للمدرب 
الوطني عادل النعيمي بصفة مؤثتة، عىل أن يعلن يف 

وقت الحق عن هوية املدرب الذي سيقود “الساوي” 
فيا تبقى من املوسم الجاري 2017-2018.

كان العب فريق املالكية سيد 
هاشم عيىس “هشومي” والعب 

الرفاع محمد مرهون من 
البارزين عىل مستوى الالعبن 
تحت 21 عاما، والذين شاركوا 
يف الجولة الرابعة من الدوري. 

يأيت ذلك وسط قرار اتحاد الكرة 
مبشاركة الالعبن تحت 21 عاما 

بشكل تدريجي يف الدوري.
ووقع االثنان عىل هدفن: إذ 

سجل هشومي يف مرمى املالكية 
هدفا، ومرهون يف مرمى االتحاد 
هدفا رغم خسارة فريقه يف تلك 

املباراة.
ويعد االثنان من العنارص املميزة 

عىل مستوى الالعبن يف هذا 

العمر، وكانا ضمن صفوف 
منتخب فئة الشباب الذي 

شارك يف كأس آسيا 2016 التي 
استضافتها البحرين.

من جهة أخرى، كانت أندية 

املحرق، النجمة، األهي واملنامة 
هي التي مل ترشك العبا تحت 21 
هذا األسبوع، مع اإلشارة إىل أن 
املحرق مل يرشك العبا تحت 21 

حتى اآلن.

فريق االتحادفريق المحرقفرحة إسماعيل عبداللطيف بأحد األهداف في مرمى النجمة

سيد هاشم عيسى

من لقاء المالكية واألهلي

عبدالشهيد عبداألمير

أرق�����ام
17: شهدت الجولة 4 

تسجيل 17 هدفا، وهي 
األعىل من بن الجوالت 

األربع األوىل.

2: شهدت الجولة 
الرابعة تسجيل حالتي 
تعادل، وبالنتيجة ذاتها 

.)1-1(

5: تكرر الرقم 5 
مباراتن، إذ كان مجموع 

أهداف مباراة الرفاع 
واالتحاد، والنجمة مع 

املالكية، 5 أهداف.



تفضل سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة املل��ك 
لألعامل الخريية وش��ئون الش��باب 
رئي��س املجل��س األع��ى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة فش��مل برعايته الكرمية 
افتتاح منافس��ات بطولة كأس العامل 
للناش��ئني لس��الح االيبي��ه رجال – 
س��يدات التي ينظمها اتحاد املبارزة 
للس��نة الثاني��ة عى الت��وايل تحت 
رعاي��ة كرمي��ة من س��موه وبرعاية 
لالنشاءات واالستتثامر  رشكة منجي 
يومي الس��بت واألحد 30 س��بتمرب 
و1 أكتوب��ر ومبش��اركة 26 بلد من 

مختلف أنحاء العامل.
وت��وج كل م��ن عبدالرحمن صادق 
األمني العام املساعد للمجلس األعى 
للش��باب والرياضة أمني عام اللجنة 
األوملبية البحرينية، س��عادة الشيخ 
إبراهيم بن سلامن آل خليفة رئيس 
االتحاد البحريني للمبارزة، الشيخة 
حياة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة 
عضو مجل��س ادارة اللجنة األوملبية 
البحرينية رئي��س االتحاد البحريني 
لك��رة الطاول��ة والدكت��ور دياريت 
سيلسيو نائب رئيس االتحاد الدويل 
رئي��س االتح��اد اآلس��يوي للمبارزة 

الفائزين باملراكز الثالث األوىل.
وقد أحرز الالعب التش��ييك جاكوب 
ج��وركا بلقب كأس العامل للناش��ئني 
لس��الح االيبيه يف مس��ابقة الفردي 
للرجال وذلك بعد ف��وزه يف املباراة 
الختامي��ة الت��ي جمعت��ه بنظ��ريه 
الربيط��اين أون ج��وردان، وج��اء يف 
املركز الثالث الالعب الربيطاين ماثيو 
كوبر واملركز الثال��ث مكرر الالعب 

االيطايل جيوليو جايتاين.
وبهذه املناس��بة أش��اد سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة مب��ا 
تحظى ب��ه الرياض��ة البحرينية من 
رعاي��ة واهت��امم كبريين م��ن لدن 
حرضة صاح��ب الجاللة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليفة عاه��ل البالد 

املف��دى حفظه الله ورع��اه، ودعم 
جاللته الس��تضافة اململكة ملتخلف 
البطوالت الرياضية التي تؤكد مكانة 
البحرين وعظيم شأنها عى الساحة 
الرياضية حي��ث باتت اململكة ومن 
الرياضية  للبط��والت  تظيمها  خالل 
محل ثقة االتحادات الدولية نظري ما 
تتمتع به من س��معة دولية متميزة 

يف تنظيم البطوالت الرياضية.

مكانة كبيرة تحتلها المملكة

وقال سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة إن استضافة مملكة البحرين 
له��ذا التجم��ع الري��ايض الدويل يف 
للرج��ال  االيبي��ه  س��الح  “مب��ارزة 
والس��يدات”  يؤك��د م��دى املكانة 
الكبرية التي تحتلها مملكة البحرين 
ب��ني دول الع��امل وثقته��م التامة يف 
ق��درة اململكة عى حس��ن التنظيم 
واإلعداد لهذه البطولة، منوهاً سموه 
إىل أن ه��ذه التجمع��ات الرياضية 
العاملية تعترب خطوة هامة يف سبيل 

العاملية  الرياضية  بالحرك��ة  االرتقاء 
ملا متثل��ه م��ن تفعي��ل لطموحات 
الشباب العاملي الريايض نحو تنظيم 
مثل هذه البطوالت والدورات التي 
تجمعهم يف مكان واحد يتنافس��ون 
فيه بكل رشف وحامس��ة عى لقب 

البطولة العاملية .
وأعرب س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن س��عادته برؤية هذه 
الكوكبة من الالعبني الصاعدين من 
ش��تى قارات الع��امل يف هذا املحفل 
وال��ذي اعتربه مبثاب��ة نقطة إنطالق 
للنجوم الصاعدين والذين س��يكون 
لهم ش��أن كبري يف املستقبل يف لعبة 
املب��ارزة العاملية مؤك��دا أن العبي 
مملك��ة البحري��ن س��يكونون عى 
موعد جدي��د لتأكيد ما وصلت اليه 
لعب��ة املبارزة البحريني��ة من تطور 
ومن��اء وسيس��عون ب��كل ثق��ة من 
أج��ل البناء عى املنج��زات وتعزيز 
الت��ي تحقق��ت لهذه  املكتس��بات 

الرياضة.
وأش��اد سمو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليفة بجهود االتحاد البحريني 
للمبارزة عى حس��ن التنظيم لهذه 
البطولة، مش��رياً إىل أن تظافر جهود 
اللج��ان املنظمة للبطولة سيس��هم 
بال ش��ك يف إبراز البطول��ة بالصورة 
التي تليق بسمعة مملكة البحرين، 
متمنياً سموه للمش��اركني والقامئني 

عى البطولة التوفيق والنجاح

فخورون بإشهار األكاديمية 
البحرينية االيطالية للمبارزة

كام أثنى سموه عى اشهار األكادميية 
البحريني��ة االيطالي��ة للمبارزة التي 
تعت��رب ه��ي األوىل م��ن نوعها عى 
مس��توى ال��رق األوس��ط مؤك��داً 
عى ري��ادة مملك��ة البحرين وهي 
س��باقة يف هذا املج��ال مام يؤكد ما 
وصلت إليه من س��معة وأنها أرض 
الدولية  األكادميي��ات  القامة  خصبة 
والعاملي��ة ع��ى غ��رار اس��تضافتها 
للبطوالت الرياضية املختلفة، وأشار 
بأن هذه األكادميية ستضيف الكثري 

لرياضة املب��ارزة يف صناعة األبطال 
وصقل مهاراته��م وتصدير الخربات 

البحرينية للخارج.

حفل االفتتاح واالنطالق 
الرسمي

وب��دء حفل االفتت��اح بوصول نائب 
س��مو  والبطول��ة  الحف��ل  راع��ي 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، 
عزف الس��الم املليك، ع��رض الفرق 
رئيس  كلمة  املش��اركة،  واملنتخبات 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة رئيس 
االتح��اد البحريني للمبارزة الش��يخ 
إبراهيم بن سلامن آل خليفة والتي 
رحب فيها بس��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة والحض��ور الكرام 
وضيوف اململكة، وأثنى عى الدعم 
السخي والالمحدود من قبل القيادة 
الحكيم��ة يف دعم القط��اع الريايض 
عامة ورياضة املبارزة خاصة، مؤكداً 
أن اس��تضافة هذه البطول��ة للمرة 
الثانية عى التوايل عى أرض مملكة 

البحرين إمنا يؤك��د املكانة املرموقة 
التي وصلت إليه��ا مملكتنا الحبيبة 
يف احتضانه��ا ملختل��ف الفعالي��ات 
الدولي��ة  الرياضي��ة  والبط��والت 
والعاملي��ة، مك��رراً ش��كره وامتنانه 
الجزيلني للجن��ة األوملبية البحرينية 
عى دعمه��ا الالمح��دود، ثم أعلن 
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
للبطولة  الرس��مي  االفتتاح  خليف��ة 
بعده��ا أقيمت املب��اراة النهائية ثم 

التتويج.
 

إبراهيم بن سلمان يتفقد 
االستعدادات األخيرة

البحريني  االتح��اد  رئي��س  ح��رص 
للمبارزة الش��يخ إبراهيم بن سلامن 
االس��تعدادات  بتفق��د  آل خليف��ة 
الرياضية  بصال��ة خليف��ة  األخ��رية 
مبدينة عي��ى قبل ي��وم واحد من 

انطالق البطولة.
وأش��اد إبراهيم بن سلامن بالجهود 
املبذول��ة من قبل جمي��ع العاملني 
البطول��ة  تنظي��م  يف  واملتطوع��ني 
العاملية التي ت��زور مملكة البحرين 
للمرة الثانية عى التوايل، متمنياً كل 

التوفيق للجميع.
 

اليوم مسابقة فردي 
السيدات والختام

وتتواص��ل منافس��ات بطول��ة كأس 
الع��امل للناش��ئني لس��الح االيبيه يف 
مس��ابقة الفردي للسيدات يف يومها 
الث��اين والختام��ي، حي��ث تنطل��ق 
املنافس��ات عن��د الس��اعة العارشة 
صباح اليوم األحد املوافق 1 من شهر 
أكتوبر الجاري، وتختتم املنافس��ات 
باقامة املباراة الختامية عند الساعة 
الخامس��ة عرصاً ثم تتويج الفائزات 
الحائزات ع��ى املراكز الثالث األوىل 

يف هذه املسابقة.

