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البحرين” “زين  اأرباح  دينار  مليون   2.3

ارتفاع الفائدة على القرو�ض امل�صرفية 35 %

املنام���ة – زين: اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة “زين البحرين” 
ال�شيخ اأحم���د بن علي اآل خليفة عن نتائجه���ا املالية لفرتة الأ�شهر 
ال�شتة الأولى املنتهية يف 30 يونيو 2018، اإذ �شجلت ال�رشكة ن�شب 
من���و يف حج���م اأرباحها ال�شافية عن هذه الف���رتة بلغت 2.33 مليون 
دينار )6.16 مليون دولر (، حمققة بذلك ن�شبة زيادة بلغت 61 % 

مقارن���ة مببلغ 1.45 مليون دين���ار )3.84 مليون دولر( عن 
الفرتة نف�شها من العام 2017.

رفع���ت البن���وك البحرينية مع���دلت الفائدة 
ب�ش���كل ملحوظ يف الن�شف الأول من العام اجلاري 
يف الوق���ت الذي تواكبت اخلطوة مع ارتفاع ن�شبة 
الفائ���دة التي تقدمه���ا احلكومة عل���ى ال�شندات 

واأذونات اخلزانة.

وتاأث���رت ن�شب���ة الفوائ���د يف البحري���ن برفع 
الحتياط���ي الفيدرايل الأمريك���ي لن�شب الفوائد 
على الدولر الأمريكي، والتي ترتبط بها الدينار.

وارتفع���ت الفوائ���د عل���ى القرو����س الت���ي 
تقدمه���ا البن���وك لل�رشكات بنح���و 35 %، يف حني 

ارتفع���ت الفوائ���د التي يح�ش���ل عليها 
املودعون يف البنوك. 
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10• عنا�رش من احلوثيني )اأر�شيفية(	

ال�صعودية تطالب جمل�ض الأمن بالتحرك �صد احلوثيني
دبي - قناة العربي���ة: اأر�شلت اململكة العربية 
ال�شعودية، عرب �شفريها لدى الأمم املتحدة عبداهلل 
املعلم���ي، ر�شال���ة اإلى جمل�س الأم���ن، تعر�س فيها 
اأدلة عل���ى تورط ميلي�سيات احلوث���ي يف ا�ستهداف 
م�شت�شفى احلدي���دة ومواقع مدنية اأخرى، اخلمي�س، 
بقذائف هاون، مطالبة اإي���اه باتخاذ اإجراءات فورية 
�ش���د امليلي�شي���ات لن���زع تر�شانته���ا م���ن الأ�شلحة 
الناط���ق  ال�شل���ة. وكان  الق���رارات ذات  وتطبي���ق 
با�ش���م حتالف دعم ال�رشعية، العقيد تركي املالكي، 
ق���د اأورد، اجلمع���ة، اأدلة تثبت ت���ورط احلوثيني يف 
ا�شتهداف املدنيني يف حمافظة احلديدة، موؤكدا اأن 
امليلي�شيات اأطلق���ت قذائف الهاون من مقر الأمن 
املرك���زي عل���ى امل�شت�شف���ى، بالتزامن م���ع اإحاطة 
املبعوث الأممي يف جمل�س الأمن بالو�شع يف اليمن.

احلوثي���ني  ا�شته���داف  املالك���ي  اأدان  كم���ا 
م�ست�سف���ى الث���ورة و�س���وق ال�سم���ك يف احلدي���دة 
بالهجوم الذي راح �شحيته ع�رشات املدنيني، موؤكداً 

عدم �ش���ن مقات���ات التحالف اأي���ة �رشبات 
14جوية على املدينة.

وزير الطاقة ال�سعودي: ا�ستئناف نقل 
�سحنات النفط عرب باب املندب

املحفوظ لـ “$”: ل�سرف مكافاآت تقديرية 
للرائدات واإخ�ساعهن ملظلة التقاعد

م�سواره  ال�ساب” ي�ستهل  ال�سالوي  “الأحمر 
مبالقاة املنتخب النيوزلندي

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

علي الفردان

حان وقت احل�صاب لكل نظام رعى الإرهاب
املوؤ�سرات تنبئ بتغيريات يف اإيران... عبداهلل بن اأحمد:

املنامة - “درا�شات”: اجتمع رئي�س جمل�س 
اأمناء مركز البحري���ن للدرا�شات ال�شرتاتيجية 
والدولية والطاق���ة “درا�شات” ال�شيخ عبداهلل 
ب���ن اأحمد اآل خليف���ة، خال زيارت���ه جلمهورية 
اإندوني�شي���ا، مع نائب رئي����س مركز الدرا�شات 
م���كارم ويبي�شونو،  ال�شرتاتيجي���ة والدولي���ة 

وذلك يف مقر املركز يف جاكرتا.
وتن���اول ال�شيخ عبداهلل ب���ن اأحمد، الأبعاد 
الأمني���ة ملنطق���ة اخللي���ج العرب���ي، مبيًن���ا اأن 
املنطق���ة مقبل���ة عل���ى تغ���ريات ا�شرتاتيجية 
مهمة يف ظ���ل التط���ورات اجلاري���ة، ويف �شوء 
عملية الفرز احلا�شلة يف املواقف والتوجهات، 
وهناك موؤ�رشات جدي���ة تنبئ بتغيريات جذرية 
يف اإيران، فقد انتهى زمن ا�شتغال ال�شعارات 
اجلوف���اء والعن�رشية بع���د اأن اأ�شبحت احلقائق 
جلي���ة اأم���ام اجلميع، وج���اء وق���ت احل�شاب يف 
الداخ���ل وعلى م�شتوى املجتم���ع الدويل، لكل 
نظ���ام اختار اإره���اب الدولة ورعاي���ة ال�شبكات 
ا�شتق���رار  لزعزع���ة  الإرهابي���ة  وامللي�شي���ات 
التحال���ف  اأن  اإل���ى  م�ش���رًيا  املنطق���ة،  دول 
الإ�شام���ي الع�شكري ملحاربة الإرهاب، بقيادة 

ال�سعودي���ة، ميثل �سمام اأم���ان حلماية م�سرية 
الدول املعتدلة نحو مزيد من التقدم والتنمية 

ورخاء �شعوبها.

واتف���ق اجلانبان على تبادل الزيارات بني 
اخلرباء يف املركزين، واإعداد درا�شات 

وم�شاريع م�شرتكة.

• رئي�س جمل�س اأمناء  “درا�شات” جمتمعا مع نائب رئي�س مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية الإندنوني�شي	
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تنفيًذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

�صرف اأجور متاأخرة لعمال �صركة اإن�صائية

ال�صيل ووادي  بقاليل  وحدة   422 “الإ�صكان” تنفذ 

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  باإ����رشاف  الجتماعي���ة: 
الجتماعي���ة، مت مببن���ى ال���وزارة ����رشف الرواتب 
املتاأخ���رة لإحدى ����رشكات املق���اولت الن�شائية، 
وذلك بع���د جناح جه���ود ال���وزارة التن�شيقية مع 
اإدارة ال�رشكة ل�رشف م�شتحقات العاملني بال�رشكة 
كافة يف الفرتة املا�شية، وانتظام �رشف الرواتب 
الاحق���ة بح�ش���ب املوع���د املق���رر له���ا. ويف هذا 
ال�شياق، اأ�شاد حميدان بتوجيهات رئي�س الوزراء 

�شاح���ب ال�شمو امللكي الأم���ري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة حل���ل م�شكلة �رشف الأجور فورا، واتخاذ 
الإج���راءات الازم���ة الت���ي تكف���ل �ش���داد الأجور 
املتاأخ���رة، موؤك���دا حر����س احلكومة عل���ى �شمان 
حقوق العم���ال و�ش���ون املكت�شب���ات املتحققة، 
واللتزام بالت�رشيع���ات العمالية التي تعد املظلة 
القانوني���ة للمحافظة على هذه احلق���وق، م�شيدا 

ال�رشك���ة  جان���ب  م���ن  الت���ام  بالتع���اون 
للو�شول اإلى ت�شوية هذا املو�شوع.

املنام���ة - وزارة الإ�ش���كان: اأبرمت وزارة 
الإ�ش���كان اتفاقي���ة الإ����رشاف واإدارة العق���ود 
مل�رشوع���ْي وادي ال�شيل وق���ايل الإ�شكانيني 
مع مكتب الطراز للت�شميم املعماري وبكلفة 
1،220،464 مليون دينار مبنحة من اململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة حت���ت مظلة 

برنامج التنمية اخلليجي.
احلم���ر  با�ش���م  الإ�ش���كان  وزي���ر  و����رشح 
عل���ى هام�س مرا�ش���م توقيع التفاقي���ة، باأن 
التفاقي���ة ن�شت على تكلي���ف مكتب الطراز 

422 وح���دة  للت�شمي���م املعم���اري بتنفي���ذ 
�شكني���ة مبوق���ع كل من م����رشوع وادي ال�شيل 
الإ�شكاين وم�رشوع ق���ايل الإ�شكاين مع تنفيذ 
اأعمال البنية التحتية الثانوية لكال املوقعني 
عل���ى م���دار 36 �شه���ًرا، م�شرًيا اإل���ى اأن قيمة 
امل����رشوع بلغ���ت 26،46 ملي���ون دين���ار )70 
مليون دولر(.واأ�شاف اأن هذه اخلطوة جاءت 
بع���د اأن متَّ ط���رح مناق�ش���ة بن���اء الوح���دات 

ال�شكنية بامل�رشوعني وفتح عطاءاتها 
يف الربع الثاين من العام اجلاري.
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ق���ال رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�شح���ة 
ال�شيخ حممد ب���ن عبداهلل اآل خليفة، اأن م�رشوع 
ال�شمان ال�شح���ي، الذي �شيبداأ تطبيقه مطلع 
الع���ام 2019، �شيق���دم خدم���ات �شحية ذات 
ج���ودة عالية، من خ���ال رزم عاجي���ة متعددة 

جلميع املواطنني واملقيمني.
ال�شحي���ة  ال���رزم  جمموع���ة  اأن  واأو�ش���ح 
“الإلزامية” اخلا�شة ت�شمل العاملني الأجانب، 
حيث �شيت���م حتديد عم���ر امل�شتفيد من هذه 
اخلدمة وت�شمل الرزمة العاج يف ال�شحة الأولية 

ويف الط���وارئ عند احلاج���ة ويف امل�شت�شفيات 
عن���د التحويل من اأطب���اء ال�شح���ة الأولية، ول 
ت�شمل الولدة لل�شيدات ول عمليات التجميل. 
ويف للرزم���ة ال�شحي���ة اخلا�شة بال���زوار، قال: 
“ي�شب���ح الزائ���ر للمملكة م�ش���وؤول عن �شداد 
ع���ن  الإلزام���ي  ال�شح���ي  ال�شم���ان  ا�ش���رتاك 
نف�شه ومن يعوله من ال���زوار لتغطية املنافع 
املق���ررة يف الرزم ال�شحي���ة للزوار طيلة فرتة 
اإقامته يف اململك���ة، وتقت�رش املنافع ال�شحية 
عل���ى احل���الت الطارئ���ة والإ�شاب���ات الناجتة 

ع���ن احل���وادث و�شيتم حتدي���د احلد 
الأق�شى ملبلغ التغطية التاأمينية.