الصاعدي��ن  للنج��وم  انط��الق  نقط��ة  البطول��ة 
باعتباره����م مس��تقب�����ل المب��ارزة العالمي������ة

س��مو الش��يخ ناصر بن حمد يفتتح كأس العالم للناشئين لسالح االيبيه

التشيكي جوركا يحقق لقب كأس العالم لاليبيه لفردي الرجال
مس��اًء الس��تار  وإس��دال  الس��يدات  ف��ردي  مس��ابقة  الي��وم 

جانب منافسات بطولة كأس العالم للناشئين لسالح االيبيه 

أم الحصم          االتحاد البحريني للمبارزة
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ح��اول مس��ؤولو إقلي��م كتالوني��ا 
ب��ن  تصوي��ت  إج��راء  اإلس��باين 
س��كان اإلقليم حول االنفصال عن 
إس��بانيا يف صباح اليوم األحد رغم 
اتخذتها  التي  الصارم��ة  اإلجراءات 
الحكومة ضد املشاركن يف الدعوة 

إىل هذا التصويت. 
اإلقليم اإلسباين الذي يضم ناديا من 
أكرب األندية اإلسبانية والعاملية وهو 
برشلونة لن ميكن ألنديته املشاركة 
بالدوري اإلس��باين ح��ال االنفصال، 
وفق��ا مل��ا رصح به خافي��ر تيباس 

رئيس الرابطة املحرتفة اإلسبانية. 
اختي��ار  أن  إىل  تيب��اس  وأش��ار 
الدوري الذي سيش��ارك به النادي 
الكتالوين لن يكون يف يد مسؤوليه 
بع��د االنفص��ال، يف رد رصيح عىل 
ترصيح��ات كارليس فيالرويب نائب 
رئي��س البلوغران��ا الذي ق��ال إن 
فريقه س��يلعب يف نف��س الدوري 
الذي س��يلعب به القط��ب اآلخر 
يف كتالوني��ا وهو نادي إس��بانيول 

املعروف برفضه لالنفصال.
التهديد الذي يقع تحته برش��لونة 
لن يك��ون آخر التهدي��دات، فمن 
املمك��ن أن يتخذ االتح��اد الدويل 
لكرة القدم “فيفا” اجراءات صارمة 
ب��دوره بحق إس��بانيا ويتم تعليق 
مش��اركة منتخ��ب “ال روخ��ا” يف 

املنافسات الدولية التابعة للفيفا.
حيث تن��ص لوائح الفيفا عىل عدم 
تدخ��ل الحكوم��ات بش��ؤون كرة 
القدم، وس��يعترب االتح��اد أن طرد 
برش��لونة من الليغا ح��ال حدوث 
م��ن  تدخ��ال رصيح��ا  االنفص��ال 

الحكومة اإلسبانية يف كرة القدم. 
من املؤك��د ان الرابطة اإلس��بانية 
ستتكبد خسائر مالية فادحة إن تم 
طرد برش��لونة من الليغا، فالنادي 
الكتال��وين ه��و أحد أك��رب مصادر 
الت��ي تدخ��ل إىل خزانة  األرب��اح 
الرابطة س��نويا، فقد قدرت مجلة 

“فوربس” قيم��ة النادي هذا العام 
بنحو 3.64 ملي��ار دوالر، باإلضافة 
إىل قيم��ة العبي��ه وم��ن ضمنهم 
أفضل الع��ب يف العامل ل���5 مرات 

األرجنتيني ليونيل مييس.
م��ن املتوق��ع أن يتع��رض فريق��ا 
جرون��ا الصاعد حديث��ا إىل الليغا، 
وإسبانيول إىل نفس مصر برشلونة. 
ب��دوره، رفض الفيف��ا التعليق عىل 
االنعكاس��ات الت��ي س��تؤثر ع��ىل 
النوادي الكتالوني��ة بعد االنفصال 
الفيف��ا:  باس��م  متح��دث  وق��ال 
“كقاع��دة عام��ة ال يعل��ق الفيفا 
املس��تقبلية  الس��يناريوهات  عىل 

املحتملة”. 
عىل الرغم من ذلك، س��يتعن عىل 
رابط��ة الليغ��ا التوج��ه إىل الفيفا 
لطلب تحديد ما إذا كانت إس��بانيا 
قد خرقت قان��ون تدخل الحكومة 

يف كرة القدم.
يذك��ر أن هذا التصوي��ت ال يعترب 
اإلس��باين،  للدس��تور  وفقا  رشعي��ا 
وتحاول الحكومة اإلس��بانية وقف 
هذا االس��تفتاء ب��كل قواها، حيث 
اقتحمت الرشطة مكاتب الحكومة 
الكتالوني��ة واعتقل��ت عرشات من 

املسؤولن هذا الشهر. 
غ��م التزام ن��ادي برش��لونة بعدم 
تأييد االستقالل عالنية، لكنه أصدر 
بيانا رس��ميا عقب اعتقال عدد من 
مس��ؤويل كتالونيا يدين “أي عمل 
ق��د يعي��ق مامرس��ة الدميقراطية 

وحرية التعبر”.
وقد رصح ج��وردي كاردونر نائب 
رئي��س النادي يف وقت س��ابق من 
هذا األس��بوع عن التصويت قائال: 
“سكون يوما هاما يف تاريخ بالدنا، 
لكن علينا أن نركز عىل كرة القدم”.
من املنتظر أن يفصح لنا اليوم عن 

نتائج وتوابع هذا االستفتاء.

انفصال كتالونيا يهدد “البارسا” و”الروخا”

انفصال كتالونيا سيغير الكثير من األمور

البورتا يتحدث عن 
“إلغاء الكالسيكو” 

المحتمل
ّبر خوان البورتا، رئيس نادي 

برشلونة األسبق، عن عدم رضاه 
عىل التهديد بإمكانية رحيل 

البلوجرانا عن الدوري اإلسباين 
حال حصل إقليم كتالونيا عىل 

االستقالل.
وقال البورتا يف ترصيحات 

لصحيفة “آس”: “عدم إقامة 
مباراة ريال مدريد وبرشلونة كل 
موسم أمر خاطئ للغاية وجرمية 

سيندم عليها االتحاد اإلسباين 
والحكومة، حال استقل إقليم 

كتالونيا وتقرر استبعاد البلوجرانا 
من الدوري”.

واستطرد: “الكالسيكو أمر جاذب 
لجمهور كرة القدم يف العامل 

أجمع”.
وتابع: “بالنسبة لتأخر تجديد 
عقد األرجنتيني ليونيل مييس، 

فأنا ال أحب الحديث بلسان 
الربغوث، ولكني واثق من رغبته 
يف اللعب مع برشلونة واالستمرار 

فرتة طويلة، ولكّنه يخىش عدم 
تدعيم الفريق بالعنارص الالزمة 

له ليتمكن من تحقيق البطوالت 
والعودة لإلنجازات السابقة، 

ولذلك من الطبيعي أن يقلق”.
وأوضح: “املالم األول يف هذا 

األمر هو جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس برشلونة، والذي مل يقم 
باألمور الالزمة إلنهاء مسألة 
تجديد عقد أفضل العب يف 

الفريق”.
وينتهي عقد مييس مع برشلونة 

يف 2018 وكان بارتوميو، أكد 
أّن الالعب وافق عىل التمديد 

حتى 2021 كام أّن والده ووكيل 
أعامله وّقع عىل العقد وبانتظار 

فقط توقيع ليو.

بدأ بعض العبي نادي برشلونة اإلسباين، التفكر يف 
الخروج من قلعة “كامب نو”، خالل فرتة االنتقاالت 

الشتوية املقبلة، يف ظل عدم املشاركة بشكل أسايس مع 
الفريق الكتالوين.

ويأيت عىل رأس هؤالء الالعبن الثنايئ باكو ألكاسر 
مهاجم برشلونة، وجرارد دولوفيو جناح الفريق 

الكتالوين، حيث يريدان الحصول عىل دقائق أكرب 
للمشاركة.  وذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية أن 

دولوفيو مستاء من استبعاده يف املباريات املاضية 
خاصة بعد إصابة الفرنيس عثامن دميبيل ويشعر بأن 

فرصه يف املشاركة مع منتخب إسبانيا خالل بطولة كأس 
العامل بروسيا 2018 انخفضت.

 أوضحت الصحيفة أن جولن لوبيتيجي، املدير الفني 
ملنتخب إسبانيا، مل يستدع الالعب ملبارايت “الروخا” يف 

تصفيات أمم أوروبا املؤهلة لنهائيات كأس العامل بسبب 
عدم مشاركته بانتظام خالل الشهر املايض مع النادي 

الكتالوين، ما دفع الالعب للتفكر يف الرحيل.
 وأشارت الصحيفة إىل أن ألكاسر خرج متاًما من 

حسابات إرنستو فالفردي، املدير الفني لربشلونة، ومل 
يشارك أساسًيا سوى يف مباراة واحدة فقط ضد ريال 

بيتيس يف الجولة األوىل من الليجا، ما دفعه للتفكر يف 
الرحيل.

 وكانت تقارير صحفية قد أفادت برغبة برشلونة يف 
الحفاظ عىل ألكاسر وعدم التفريط فيه حتى نهاية 

املوسم الحايل عىل أقل تقدير.
 كام وضع برشلونة دولوفيو ضمن الالعبن املخطط 
متديد عقودهم، التي تنتهي يف 2019، مع سرجي 

روبرتو وجرارد بيكيه، قبل نهاية العام الجاري بعد 
االنتهاء من توقيع األرجنتيني ليونيل مييس عىل عقده 

الجديد، إىل جانب تجديد عقد أندريس إنييستا.

ثنائي برشلونة يفكر في الرحيل

باكو ألكاسير

زيدان يوضح موقف بيل من مباراة إسبانيول
ط��أن الفرنيس زين الدي��ن زيدان، 
املدي��ر الفني لن��ادي ري��ال مدريد، 
جمه��ور الفريق املليك ح��ول إصابة 
الويلزي جاريث بيل، جناح املرينجي، 
قب��ل مواجهة إس��بانيول اليوم األحد 
يف لقاء الجولة الس��ابعة من الدوري 

اإلسباين.
 وق��ال زي��دان يف املؤمت��ر الصح��ايف 
ملب��اراة إس��بانيول: “بي��ل يعاين من 
حم��ل عض��يل زائد ال أك��ر وال أقل، 
وقد يتواجد يف قامئة الفريق للمباراة 
ولك��ن ه��ذا ال يعن��ي مش��اركته يف 
اللقاء، فاألمر يتوقف فقط عىل مدى 

جاهزيته البدنية”.
وتابع: “ال يوج��د أزمة إن انضم بيل 
لقامئة منتخب بالده حال عدم تواجد 
أي مش��كلة بدنية، فنحن نتابع تطور 
حالت��ه البدنية وال منانع عىل اإلطالق 

اللعب مع املنتخب إن كان جاهزًا”.
وواصل: “ال يوجد يشء اس��مه نحس 
تصحيح  وعلينا  برنابيو”  “س��انتياجو 
األم��ر يف لق��اء إس��بانيول وتحقي��ق 
االنتصار حتى نستمر يف املنافسة عىل 
اللقب حتى النهاية، فحتى لو خرسنا 
عدًدا م��ن النقاط ع��ىل أرضنا خالل 

املوسم الحايل، نحب اللعب هنا”.
وتاب��ع: “وظيفت��ي كم��درب تعديل 
املسار، لدينا عدد من أفضل الالعبن 
يف العامل ونس��تطيع الع��ودة لطريق 
االنتص��ارات بعد الف��وز يف مباراتن 
عىل الت��وايل ض��د ديبورتيفو أالفيس 

وبوروسيا دورمتوند”.
واختتم: “ماركو أسينس��يو كان محًقا 
بالحدي��ث عن كريس��تيانو رونالدو، 
فالربتغ��ايل مثايل يف امللعب، كام أنني 
س��عيد بتجديد عقد أسينسيو وبقية 

الالعب��ن وأمتن��ى اس��تمرارهم معنا 
لفرتات طويلة خالل املواسم املقبلة”.

وغ��اب جاريث بيل أم��س عن آخر 
اس��تعدادا  ري��ال مدريد  تدريب��ات 

ملواجهة إسبانيول، وذلك ملعاناته من 
مشكالت عضلية.

وأجرى بيل لليوم الثالث عىل التوايل 
مرانه داخل صالة األلعاب الرياضية، 
بسبب مشكالته العضلية التي يعاين 
منه��ا منذ زي��ارة الفري��ق املدريدي 
الثالثاء امل��ايض لبوروس��يا دورمتوند 

األملاين بدوري أبطال أوروبا.
كام لن يستطيع املدرب الفرنيس زين 
الدين زيدان االعت��امد عىل املصابن 
مارس��يلو وتي��و هرناندي��ز، وماتي��و 
كوفاس��يتش وكريم بنزمية، علام بأن 
األق��رب للتعايف هو تي��و املصاب يف 

كتفه.
وأجرى باقي العبي املليك مرانا مكثفا 
اس��تعدادا ملواجهة الفريق الكتالوين 
التي يبحث فيها عن أول فوز له عىل 
ملعبه “س��انتياجو برنابي��و” بالليجا 

هذا املوسم.

زيدان وبيل

أنشيلوتي يريد دخول تحٍد جديد في البريمييرليج
أنش��يلويت،  كارل��و  اإليط��ايل  يري��د 
املدير الفني الس��ابق لن��ادي بايرن 
ميونيخ األملاين، دخول تحٍد جديد يف 

الربمييرليج، خالل املوسم املقبل.
وقاد أنش��يلويت تش��يليس اإلنجليزي 
م��ن قبل لتحقيق لق��ب الربمييرليج 
موسم 2010-2009، إىل جانب كأس 

االتحاد يف نفس املوسم.
وكشفت شبكة “ميدياسيت برمييوم 
س��بورت” اإليطالية أن أنشيلويت قرر 
ع��دم التوقي��ع م��ع أي فريق خالل 
بالعطلة،  واالستمتاع  الجاري  املوسم 

ويرغب يف العودة للدوري اإلنجليزي 
وتحدي��دا لتدري��ب أرس��نال خلف 

الفرنيس أرسن فينجر”.
امل��درب  أن  الش��بكة  وأوضح��ت 
املخرضم ال يرغب يف العودة إليطاليا 
لتدريب مي��الن أو منتخب األتزوري 
حتى ع��ام 2020 ويود خوض تجربة 

أخرى يف الربمييرليج.
وكانت إدارة بايرن ميونيخ األملاين قد 
أعلنت يف بيان رسمي مساء الخميس 
امل��ايض، إقالة أنش��يلويت بعد تراجع 
مس��توى الفريق والخس��ارة األخرة 

ضد باريس س��ان جرم��ان الفرنيس 
بثالثية نظيفة يف دوري أبطال أوروبا.
وتلق��ى أنش��يلويت عرًضا م��ن نادي 
جوانجزو إيفرجراند الصيني، لقيادة 
الفريق يف الف��رتة املقبلة خلفا للويز 
فيليبي سكوالري الذي ينتهي عقده 

يف نوفمرب املقبل.
وحق��ق أنش��يلويت بطول��ة الدوري 
األملاين والس��وبر املح��يل مرتن مع 
البافاري ك��ام قاده لربع نهايئ دوري 
أبط��ال أوروبا املوس��م امل��ايض قبل 

الخروج أمام ريال مدريد اإلسباين. كارلو انشيلوتي

كورينثيانز المستفيد
انتعشت خزانة فريق كورينثيانز الربازييل مببلغ 300 ألف 

يورو، جراء صفقة انتقال باولينيو من جوانزو إيفرجراند 
الصيني إىل برشلونة اإلسباين مقابل 40 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “سبورت” اإلسبانية أّن وفًقا لقانون 
االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” فإن كل فريق لعب 
له باولينيو بن عمر 12 إىل 23 عاًما يحصل عىل نسبة 

مئوية من أي صفقة انتقال لالعب خالل مسرته الكروية. 
ويحصل الفريق عىل %86.0 من نسبة الصفقة )40 

مليون يورو(، وهو ما يوازي 300 ألف يورو.
وكان باولينيو تحدث عن دور األرجنتيني ليونيل مييس، 

هداف برشلونة، يف انضاممه للنادي الكتالوين بقوله: 
“”حدث األمر خالل املباراة الودية أمام األرجنتن يف 

يونيو/ حزيران”.
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الحتقان ال�صيا�صي وتكاثر التنظيمات امل�صلحة تعجل من القر�صنة الإلكرتونية
اأهمية اإيجاد مركز خليجي موحد لأمن املعلومات... عبداهلل الذوادي:

 - برأي��ك، ه��ل وصل��ت حكوم��ات الخليج 
الحماي��ة  م��ن  اآلم��ن  للمس��توى  العرب��ي 

اإللكترونية؟ كيف؟
هن���اك جه���ود كب���رة تب���ذل اأي�ًض���ا يف جمال 
احلماية م���ن الهجمات والخرتاق���ات الإلكرتونية، 
تتق���دم ه���ذه اجله���ود كل م���ن دول���ة الإم���ارات 
واململكة العربية ال�ضعودية، وبهذا ال�ضدد اأعلنت 
دولة الإم���ارات اإطلق مركز للأم���ن الإلكرتوين يف 

العام املا�ضي )اأغ�ضط�س 2016(.
كما اأعلنت ال�ضعودية مبطلع )فرباير 2017( 
عن افتت���اح مقر مركز الأم���ن الإلكرتوين ملواجهة 
“التهديدات الإلكرتوني���ة”، بعد تعر�س اململكة 

لعدد من الهجمات يف الفرتة املا�ضية.
وهنال���ك جهود م�ض���تمرة يف البحرين لتحقيق 
���ا ان  احلماي���ة من الهجم���ات الإلكرتونية، خ�ضو�ضً
قم���ة جمل����س التع���اون والتي عق���دت يف البحرين 
اأقرت �ضمن قرارتها العمل على بلورة ا�ضرتاتيجة 

للوقاية من القر�ضنة اللكرتونية.
 انن���ا نتطل���ع كمخت�ض���ن يف هذا املج���ال اأن 
يك���ون هن���اك “مركز خليج���ي موحد” اأي�ض���ا لأمن 
املعلوم���ات اللكرتوني���ة يك���ون مبثاب���ة املرج���ع 
التقن���ي وال�ض���رتاتيجي والتع���اون فيم���ا يتعلق 
بتب���ادل املعلوم���ات واخلربات الأم���ن الإلكرتوين 
وال�ض���تجابة ومعاجلة احل���وادث الإلكرتونية على 

م�ضتوى دول اخلليج العربي.
 

- يستهدف الكثير ِمن القراصنة الدول التي 
تع��ج بالث��روات، هل ت��رى أن التط��ور التقني 
لمواجهة مد القرصنة بالبحرين، يسير برؤية 

واضحة المعالم؟ لماذا؟

مل اطل���ع حتى هذه اللحظة على اإ�ض���رتاتيجية 
املعلوم���ات  اأم���ن  بخ�ض���و�س  البحري���ن  مملك���ة 
اللكرتوني���ة. لكنن���ا عل���ى معرف���ة بوج���ود اأنظمة 
للحماية من القر�ضنة اللكرتونية ومن عدة جهات 
خمتلفة، وناأمل توحيدها حتت مظلة اإ�ض���رتاتيجية 

وطنيه متكاملة لأمن املعلومات.
 

- محلًي��ا، م��ا أكث��ر التحدي��ات األمني��ة التي 
المتنوع��ة  الحكومي��ة  األجه��زة  تواجهه��ا 

والمصارف؟ لم تفسر ذلك؟

بالن�ضبة للحكومة، فغالًبا ما تاأخذ التهديدات 
طابع التج�ض����س و�رسق���ة املعلوم���ات، اأو التخريب 
الغر����س  وله���ذا  فايرو�ض���ات،  زرع  خ���لل  م���ن 
يق���وم “الهاكرز” باخ���رتاق الأنظم���ة الإلكرتونية 
خل�ض���ومهم، بهدف جمع معلومات ا�ض���تخباراتية، 
ووثائق  �رسيه عن �ضيا�ض���ات اخل�ض���م، ومنتجاته، 

وحتركات القادة، و�ضناع القرار يف الدول. 
التقاري���ر  ال�ض���ياق ت�ض���ر بع����س  ويف ه���ذا 
الإح�ضائية الدولية اإلى اأن “التج�ض�س الإلكرتوين” 
يحت���ل املركز الث���اين بن�ض���بة 21.2 % من جمموع 
الدوافع الرئي�ض���ة للتهدي���دات الإلكرتونية، منها 
20 % التج�ض����س على القطاع الع�ض���كري و 35% 
عل���ى قط���اع اخلدم���ات احلكومي���ة 23 % القطاع 

التجاري و6 % على منظمات املجتمع املدين.
اأم���ا امل�ض���ارف فتاأخ���ذ طاب���ع اجلرائ���م مثل 
ال�رسق���ه والحتيال من اأجل الفدي���ة واملال، وهذه 
التهديدات ت�ض���كل اأكرث م���ن 70 % عاملًيا. يذكر 
اأن تطبيقات اإجن���از املعاملت املالية وامل�رسفية 
اإلكرتونًيا، تعد اإح���دى التقنيات التي بداأ الزبائن 
با�ضتخدامها بفعالية، ويتوقع اأكرث من 3 مليارات 
�ض���خ�س يف جميع اأنحاء العامل، �ض���وف ي�ضتخدمون 
هواتفهم الذكي���ة يف اإجراء معاملته���م امل�رسفية 

بحلول العام 2021، كنتيجة للتحول الرقمي.
ه���ذا التوج���ه يع���د دافع���اً للهاك���رز الذي���ن 
ي�ض���تهدفون التطبيق���ات املالي���ة، مم���ا يعني اأن 
مزي���دا م���ن النا�س م���ن املرج���ح اأن تقع فري�ض���ة 
للقر�ض���نة الإلكرتونية، حي���ث اإن التطور الرقمي 
يف ه���ذه التطبيق���ات يتطل���ب م���ن املوؤ�ض�ض���ات 
املالي���ة واحلكومي���ة العم���ل على تعدي���ل وتغير 
�ضامل للبنية التحتية، مناذج الت�ضغيل، الت�ضويق، 
وثقاف���ة املوؤ�ض�ض���ة وكوادره���ا العاملة م���ن اأعلى 

الهرم اإلى ا�ضفله من العاملن.
بالإ�ض���افة الى اأخ���ذ التداب���ر اللزمة حلماية 
اأجهزة الأفراد وح�ضاباتهم امل�رسفية من القر�ضنة 

الإلكرتونية.
- دع��ا الكثي��ر م��ن المتخصصون ف��ي مجال 

الحماية اإللكترونية، إلنشاء مركز متخصص 
المعلوماتي��ة،  الدول��ة  منظوم��ة  لحماي��ة 
برأيك كيف لهذا المش��روع الطموح أن يأخذ 

مساره من اإلنجاز؟

يج���ب توحي���د اجله���ود لوج���ود ع���دة جهات 
متفرقة معنية بالأمن الإلكرتوين يف البحرين منها 
احلكومة الإلكرتوني���ة، مكافحة اجلرائم الكرتونية 
)وزارة الداخلي���ة(، بنك البحري���ن املركزي، هيئة 
تنظيم الت�ضالت وجهات اأخرى ع�ضكريه وجتارية، 
تاأخذ على عاتقها توف���ر احلماية من التهديدات 
الإلكرتوني���ة، يف الوقت الذي يجب اأن تتوحد هذه 
اجلهود يف مركز اأمني اإلكرتوين موحد متخ�ض����س، 
يعمل حتت مظلة جهاز الأمن الوطني كمظلة اأمنية 

جلميع اجلهات.
 