رزمة الأجانب ل ت�سمل الولدة والتجميل... حممد بن عبداهلل:

 الزائر م�صوؤول عن �صداد ا�صرتاك ال�صمان ال�صحي

• ال�شيخ حممد بن عبداهلل	 7 عبداجلبارحّماد...
مغـامــر مــن ال�صــفــر

لقاء األحد
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بدور املالكي

• ال�شيخ اأحمد بن علي	
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“�صباب 2030” ت�صتقبل ال�صالح ومديرا بـ “ال�صحة العاملية”

“اخلارجية” تدين الهجوم الإرهابي يف اأفغان�صتان

“الإ�صكان” تنفذ 422 وحدة بقاليل ووادي ال�صيل

اإن�صاء �صوق لل�صمك مبرفاأ ع�صكر لل�صيادين

باتفاق مع “الطراز للت�شميم” وبكلفة 1.2 مليون دينار

�شمن خطة تطوير املرافئ... وكيل “الزراعة”:

املنامة - وزارة االإ�شكان: اأبرمت وزارة االإ�شكان 
اتفاقية االإ�رشاف واإدارة العقود مل�رشوعْي وادي ال�شيل 
وق���اليل االإ�شكاني���ن م���ع مكت���ب الط���راز للت�شميم 
املعم���اري وبكلفة 1،220،464 ملي���ون دينار مبنحة 
من اململكة العربي���ة ال�شعودية ال�شقيقة حتت مظلة 
برنام���ج التنمية اخلليجي. و�رشح وزير االإ�شكان با�شم 
احلم���ر عل���ى هام����س مرا�شم توقي���ع االتفاقي���ة، باأن 
االتفاقية ن�شت على تكليف مكتب الطراز للت�شميم 
املعم���اري بتنفي���ذ 422 وح���دة �شكني���ة مبوقع كل 
م���ن م����رشوع وادي ال�شي���ل االإ�شكاين وم����رشوع قاليل 
االإ�ش���كاين مع تنفي���ذ اأعمال البنية التحتي���ة الثانوية 
لكال املوقعن عل���ى مدار 36 �شهًرا، م�ش���ًرا اإلى اأن 
قيمة امل�رشوع بلغت 26،46 مليون دينار )70 مليون 
دوالر(. واأ�ش���اف اأن ه���ذه اخلطوة ج���اءت بعد اأن متَّ 
ط���رح مناق�شة بن���اء الوحدات ال�شكني���ة بامل�رشوعن 
وفت���ح عطاءاتها يف الرب���ع الثاين من الع���ام اجلاري، 

موؤك���ًدا باأن���ه كان اأقل عطاء بنح���و 12.1 مليون ريال 
�شعودي )ما يعادل 1.2 مليون دينار( ملكتب الطراز 
للت�شمي���م املعماري، يف ح���ن اأكربها 27.87 مليون 
ريال �شعودي تقريًبا )ما يعادل 2.79 مليون دينار(. 
وتابع الوزير اأن م�رشوع تنفيذ هذه الوحدات ال�شكنية 
مب�رشوع���ْي وادي ال�شي���ل وقاليل يعد �شم���ن م�شاريع 
برنامج عمل الوزارة لبناء 25 األف وحدة �شكنية، ِوْفًقا 

لاللتزام اخلا�س بقط���اع ال�شكن االجتماعي الوارد يف 
برنامج عمل احلكومة، وموا�شلة التزامها نحو حتقيق 
ه���دف اإجن���از 40 األ���ف وح���دة �شكنية �شم���ن االإطار 
الزمن���ي املحدد ح�شب توجيهات عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ب�شاأن االإ�رشاع 
يف تنفي���ذ 40 األف وحدة �شكنية باأ�رشع وقت ممكن يف 

جميع حمافظات اململكة.

املنام���ة - وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: اأعلن وكي���ل الزراعة والرثوة 
البلدي���ات  و�شئ���ون  االأ�شغ���ال  ب���وزارة  البحري���ة 
والتخطيط العمراين ال�شيخ حممد بن احمد اآل خليفة 
ع���ن اأن الوزارة �شتقوم باإن�شاء �شوق لل�شمك يف مرفاأ 
ع�شك���ر لل�شيادي���ن، وذلك على غرار �ش���وق ال�شمك 

مبرفاأ احلد ومرفاأ البديع.
وتفق���د خالل جول���ة يف مرفاأ ع�شك���ر لل�شيادين 
برفق���ة عدد من امل�شئولن يف الرثوة ال�شمكية �شر 
العمل يف املرفاأ، ووجه اإل���ى الوقوف على احتياجات 

ال�شيادين والعاملن فيه.
وذك���ر اأنه “�شيت���م تقدمي خدم���ات اإ�شافية يف 
املرف���اأ انطالقاً م���ن ال�رشاكة مع القط���اع اخلا�س مبا 
يرف���ع من جودة وتنوع اخلدمات املقدمة لل�شيادين 

ومرتادي املرفاأ، تكون وفق���ا لالإجراءات وال�شوابط 
املعمول فيها يف هذا ال�شاأن”.

واأكد وكيل الزراعة والرثوة البحرية، اأن الوزارة 

وبتوجيهات من احلكومة، تويل اهتماًما بالًغا مبرافئ 
ال�شيادي���ن لتطويره���ا واالرتق���اء باخلدم���ات، مب���ا 
يواكب اأهمية ه���ذا القط���اع ودوره اال�شرتاتيجي يف 

االأمن الغذائي.
وق���ال اإن الوزارة ت�ش���ع على قائم���ة اأولوياتها 

تطوير املرافئ مبختلف مناطق البحرين.
واأو�ش���ح “اإن 135�شي���اًدا ي�شتفيدون من مرفاأ 
ع�شك���ر، باالإ�شافة اإل���ى بع�س ال����رشكات التي تقوم 
بجمع حم�شول ال�شي���د من �رشطان البحر )القباقب(، 

كما يتوفر مكتب ملوظفي خفر ال�شواحل”.
وذك���ر “اأن املرفاأ يت�شمن 162 خمزًنا و4 ور�س 
و4 حم���الت، و�شال���ة لل�شيادي���ن، ف�شالً ع���ن توفر 
حو�س للقوارب يت�ش���ع اإلى 170 قارًبا، اإلى جانب 4 

مرافق عامة”.

املنام���ة - وزارة ال�شح���ة: يف اهتمامه���ا 
ا  با�شتقطاِب خمتلف اجلهات الّر�شمّية وحر�شً
عل���ى اإيج���اِد توا�ش���ٍل فّع���ال ما بينه���ا وبن 
2030”، ا�شتقبلت املدينة  “مدين���ِة �شب���اب 
يوم االأربعاء املا�ش���ي وفًدا من وزارة ال�ّشحة 
برئا�ش���ة الوزي���رة فائق���ة ال�شال���ح واملدي���ر 
االإقليم���ّي ل����رشق املتو�ّشط مبنّظم���ة ال�ّشحة 
العاملّي���ة اأحم���د املنظ���ري، وذل���ك لالط���الع 
على جترب���ة املدين���ة التي اأطلق���ت ن�شختها 
الّتا�شع���ة هذا الع���ام مبركز البحري���ن الّدويّل 
للمعار�س واملوؤمترات بالّتع���اون مع ال�رّشيك 
اال�شرتاتيجّي )متكن(. وقد اّطلع الوفد على 
خمتل���ف الربامج الت���ي تقّدمه���ا املوؤ�ّش�شات 
الّتدريبّي���ة املتنّوع���ة، وتعّرف���وا على خمتلف 
الّنتاج���ات واالإبداع���ات ال�ّشبابّية خالل اجلولة 
الّتعريفّية التي قّدم فيها املنّظمون وال�ّشباب 

�رشًحا مف�ّشالً ع���ن اأق�شام وموؤ�ّش�شات املدينة، 
وم���ا حتر�ُس عل���ى الرّتويج له م���ن مكت�شبات 
ومه���اراٍت وعلوم لل�ّشباب امل�ش���ارك. واأّكدت 
ال�شالح اأن وزارة ال�شحة حتر�ُس للعام الثالث 
عل���ى الت���وايل عل���ى امل�شارك���ة يف فعالي���ات 
مدينة �شباب 2030، به���دف الرتويج لأمناط 
احلياة ال�شحية والتاأكيد على العناية الذاتية 
للحفاظ عل���ى ال�شحة والتقليل م���ن االإ�شابة 
باالأمرا����س املزمن���ة غ���ر ال�شاري���ة، واأكدت 
اهتمامه���ا بتحفيز ال�شب���اب، وتنمية مواهبهم 
وطاقاته���م االإنتاجية واالإبداعي���ة، واإعدادهم 
للم�شاركة بفعالية يف برامج التطوير ال�شحية 
بالقطاع���ن احلكومي واخلا����س، م�شرة اإلى 
حر�س الوزارة عل���ى اإقامة املزيد من الربامج 
وال���دورات التدريبية املتخ�ش�ش���ة بالتعاون 

مع املوؤ�ش�شات ال�شحية يف كال القطاعن.

املنام���ة - بن���ا: اأدان���ت وزارة خارجي���ة 
مملكة البحري���ن ب�شدة يف بيان اأم�س، الهجوم 
االإرهابي الذي ا�شتهدف م�شجًدا باإقليم بكتيا 
بجمهورية اأفغان�شتان االإ�شالمية، واأ�شفر عن 
وق���وع الع�رشات من القتل���ى واجلرحى، معربة 
ع���ن بالغ التع���ازي واملوا�ش���اة الأهايل وذوي 
ال�شحاي���ا ومتنياتها بال�شف���اء العاجل جلميع 
امل�شاب���ن ج���راء ه���ذه اجلرمي���ة االإرهابي���ة 
االآثمة التي تتنافى مع كافة املبادئ الدينية 

واالإن�شانية واالأخالقية.
واأك���دت وزارة اخلارجي���ة وق���وف مملكة 
البحرين مع جمهوري���ة اأفغان�شتان االإ�شالمية 
يف مواجه���ة االإرهاب، جم���ددة موقف اململكة 
الرا�شخ والراف�س لكل �شور العنف واالإرهاب 
والداع���ي اإلى �رشورة تكات���ف جهود املجتمع 
ال���دويل على كاف���ة امل�شتويات مب���ا ي�شمن 
اجتثاث هذه االآفة اخلطرة التي تهدد جميع 

دول العامل وجتفيف منابع متويلها.

• االإ�شكان تربم اتفاقية مع مكتب الطراز للت�شميم املعماري لتنفيذ 422 وحدة �شكنية 	

• وكيل الزراعة يف جولة تفقدية ملرفاأ ع�شكر	

شركة مطار البحرين تطرح مناقصة تطوير وتشغيل 
وحدات املطاعم واملقاهي � صالتي وصول ومغادرة 

املسافرين � مبنى املسافرين اجلديد
 �طرحت شركة مطار البحرين مناقصة متنح مبوجبها حق ا�متياز التجاري غ� احلصري ا

واحد أو أك� من الشركاء التجاريني لتصميم ومتويل وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة وحدات 
املطاعم واملقاهي � صالتي وصول ومغادرة املسافرين � مبنى املسافرين اجلديد  

املزمع إفتتاحه خالل عام 2019 
حيت تشتمل املناقصة على أربع ²الت جتارية للمطاعم واملقاهي: ثالثة منها � صالة 

وصول املسافرين، ²ل واحد � صالة املغادرة 
الفئات املستفيدة من اخلدمات املقدمة ع¸ احملالت التجارية احملددة � هذه 

املناقصة: 

• املسافرون ع
 مطار البحرين الدو� 
• املستقبِلني 

• املوظفون العاملون � مطار البحرين الدو� واجلمهور العام 
على الراغبني � معرفة  تفاصيل إضافية حول هذه املناقصة وعلى الراغبني � املشاركة،شراء 
وثائق املناقصة إلكÁونيا من خالل نظام املناقصات ا�لكÁوÀ التابع جمللس املناقصات واملزايدات

 https://e-tendering.tenderboard.gov.bh وذلك اعتبارÈ من  يوم اÇحد املوافق 5 أغسطس 2018 
كما ميكنهم التواصل مع إدارة الشؤون التجارية والتسويق � شركة مطار البحرين من خالل 
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الدو�رسي رئي�سا لالحتاد الدويل ملنظمات التدريب للمرة الثانية

الواردة لـ “ال�سمالية” من �سكاوى “توا�سل”  اإجناز  100 % 

“اأمنية العا�سمة” تبحث ترتيبات مو�سم عا�سوراء

اأكد اأنه �صي�صتغل كل فر�صة ممكنة للرتويج لوطنه البحرين

بغ�صون 7 �صهور من العام اجلاري... الف�صالة:

ل�صمان ان�صيابية �صري مواكب العزاء

املنام���ة - بن���ا: عل���ى هام����ش اجتماعات 
اجلمعي���ة العمومية لالحت���اد الدويل ملنظمات 
التدريب وتنمية امل���وارد الب�رشية، مت انتخاب 
اإبراهيم الدو�رشي رئي�ًصا ملجل�ش اإدارة االحتاد 
ال���دويل ملنظم���ات التدريب وتنمي���ة املوارد 
الب�رشي���ة؛ اإذ �صيرتاأ����ش هذا االحت���اد العاملي 