 - ه��ل لدي��ك إحصائيات فيما يخ��ص موجات 
القرصنة على البحرين ودّول الخليج؟ وكيف 

تقرأها؟

هن���اك تزاي���د ملح���وظ يف عمليات القر�ض���نة 
احلكومي���ة  املوؤ�ض�ض���ات  عل���ى  الليكرتوني���ة 
والقت�ض���ادية اخلليجية، اآخرها اإعلن البحرين عن 
ارتف���اع الهجم���ات الإليكرتونية على موؤ�ض�ض���اتها 
احلكومي���ة اإل���ى اأكرث م���ن 3000 هجمة بالن�ض���ف 

الأول من العام 2016.
اإح�ض���ائية لإح���دى ال�رسكات الأمني���ة يف ال�رسق 
الأو�ض���ط، ت�ض���ر فيه���ا اإل���ى “قي���ام جمموع���ات 
قر�ض���نة بتعقب وقر�ض���نة 500 ه���دف يف العامل، 
44 % منه���ا داخل اململكة العربية ال�ض���عودية”. 
مرجع���اً ذل���ك الهجوم ال�ض���ايرباين اإل���ى الحتقان 
ال�ضيا�ض���ي يف دول املنطق���ة، واحل���روب القائمة، 
وتكاثر املنظمات الإرهابية امل�ض���لحة، ودعم الآلة 

الإعلمية املتطرفة لها. 
واأ�ضارت الإح�ضائية اإلى اأن الأ�ضباب ال�ضابقة 
كله���ا تن���ذر بح���رب اإلكرتوني���ة �ض���املة، تعتم���د 
بالأ�ض���ا�س على التق���دم املت�ض���ارع يف تكنولوجيا 

املعلوم���ات  واأم���ن  والت�ض���الت  الإنرتن���ت 
وتطبيقاته.

حماية  ه��ن��ال��ك  ي��وج��د  ول 
م��ط��ل��ق��ة م����ن ال��ه��ج��م��ات 

الإل���ك���رتون���ي���ة، وح��ت��ى 
ال����������دول امل���ت���ق���دم���ة 
ت��ت��ع��ر���س م��ن�����ض��اآت��ه��ا 
احل���ي���وي���ة ل��ه��ج��م��ات 
وعليه  واخ����رتاق����ات، 

ف�����اإن ه����ذه ال��ه��ج��م��ات 
جوانبها  بع�س  يف  مت��ث��ل 

ال��دول  ب��ن  لل�رساع  ت��ط��ورا 
اأو  اأو جتاري  والكيانات، كما يوجد �رساع ع�ضكري 

ق�ضائي، يوجد �رساع اإلكرتوين اي�ضا.
ونوؤك���د عل���ى اأهمي���ة اتخ���اذ كل الج���راءات 
الكفيلة باحلماية من هذه الهجمات، اأو ت�ض���عيب 
املهم���ة عل���ى الهاكرز عل���ى اأقل تقدي���ر، اأن تلك 
الج���راءات يج���ب اأن تتخ���ذ على م�ض���توى الدولة، 
واملوؤ�ض�ض���ات، والأف���راد، وعلى احلكوم���ة القيام 
بعملية تقييم ملكامن اخلط���ر ومراكز املعلومات 
احل�ضا�ض���ة التي رمبا تتعر�س لهجوم، و�ضول اإلى 

حتديد اأولوية حمايتها.
 

- ما الوس��ائل المناس��بة لمواجهة اإلدمان 
ف��ي  والمراهقي��ن  لألطف��ال  االليكترون��ي 

البحرين، وهل أصبحت ظاهرة؟

ظاه���رة الإدم���ان عل���ى تطبيق���ات اللع���اب 
���ا عن���د الأطفال وال�ض���باب  الإلكرتوني���ة خ�ضو�ضً
لها انعكا�ض���ات �ضلوكية و�ض���حية واأمنية عليهم، 
والأهداف من وراء تطوير هذه التطبيقات تختلف 
وفق���اً لدواف���ع مطور اللعب���ة، فقد تك���ون اأهداف 

ترفيهية، من اأجل الت�ضلية والإثارة.
وق���د تكون دوافع �ضيا�ض���ية ته���دف للتاأثر 
عل���ى الراأي العام، كما ميكن اأن تكون ذات دوافع 
جت�ض�ض���ية ت�ض���عى لنته���اك خ�ضو�ض���ية الف���رد، 

اإ�ضافة اإلى اأنها قد حتمل اأهدافاً اإجرامية من خلل 
البتزاز وطل���ب الفدية اأو ال�رسقة اأو التدريب على 

الأعمال الإجرامي.
يجب على الأفراد واأ�ض���حاب الأعمال والدول 
توعية امل�ضتخدم حيالها، لعدم وجود حدود للفئة 
العمري���ة املتفاعل���ة مع هذه الألع���اب مما يعر�س 

الأطفال واملراهقن خلطر ال�ضتدراج واجلرمية.
 

- أوضح��ت التجرب��ة بحج��م الض��رر الناتج عن 
توظي��ف وس��ائل التواص��ل االجتماعي في 
الترويج للش��ائعات والتس��ويق لها، سواء 
على مس��توى الضرر ض��د الدول��ة أو الفرد، 

لم تنصح؟

النت�ض���ار القوي وال�رسيع لو�ض���ائل التوا�ضل 
الجتماعي هي الظاهرة اجلديدة والفاعلة اإيجابيا، 
ولك���ن تعد تقنيات خط���رة يف نف����س الوقت اذا 
متت اإ�ض���اءة ا�ض���تخدامها، وقد تفاقمت وانت�رست 
ب�ضهولة بف�ض���ل الطفرة التقنية الهائلة بو�ضائل 
الت�ض���ال، والإعلم اللكرتوين التي يحاول بع�س 

امل�ضتخدمن جعلها مكباً لل�ضائعات والأكاذيب.
و�ضحيح اأن هناك من ا�ضتفادوا من معرفتهم 
مبهارات التعامل مع و�ضائل الت�ضال الجتماعي، 
امل�ض���توى  عل���ى  اإيجاب���ا  ي�ض���تثمرونها  وب���داأوا 
الجتماع���ي والقت�ض���ادي، حت���ى ا�ض���بحت مهنة 

بالن�ضبه لهم.
 لكن البع�س الآخر بداأ ي�ض���تثمرها �ض���لباً بن�رس 
الأكاذي���ب عل���ى الدولة والنا�س واخل�ض���وم منهم 
حتى و�ض���ل بع�ضهم اإلى حد ت�ضويه �ضمعة النا�س 
بالأكاذيب وال�ض���ائعات املختلقة ا�ض���افة ايل اأن 
بع����س ه���وؤلء امل�ض���تخدمن ذهب بعي���داً اإلى اأن 
و�ض���ل به احلال الى مرحلة جتارة ال�ضمائر وتزوير 

احلقائق.
وعلي���ه، فيج���ب عل���ى الدولة ت�ض���كيل وحدة 
متخ�ض�ض���ة لر�ضد ومكافحة ال�ضائعات، اأول باأول، 
وو�ضع الت�رسيعات والقوانن والعقوبات املنا�ضبة 
للق�ض���اء على هذه الظاهرة، حفاظاً على الن�ض���يج 
الجتماع���ي، وخ�ضو�ض���ية الأف���راد، وحري���ة الراأي 

والتعبر.
 

- م��ا ال��دور ال��ذي تدع��و إلي��ه ادارة الجرائم 
اإللكترونية ف��ي مواجهة الجرائم والوقاية 

منها؟

م���ن  وامل���راأة  والطف���ل  املجتم���ع  حلماي���ة 
اأولً  الإلك���رتوين، يتوج���ب  الخرتاق���ات والعن���ف 
تطوير القوانن والت�رسيعات اللزمة التي حتد من 
ذلك، والتي حتمي خ�ضو�ض���ية الفراد ب�ضكل عام، 
والأطفال واملراأة ب�ض���كل خا�س، عن طريق فر�س 
ج���زاءات على منتهكيها، بالإ�ض���افة لإن�ض���اء مركز 
متخ�ض����س لتلقي بلغات البت���زاز، يدار من قبل 
جمموعة متخ�ض�ض���ة متنوعة من حيث الت�ض���كيل، 
لت�ض���مل جهات دعم من الأم���ن الإلكرتوين، الدعم 

النف�ضي، والدعم القانوين.
 

المعلوم��ات  أم��ن  ثقاف��ة  نوج��د  كي��ف   -
والمؤسسات في المجتمع؟

ه���ذه م�ض���وؤولية جمي���ع اجله���ات احلكومي���ة 
ومنظمات املجتمع امل���دين، يف ن�رس الوعي مبخاطر 
الإنرتنت واأمن املعلومات الإلكرتونية، وذلك بخلق 
مبادرات وبرامج توعوي���ة باملدار�س، واجلامعات، 
ومنظم���ات املجتمع املدين، وبرام���ج اأخرى موجهة 
لأرباب الأ�رس، بخ�ض���و�س العنف الإلكرتوين، وذلك 
ملتابعة واإر�ض���اد الأطفال والن�ض���اء عند ا�ضتخدام 
اأجهزة احلا�ض���وب والإنرتن���ت، اأو الهواتف النقالة 

الذكية.
 