وللمرة الثانية.
ويعت���ر الدو����رشي اأول بحرين���ي وعرب���ي 
يف���وز بهذا املن�صب العامل���ي؛ اإذ يعد رئي�ش 
جمل����ش االإدارة املمثل الر�صم���ي لالحتاد اأمام 
���ا املنظم���ات  املنظم���ات العاملي���ة وخ�صو�صً

املنبثقة عن االأمم املتحدة.
و�صب���ق اأن تراأ����ش الدو����رشي االحتاد �صنة 
2005 - 2006، اإذ قام باإعادة هيكلة االحتاد 
من الناحي���ة التنظيمية واالإداري���ة والرقابية، 
مما جع���ل اأع�صاء اجلمعي���ة العمومية يطلبون 
منه العودة لرئا�ص���ة االحتاد الدويل؛ اإذ كانت 

املناف�صة بني 3 من املر�صحني. 
يذكر اأن مملكة البحرين احت�صنت املوؤمتر 
العامل���ي لالحت���اد الدويل وذل���ك �صنة 2002 
و2016، اإذ اأ�ص���اد احل�صور م���ن خمتلف دول 

العامل بح�صن التنظيم واالأداء.
واالحتاد ال���دويل تاأ�ص�ش �صن���ة 1972 يف 
جنيف، وم�صجل �صمن منظمات االأمم املتحدة 
االأهلي���ة، كما اأن���ه م�صجل ر�صمًي���ا يف بريطانيا 
كموؤ�ص�ص���ة غ���ري ربحي���ة ويخ�ص���ع للقوان���ني 
الريطاني���ة ملنظم���ات النفع الع���ام، كما اأنه 
�رشي���ك اأ�صي���ل كا�صت�صاري يف منظم���ة العمل 
الدولية وقدم العديد من البحوث والدرا�صات 

للعديد من املنظمات العاملية وبع�ش الدول.
وميثل االحتاد اأكرث من ن�صف مليون خبري 
ومهت���م بالتدري���ب وتنمية امل���وارد الب�رشية، 

ميثلون اأكرث من 30 دولة حول العامل.
ويف تعليق���ه عل���ى ف���وزه باملن�صب قال 
الدو�رشي “اإنه ل�رشف عظيم يل اأن اأُ�رشّف وطني 
واأمثله يف هذا املحف���ل العاملي، اإذ �صاأ�صتغل 
كل فر�ص���ة ممكنة من اأج���ل الرتويج للبحرين 
ونق���ل ال�صورة العاملية امل�رشِّف���ة التي تتميز 
به���ذا اململك���ة يف جم���االت التدري���ب وتنمية 

املوارد الب�رشية.
يف  متقدم���ة  مراك���ز  البحري���ن  وتب���واأت   
التنمي���ة الب�رشي���ة مقارنة بالعدي���د من الدول 
املتح����رشة، كما اأننا الب���د اأن ن�صيد باخلطوات 
واجلهود التي قامت بها القيادة احلكيمة من 
اأج���ل النهو�ش باالإن�ص���ان البحريني، مما جعله 
متمي���زا يف �صت���ى املجاالت عاملًي���ا واإقليمًيا؛ 
حي���ث كان والزال البحرين���ي حم���ور اهتم���ام 
القيادة احلكيمة مما جع���ل االإن�صان البحريني 
متميًزا وق���ادًرا على اإدارة املنظمات العاملية 

بكل جدارة ومتيز”.

البديع - بلدية املنطقة ال�صمالية: ك�صفت مدير 
ع���ام بلدي���ة املنطق���ة ال�صمالية ملي���اء الف�صالة عن 
اإجناز كاف���ة ال�صكاوى واملقرتح���ات واال�صتف�صارات 
لل�ص���كاوى  الوطن���ي  الرنام���ج  ع���ر  وردت  الت���ي 
واملقرتحات “توا�صل” خالل الفرتة من يناير وحتى 
���ن البلدية من  نهاي���ة يوليو 2018، الفت���ًة اإلى متُكّ

معاجلتها وفًقا للُمَدد املعتمدة لها.
اإجم���ايل  اأن  الف�صال���ة  املهند�ص���ة  واأو�صح���ت 
ال�صكاوى التي تلقته���ا بلدية ال�صمالية خالل الفرتة 

بلغ���ت )411( �صك���وى، والن�صبة االأك���ر منها كانت 
من ن�صي���ب الرقابة والتفتي�ش الت���ي بلغت )170( 
�صك���وى و�صكلت 41 % م���ن اإجمايل ال�ص���كاوى، ثم 
املوا�صيع املتعلقة بالنظافة بن�صبة 35 % ب�)142( 
�صك���وى، يل���ي ذلك احلدائ���ق واملتنزه���ات ب� )47( 
�صكوى، يف حني توزعت الن�صبة املتبقية من �صكاوى 
العم���الء عل���ى اإ�ص���دار الرتاخي�ش اإلى جان���ب االأمور 
املالية. واأ�صارت يف ت�رشيحها اإلى اأن نظام “توا�صل” 
ا اأحد اأهم القنوات التي تتيح للمواطنني  يعتر حاليًّ

واملقيمني تقدمي اأي مقرتح اأو �صكوى اأو ا�صتف�صار 
موجهة اإل���ى اأحد اجلهات احلكومية باململكة ب�صورة 

�صهلة و�رشيعة.
من جانبه، اأك���د رئي�ش العالقات العامة واالإعالم 
ببلدية املنطقة ال�صمالي���ة اأن البلدية باالإ�صافة اإلى 
تلقي ال�صكاوى واملقرتحات، فاإنها ت�صتقبل ما يزيد 
���ا يوميًّا من خمتل���ف مكاتب  ع���ن 28 ات�ص���االً هاتفيًّ
اخلدم���ة؛ ت�صم���ل اال�صتعالم عن خدم���ات الرتاخي�ش 

املختلفة ور�صوم البلدية على املباين وغريها.

حمافظ���ة العا�صم���ة: بحثت اللجن���ة االأمنية 
الرتتيب���ات  العا�صم���ة،  ملحافظ���ة  التابع���ة 
مو�ص���م  ال�صتقب���ال  االأمني���ة  واال�صتع���دادات 
عا�ص���وراء، وذل���ك يف اإط���ار جه���ود املحافظ���ة 
ال�صنوي���ة ملتابعة كاف���ة االأم���ور التنظيمية مع 
خمتل���ف االإدارات االأمني���ة واجله���ات اخلدمية، 
ل�صمان اإقامة ه���ذه املنا�صبة يف اأجواء ي�صودها 
النظ���ام والطماأنين���ة وال�صالم���ة م���ن اأجل حفظ 
اأم���ن املعزي���ن وخدمتهم، مبا يعك����ش املظهر 
احل�صاري الذي يتمتع به املواطنون واملقيمون 

يف مملكة البحرين. 
ج���اء ذلك، خالل االجتماع الث���اين ع�رش للجنة 
االأمني���ة ال���ذي عق���د برئا�صة حماف���ظ حمافظة 
العا�صم���ة ال�صي���خ ه�ص���ام ب���ن عبدالرحم���ن اآل 
خليف���ة، وح�ص���ور رئي����ش االأوق���اف اجلعفرية 
ال�صيخ حم�ص���ن الع�صفور، ومدي���ر عام مديرية 
�رشطة حمافظة العا�صمة العميد خالد الذوادي، 
ومدير ع���ام اأمان���ة العا�صمة �صوقي���ة حميدان، 
وممثل���ني ع���ن اجله���ات االأمني���ة وع���دد م���ن 

امل�صوؤولني يف املحافظة.

وخ���الل االجتم���اع اطل���ع ال�صي���خ ه�صام بن 
عبدالرحم���ن على جهود وا�صتع���دادات خمتلف 
االإدارات االأمني���ة والرتتيبات الالزمة ال�صتقبال 
مو�ص���م عا�صوراء ل�صمان ان�صيابية �صري مواكب 
الع���زاء، مبا يكف���ل خدم���ة املعزي���ن ومرتادي 

مناطق العزاء، ويحفظ يف الوقت ذاته اأمنهم.
واأ�ص���اد باملرئي���ات الت���ي طرحه���ا ال�صيخ 
حم�صن الع�صفور خالل االجتماع، التي �صت�صهم 
يف تعزي���ز م�صت���وى التع���اون والتن�صي���ق ب���ني 

خمتلف اجلهات املعنية.

• جانب من االجتماع	

مجلس الرئيس.. العلوم والتكنولوجيا
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

ال توج���د نظري���ة لي�ش لها اأ�ص���ل يف الواقع، وال ينت�رش توجي���ه اإال اإذا كان مرتبطا 
بق�صاي���ا االإن�ص���ان، من هنا تنطلق با�صتمرار روؤية خليفة ب���ن �صلمان، حتاكي ق�صايا 
االأم���ة وتالطف معاناة اأبنائها، وتقف �صدا منيع���ا ملواجهة اأعدائها. مبا�رشة ومن دون 
حواجز قالها يل االأب الرئي�ش مناجيا �صخ�صية العلماء واملفكرين، هاتوا لنا علومكم 
ك���ي ي�صتفيد منه���ا الوطن، كي نلوذ بها من اأجل اأن نعي����ش اأياما اأف�صل، واأن تكون 

اأحالمنا اأوقع واأ�صمل، واأن ن�صبح بجد خري اأمة اأخرجت للنا�ش.
 لي����ش كالم���ا مع�ص���وال، اأو ملحا مغ�ص���وال ذلك الذي يقي����ش به الق���ادة احلكماء 

“ترمومرت” االأداء، فيفجرون الطاقات، وين�صبون ال�صواري، ويرفعون الهامات. 
جم���رد �صبغة جمع بلغة املفرد العبق���ري، اإ�صارة �صداد يف وجه اإ�صارات التقاع�ش 

واالبتعاد عن الطريق القومي، لذا كان التنبيه ال�صامي قاطعا، رائعا، مانعا.
احلكوم���ة ال ت�صتطيع اأن حتلق بجناح واح���د، والدولة التي قدمت الكثري الأبنائها 
ال ميك���ن اأن توا�ص���ل م�صرية العط���اء مبفردها، ال ميكن اأن تق���ف وحيدة يف منت�صف 
طري���ق الرخاء، البد واأن نع���رث يف زحمة احللول االفرتا�صي���ة، ويف فو�صى املهاترات 
غ���ري الواقعية عن خال�ش م�صتدام، عن رفق���اء درب وندماء طريق، لذلك اختار حكيم 
الزم���ان واملكان خليفة بن �صلمان اأن يكون القط���اع اخلا�ش �رشيكا اإ�صرتاتيجيا على 
جمي���ع املحاور واملنطلقات، يف ال�صحة والتعليم واالإ�صكان وحتى يف م�صاريع التنمية 

احل�رشية، باختالف مراحلها وتنوع اآفاقها. 
اإن مملك���ة البحري���ن باقت�صاده���ا املت�صعب، وحاجاته���ا املتزاي���دة، واإمكاناتها 
املح���دودة حتت���اج اإلى تكاتف ق���وى ال�صعب مع قادته���ا، اإلى روؤاه���م وفكرهم، اإلى 
علومه���م واأحالمه���م، من هن���ا البد واأن يك���ون للجامع���ات فكرها البحث���ي املتقدم، 
واأن ي�صب���ح لعلمائها اأ�صبقي���ة التناول املعريف لق�صايان���ا، وفر�صة التداول العملي 
للم�صوؤولي���ات اجل�ص���ام، وعدم ترك “اجلمل مب���ا حمل” للحكوم���ة املوقرة كي حتلق 

وحيدة يف �صماوات ملبدة بالتحديات، ويف اأجواء م�صكونة باالإنفاق واملغالطات.
بالدن���ا اأم���ام املفرتق ال�صعب، تكون اأو ال تكون؟ وم�صتقبلن���ا بني اأيدي اأبنائنا، 
ال تقاع����ش وال تراج���ع عن اخلط املعت���دل القومي، قيادة موؤمن���ة بتفجري طاقات كل 
اأبنائه���ا، واأبناء اأوفي���اء لقادتهم ووطنهم، اإنها خلطة جمرب���ة، وتوليفة �صحرية لبناء 
االأوطان املتقدم���ة واملجتمعات املتح�رشة، كل ق�صايانا رهن اإ�صارة من حكيم، وكل 
م���ا هو على املحك منها، م�ستعد للمواجهة املحرتفة العليمة، ب�رشط اأن يكون الإميان 
بق���درة القط���اع اخلا�ش ال يقل عن اإمي���ان القطاع اخلا�ش باإخال�ص���ه لوطنه، ووفائه 

لقيادته.

• اإبراهيم الدو�رشي	

• ملياء الف�صالة	
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حملة توعوية للوقاية من حوادث احلريق يف “اجلنوبية”
تنفيًذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ خليفة بن علي

تنفي���ذا  اجلنوبي���ة:  املحافظ���ة   - ع���وايل 
لتوجيهات حماف���ظ اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة 
بن علي بن خليفة اآل خليفة باإقامة حملة توعوية 
خالل ف�شل ال�شيف للتعريف باملخاطر املحتملة 
ج���راء ارتفاع درجات احلرارة يف الت�شبب بحوادث 
احلريق نظم���ت املحافظة اجلنوبية حملة توعوية 
على م���دى اأ�شبوع متوا�شل وذل���ك بالتعاون مع 
الإدارة العام���ة للم���رور والإدارة العام���ة للدفاع 

املدين ومديرية �رشطة املحافظة اجلنوبية.
واأك���د �شاب���ط التن�شيق الأمن���ي باملحافظة 
اجلنوبية امل���الزم اأول ال�شيخ خالد بن �شلمان اآل 
خليف���ة اأن برنام���ج احلملة التوعوي���ة �شمل حملة 
ميداني���ة بعدد من �ش���وارع املحافظ���ة اجلنوبية 
احليوي���ة جرى خالله���ا توزيع كتيب���ات اإر�شادية 
تتعلق باتخاذ اإجراءات ال�شالمة والفح�ص الدوري 
لل�شي���ارات؛ لتجن���ب ح���وادث احلري���ق وحوادث 
ال�شري اإ�شافة حلملة ميدانية بعدد من املجمعات 

التجارية.
نظم���ت  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة  ب���اأن  واأردف 
باليوم الأخري من برنامج احلملة حما�رشة توعوية 
بالتع���اون م���ع الإدارة العام���ة للدف���اع امل���دين 
ومديري���ة �رشطة املحافظة اجلنوبي���ة ونادي درة 
الرفاع الجتماعي لرعاية الوالدين حول م�شببات 
احلري���ق والتعامل خالل حالت الطوارئ والإخالء، 

وكيفية ا�شتخدام طفاية احلريق.

• احلملة ا�شتهدفت عددا من املجمعات	

بيع بيت سيئ الحظ بالمزاد
يواج���ه بع����ص ذوي الدخ���ل املتو�ش���ط واملح���دود، املع�رشين مالي���ا، من �شيف 

مالحقتهم ق�شائيا، من بنوك رهنت عقاراتهم.
يوق���ع عميل البن���ك �شفحات كث���رية باتفاقي���ة القر�ص. ويتعمل���ق حجم اخلط 

ال�شغري عند خ�شومة الطرفني.
ت���رز مادة مزعجة، بخط وا�شح، مبذكرة ق�شائي���ة، يت�شلمها املواطن املغبون: 
“اإذا تخلف الراهن عن �شداد اأي ق�شط من مبلغ املديونية اأو اأّي مبالغ اأخرى م�شتحقة 
اإل���ى البنك، يح���ق للبنك بيع العقار حم���ل الرهن فورا على نفق���ة الراهن وا�شتيفاء 

م�شتحقاته من الثمن وذلك دون الرجوع اإلى املحكمة )...(”.
يواج���ه مواطن���ون، وبع�شه���م بوظائ���ف مرموق���ة، اإح���الت ق�شائي���ة، لتثمني 

عقاراتهم؛ متهيدا للبيع مبزاد علني، ل�شداد مديونياتهم البنكية.
واأنا�شد املجل�ص الأعلى للق�شاء، وامل�رشف املركزي، وجمعية م�شارف البحرين، 
واأّي جه���ة معني���ة، �رشورة لفت نظ���ر بنوك تتع�ّش���ف باحلجز على حرك���ة املع�رشين، 
وم�شايقته���م اقت�شاديا، ثم تتجاهل نداء الكتفاء ببيع بع�ص العقارات، وت�رش على 

بيعها جميعا، باأ�شعار غري تناف�شية، ل�شداد املديونية.
ل جلل�شة ثانية، وُيخَف�ص �شعر  وعند تعرث بيع العقار، بجل�شة املزاد الأولى، يوؤَجّ

التثمني بن�شبة 10 %، وهذه معاناة اأخرى، لت�شفري ر�شيد �شيئ احلظ.
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ا�شتعرا�ص اأف�شل املمار�شات احلكومية يف مكافحة الجتار بالأ�شخا�ص
“املعلومات اجلنائية” تطرح اآليات حلماية ال�شحايا ب�شكل ا�شتباقي

املنام���ة - بن���ا: تزامًن���ا م���ع الحتف���ال بالي���وم 
العاملي ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، نظمت الإدارة 
العامة للمباح���ث والأدلة اجلنائي���ة ور�شة عمل حول 
مكافحة الجت���ار بالأ�شخا�ص، حيث �شمت متحدثني 
من اجله���ات املعنية مبكافحة ه���ذه اجلرمية، وذلك 

بح�شور عدد من اجلهات احلكومية ذات العالقة.
واأك���د مدير اإدارة املعلوم���ات اجلنائية بالإدارة 
العامة للمباحث والأدل���ة اجلنائية، اأن جرمية الجتار 
بالأ�شخا�ص كغريها من اجلرائ���م التي ت�شهد تطوًرا 
م�شتم���رًّا م���ن قبل مرتكبيه���ا، �شواًء م���ن حيث تنوع 
اأ�شل���وب وكيفي���ة التنفي���ذ اأو م���ن حي���ث ا�شتغالل 
التقنيات والتكنولوجي���ا احلديثة يف خدمة الأغرا�ص 
الإجرامية، مم���ا يحتم اأن يك���ون الأداء الأمني مواكًبا 
له���ذا التطور بوتريته ال�رشيعة، لتعزيز فر�شة حماية 
ال�شحايا ب�شكٍل ا�شتباقي وحفظ حقوقهم الإن�شانية، 

مع اأهمي���ة العمل امل�شرتك بني كاف���ة اجلهات ذات 
العالقة لتحقيق التكامل يف اجلهود املبذولة.

وخ���الل الور�ش���ة، مت ا�شتعرا����ص جه���ود اإدارة 
مكافحة الجت���ار بالأ�شخا�ص وحماي���ة الآداب العامة 
الت���ي ت�شطلع مببا����رشة ق�شايا الجت���ار بالأ�شخا�ص 
يف كاف���ة مراحلها، حيث تناولت اإجراءات التعامل مع 
البالغات ال���واردة اإلى الإدارة م���ن خمتلف امل�شادر 
كاملديري���ات الأمني���ة، والنياب���ة العام���ة، واللجن���ة 
الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، بالإ�شافة اإلى 
اإجراءات التعامل مع البالغات الواردة من ال�شفارات 
املختلف���ة، بالإ�شافة اإلى جه���ود ال�شلطة الق�شائية 
ب�شكٍل عام، ودور وزارة الع���دل وال�شئون الإ�شالمية 
والأوق���اف ب�شكٍل خا�ص، فيما يخ�ص مكافحة الجتار 
بالأ�شخا����ص.  كم���ا مت ا�شتعرا�ص املب���ادرات التي 
اتخذته���ا هيئة تنظيم �شوق العمل يف نطاق مكافحة 

الجت���ار بالأ�شخا����ص، الت���ي ت�شم تد�ش���ني ت�رشيح 
العمل املرن وتد�شني اأول مركز �شامل حلماية ودعم 
العمال���ة الواف���دة، وتد�شني �شن���دوق لدعم �شحايا 

•الجتار بالأ�شخا�ص وغريها. الور�شة �شمت متحدثني خمت�شني مبكافحة الجتار بالب�رش	

“دم�شتان اخلريية” تد�شن 
جمل�ص املتقاعدين

حتت �شع���ار “دورك مل ينته! فاأنت قادر على 
ن���ت جمعية دم�شت���ان اخلريية اأم�ص  العط���اء”، د�َشّ
املرحل���ة الثانية من م����رشوع جمل����ص املتقاعدين 
الجتماع���ي وبالتعاون مع مرك���ز دم�شتان الثقايف 
والريا�ش���ي، اإذ �شه���دت ه���ذه اجلل�ش���ة )ملتق���ى 
م���ن امل�شارك���ني  املتقاعدي���ن( ح�ش���ورا لفت���ا 
وتفاعال يف طرح املقرتحات وامل�شاركات املتنوعة 

والبناءة.
يذك���ر  اأن هذا امل����رشوع نال الثق���ة من وزارة 
التنمي���ة الجتماعية وفاز مبنحة ال���وزارة يف العام 
2013 كاأحد اأف�شل امل�شاريع التنموية والجتماعية 
عل���ى م�شت���وى اجلمعيات اخلريي���ة يف البحرين، اإذ 
تت�شم���ن اإ�شرتاتيجية هذا امل����رشوع اأبعادا خريية 
واأهدافا اجتماعي���ة وتنموية منه���ا ال�شتفادة من 
طاق���ات املتقاعدين وخراته���م يف احلياة خلدمة 
العمل الجتماعي، وتاأهي���ل املتقاعدين لالإ�شهام 
ب���دور رائ���د يف التنمي���ة املجتمعي���ة، وكذلك خلق 
تدف���ق م�شتم���ر م���ن الطاق���ات املجتمعي���ة لرفد 

املوؤ�ش�شات املجتمعية مبوارد ب�رشية متجددة.
وانطل���ق م����رشوع املتقاعدي���ن الجتماع���ي يف 
مرحلته الثانية عر هدفه العام ال�رشاكة املجتمعية 
ونح���و حياة متج���ددة، مع ال�رشي���ك الأ�شا�شي مركز 
�شب���اب دم�شتان الثقايف والريا�شي وبدعم جمعية 
احلكمة للمتقاعدين، حيث حا�رش يف امللتقى نائب 
رئي�ص اجلمعي���ة �شعيد ال�شماك وح�رش رئي�ص جلنة 
التدريب بجمعية احلكمة جمال �شالح، واعًدا بعمل 

تن�شيقي م�شرتك يف القريب العاجل.



طالب النائب جالل املحفوظ عرب “البالد” وزارة 
العمل والتنمية الجتماعي���ة واملجل�س الأعلى للمراأة 
باإن�صاف الرائدات املحليات الالئي كن يعملن حتت 
مظل���ة ال���وزارة واأُِقلَن باأه���م يوم تعي�ص���ه البحرينية 
بالأجن���دة الوطنية وه���و يوم امل���راأة البحرينية دون 
����رف اأّي مكاف���اآت تقديري���ة اأو اإخ�صاعه���م ملظلة 

التاأمني الجتماعي بعد خدمة �صنوات طويلة.
وقال املحفوظ لل�صحيفة اإنه ا�صتقبل قرابة 24 
رائدة مبكتب���ه ي�صكني من غي���اب التقدير الر�صمي 
للجهود الت���ي بذلنها طيلة الفرتة املا�صية والتنكر 
ملا ا�صطلعن به اأن�صطة خلدمة وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية وجهات حكومية واأهلية اأخرى. 

110 دنانير
ولف���ت اإل���ى اأن مكاف���اأة الرائ���دة زهي���دة جدا، 
وت�ص���ل اإل���ى 110 دنان���ر فق���ط �صهري���ا، واأبلغت 
الرائ���دات بال�صتغن���اء عنه���ن يف 1 دي�صمرب 2015 
اأّي يف ي���وم املراأة البحريني���ة، ومنذ تلك الفرتة حتى 
الي���وم اأخفق���ت جمي���ع الت�ص���الت للتو�صل حللول 

تقديرية مع اجلهات املعنية.
ودعا املحف���وظ الوزارة واملجل�س الأعلى للمراأة 
وال�صع���ي  للرائ���دات  ال�صفهي���ة  الوع���ود  ملغ���ادرة 
لتحقي���ق اأب�ص���ط الأم���ور التقديرية م���ن خالل �رف 
مكافاأة ت�صجيعية جمزية واإخ�صاعهن ملظلة التاأمني 
الجتماع���ي وفقا لالأطر القانوني���ة املمكنة وبخا�صة 
اأن ع���دد الرائدات لي�س كبرا حتى ت�صتثقل اجلهات 
الر�صمي���ة ح���ل ه���ذا املو�ص���وع اأو ت�ص���ع العراقيل 

البروقراطية لتاأمني احلل املنا�صب.