للعن��ف  موج��ز  وبش��كل  قراءت��ك  م��ا   -
اإللكتروني ضد الطفل والمرأة؟

حلماية املراأة ولتفادي الوقوع �ضحية للعنف 
الإلكرتوين يتوجب عليها اأول التحقق من اإعدادات 
التطبيق���ات وخا�ض���ة تل���ك املتعلقة بالتوا�ض���ل 
الجتماعي لتتنا�ض���ب مع اخل�ضو�ض���ية ال�ضخ�ضية 
له���ا، واحلر�س على عدم امل�ض���اركة باأي �ض���ور اأو 

فيديوهات خا�ضة والتي جتعلها عر�ضة للبتزاز.
 واحلر����س اأي�ض���اً على تفعي���ل حماية كلمات 
املرور لكل من التطبيقات امل�ض���تخدمة، واجلهاز 
معاً، واحلذر من تنزيل اي تطبيق جمهول امل�ضدر، 
اأو ال���ذي يتطلب ت�رسيح بالدخول اإلى املعلومات، 

وامللفات ال�ضخ�ضية يف اجلهاز.
 كما اأن عدم الثقة بالروابط جمهولة امل�ضدر، 
وجتن���ب فتحها يقي ال�ض���حية م���ن اأن تكون حمل 
للخ���رتاق وم���ن ث���م العن���ف الإلك���رتوين. تفعيل 
برام���ج حماي���ة اجله���از م���ن الفرو�ض���ات اخلبيثة 
والتج�ض�ضية، والعمل على حتديث برامج الت�ضغيل 
با�س���تمرار مع ن�س���خ احتياط للمحتوى املهم خارج 
اجلهاز، واأخرا عند التعر�س لأي �ضكل من اأ�ضكال 
العنف الإلكرتوين يتوجب عدم الر�ض���وخ للبتزاز 
واإبلغ اجلهات الأمنية فوراً. وهذا الحرتاز ي�ض���مل 

الطفل، ولكن بتوجيه ومتابعة من قبل ويل الأمر. • خبر تقنية الت�ضالت واأمن املعلومات عبداهلل الذوادي يف حوار مع “البلد”	

اإبراهيم النهام

قال خبري تقنية الأت�ص���الت واأمن املعلومات عبداهلل الذوادي ل�� “البالد” اإن هنالك تطلعا من قبل املخت�ص���ن باإيجاد مركز خليجي موحد لأمن 
املعلوم���ات الإلكرتوني���ة، يك���ون مبثابة املرجع التقني والإ�ص���رتاتيجي والتعاون فيما يتعل���ق بتبادل املعلومات واخل���رات الأمن الإلكرتوين 
وال�ص���تجابة ومعاجلة احلوادث الإلكرتونية على امل�ص���توى دول اخلليج العربي، قبالة هجمات القر�ص���نة التي ت�ص���تهدف احلكومات واملوؤ�ص�ص���ات 

امل�رصفية.
وحملياً، اأو�ص���ح الذوادي يف حوار مو�ص���ع اأعده معه مندوب ال�ص���حيفة باأن هناك تزايدا ملحوظا يف عمليات القر�صنة الإلكرتونية على املوؤ�ص�صات 
احلكومي���ة والقت�ص���ادية اخلليجية، اآخرها اإع���الن البحرين عن ارتفاع الهجمات الإلكرتونية على موؤ�ص�ص���اتها احلكومية اإلى اأكرث من 3000 هجمة 
بالن�صف الأول من العام 2016، وهو ما يوؤكد اأهمية ايجاد الو�صائل املتخ�ص�صة املثلى ملواجهة ذلك، ومب�صاركة الأطراف املعنية، حلماية الدولة 

ومكت�صباتها.
وفيما يلي ن�ص اللقاء:

تزايد القر�ضنة الإلكرتونية على املوؤ�ض�ضات احلكومية 
والقت�ضادية ينذر بخطورة الو�ضع

 اأدعو اإلى توحيد اجلهود الوطنية ملكافحة عمليات 
“الهاكرز” حتت مظلة اإ�ضرتاتيجية متكاملة

ل توجد حماية مطلقة من الهجمات الإلكرتونية ولكن هنالك 
وقاية تقوم على املعرفة

التج�ض�س الإلكرتوين يحتل املركز الثاين من جمموع الدوافع 
الرئي�ضة للتهديدات الإلكرتونية

ت�ضوير: خليل اإبراهيم
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1 أكتوبر

1891
افتتاح جامعة 
�شتانفورد يف 

والية كاليفورنيا 
االأمريكية.

 1898

 قي�رص رو�شيا نيقوال 
الثاين يطرد اليهود 

من كربى املدن 
الرو�شية.

 1927
توقيع معاهدة عدم 
اعتداء بني االحتاد 

ال�شوفيتي*  و 
فار�س. 

 1936
 اجلرنال فران�شي�شكو 
فرانكو يتولى رئا�شة 

احلكومة الوطنية 
االإ�شبانية.

  1940
 القوات االأملانية 

تغرق ال�شفينة 
 اأمربي�س اأوف برينت 

 التي  كانت تنقل 
اأطفاال بريطانيني 

اإلى كندا اأثناء احلرب 
العاملية الثانية. 

  1946
حمكمة نورنبريغ 

ت�شدر اأحكاما 
باالإعدام على 12 

من زعماء النازيني 
وبال�شجن املوؤبد على 

3 اآخرين.

الشرقـــاوي توجـــه 
رسالة إلــى والدتهــا 
�ش����اركت الفنانة واملذيعة البحرينية يف ال�رصقاوي جمهورها عرب ح�ش����ابها الر�شمي 
على موقع ان�ش����تغرام مقطع فيديو لوالدتها ال�شاعرة فتحية عجالن وهي تلقي ق�شيدة 

�شعرية يف اأحدى املنا�شبات. 
وعلقت ال�رصقاوي قائلة “ اأمي احلبيبة جدا فخورة اين بنتك اهلل يحفظك لنا ويطول 

بعمرك وي�شفي ابوي ويعافيه ويطول بعمره امني انا اأحب الوطن كله”. 
و�ش����اركت الفنانة يف ال�رصقاوي موؤخرا بالعر�س امل�رصحي الن�ش����ائي “بنات �شيلفي” 
التي عر�ش����ت طيلة عيد الفطر املبارك على م�رصح مركز امللك الفهد الثقايف بالعا�شمة 

ال�شعودية الريا�س.
امل�رصحية من بطولة النجمة البحرينية اأمرية حممد واأغادير ال�ش����عيد وفخرية خمي�س 
وجنم����ة االإعالم اجلديد اأريج العبداهلل ونوال املا�����س، توتا، مناير وغزل تدور حول تاأثري 
التوا�شل االجتماعي على اإيقاع احلياة اليومية مبواقف كوميدية وهي من اإخراج الفنانة 

اأغادير ال�شعيد وتاأليف نور العبداهلل وحوار و�شيناريو �شعد املده�س.

أحداث

تتعر����س لبع�س امل�ش���اكل ب�ش���بب تدخل 
البع�س فى عملك

اال�شتمرار فى تناول االأطعمة غري املرغوب 
فيها ميكن اأن يوؤدى اإلى م�شاكل

فر�ش���ة جيدة ملمار�ش���ة الريا�ش���ة مع اأحد 
االأ�شدقاء املقربني

علي���ك النظر للجانب االآخر م���ن هذا التوتر 
وامل�شاكل معه لتقليل احلدة

مدي���رك يعرب ع���ن اإعجاب���ه بحر�ش���ك على 
م�شلحة ال�رصكة 

تتح�ش���ن االأم���ور ف���ى القري���ب العاجل فال 
داعى للقلق ودع امل�شكالت

الدعم املعنوى الذى تقدمه للمحيطني بك 
يجعلك �شخ�س اأهل بثقتهم

�شيتم اعتبار وجهة نظرك �شد م�شلحة 
املوؤ�ش�شة

تطور وا�ش���ح فى م�ش���توى اأدائك واإجنازك 
للمهام امل�شئول عنها 

االأعمال التى تقوم به���ا خالل تلك املرحلة 
تتطلب منك احلفاظ على �شحتك

العادات الغذائية اخلا�شة بك لي�شت جيدة 
عليك مراجعاتها

ال ت�رصف اليوم فى تناول امل�رصوبات الغازية 
وا�شتبدلها بالع�شائر الطازجة

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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افتت����ح وزي����ر التج����ارة وال�ش����ناعة امل�رصي ط����ارق قابيل 
فعاليات الدورة الرابعة والع�رصين من معر�س القاهرة الدويل 
لل�ش����يارات “اأوتوماك فورميال 2017” الذي ا�شت�ش����افه مركز 
القاهرة الدويل للموؤمترات واملعار�س موؤخرا و�ش����ط ح�ش����ور 

م�رصي عاملي كبري من ع�شاق ال�شيارات.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
معرض “أوتوماك فورميال 2017”.. أكبر تجمع للسيارات في القاهرة

عرض عالمي ألشهر العالمات..

يعترب معر�ض “اأوتوماك فورميال 2017” اأهم حدث ي�صهده قطاع ال�صيارات يف م�صر، فقد حر�صت 

العديد من �صركات ال�صيارات العاملة يف م�صر على التواجد باملعر�ض ومنها BMW وتويوتا وهيونداي 

لل�صيارات  مميز  جناح  اإىل  بالإ�صافة  وذل��ك  وغ��ره��ا،  وب��اي��ك  وبيچو  وجيب  وني�صان  وميني  و���ص��وب��ارو 

الكال�صيكية النادرة وهذه جولة يف ارجاء املعر�ض لأهم ال�صيارات:

مرسيدس 

�ش����هد اجلن����اح اخلا�س ب�رصكة “مر�ش����يد�س م�رص” مبعر�����س اأوتوماك، اإقب����ااًل كبرًيا من 
قب����ل زوار املعر�����س وكان املوديل االأك����ر اإقبااًل من قبل الزوار بالن�ش����بة لل�ش����باب كانت 
فئة مر�ش����يد�س “ كابورليه ام جي 180”، اأما بالن�ش����بة للكبار فكانت مر�ش����يد�س كال�شيك 
�ش����وتينج بري����ك االأكر جذًبا، اأما االأك����ر فخامة فكانت يف الكال�ش����يك كوبيه والتي خطفت 
االأنظ����ار، وكان جناح مر�ش����يد�س هو اأكر االأماكن اإقبااًل مبعر�����س اوتوماك فورميال وحر�س 

العديد من ال�سباب والأطفال علي التقاط ال�سور وال�سيلفي مع العمالق الأملاين. 

سوبارو

عر�شت �شوبارو �شياراتها امربيزا وXV اأمام زوار املعر�س، حيث اأكدت ال�رصكة اأنها 
تقدم هذه ال�ش���يارة ال�شابقة بثالث فئات بال�ش���وق امل�رصي والتي تختلف يف الكماليات 
وت�ش���رتك مع���ا يف نف�س املح���رك. وحتمل الفئة االأولى من ال�ش���يارة م�ش���ابيح �ش���بابية 
اأمامية، وزجاج داكن، و�ش���بويلر خلفي، و�شا�شة عر�س متعددة اال�شتخدامات 6.2 بو�شة، 
وتكييف هواء، ونظام �ش���وتي ي�ش���م 4 �ش���ماعات. كذلك ت�ش���م هذه الفئة من ال�شيارة 
عدة اأنظمة تكنولوجية مثل نظام القيادة X-Mode، واي�ش���ا عدة و�شائل لالأمان ت�شم 

و�شائد هوائية جانبية وو�شادة اأمامية حلماية ركبة ال�شائق.

تويوتا 

قدم���ت تويوت���ا م�رص ال�ش���يارة 
تويوتا ياري�س هات�ش���باك اجلديدة 
كلياً يف ال�ش���وق امل����رصي بفئتني، 
االأول���ى ياري����س هات�ش���باك بثالثة 
اأب���واب والثانية ياري�س هات�ش���باك 

بخم�شة اأبواب.
بالواجه���ة  ال�ش���يارة  وتتمي���ز 
االأمامي���ة الريا�ش���ية حيث ال�ش���بك 
االمامي كبري احلجم بخالف الن�ش���خة 
ال�شيدان باالإ�ش���افة الى امل�شابيح 

االأمامية ذات الت�شميم امل�شتطيلي 
احلاد وامل�شحوب اإلى طريف ال�شيارة 
بتقنية ليد ويف ا�ش���فل امل�شد نرى 
م�شابيح ال�شباب بت�شميم دائري.