سن الزهور
وت�ص���اءل املحفوظ عن �صبب ع���دم الرد ب�صكل 
اإيجاب���ي م���ن قب���ل ال���وزارة واملجل�س الأعل���ى على 
املخاطب���ات واملطالب���ات الكث���رة الت���ي ترفعه���ا 

الرائدات للجهات املعنية.
ولفت اإل���ى اأن كثرا م���ن الرائ���دات انخرطهن 

به���ذا امل����روع اله���ادف ب���وزارة العمل قب���ل عقود 
عندم���ا كنَّ يف �صن الزهور، واأفنني �صبابهن باخلدمة 
الجتماعي���ة، وط���رق الأب���واب ولقاء الأ����ر وت�صجيل 
احل���الت مبلفاته���ن الزرق���اء الكب���رة وا�صتعرا�س 
النتائ���ج على طاول���ة رئي�صات املراك���ز الجتماعية، 
واأما اليوم فاإن الرائدات اأ�صبحن جّدات باأ�ر فا�صلة، 

فلماذا تبخل اجلهات املعنية يف رد اجلميل؟ 

مستند سلبي
الب�صم���ة  لنظ���ام  الرائ���دات خ�صع���ن  اأن  وراأى 
عن���د احل�صور للمراكز الجتماعي���ة ومغادرتها، وكن 
ملتزم���ات بال���دوام 8 �صاع���ات، اأ�ص���وة باملوظفني؛ 
ولتك�ص���ف �صجالت ال���وزارة عن تق�ص���ر اأو غياب اأو 

ت�صي���ب رائدة تطال���ب بالتقدير الي���وم، وموؤكد لن 
تعرث على م�صتند �صلبي.

الرائ���دات �صاهم���ن بطريقته���ن يف  اأن  وب���ني 
التوا�ص���ل الجتماع���ي الفع���ال يف ح���ل كث���ر م���ن 
املو�صوعات الجتماعية بال�صنوات املا�صية، وجنحن 
يف احتواء ظواه���ر اجتماعية موؤذية اأو ت�صاعد خماطر 
انت�ص���ار الأمرا�س من خالل توعي���ة الزوجني والأبناء 

وتقدمي الن�صيحة الهادفة.
وق���ال اإن الرائ���دات حتمل���ن كلف���ة تنقالته���ن 
وموا�صالته���ن م���ن جيوبهن ال�صخ�صي���ة؛ لقناعتهن 
الرا�صخ���ة باأن ما يقمن به ه���و واجب وطني واأخالقي 

واجتماعي بالدرجة الأولى. 

وسام فخر
واأك���د املحف���وظ اأن الرائدات حظ���ني باحلفاوة 
والتقدي���ر م���ن كب���ار امل�صوؤول���ني بالدول���ة، وعلى 
راأ�صهم رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 
خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة، ورئي�ص���ة املجل�س 
الأعل���ى للم���راأة قرينة جالل���ة امللك �صاحب���ة ال�صمو 
امللكي الأم���رة �صبيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة، اإذ 
مثلت توجيهاتهم ال�صامي���ة قنديال حتمله الرائدات 
ل�صتكمال م�صرتهن الوطنية، وكلماتهم التقديرية 
و�ص���ام فخر عال���ق بالأذهان. ونبه اإل���ى اأن من واجب 
جمي���ع اجلهات املعنية الحتفاء بكوادرها وخرباتها؛ 

لتكون منارا لالأجيال املقبلة.
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را�شد الغائب

ل�رصف مكافاآت تقديرية للرائدات املحليات واإخ�شاعهن ملظلة التقاعد
مطالبا “العمل” واملجل�س الأعلى للمراأة باإن�صافهن... املحفوظ ل� “$”:

توجيهات �صمو رئي�س 
الوزراء و�صمو قرينة 

امللك قناديل م�صاءة

مكافاأتهن زهيدة ول 
جتاوز 110 دنانر 

�صهريا

عدد الرائدات لي�س 
كبرا ول للوعود 

ال�صفهية لتقديرهن

الرائدات انخرطن 
بامل�روع ب�صن الزهور 
واليوم اأ�صبحن جّدات

“الرائدات” م�رصوع ولد العام 1987 وتويف يف 2015

قلم” “جّرة  ـــ  ب ـــرائـــدات  ال ــن  ع ا�شتغنوا 

خــدمــة ــايــة  ــه ن تــعــويــ�ــض  وال  تـــاأمـــن  ال 

فائزة الزياين اختارت ا�شم “رائدات التنمية”

البلو�صي عّينت املتطوعة اأم ح�صن رئي�صة له يف 2011

حرمن من اأب�صط احلقوق... احتاد العمال:

لإيجاد حل مر�ٍس وعملي... الحتاد الن�صائي:

عّرفن الأهايل بخدمات الدولة وحاربن الأمّية

م����روع الرائدات املحلي���ات انطلق 
ر�صمي���ا به���ذا ال�ص���م يف مطل���ع الع���ام 
1987 يف م�صتهل تاأ�صي�س مركز املحرق 
الجتماعي اأول مركز اجتماعي. واألغي يف 
2015 املوافق بامل�صادفة  1 دي�صم���رب 

يوم املراأة البحرينية.
وتختار ال���وزارة الرائدات املحليات 
من بني من تتوفر فيهن �صمات القيادات 
وروح املب���ادرة، ويتمعن بق�صط جيد من 
التعل���م واخلربة لتدريبه���ن على القيام 
وال�صي���دات  الفئ���ات  وتوجي���ه  بتوعي���ة 

يف �صت���ى ال�ص���وؤون الرعائي���ة والأ�ري���ة 
واملنزل���ة؛ لي�صكل���ن هم���زة الو�صل بني 
املجتمع املحلي من جه���ة، وامل�صوؤولني 
من جهة والعامل���ني باملراكز الجتماعية 
من جهة اأخرى، بحيث يعملن على درا�صة 
لالأ�ر  الواقعي���ة والفعلي���ة  الحتياج���ات 
ونقلها ب���كل دقة واأمان���ة اإلى املعنيني 
باملرك���ز الجتماع���ي؛ لتخ���اذ اخلطوات 

املنا�صبة لها.
وزي���رة  اأعلن���ت   2011 اأبري���ل  ويف 
فاطم���ة  ال�صابق���ة  الجتماعي���ة  التنمي���ة 

البور�صي���د  لطيف���ة  اإحل���اق  البلو�ص���ي 
)اأم ح�ص���ن( رئي�ص���ة مل����روع الرائ���دات 

املحليات بالوزارة.
وقال���ت الوزي���رة البلو�ص���ي، خ���الل 
احتفالي���ة “يف حب الوط���ن” اإن اإحلاق اأم 
ح�صن رئي�صة مل�روع الرائدات املحليات 
ُيع���رِبّ ع���ن قناع���ة را�صخة مب���ا تتمتع به 
هذه املراأة الوطنية م���ن �صمات القيادة 
وروح املب���ادرة والتحفيز للعمل الوطني 
التطوع���ي يف خمتلف ال�ص���وؤون الرعائية 

والتنموية.

الرائ���دات  ع���ن  “ا�صتغن���ي 
باملراك���ز  بع���د عمله���ن  املحلي���ات 
الجتماعي���ة بج���رة قل���م بع���د دم���ج 
وزارتي العم���ل والتنمية الجتماعية؛ 
الهي���كل  خ���ارج  اأنف�صه���ن  ليج���دن 

الوظيف���ي ويحرمن حتى م���ن اأب�صط 
احلق���وق وه���و التاأم���ني الجتماعي. 
هذا ي�صاعف م�صكلة امل���راأة العاملة 
ويك�صف لنا عن حجم التهمي�س الذي 
طالها، ما يحتاج اإلى حل �ريع يكون 

وف���ق توجيهات علي���ا تن�صفهن من 
هذا ل التهمي�س والتع�صف”.

 
الحتاد العام 
لنقابات عمال البحرين

“يجب اإيجاد ح���ل مر�ٍس وعملي 
مل�صكلة مو�صوع الرائدات املحليات، 
ب�ص���كل  معاجلت���ه  تت���م  مل  وال���ذي 
���ا اأن ع���دًدا منهن  قان���وين، خ�صو�صً

عم���ل يف وزارة التنمي���ة ل�صن���وات ل 
تقل عن 20 عاًما دون احل�صول على 
تاأم���ني اجتماع���ي، اأو حت���ى تعوي�س 
لنهاي���ة اخلدمة. والتقى بهن الحتاد 

الن�صائ���ي يف ف���رتة ما�صي���ة منذ بدء 
الأزمة”.

 
الحتاد الن�صائي البحريني

- ك���ّرم املجل����س الأعلى للمراأة 
الرائ���دات املحلي���ات بي���وم املراأة 
البحريني���ة تقدي���را ل���دور رائ���دات 

العمل الجتماعي.
- م����روع الرائ���دات املحليات 
وزارة  بخدم���ات  الأه���ايل  لتعري���ف 
ال�صح���ة ووزارة العم���ل واجلمعيات 

اخلرية وغرها.
- املديرة ال�صابقة بوزارة العمل 
وال�ص���وؤون الجتماعية فائزة الزياين 
اختارت ا�صم “رائدات التنمية” على 

ا�صم امل�روع عند ولدته.
اأدواًرا  الرائ���دات  مار�ص���ت   -
وتعزي���ز  الأمي���ة  حم���و  ملف���ات  يف 

الثقاف���ة ال�صحي���ة عرب ����رورة اأخذ 
التطعيمات.

- طالبت الرائدات وزراء العمل 
املتعاقبني  الجتماعي���ة  والتنمي���ة 
التاأم���ني  ملظل���ة  باإخ�صاعه���ن 
الجتماع���ي ووعدوهن خ���را ولكن 

النتيجة جاءت باإلغاء امل�روع.
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القائد يرعى “ال�سباب والتكنولوجيا” �سبتمرب املقبل

توطيد العالقات مع اإندوني�سيا و�سوال اإلى �رشاكة ا�سرتاتيجية

املنطقة مقبلة على تغريات ا�سرتاتيجية يف ظل التطورات اجلارية

�أجرى مباحثات بجاكرتا ب�شاأن تطوير �لتعاون يف �ملجاالت �ملختلفة... عبد�هلل بن �أحمد:

�إعد�د م�شاريع م�شرتكة مع مركز �لدر��شات يف �إندوني�شيا... رئي�س “در��شات”:

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجي���ة: ��شتقب���ل نائ���ب 
وزي���ر �ل�ش���وؤون �خلارجي���ة بجمهوري���ة �إندوني�شيا 
عبد�لرحمن فاخر، وكي���ل وز�رة �خلارجية لل�شوؤون 
�لدولية �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة، يف مقر 

�خلارجية �الإندوني�شية يف جاكرتا.
ويف بد�ي���ة �للقاء، رحب نائب وزي���ر �ل�شوؤون 
�خلارجية بجمهورية �إندوني�شي���ا، بال�شيخ عبد�هلل 
بن �أحمد �آل خليف���ة و�لوفد �ملر�فق له، معرًبا عن 
�شعادته بالتط���ور �لذي ي�شهده م�ش���ار �لعالقات 
بني �لبلدين �ل�شديقني، ومبادرة مملكة �لبحرين، 
لتوطيد �لتعاون بينهم���ا يف �لعديد من �ملجاالت 

�حليوية و�ملثمرة.
و�أع���رب فاخر ع���ن �رتياح���ه �لكب���ر للنتائج 
�الإيجابي���ة و�ملب����رة �لت���ي �أ�شفر عنه���ا �الجتماع 
�الأول للم�شاور�ت �ل�شيا�شية بني �لبلدين، و�لتي 
�شتكون مبثاب���ة قاطرة لالنطالق نح���و �آفاق رحبة 
لدع���م �مل�شالح �مل�شرتك���ة، �إ�شاف���ة �إلى تعميق 

�لتعاون �لثقايف وحو�ر �حل�شار�ت و�الأديان.
�خلارجي���ة  �ل�ش���وؤون  وزي���ر  نائ���ب  و�أ�ش���اد 
باإندوني�شيا بقر�ر �لنائ���ب �الأول لرئي�س �ملجل�س 
�الأعل���ى لل�شب���اب و�لريا�ش���ة �لرئي����س �لفخ���ري 
لالحت���اد �لبحريني لفنون �لقت���ال �ملختلطة �شمو 
�ل�شي���خ خالد ب���ن حمد �آل خليف���ة، باختيار جاكرتا 
ال�شت�شاف���ة مناف�ش���ات �لن�شخة �لثاني���ة ع�رة من 
بطولة “�لقتال �ل�شج���اع” يف �شهر مايو �ملا�شي، 
ولق���اء �شم���وه م���ع �لرئي����س �الإندوني�ش���ي جوكو 
ويدودو، و�لذي كان له بالغ �الأثر يف منح �لعالقات 
�لثنائي���ة دفعة نوعي���ة وكبرة، �إ�شاف���ة �إلى بناء 
ج�شور م���ن �لتو��شل للتقدم قدما يف �لعالقة بني 
�لبلدي���ن، وال�شيم���ا يف �ملجال �لريا�ش���ي، منوًها 
باالهتم���ام �لكب���ر مب�شارك���ة مملك���ة �لبحرين يف 
دورة �الألعاب �الآ�شيوي���ة �لتي ت�شت�شيفها بالده، 

وتنطلق فعالياتها يوم 18 �أغ�شط�س �جلاري.
كما �أع���رب عن بالغ �لتقدير ملو�قف �لبحرين 
�مل�شوؤول���ة جتاه �الأعم���ال �الإرهابي���ة و�لتفجر�ت 
�لتي ت�شته���دف جمهورية �ندوني�شيا، موؤكًد� دعم 
وتاأييد ب���الده لالإجر�ء�ت و�لتد�ب���ر �لتي تتخذها 
�ململكة من �أجل حماية �أمنه���ا �لوطني ومنجز�تها 

�لتنموية. 
و�أ�ش���اد فاخر باالأو�شاع �ملالئمة و�لت�شهيالت 
�لت���ي جتده���ا �جلالي���ة �الإندوني�شي���ة بالبحري���ن، 
معت���ًر� �أن هذ� �الأمر لي�س غريبا عن �ململكة �لتي 
تت�ش���م د�ئًما بالتح�ر و�لرقي، كم���ا تعك�س بجالء 
�ملكت�شب���ات �لتنموية و�الإ�شالحي���ة �لكبرة �لتي 
ت�شهده���ا بقي���ادة عاهل �لب���الد �شاح���ب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة، وح�شور �ململكة 

�لب���ارز و�ملوؤث���ر يف حميطها �الإقليم���ي و�ملحافل 
�لدولية.

ومن جهته، هن���اأ �ل�شيخ عبد�هلل ب���ن �أحمد �آل 
خليفة، نائب وزير �ل�شوؤون �خلارجية �الإندوني�شي؛ 
مبنا�شب���ة �نتخاب بالده ع�شو� غر د�ئم يف جمل�س 
�الأم���ن لدى �الأمم �ملتحدة للفرتة 2019 - ، معرًبا 
عن �عتز�زه مب�شتوى �لتن�شيق �لقائم بني �لبلدين 
�ل�شديقني، قاريا ودولي���ا، وكذلك يف �لتجمعات 

و�ملنظمات �ملختلفة.
و�أو�ش���ح �أن �لد�ئ���رة �الآ�شيوي���ة حتتل مكانة 
متقدمة لدى �لبحرين، وهناك �هتمام كبر وخا�س 
لتوطيد �لعالقات �لطيبة مع جمهورية �ندوني�شيا، 
و�شواًل �إل���ى �ر�كة ��شرت�تيجية، جت�شد �ملقومات 
و�لقو��ش���م �لعدي���دة �لت���ي جتم���ع �لبلدي���ن على 
قاع���دة �ملحب���ة و�لتو��شل �حل�ش���اري و�مل�شالح 

�مل�شرتكة، مبا يعود باخلر و�ملنفعة �ملتبادلة.
ون���وه �جلانب���ان �إل���ى �أهمي���ة تعزي���ز �لتبادل 
�لتج���اري، وت�شجيع �لقطاع �خلا�س يف كال �لبلدين 
وغرف �لتجارة و�ل�شناع���ة، وجمل�س رجال �الأعمال 
�مل�شرتك، لتكثي���ف �لزي���ار�ت �ملتبادلة، وو�شع 
�لت�ريع���ات و�ل�شيا�ش���ات �لالزمة لتهيئ���ة �لبيئة 
�ملالئم���ة؛ به���دف ت�شهي���ل وتنمي���ة �لتع���اون يف 
جماالت �القت�شاد و�لتجارة و�ال�شتثمار و�القت�شاد 
�لرقمي، و�ش���واًل �إلى �ل�ر�ك���ة �القت�شادية �شو�ء 

على �مل�شتوى �لثنائي �أو �لتجمعات �الإقليمية.
وتن���اول وكي���ل �خلارجي���ة لل�ش���وؤون �لدولية 
�لو�ش���ع يف منطقة �خلليج �لعربي، مبينا �أن �أطماع 
نظام �مل���اليل باإير�ن يف مق���در�ت دول �ملنطقة، 
�رتدت علي���ه بال�شلب يف �لد�خ���ل؛ ب�شبب �نت�شار 
�لف�شاد، وتوجيه �ملو�رد يف خدمة �أعمال �الإرهاب، 
و�إن�ش���اء ودعم �مللي�شي���ات �مل�شلحة، و�لتدخل يف 
�ل�ش���وؤون �لد�خلي���ة لل���دول �الأخرى، م�ش���دًد� على 

�أهمي���ة قي���ام �ملجتم���ع �ل���دويل مبعاقب���ة �لدول 
�لر�عي���ة لالإره���اب، م�ش���ًر� يف ه���ذ� �ل�ش���دد �إلى 
�الإج���ر�ء�ت �مل�شوؤول���ة و�حلا�شم���ة �لت���ي �تخذتها 
�ل���دول �لد�عي���ة ملكافحة �الإرهاب، ل���ردع كل من 

ت�شول له نف�شه �لعبث باأمن �ملنطقة.
ومت خ���الل �للق���اء، تن���اول �ل�شب���ل �لكفيل���ة 
بتطوي���ر عالقات �لتع���اون �لثنائ���ي يف �ملجاالت 
�ملختلف���ة، كم���ا مت تب���ادل وجهات �لنظ���ر ب�شاأن 
�لتط���ور�ت �جلاري���ة عل���ى �ل�شاحت���ني �الإقليمية 

و�لدولية ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
مرك���ز  �أمن���اء  جمل����س  رئي����س  �جتم���ع  كم���ا 
“در��ش���ات” �ل�شي���خ عبد�هلل بن �أحم���د �آل خليفة 
مبقر خارجية �ندوني�شي���ا، بعارفني �شاميان وهو 
رئي����س مرك���ز حتلي���ل �ل�شيا�ش���ات و�لتنمي���ة يف 

منطقة �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ، �لتابع للوز�رة.
وخ���الل �الجتماع، ��شتعر����س �شاميان �أهد�ف 
وم�شوؤوليات مرك���ز حتليل �ل�شيا�ش���ات و�لتنمية 
يف تعزي���ز دور �إندوني�شي���ا �الإقليم���ي و�لعامل���ي، 
مب���ا ي�شهم يف حتقيق �ل�شل���م و�ال�شتقر�ر وتعزيز 
�لتع���اون، وتنظي���م �ل�شيا�شات �لفني���ة و�خلطط، 
وبر�مج �لتقييم و�لتطوي���ر يف �ل�شوؤون �خلارجية، 
وال�شيم���ا فيما يتعلق بالتعاون �لقائم بني ر�بطة 

“�أ�شيان” و�لتجمعات �الإقليمية �الأخرى.
وم���ن جهت���ه، �أك���د �ل�شي���خ عبد�هلل ب���ن �أحمد 
�أهمية تعزيز �ل�ر�كات �القت�شادية و�لتعاون بني 
�لتجمعات �الإقليمية مبا يحقق �لتنمية �مل�شتد�مة، 
وتعزيز �لتفاهم و�ل�شد�ق���ة بني �لدول ملو�جهة 

�لتحديات �لقائمة.
و�شه���د �الجتماع بح���ث ومناق�ش���ة مقرتحات 
ع���دة لتعزيز �آفاق �لتعاون ب���ني خارجية �لبلدين، 
خ�شو�شا على �شعيد حتليل �ل�شيا�شات و�لتنمية، 

وبر�مج �لتطوير و�لتقييم.

�ملنامة - “در��ش���ات”: �جتمع رئي�س جمل�س 
�أمناء مرك���ز �لبحري���ن للدر��ش���ات �ال�شرت�تيجية 
و�لدولي���ة و�لطاقة “در��شات” �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�أحمد �آل خليفة خالل زيارته جلمهورية �ندوني�شيا، 
مع نائ���ب رئي�س مركز �لدر��ش���ات �ال�شرت�تيجية 
و�لدولية مكارم ويبي�شونو، وذلك يف مقر �ملركز 
يف جاكرت���ا. ويف بد�ية �للقاء، �طلع �ل�شيخ عبد�هلل 
ب���ن �أحمد �آل خليفة على �أب���رز �أن�شطة و�هتمامات 
مركز �لدر��ش���ات �ال�شرت�تيجي���ة و�لدولية، �لذي 
تاأ�ش����س ع���ام 1971، ويرتك���ز �لتوج���ه �لرئي�شي 
للمرك���ز عل���ى دع���م عملي���ة �شناعة �لق���ر�ر على 
ف�ش���ال  و�القت�ش���ادي،  �ل�شيا�ش���ي  �مل�شتوي���ني 
ع���ن �نخر�طه يف �ل�شوؤون �لدولي���ة، ومنطقة �آ�شيا 
حتديًد�، ولديه رو�بط م���ع �لتجمعات و�ملنظمات 

�الإقليمية ذ�ت �ل�شاأن.
و�أك���د رئي����س “در��شات” �أهمي���ة �ال�شتثمار 
يف �لفك���ر �مل�ش���وؤول كاآلية مهم���ة، ت�شهم يف ن�ر 
�ل�ش���الم وحتقي���ق �ال�شتق���ر�ر جنًبا �إل���ى جنب مع 
دع���م �لتنمية �مل�شتد�م���ة �ل�شاملة، خا�شة يف ظل 
م���ا يو�جه عاملنا م���ن �أخطار �الإره���اب و�لنز�عات 
�مل�شلحة و�الأزمات �القت�شادية و�لتغر �ملناخي. 
م�ش���دًد� على م�شوؤولية مر�كز �لفكر و�لبحوث باأن 
تويل �أهمية �أكر مل�شائل �الأمن �لوقائي، و�الإند�ر 
�ملبك���ر لالأزمات، ون�ر �العت���د�ل و�لو�شطية، و�أال 
تنع���زل عن ق�شايا �ملجتمع �لرئي�شية، و�أن تكون 
�ري���ًكا حقيقيًّا وفاع���اًل خلدمة توجه���ات �ل�شالم 

و�لتنمية.
وق���ال: �إن “در��ش���ات” ��شتط���اع خالل فرتة 
وجي���زة �أن ير�ش���خ دوره كموؤ�ش�ش���ة بحثية قادرة 
عل���ى �لتعامل مع �لتحديات و�ش���ط بيئة �إقليمية 
عالي���ة �ملخاط���ر و�ريع���ة �لتغ���ر�ت، مبيًن���ا �أن 
�مل����روع �الإ�شالح���ي �ل�شام���ل ل�شاح���ب �جلالل���ة 
�ملل���ك، وم���ا يت�شمنه من مب���ادئ وطني���ة وقيم 
�شامي���ة ومبادر�ت خالقة، �ش���كل عامال رئي�شيًّا يف 
�شياغة ر�شالة �ملركز و�أهد�فه، ويف نف�س �لوقت 
مثل حتدي���ا من جهة ����رورة مو�كب���ة �ملبادر�ت 

و�لر�م���ج �ملتالحقة يف خمتلف �ملج���االت وعلى 
كافة �مل�شتويات.