وبثالث فئ���ات خمتلفة قدمت 
تويوتا �شيارتها فورت�شرن املزودة 
ب�شبع مقاعد باملعر�س حيث حملت 
الفئة االأولى والثاين نف�س املحرك، 
بينما متي���زت الفئة الثالثة مبحرك 

اأكرب حجما واأكر قوة.
وتق���دم تويوتا م����رص الفئتني 
ال�ش���ابقتني بعدة جتهي���زات منها 
و�ش���ائد هوائية لل�ش���ائق والراكب 
االأمام���ي واأي�ش���ا لركب���ة ال�ش���ائق، 
ونظام �ش���وتي ي�ش���م 6 �شماعات، 
النط���اق،  ثنائ���ي  ه���واء  وتكيي���ف 
)�شن�ش���ور(  ا�شت�ش���عار  واأجه���زة 

للم�شاعدة يف ركن ال�شيارة.

 BMW

IONIQ

MINI

نيسان

جيب 

ستيفليو 

ديزل

طرحت �رصك���ة “ب���ي اإم دبليو” 
 BMW 740Li االأملانية �شيارتها

الفئة ال�شابعة الأول مرة مب�رص.
بع���دة  ال�ش���يارة  وتتمت���ع 

خ�ش���ائ�س متيزه���ا، حي���ث تتي���ح 
لل�شائق التحكم يف ال�شا�شة عن بعد 
مبج���رد حتريك اليد اأمام ال�شا�ش���ة، 
واأنظم���ة التكييف تعمل على تنقية 

اله���واء اأتوماتيكيا داخل ال�ش���يارة، 
واأي�ش���ا نظام اال�ش���اءة الليزر الذي 
يعط���ي م�ش���افة 600 م���رت اإ�ش���اءة 
اأمام ال�ش���يارة، واأخرًيا نظام التحكم 
يف ال�ش���يارة عن بعد لالأمام وللخلف 

مبفتاح ال�شيارة.
م���ن �ش���منهم  اي�ش���ا  وكان���ت 
�شيارتها X5 املتاحة باأكر من فئة 
يحملوا نف�س املح���رك ويختلفوا يف 
الكماليات والتجهيزات. وبالن�ش���بة 
للمحرك فهو من فئة V8 ويت�ش���ل 
ب�شاحن توربيني مزدوج، وهو بقوة 
450 ح�ش���ان و650 نيوتن مرت من 
ع���زم ال���دوران، ويت�ش���ل املح���رك 
بناق���ل حركة اأوتوماتيكي 8 �رصعات 
ينقل قوته لعجالت االأربعة لل�شيارة 

.)xDrive خا�شية الدفع الكلي(

اأول  هيون���داي،  �رصك���ة  قدم���ت 
�شيارة كهربائية بالكامل يف ال�شوق 
امل����رصي، ال�ش���يارة وه���ي هيونداي 
IONIQ املزودة مبحرك كهربائي 
بق���وة 120 ح�ش���ان و 295 نيوت���ن. 
مرت من عزم الدوران، وتت�ش���ارع من 
الثب���ات اإل���ى 100 كم/����س يف 9.9 
ثانية. وت�ش���عى ال�رصكة امل�ش���توردة 
اإل���ى جترب���ة تكنولوجيا ال�ش���يارات 
الكهربائي���ة يف �ش���وارع م����رص، قبل 
البدء يف بيع تلك ال�شيارات بالتعاون 
يف  التجاري���ة  العالم���ات  وكالء  م���ع 

ال�شوق املحلي.

Clu MINI �شيارتها -  رر�شت
فورمي���ال  اأوتوم���اك  مبعر����س   man
2017، حي���ث كان���ت هذه ال�ش���يارة 
واحدة من �ش���من 5 �شيارات قدمتها 

MINI مبعر�س هذا العام.
ويحم���ل ه���ذا املودي���ل حم���ركا 
متط���ورا مك���ون م���ن 3 ا�ش���طوانات 
يت�شل ب�ش���احن توربيني، وهو ب�شعة 
1500 �ش���ي �شي وبقوة 136 ح�شان 

و220 نيوتن مرت من عزم الدوران.
ت�ش���تطيع  املح���رك  ه���ذا  وم���ع 
ال�ش���يارة التح���رك من الثب���ات ل�رصعة 
100 كم/�شاعة يف 9.1 ثانية، اأي اأنها 
 MINI Cooper اأب���طء قلي���ال م���ن
املزودة بخم�شة اأبواب التي تواجدت 
اأي�ش���ا باملعر�س، والت���ي تنهي هذا 

االختبار يف 7.8 ثوان فقط.

ت�ش���ارك ني�ش���ان م����رص م�ش���اركة قوي���ة يف 
�ش���ياراتها  جناحه���ا  يف  وقدم���ت  فالعالي���ات 
اال�ش���تثنائية اأبرزها كانت ق�شقاي اجلديدة كلياً 
وني�ش���ان باترول التي تعر����س الأول مرة يف م�رص، 
والتي �شت�ش���اف اإلى اأ�ش���طول �ش���يارات العالمة 

اليابانية يف ال�شوق امل�رصي.
وتتمتع ال�شيارة ني�ش���ان قا�شقاي الكرو�س 

مبحرك تربو دفع اأمامي وبقوة 400 ح�شان.
 4x4 اأما ال�شيارة ني�شان باترول فهي �شيارة
حتتوي على حمرك ب�شعة 5600 �شي �شي وبقوة 
400 ح�ش���ان وتعترب اإ�ش���افة جديدة لني�شان يف 

هذه الفئة التي تتميز بالرفاهية والقوة.

عر�ش���ت جيب بجناحها يف اأوتوماك 
فورمي���ال �ش���يارتها راجنل���ر الت���ي تع���رب 
�شيارتها االأ�شهر على االإطالق، وذلك اإلى 
جانب �ش���ياراتها االأخر رينيجي���د وجراند 

�شريوكي.
م���ن  املعرو�ش���ة  الفئ���ة  وكان���ت 
ال�ش���يارة ه���ي فئ���ة Unlimited، وهي 
حتمل حمرك قوي من فئة V6 بقوة 285 

ح�شانا.
�ش���ريوكي  جران���د  اي�ش���ا  وكان���ت 

موجودة باملعر�س والتي تعترب اأقوى �ش���يارة من جيب، وحتمل هذه ال�شيارة حمرك هيمي V8 وهو من املحركات 
القوي���ة عالية االأداء، وتبلغ قوته 360 ح�ش���انا، ويت�ش���ل املحرك بناقل حركة اأوتوماتيك���ي 8 �رصعات ينقل قوته 
للعجالت االأربعة لل�شيارة )خا�شية الدفع الرباعي(. وحتمل هذه ال�شيارة حمرك هيمي V8 ب�شعة 5700 �شي �شي، 
وه���و م���ن املحركات القوية عالية االأداء، وتبلغ قوته 360 ح�ش���انا، ويت�ش���ل املحرك بناقل حرك���ة اأوتوماتيكي 8 

�رصعات ينقل قوته للعجالت االأربعة لل�شيارة )خا�شية الدفع الرباعي(.

“األفا  ����رصك���ة  ع��ر���ش��ت 
�شيارتها  االإيطالية،  روميو” 
ال����ري����ا�����ش����ي����ة م����ت����ع����ددة 
اجلديدة   ”SUV“ االأغ��را���س 
“�شتيفليو” الأول مرة يف م�رص 
اإنتاج  اأول  هي  ال�شيارة 
ط��راز  م��ن  روميو”  ل�”األفا 
متعددة  الريا�شية  ال�شيارات 
االأغرا�س “SUV”، على مدار 
ت��اري��خ��ه��ا ال���ذي مي��ت��د الأك��ر 
ال�شيارة  وت��ع��م��ل  ق���رن.  م��ن 
 CC  2000 �شعة  ذو  مبحرك 
قوي،  تربيني  ب�شاحن  م��زود 
ح�شانية  قوة  �شخ  وي�شتطيع 
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BYD

 S5 BYD ط���راز  ط���رح  مت 
املنتمي للعالمة ال�ش���ينية خالل 
ال���دورة الرابع���ة والع�رصي���ن م���ن 

املعر�س. 

�����ش����ه����د امل����ع����ر�����س 
ظ������ه������وًرا ل���ل�������ش���ي���ارات 
حيث  القدمية،  االأمريكية 
�شيارة  امل��ع��ر���س  ت��ن��اول 
ورول��ز   1958 “لكاديالك 
وج��اق��وار   1962 روي�����س 
بنز  وم��ر���ش��ي��د���س   1950
اإ���س  اإ����س  وك��م��ارو   1948

.”1970
اخلا�س  اجلناح  و�شهد 
ال�����ش��ي��ارات ظهور  ب��ن��ادي 
االأم��ريك��ي  الفنان  �شيارة 
ممثل  وه��و  ديزل”  “فان 
وخم����رج وم��ن��ت��ج اأم��ريك��ي 
جمموعة  خ��الل  من  ا�شتهر 
من  ع���دد  يف  االأدوار  م��ن 
اأ�شهرها  وك���ان  االأف�����الم، 
اأند  “فا�شت  اأفالم  �شل�شلة 

فيوريو�س”.

الغرير والرميثي في فيلم مصري يصور في البحرين

الصفي: أنا طيــبة

راشد نجم في ملتقى الشارقة الدولي للراوي

“كانو الثقافي” ينظم محاضرة بعنوان “صناعة الترجمة”
نظم مركز عبدالرحم���ن كانو الثقايف 
موؤخرا حما�رصة بعنوان “�شناعة الرتجمة” 
لالأ�ش���تاذ اأحم���د جمي���ل واأدارها االأ�ش���تاذ 

عبداحلميد القائد.
وا�ش���تهل جمي���ل االأم�ش���ية باحلديث 
ع���ن نقط���ة التح���ول يف حيات���ه املهني���ة 
وتوجه���ه اإل���ى مزاول���ة ن�س���اط الرتجم���ة 
االأ�شا�ش���ية  املح���اور  ال���ى  تط���رق  ث���م 
يف  الرتجم���ة  بتاري���خ  ابت���داء  للمحا����رصة 
العامل االإ�ش���المي ومرورا بتعريف الرتجمة 
واملرتجم والفرق بني الرتجمة و�ش���ناعة 
اللغ���ات وحجم �ش���ناعة الرتجمة يف العامل 
ليختمه���ا مبعاي���ري اجل���ودة وامله���ارات 
املطلوب���ة وواقع الرتجم���ة يف اململكة من 
حتدي���ات وفر�س. واأ�ش���ار جمي���ل اإلى اأن 
مهن���ة الرتجمة من اأق���دم املهن يف العامل 
االإ�شالمي فقد كانت عامل اأ�شا�شي الجراء 
التبادل التجاري يف الدولة العبا�شية واأكد 
اأن الرتجمة �شملت علوم الطب والفل�شفة 
التي مت ترجمتها من الهند ودول الفر�س 
وقد كان املرتجم يلق���ب باالأمري يف ذلك 
الوقت وكان يج���ازى بالكثري من االأموال 

ن�شبة ل�ش���عوبة التنقل ونقل املعارف يف 
ذلك الوقت.  واأكد اأن الرتجمة تختلف عن 
تعل���م اللغة االأجنبي���ة واجادتها فالرتجمة 
هي عبارة عن طرفني متباعدين خمتلفي 
الثقاف���ة ووج���ود املرتج���م هو الو�ش���يط 
بينهم���ا فالرتجمة تعني ايجاد املكافئات 
الن�ش���ية فه���ي ابع���د م���ن الكلم���ات فال 
ي�شتطيع املدر�س او املر�شد ال�شياحي ان 
يك���ون مرتجم فهو يتحدث يف نطاق اللغة 
الواحدة وع���رف الرتجمة بانها علم نتلقاه 

ومهارة نكت�شبها وموهبة ننميها وفن.