و�أو�ش���ح �أن �لبحري���ن و�شع���ت ��شرت�تيجية 
�ال�شتثمار يف �لعن�ر �لب�ري يف مقدمة �أولوياتها، 
وعك�شتها روؤية �لبحرين �القت�شادية 2030، �لتي 
�أثم���رت نتائج مهمة، وجناحات نوعية مرت�كمة، مل 
تقت�ر على تعزيز قوة ومتانة �القت�شاد �لوطني، 
وتنوي���ع م�ش���ادر �لدخ���ل، وج���ذب �ال�شتثمار�ت 
�خلارجية فح�شب، و�إمنا �مت���دت �آثارها �الإيجابية 
�إل���ى خمتل���ف �ملج���االت �الجتماعي���ة و�لثقافي���ة 

و�لتنموية، وفق �أعلى معاير �جلودة و�لتميز. 
وق���ال: �إن �لبحرين ر�شخ���ت مكانتها كدولة 
وله���ا  �الإقليم���ي،  وموؤث���رة يف حميطه���ا  فاعل���ة 
منوذجه���ا  جن���اح  بف�ش���ل  �ل���دويل،  ح�شوره���ا 
�ل�شامل���ة  و�الإ�شالح���ات  و�لتنم���وي،  �الإ�شالح���ي 
�لقان���ون  دول���ة  دعائ���م  وتوطي���د  و�لر�ئ���دة، 
و�ملوؤ�ش�ش���ات، باالإ�شاف���ة �إلى فاعلي���ة �ل�شيا�شة 
�خلارجي���ة للمملك���ة، �لت���ي تق���وم عل���ى �ملبادئ 

�لدولية و�الإن�شانية، و�لقيم �ل�شمحة.
وتن���اول �ل�شي���خ عبد�هلل ب���ن �أحم���د، �الأبعاد 
�الأمنية ملنطقة �خلليج �لعربي، مبيًنا �أن �ملنطقة 
مقبلة عل���ى تغ���ر�ت ��شرت�تيجي���ة مهمة يف ظل 

�لف���رز  �لتط���ور�ت �جلاري���ة، ويف �ش���وء عملي���ة 
�حلا�شلة يف �ملو�قف و�لتوجهات، وهناك موؤ�ر�ت 
جدية تنبئ بتغير�ت جذرية يف �إير�ن، فقد �نتهي 
زم���ن ��شتغالل �ل�شعار�ت �جلوفاء و�لعن�رية بعد 
�أن �أ�شبح���ت �حلقائ���ق جلي���ة �أمام �جلمي���ع، وجاء 
وقت �حل�ش���اب يف �لد�خل وعلى م�شتوى �ملجتمع 
�لدويل، لكل نظ���ام �ختار �إره���اب �لدولة ورعاية 
�ل�شبكات و�مللي�شيات �الإرهابية لزعزعة ��شتقر�ر 
دول �ملنطقة، م�شًر� �إل���ى �أن �لتحالف �الإ�شالمي 
�لع�شك���ري ملحاربة �الإرهاب، بقي���ادة �ل�شعودية، 
ميثل �شمام �أمان حلماية م�شرة �لدول �ملعتدلة 
نحو مزيد م���ن �لتقدم و�لتنمية ورخ���اء �شعوبها.  
من جانبه، �أبدى ويبي�شونو �إعجابه بالدور �حليوي 
و�ملكانة �ملرموقة ملرك���ز “در��شات” كاأحد �أبرز 
مر�ك���ز �لدر��شات مبنطقة �ل����رق �الأو�شط، معرًبا 
ع���ن �شعادت���ه بالتع���اون معه يف �ملج���االت ذ�ت 

�الهتمام �مل�شرتك.
و�تف���ق �جلانب���ان على تب���ادل �لزيار�ت بني 
�خلر�ء يف �ملركزين، و�إع���د�د در��شات وم�شاريع 
م�شرتك���ة، وتبادل �لروؤى و�الإ�ش���د�ر�ت، وت�شجيع 
�لتع���اون �القت�شادي بني �لبلدي���ن �ل�شديقني، 

ف�شال عن تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.

باجلمعي����ة:  �الإعالمي����ة  �للجن����ة 
�ل�شباب و�لتكنولوجيا  �أعلنت جمعية 
عن رعاية �لرئي�����س �لتنفيذي لهيئة 
�الإلكرتونية  و�حلكوم����ة  �ملعلوم����ات 
�ل�شن����وي  �لقائ����د مللتقاه����ا  حمم����د 
�لر�بع، �لذي �شيقام يف �شهر �شبتمر 
�لقادم، حي����ث يرعى �لقائد �مللتقى 
للمرة �لر�بعة من����ذ �نطالقته �الأولى، 
و�شيحم����ل �مللتقى ه����ذ� �لعام �شعار 

“�قت�شاد �ملعلومات”.
م����ن جانبه، �����رح رئي�����س جمعية 
�ل�شب����اب و�لتكنولوجي����ا علي جناحي 
ب����اأن �إقام����ة �مللتقى برعاي����ة �لقائد 
ت�ش����كل د�فًعا م�شتم����رًّ� للجمعية، ملا 
يحتله من مكانة تخ�ش�شية يف �ملجال 
�لتقن����ي لي�����س فق����ط عل����ى م�شتوى 
�ململكة ب����ل على �مل�شت����وى �لدويل 
�أي�ًش����ا كما �أن����ه من �أو�ئ����ل �لد�عمني 
للجمعي����ة من����ذ �نطالقته����ا، ويق����دم 
دعم����ه �مل�شتمر من خ����الل تو�شياته 
ومقرتحاته �لتنظيمية و�لتقنية لها. 

وذك����ر �أن �مللتق����ى �لر�ب����ع ياأتي 
ليكون مبثابة لقاء �شنوي للمهتمني 
بالتكنولوجيا و�أ�شحاب �لقر�ر م�شًر� 
و�لتكنولوجي����ا”  “�ل�شب����اب  �أن  �إل����ى 
تطم����ح م����ن خ����الل تنظي����م �مللتقى 
�إل����ى �أن يك����ون مرك����ًز� للتباحث بني 
�ملخت�ش����ني و�ملهتم����ني و�أ�شح����اب 
�لق����ر�ر يف �ملج����ال �لتقن����ي الآخ����ر ما 

تو�شلت ل����ه �لتكنولوجيا، باالإ�شافة 
�إلى عر�س ما قامت به �جلمعية خالل 

عامها �ملن�رم.
ودع����ا رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�ل�شب����اب و�لتكنولوجي����ا �ملوؤ�ش�شات 
و�الأهلي����ة  و�خلا�ش����ة  �حلكومي����ة 
و�الإعالمية للم�شاهمة يف دعم �مللتقى 
من �أجل رفعة وتطور مملكتنا �لغالية 
يف جم����ال �لتكنولوجيا وحتقيق روؤية 
�لتكنولوجي����ا  �شناع����ة  يف  �جلمعي����ة 
بطاق����ات �شبابي����ة. كم����ا ودع����ا علي 
جناح����ي �لر�غب����ني باال�شتف�ش����ار عن 
فعالي����ات �مللتق����ى للتو��ش����ل م����ع 
�جلمعي����ة من خ����الل 34036514 ، �أو 
من خالل �لريد �الإلكرتوين للجمعية 
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فجر جديد

لماذا تسعى المرأة للطالق؟
ت�ش����ر �الإح�شاء�ت �لتي ت�شدرها �جلهات �لر�شمي����ة يف �ل�شنو�ت �الأخرة، 
�إلى �شود�وية �الأرقام وتناميها فيما يتعلق بارتفاع ن�شبة �لطالق د�خل �لبيت 
�لبحرين����ي، مبوؤ�ر خطر، ال ميكن �عتباره من بديهي����ات �حلريات �ل�شخ�شية، 

و�لقناعات �لفردية، وما �إلى ذلك من تف�شر�ت �شاذجة.
ويف ق����ر�ءة �أجريته����ا مع عدد و��ش����ع من �ملطلق����ني، و�ملطلقات، خل�شت 

لبع�س �مل�شببات �لرئي�شة، �أوجزها لكم كالتايل:
- �رتف����اع ن�شبة �مله����ور و�لتطلب ب�� “باكج �ل����زو�ج”، وتاأثرهما �ل�شلبي 

ببناء عالقة �شحية منذ �لبد�ية �الأولى للزو�ج.
- �لتدخ����ل �ل�ش����ود�وي لالأقرباء �أثن����اء �خلالفات �لزوجي����ة، و�شح �ل�شوت 

�حلكيم بينهم.
- ع����دم ممار�ش����ة �الأب م�شوؤوليته جتاه �بنت����ه �أو �بنه، بعد �ل����زو�ج، �شو�ء 
بال�ش����وؤ�ل �أو بتقدمي �مل�شورة �ملنا�شبة، و�لت����ي يحتاجها �ملتزوجون �ل�شغار 

هذه �الأيام.
- �لتاأثر �لو��شح لزمالء �لعمل، و�الأ�شدقاء على منظومة �لثقة يف �الأ�رة، 

وتاأثر �لزوجني مب�شور�تهم، وثقتهم بها، �أكرث من بع�شيهما �لبع�س.
- �حل�ش����د �لعميق لدى بع�����س �أطر�ف �ملحيطة بال����زوج �أو �لزوجة، و�لذي 
يدفعهم����ا ملحاول����ة �إف�شال ه����ذ� �لزو�ج ب����اأي طريقة، م�شتغل����ني �لف�شف�شة 

�مل�شتمرة لبع�س �الأزو�ج عن عالقتهم مع بع�س ملحيطهم �الجتماعي.
- بر�مج �ل�� “�ل�شو�شيال ميديا”، وتطبيقات �لهو�تف �ملتنوعة و�جلديدة، 
و�لتي �أوجدت �لتذمر لدى �الأزو�ج، برف�س و�قع �الأ�رة، و�لنظر للكماليات على 
�أنه����ا �أ�شا�شات، و�رور�ت، منها �ل�شفر، و�لتغي����ر �لدوري لل�شيارة وللهاتف 

�لنقال، و�الهتمام مبو�كبة مو�شة �الأ�شدقاء.
- �العتم����اد على �خلادمة يف كثر من �ملهمات، �لتي يفرت�س من �الأبوين 
�لقيام به����ا، وهو ما �أوجد بينهم����ا �لفر�غ، و�لفتور، و�ملل����ل، و�أفقدهما متعة 

مر�قبة طفولة �الأبناء، و�مل�شاركة ب�شنعها، و�حل�شور بذ�كرتها.
- �فتقار بع�س �الأزو�ج مله����ارة توزيع �مل�شوؤوليات، وترتيب �الأولويات، 

وتنظيم �لوقت، و�لتفرغ لالأبناء.
- غياب ثقافة �حلو�ر و�لنقا�س �لعادل بني �لزوجني.

- تفاقم ظاهرة �خليانة �لزوجية )غر �ملررة(.
- نق����ل بع�س �الأزو�ج م�شاكل �لعم����ل، و�الأخبار �لعامة �مل�شجرة �إلى د�خل 

�لبيت.
- نق����ل بع�����س �الأزو�ج �لثقافة �لغربية )�خلاطئ����ة( يف �لعالقة مع �لزوجة، 

وحماولة �إجبارها على قبول ذلك.
- ف�ش����ل بع�����س �الأزو�ج يف �إد�رة ميز�نية �الأ�����رة، وتوجههم نحو �لقرو�س 

و�ال�شتد�نة ب�شكل ع�شو�ئي، وفو�شوي، �ملت�رر �الأول منه �الأبناء.
- �لغ����الء �ملعي�شي �ملت�شاعد، وحمدودية �لرو�ت����ب، �للذ�ن يحوالن دون 

مقدرة بع�س �الأزو�ج على توفر �حلياة �لكرمية الأ�رهم.
- �لق����ر�ر�ت �القت�شادي����ة �لت����ي تخرج به����ا �لدولة ب�شكل �أح����ادي موؤخًر�، 

و�نعكا�شاتها �ل�شيئة على ��شتقر�ر �الأ�رة �لبحرينية، و��شتمر�ر دميومتها.
- �ملز�يا �مل�شجعة �لتي تقدمها �لدولة للمر�أة �ملطلقة، من عالو�ت مالية 
ومز�ي����ا خمتلفة، �شجع����ت �لكثر�ت للتنم����ر يف �ال�شتمر�ر بالعالق����ة �لزوجية، 

وتف�شيل �لطالق.
هذه النق����اط املركزة، متثل براأيي خال�صة اأزمة كب����رة تعاين منها الأ�رسة 
�لبحريني����ة �لي����وم، و�ملجتمع و�لدول����ة ككل، وجت�شد �أد�ة �شغ����ط كبرة على 
�ملحاك����م، و�ملر�كز �الجتماعية، و�لنيابة، ومر�ك����ز �ل�رطة، و�ملد�ر�س، و�الأ�ر، 
و�الأطفال، و�الأقرباء، من ظاهرة تف�شي وباء �لطالق، ومن �ل�شغوطات �لناجتة 
عن����ه، وباملقابل تتطلب �لوعي �لت����ام، و�مل�شوؤولية �الجتماعية و�الأخالقية من 

�جلميع حللحلته، و�لنظر جديا يف تبعاته.