وحتدث املحا�رص عن ن�شب منو وحجم 
�ش���وق الرتجمة العاملية واأكد اأن �ش���ناعة 
التكالي���ف  بخف����س  �ش���اهمت  الرتجم���ة 
بال�ش���ناعات االأخ���رى ملا يع���ادل 40 % 
لتختف���ي من ناحية اأخ���رى قوانني تنظيم 

هذه ال�شناعة يف اململكة. 
واأ�ش���ار اإل���ى م���دى تع���دد واخت���الف 
الرتجمة وخدماتها  وات�ش���اع تخ�ش�ش���ات 
املوؤ�ش�ش���ات  بذك���ر  االأم�ش���ية  خمتتم���ا 
العاملي���ة الت���ي تقي����س جودة ال�ش���ناعة 

واملعايري وال�رشوط املطلوبة.

بدعوة م���ن رئي����س معهد ال�ش���ارقة 
عبدالرحم���ن  ب���ن  عبدالعزي���ز  لل���رتاث 
امل�ش���لم، ي�ش���ارك امني عام ا����رصة االدباء 
والكت���اب االديب را�ش���د جن���م يف ملتقى 
“ال�ش���ارقة ال���دويل لل���راوي” يف ن�ش���خته 
الرابع���ة ع�رص الذي ينظمه معهد ال�ش���ارقة 
للرتاث يف الفرتة من -22 28 �ش���بتمرب، 
وي�شت�شيف امللتقى الرواة واحلكواتيني 
والباحثني واملخت�ش���ني يف ع���امل الرتاث 
م���ن خمتل���ف بل���دان الع���امل. ويت�ش���من 
امللتقى هذا العام الذي يتخذ من “ال�شري 
واملالح���م” �ش���عارا له، وعلى م���دار ثالثة 
اأي���ام اأن�ش���طة وفعاليات ون���دوات منوعة 
تركز على �ش���عاره وت�ش���تنبط منه االأفكار 
واملقرتحات واملب���ادرات والربامج التي 
توؤك���د اأهمي���ة ومكان���ة الراوي وال�ش���رية 

ال�شعبية التي ما زالت حا�رصة يف الوجدان 
ال�ش���عبي. واأو�ش���ح رئي�س معهد ال�شارقة 
لل���رتاث عبدالرحم���ن امل�ش���لم اأن الدورة 
اجلديدة للملتقى ت�ش���كل نقطة اإ�شافية 
يف �ش���جل ال�ش���ارقة احلافل فبعد اأن كان 
امللتقى اإماراتيا خليجيا اأ�ش���بح عربيا ثم 
دولي���ا ي�شت�ش���يف ال���رواة واحلكواتيني 

من خمتل���ف دول الع���امل اأما ال���راوي هنا 
فل���م يعد حملي���ا مغمورا بل اأ�ش���بح راويا 
واإخباري���ا دولي���ا يج���وب الع���امل ليحك���ي 

حكاياته ويبث رواياته.

علمت “البالد” اأن النجمني علي 
الغرير وخليل الرميثي �شي�شاركان 
يف فيلم م�رصي �ش���يجري ت�ش���ويره 
االي���ام  ه���ذه  خ���الل  البحري���ن  يف 
وم���ن ث���م �ش���تنتقل الكام���ريا اإلى 
م�رص مب�ش���اركة نخبة م���ن الفنانني 
البحرينية  اال�ش���ماء  امل�رصيني ومن 
اأم���ني  الفن���ان  اأي�ش���ا  امل�ش���اركة 
ال�شايغ كمدير لالإنتاج. ومل تت�شح 
تفا�ش���يل اخ���رى عن الفيل���م الذي 
“التكتم”  ال�رصكة املنتج���ة  التزمت 

وعدم الت�رصيح لو�شائل االإعالم.
يجدر بالذكر ان فيلم “طفا�س 
واالأربع���ني حرام���ي” حق���ق اجن���ازا 
جدي���دا لل�ش���ينما البحريني���ة حيث 

الزال مرتبعا عل���ى “التوب تن” يف 
�ش���باك ال�ش���ينما البحريني���ة، وكان 
قد حقق املركز االول يف اال�ش���ابيع 
االول���ى من عر�ش���ه مناف�ش���ا بذلك 
العاملي���ة  االف���الم  م���ن  العدي���د 

الفيل���م  عر����س  والزال  ال�ش���هرية 
م�ش���تمرا. وكان الغري���ر والرميث���ي 
قد �ش���اركا يف افتتاح احللي هايرب 
مارك���ت يف جمم���ع �ش���رتة التجاري 

ح�رصه جمهور غفري.

اأ�سامة املاجد

• را�شد جنم 	

• جانب من االأم�شية 	

انا ل�شت �رصيرة ولكني طيبة.. انها الفنانة فاطمة ال�شفي، 
وا�ش���فًة نف�ش���ها باأنه���ا ال حتمل ����رصاً، لكنها يف الوقت نف�ش���ه 
لي�ش���ت طيبة اإلى حد اال�شت�ش���الم، مزيحًة ال�ش���تار عن اأن هذه 
ال�شخ�شية لي�شت �شخ�شيتها احلقيقية يف الواقع، بل اإنه الدور 

الدرامي الذي ت�شتعد لتاأديته يف م�شل�شلها املقبل!
ويف ت�رصيح ك�شفت فاطمة ال�شفي النقاب عن اأنها تعي�س 
اأج���واء من ال�ش���عادة حالياً، اإثر و�ش���ولها اإلى اأر����س الكويت، 
عائدًة من جولة �ش���ياحية ق�ش���تها برفقة �ش���ديقاتها يف عدد 
م���ن الدول االأوروبية... وتتاأه���ب ملزاولة عملها الفني، وقراءة 

الن�شو�س املعرو�شة عليها.
وحتدثت ال�ش���في عن م�شل�شلها اجلديد يا عزوتي قائلة: 
ه���و عمل اجتماعي، ومن خالله اأج�ش���د دور امراأة لي�ش���ت �رصيرة 
ولكنها لي�ش���ت طيبة، فهي اأحياناً تبدو وادعًة م�شاحمة، لكنها 

�رصع���ان ما تع���ود لتتمرد وتواج���ه االآخرين بقوة اأحيان���اً اأخرى، 
مكملًة: اإن هناك حدثاً مهماً يف منت�ش���ف االحداث يغري حياتي، 
وكذلك يقلب مالمح �شخ�ش���يتي راأ�شا على عقب... والعمل من 
تاألي���ف م���رمي القالف واإخراج من���اف عبدال وه���و بطولة اإلهام 

الف�شالة وخالد اأمني واآخرين .
واأكملت ال�ش���في: من بع���د م�شل�ش���ل )كان يف كل زمان( 
ال���ذي قدمناه ع���رب قناة )ال���راي(، من بطول���ة الفنانة الكبرية 
�ش���عاد عبداهلل - حيث ج�ش���دُت ع���دداً من ال�شخ�ش���يات خالل 
حلقات امل�شل�ش���ل - �رصت اأحر�س على اأن اأختار الدور اجلديد 
الذي ينا�شب يف قيمته ما �شبق اأن قدمته، بحيث ميثل اإ�شافة 
اإلى م�شواري، كما اأراعي �رصورة اأن اأختار ال�شيء املغاير �شماناً 

للتنويع يف �شخ�شياتي.
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ثغرة �أمنية يف نظام ت�شغيل “ماك”
رج����ح باحث����ون اأن اأجه����زة كمبيوتر ماك م����ن اإنتاج �رشكة اأبل تواج����ه تهديدا اأمنيا ب�ص����بب تقادم 
اأحد الربجميات التي ت�ص����اعد يف عملها. وفح�ص����ت موؤ�ص�صة ديو �ص����يكيوريتي، املتخ�ص�صة يف جمال 
الأمن الإلكرتوين، 74 األف كمبيوتر من طراز ماك، لتجد اأن ن�ص����بة 4.2 % تعمل باإ�ص����دارات غري اآمنة 
من الربنامج. وتوقعت املوؤ�ص�ص����ة اأن الن�ص����بة يف اأجهزة الكمبيوتر من طراز ماك على م�ص����توى العامل 

�صتكون مماثلة، واأن م�صتوى اخلطر يزيد بني اأجهزة �صطح املكتب الأخرى.
ورحبت اأبل بنتائج البحث، موؤكدة اأنها تعمل على حت�صني عمليات حتديث الأجهزة التي تنتجها.
وقال ريت�س �ص����ميث، رئي�س ق�صم الأمن يف ديو �صيكيوريتي، اإنه “اجلزء الأول من ال�صفرة الذي 

يبداأ العمل مبجرد ال�صغط على مفتاح الت�صغيل”.
وقالت اأبل يف بيان اأ�ص����درته بهذا ال�ص����اأن “نقدر عمل ديو والنق����اط التي ركزت عليها، ونعترب 

الق�صية التي اأثارتها ق�صية ت�صغل ال�صناعة باأكملها”.

�ل�شجن و�لغر�مة لـ “�أ�شو�أ �أم” يف �أمريكا

َحْمــل �مل�شرتيــات ميكــن �أن يح�شــن قــوة كبــار �ل�شــن
خل�ص���ت درا�ص���ة حديثة اإلى اأن حمل م�صرتيات 
خالل الت�ص���وق اأو القيام باأعمال الب�ص���تنة اأو الكن�س 
ميكن اأن ت�ص���اعد كبار ال�ص���ن يف العي�س حياة �صحية 
لفرتة اأطول، ح�صب خرباء بارزين يف العالج الطبيعي.
وحذر هوؤلء اخلرباء ماليني من كبار ال�صن باأنهم 
يخاطرون بال�شقوط اأر�شا لأنهم ف�شلوا يف املحافظة 
عل���ى قوتهم. وق���ال اخلرباء ب���اأن ربع م���ن جتاوزت 
اأعماره���م 65 عاما ل يقومون ب�اأي متارين ريا�ص���ية 

للحف���اظ عل���ى قوته���م. ح�ص���ب جمعي���ة املعاجلني 
الطبيعيني. وحذر اخلرباء من اأن الت�ص���وق عن طريق 
الإنرتن���ت يعن���ي اأن ع���ددا اأقل من النا����س يحملون 

اأغرا�صهم اإلى منازلهم.
ويقول املعاجلون الطبيعيون اإنه ل يوجد اإدراك 
كاف للحاج���ة اإل���ى حمافظة الأ�ص���خا�س على قوتهم 

وهم يتقدمون يف العمر.
اإر�ص���ادات هيئ���ة ال�ص���حة العام���ة يف  وت�ص���ري 

بريطانيا اإلى متابعة جل�صتني للتقوية اأ�صبوعيا مثل 
التمارين الريا�صية مع حمل الأوزان، اأو حمل الأج�صام 

الثقيلة مثل م�صرتيات البقالة.
وخل�ص���ت درا�ص���ة �ص���ملت اأكرث من 2000 من 
كبار ال�صن اإلى اأن نحو ربعهم ل يقومون باأي متارين 

ريا�صية للتقوية على الإطالق.
واأ�ص���افت الدرا�صة اأن نحو �صخ�س من جمموع 5 
اأ�ص���خا�س ل يعرفون كيف يقومون به���ا، بينما قال 

عدد مماثل اإنه ل يرغب يف القيام بهذه التمارين.
ويكلف �ش���قوط اأغلبي���ة كبرية من كبار ال�ش���ن 
واإ�ص���ابتهم بك�ص���ور يف منطقة الورك هيئة ال�ص���حة 
العامة “ان ات����س ا�س” نحو بليون جنيه اإ�ص���رتليني 

�صنويا.
وقال املعاجل���ون الطبيعي���ون اإن احلفاظ على 
قوتهم ميكن اأن ي�ش���اعد يف جتنب ال�شقوط واأ�شكال 

اأخرى من �صوء ال�صحة.

جنــوب  يهــز  زلــز�ل 
غرب �ل�شني

هز زل����زال بقوة 5.5 درج����ة اإقليم 
�صيت�ص����وان يف جن����وب غ����رب ال�ص����ني 
اأم�س ال�صبت ووردت تقارير اأولية عن 
حدوث اأ�رشار طفيفة يف املنطقة التي 

عادة ما ت�صهد زلزل.
وقال����ت هيئة امل�ص����ح اجليولوجي 
الأمريكي����ة اإن الزل����زال وق����ع على بعد 
78 كيلومرتا غربي مدينة قوانغيوان. 
واأ�صافت الهيئة اأن الزلزال كان على 

عمق ع�رشة كيلومرتات.
وق����ال �ص����كان عل����ى مقرب����ة م����ن 
مركز الزلزال على و�ص����ائل التوا�ص����ل 
الجتماع����ي اإنهم �ص����عروا بالهزة ون�رش 
البع�س �ص����ورا لأ�صخا�س يهرعون من 

املباين.
وقال����ت حكوم����ة �صيت�ص����وان اإنها 
علقت بع�س خدمات ال�صكك احلديدية 
لإج����راء فحو�ص����ات ال�ص����المة الالزم����ة 
لكنها مل تتل����ق اأي تقارير عن انقطاع 
التيار الكهربي يف اأي منطقة بالإقليم.

دمــى عمالقــة جتوب 
�شو�رع جنيف

جتمع ح�ص����د كبري يف �صوارع جنيف 
اجلمعة مل�ص����اهدة دميتني عمالقتني 

جتوبان �صوارع عا�صمة �صوي�رشا.
و�صارك ع�رشات الفنانني يف حتريك 
دمية بارتفاع 8 اأمتار جت�ص����د دور جدة 
عمره����ا 83 عام����ا، واأخ����رى ارتفاعها 6 
اأمت����ار جت�ص����د حفيدته����ا البالغ����ة من 

العمر 5 �صنوات.
والدميتان العمالقتان من اإبداعات 
فرقة رويال دو لوك�س مل�رشح ال�صارع، 
وتوقفت����ا يف اأماك����ن خمتلفة يف جنيف 
لتن����اول احلل����وى اأو قي����ادة دراج����ات 
عمالقة، فيما �ص����ارت فرقة مو�صيقية 

خلف الدميتني.
التح�ص����ري له����ذا العر�س  ويحتاج 
بني عامني و3 اأعوام و�ص����وف ي�ص����تمر 

حتى اليوم الأحد.
وقال����ت ريجاين، وهي من �ص����كان 
جني����ف، اإنها كان����ت غري متحم�ص����ة يف 
لكنه����ا  العر�����س  مل�ص����اهدة  البداي����ة 
انبه����رت بالدميت����ني اللت����ني تبدوان 

طبيعيتني.
اأن ي�ص����اهد نح����و  وم����ن املتوق����ع 
مليون �صخ�س العرو�س التي تقدم يف 

�صوارع جنيف على مدى 3 اأيام.
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اأعلنت ال�ص���لطات الأمريكية اأن حكما بال�ص���جن �ص���در بحق امراأة م���ن ولية اأيوا 
ترك���ت اأطفالها الأربع���ة مبفردهم يف املنزل حت���ى تقوم بجولة �ص���ياحية يف اأوروبا 

ت�صتغرق 11 يوما، بعدما دانها الق�صاء بتهمة تعري�س اأطفال للخطر.
و�ص���افرت الأم وتدعى اإيرين يل ماكه )30 عاما( من مدينة جون�ص���تون يف ولية 
اأيوا الأمريكية اإلى اأملانيا يف 20 �صبتمرب دون اأن توفر رعاية لأطفالها وهم 4 بينهم 

اثنان يبلغان من العمر 12 عاما واآخر عمره 7 �صنوات والطفل الرابع 6 �صنوات.
وقالت �رشطة جون�ص���تون اإن م�صد�صا كان يف املنزل، واإنها نقلت رعاية الأطفال 
اإل���ى اأفراد يف العائلة، فيما اأظهر موقع �ص���جن مقاطعة بولك على الإنرتنت اأن ماكه 

حمتجزة حلني �صداد كفالة قدرها 9 اآلف دولر.

بينو�شيه تغني ل�شحايا �لكو�رث �لطبيعية

بين ترامب وميركل
تباين موقفي الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وامل�صت�ص���ارة الأملانية اأجنيال مريكل 
ب�ص���اأن مل���ف الهج���رة خلق نوعا م���ن الفتور يف العالق���ات بني الزعيمني على امل�ص���توى 
ال�صخ�ص���ي، اإذ مل يخِف ترامب بغ�ص���ه ملريكل حني قال �رشاحة “اأنا ل�ص���ت من املعجبني 
به���ا )مريكل(؛ لأنها �ص���محت لأكرث من مليون لجئ بدخ���ول بالدها يف العام 2015، اإنها 

بذلك اأهانت اأملانيا”.
ويف املقابل و�صفت امل�صت�صارة الأملانية، اأثناء قمة جمموعة الدول ال�صبع يف اإيطاليا 
ماي���و املا�ص���ي، اأمريكا حتت قي���ادة ترامب باأنه���ا “مل تعد �رشيكا يع���ول عليه”، موجهة 
له �ص���يال من النتقادات ب�ص���بب ت�رشيحاته، التي و�ص���فتها بالهراء، عن الناتو، ورف�صه 
لتفاق���ات باري�س ب�ص���اأن املناخ، واإعجاب���ه “غري املفهوم”، على ح���د تعبريها، بالرئي�س 

الرو�صي فالدميري بوتني.
بالطبع ال�ص���حافة الأمريكية ل ترتك فر�ص���ة كهذه اإل وانتقدت ترامب و�صككت يف 
قدرته على قيادة بالد العم �ص���ام يف مرحلة حرجة ت�ص���هدها اأمريكا على �صعيد ال�صيا�صة 
اخلارجية. ويف اإطار الت�ص���يد لكل �ص���اردة وواردة من قول وفعل وحتى اإمياءة ميكن اأن 
توؤخذ على ترامب، اأبرزت و�ص���ائل الإعالم الأمريكي ما و�ص���فته بتجاهل ترامب م�صافحة 
يد مريكل املمدودة اإليه عندما التقيا يف البيت الأبي�س مار�س املا�ص���ي، ودافع ترامب 

عن نف�صه قائال اإنه مل ي�صمعها وهي تدعوه للم�صافحة!
رمب���ا كان ترامب مينِّي النف�س بتعر�س مريكل للهزمية يف النتخابات الأملانية اأمام 
مناف�ص���ها زعيم “احلزب الدميقراطي الجتماعي” مارتن �صولتز؛ كونه من اأ�صد منتقدي 
�صيا�ص���ة “الأب���واب املفتوحة” الت���ي تنتهجها مريكل، فوجود �ص���ولتز عل���ى راأ�س هرم 
القي���ادة يف اأوروب���ا من �ص���اأنه اأن يخفف ال�ص���غط الواقع على ترامب؛ ب�ص���بب تعامله مع 
مل���ف الهج���رة، واأن يرفع عنه حرج ت�ص���ديد القيود على املهاجري���ن، فيما تفتح مريكل 
عل���ى اجلهة الأخرى من الأطل�ص���ي ذراعيها لهم. بعد فوز م���ريكل بولية رابعة يوم الأحد 
املا�ص���ي �ص���ارع قادة العامل اإلى تهنئة زعيمة اأكرب دولة اأوروبية وربان �ص���فينة اليورو، 
فيما لحظت ال�ص���حافة الأملانية تاأخر تهنئة الرئي�س الأمريك���ي، ليبداأ الإعالم الأمريكي 
يف توجيه �ص���هامه اجلاهزة �ص���وب ترامب، م�ص���تخدما كل ما تي�رش له م���ن عبارات القدح 
املبتك���رة يف حقه. قبل اأن ي�ص���ل اجلدل اإلى حد الإرباك، فع���ل ترامب ما يتعني على اأي 
رئي�س اأمريكي فعله، وات�ص���ل م�صاء اخلمي�س املا�صي مبريكل ليهنئها بالفوز، واإن كان 
فعلها على م�ص����س، يبقى اإعالء امل�ص���لحة الوطنية اأهم عند الدول الكربى من اأي �صيء 
اآخر، فالت�ص���ال، رغم تاأخره، قد مت، والأهم ما دار خالله من مباحثات حول ق�صايا تتعلق 

مب�صتقبل منطقتنا، وتوؤثر على حا�رشها.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س ح�صن بوجه عام مع بع�س 
ال�صحب احيانا،  ولكنه رطب مع فر�صة 

لت�صكل �صباب خفيف عند الفجر. 

الرياح �صمالية �رشقية بوجه عام من 
10 اإلى 15 عقدة،  ولكنها متقلبة 

الجتاه من 5 اإلى 10 عقد خالل الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني عند ال�صواحل، 
ومن 2 اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 38 درجة مئوية وال�صغرى 27 درجة.

�ص���اركت املغنية الأمريكية بينو�ص���يه بالغناء باللغة الإ�ص���بانية يف توزي���ع جديد لأغنية 
Mi Gente )�صعبي( من املقرر اأن يذهب ريعها ل�صحايا كوارث طبيعية �رشبت املك�صيك 
ومنطق���ة الكاريب���ي يف الآون���ة الأخرية. وقد �ص���جلت الأغني���ة 100 األف م�ص���اهدة على موقع 

يوتيوب بعد مرور 30 دقيقة على ن�رشها.

طالب يلوحون باألعالم المؤيدة الستقالل 
كاتالونيا اثناء تظاهرة ضد محاولة 

الحكومة اإلسبانية وقف االستفتاء على 
تقرير مصير اإلقليم )غيتي(
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