• حممد �لقائد	
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�رشف �أجور متاأخرة لعمال �رشكة مقاوالت �إن�شائية

�لز�ئر للبحرين م�شوؤول عن �شد�د ��شرت�ك �ل�شمان �ل�شحي

“�ل�شحة” تفتح �لت�شجيل للرب�مج �لتدريبية باملجل�س �لعربي

تنفيًذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة لـ “البالد”:

للح�سول على �سفة طبيب مقيم متدرج بامل�سوؤولية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة   - عي�ســـى  مدينـــة 
الجتماعية: باإ�رشاف وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 
مت مببنـــى الوزارة �ـــرشف الرواتب املتاأخـــرة لإحدى 
�رشكات املقاولت الن�سائية، وذلك بعد جناح جهود 
الوزارة التن�سيقية مع اإدارة ال�رشكة ل�رشف م�ستحقات 
العاملني بال�رشكة كافة يف الفرتة املا�سية، وانتظام 

�رشف الرواتب الالحقة ح�سب املوعد املقرر لها.  
وقد تابع وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل 
حميـــدان جانبا من اإجـــراءات عمليـــات ال�رشف، حيث 
التقـــى عددا مـــن امل�سوؤولـــني والعاملـــني بال�رشكة 
الذيـــن ا�ستلموا اأجورهم املتاأخرة كاملة، واأعربوا عن 
�سكرهم وتقديرهـــم لدور الوزارة وجهودها يف اإنهاء 
معاناتهم جراء تاأخر دفع اأجورهم، موؤكدين اأن احلوار 
الثالثـــي الـــذي تنتهجه الـــوزارة بني طـــريف العالقة 

اأف�سى اإلى هذه النتيجة الإيجابية.
ويف هـــذا ال�سيـــاق، اأ�ســـاد حميـــدان بتوجيهات 
رئي�ـــس الوزراء �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري خليفة 

بـــن �سلمان اآل خليفة حلل م�سكلة �رشف الأجور فورا، 
واتخاذ الإجـــراءات الالزمة التي تكفـــل �سداد الأجور 
املتاأخرة، موؤكدا حر�ـــس احلكومة على �سمان حقوق 
العمـــال و�ســـون املكت�سبـــات املتحققـــة، واللتزام 
بكافـــة الت�رشيعـــات العماليـــة التـــي تعـــد املظلـــة 
القانونيـــة للمحافظـــة علـــى هـــذه احلقـــوق، م�سيدا 

بالتعاون التام من جانب ال�رشكة للو�سول اإلى ت�سوية 
هـــذا املو�سوع، داعيـــا اإلى تكاتف العمـــال مع اإدارة 
ال�رشكـــة خالل املرحلـــة القادمة لتحقيـــق املزيد من 
املكت�سبـــات املتعددة، وامل�ساهمة يف رفع الإنتاجية 
الأمـــر الذي ي�سهم يف �سمان ا�ستقرار ال�رشكة وتعزيز 

بيئة العمل املحفزة على العطاء.

         بدور �ملالكي من �جلفري

قـــال رئي�س املجل�ـــس الأعلى لل�سحـــة ال�سيخ 
حممد بـــن عبـــداهلل اآل خليفة، اأن م�ـــرشوع ال�سمان 
ال�سحـــي، الذي �سيبداأ تطبيقه مطلع العام 2019، 
�سيقدم خدمات �سحية ذات جودة عالية، من خالل 
رزم عالجية متعددة جلميع املواطنني واملقيمني.
واأو�سح اأن جمموعة الرزم ال�سحية “الإلزامية” 
اخلا�ســـة ت�سمل العاملـــني الأجانب، حيـــث �سيتم 
حتديـــد عمر امل�ستفيـــد من هذه اخلدمـــة وت�سمل 
هـــذه الرزمة العالج يف ال�سحة الأولية ويف الطوارئ 
عنـــد احلاجـــة ويف امل�ست�سفيات عنـــد التحويل من 
اأطبـــاء ال�سحة الأولية، ول ت�سمل الولدة لل�سيدات 
ول عمليـــات التجميـــل، كما اأن هنـــاك �سقفا ماليا 
�سنويـــا للعـــالج عنـــد جتديـــد التغطيـــة التاأمينية 
لل�سنـــوات املقبلـــة، حيـــث يتـــم مراجعـــة �سقـــف 
التغطيـــة التاأمينية ملن يتعـــدى ال�سقف املحدد، 
ويقـــوم مـــزود التغطيـــة التاأمينيـــة بتقدير قيمة 

التاأمني ح�سب حالة املري�س ال�سحية.
وقال ال�سيخ حممد بن عبداهلل يف ت�رشيحات لـ 
“البالد” على هام�س ح�سوره الندوة التي اأقامتها 
جمعية الأطباء البحرينية ل�ستعرا�س قانون م�رشوع 
ال�سمـــان ال�سحـــي، “للمقيـــم احلـــق يف احل�سول 

على الرزمـــة ال�سحية اخلا�سة من مزودي التغطية 
التاأميني���ة بح�سب ����روط التقاعد ب���ني الطرفني 
على األ تقل منافع هذه الرزمة عن الرزمة ال�سحية 

الإلزامية للمقيمني”.
وبالن�سبـــة للرزمـــة ال�سحية اخلا�ســـة بالزوار 
قـــال: “ي�سبـــح الزائر للمملكة م�ســـوؤول عن �سداد 
ا�ســـرتاك ال�سمـــان ال�سحـــي الإلزامي عـــن نف�سه 
ومن يعوله من الـــزوار لتغطية املنافع املقررة يف 
الرزم ال�سحية للـــزوار وذلك طيلة فرتة اإقامته يف 
اململكـــة، وتقت�رش املنافع ال�سحيـــة على احلالت 
الطارئة والإ�سابـــات الناجتة عن احلوادث و�سيتم 
حتديد احلـــد الأق�سى ملبلـــغ التغطيـــة التاأمينية 
بالن�سبـــة للرزمـــة والأحـــوال التـــي يتعـــني علـــى 
امل�ستفيد �سداد مقدار امل�ساركة ملقدم اخلدمات 

ال�سحية وغري ذلك من امل�سائل”.
اأما بالن�سبة للرزمة الإلزامية للمواطنني، فهي 
جمانية ومتاحة جلميـــع البحرينيني و�ساملة جلميع 

اخلدمات ال�سحية التي يتمتعون بها اليوم.

اأعلنـــت وزارة ال�سحة عن اإعـــادة الت�سجيل يف 
املجل�س العربـــي لالخت�سا�ســـات ال�سحية جلميع 
الأطبـــاء يف النظام اخلدمـــي حل�سولهم على �سفة 

طبيب مقيم متدرج بامل�سوؤولية.
وقالـــت القائـــم بت�رشيـــف اأعمـــال التدريـــب 
 ،2018 ل�سنـــة  اإداري  ابت�ســـام فخـــرو يف تعميـــم 
ح�سلـــت “البـــالد” علـــى ن�سخـــة منـــه، اإنـــه �سيتم 
النظـــر يف طلـــب املتـــدرب لإعـــادة الت�سجيـــل يف 
املجل�ـــس العربـــي لالخت�سا�ســـات ال�سحية ح�سب 
����روط معينة، وهي ب���اأن يقبل الطل���ب للمراجعة 
عند الإعـــالن عن ال�سواغـــر التدريبيـــة، واأن ُيقدم 
الطلب من�سق التدريب يف الق�سم، ورئي�س الق�سم، 
يذكر فيها اإمـــكان تدريبه واملوافقـــة على اإعادة 

الت�سجيل.
واأ�سافـــت يف خطـــاب التعميم اأنـــه �سيخ�سع 

�ساحـــب الطلـــب اإلى اإجـــراءات املفا�سلـــة ح�سب 
النظـــام املعتمد من قبل اإدارة التدريب يف اختيار 
املر�سحـــني لل�سواغر التدريبيـــة، علًما باأن امتحان 

ا بهم وح�سب  املفا�سلة لهم �سيكون امتحاًنا خا�سًّ
ا. الخت�سا�س ولي�س امتحاًنا عامًّ

واأ�ســـارت فخـــرو يف التعميـــم اإلـــى اأن اجتياز 
موافقـــة  يعنـــي  وقبولـــه  للمفا�سلـــة  املتـــدرب 
املتدرب على توقيع اتفاقيـــة التدريب واللتزام 
باأنظمـــة ولوائـــح التدريـــب التي تعطـــي املدرب 

�سفة طبيب مقيم متدرج بامل�سوؤولية.
اجلديـــر بالذكـــر اأن املجل�ـــس العربـــي يهدف 
اإلـــى حت�سني اخلدمات ال�سحيـــة يف الوطن العربي 
عـــن طريق رفع امل�ستوى العلمـــي والعملي لكافة 
الأطبـــاء العـــرب ويف جميـــع الخت�سا�ســـات عـــن 
طريق تدريبهم واإخ�ساعهـــم لالمتحانات الكتابية 
والعمليـــة وال�سفوية املختلفة التي يعقدها وعلى 
اأ�سا�س اجتيازهم لها يتم منحهم ال�سهادة اخلا�سة 
باملجل�ـــس العربـــي لالخت�سا�ســـات ال�سحية التي 
تعترب اأعلى �سهادة يف الخت�سا�س ح�سب قرارات 

جمل�س وزراء ال�سحة العرب.

• حميدان خالل متابعة اإجراءات �رشف الأجور	

مروة خمي�س

بين طبول البطالة والبطولة
 م�سكلة وزارة العمل لي�ــــس يف مراكز التوظيف، واإمنا يف ركائز التنظيف. 
فال بطولــــة يف البطالة واإن كرث الطبالة، فازدحــــام م�ساحة القاعات ينبئ عن 
كرثة اأعداد العاطالت اجلائعات، فكرثة املعار�س تدل على العوار�س من اأن 

ملر�س البطالة على اجل�سد الوطني اأكرث من طفح وعوار�س.
الفزعــــة التي قامت بهــــا وزارة العمــــل اأخريا خطوة يف الجتــــاه ال�سحيح 
وت�سكر عليهــــا الوزارة ونتمنى زيادة مثل هذه الطقو�س التوظيفية على اأن 
يلحق بها متابعة �سارمة وجدية. فقبل معار�س التوظيف نحتاج اإلى عوار�س 
تنظيــــف، فمئــــات الرت�سيحــــات لوظائف معــــدودة يعني مئــــات الت�رشيحات 
لوظائــــف م�سدودة، اإ�سافة اإلى اأن موقع الــــوزارة مع الزدحامات املرورية ل 
ي�ستوعــــب الأعــــداد املتدفقة القادمة من مناطق الياأ�ــــس، فالبد من �ساحات 

اأو�سع ليكون ال�ستيعاب اأ�رشع.
وزارة العمل.. وزارتكم بحاجة اإلى ا�سرتاتيجيات بعد �سنني من ملح ير�س 
على جــــرح العاطلني والعاطــــالت بالتجاهل. التقليل مــــن “ال�سو ال�سحايف” 

ال�سابق، وال�ستعرا�س بكرنفالت الأرقام يكون مبالحقة القطاع اخلا�س.
نر�ــــس ال�سكر على املراكز �رشيطة األ تتاأخر املراكز فتتحول العاطالت يف 
البيــــوت اإلى عجائز لطــــول النتظار! هل لحظتم كيــــف تدفقت اجلموع على 
القاعات مبجرد �سعورهم بجديــــة اأكرث يف التوظيف؟ هل يرى �سعادة الوزير 
ال�ســــور املنت�رشة لالأعــــداد الهائلة وكاأمنا يف م�سهد توزيــــع ربطات خبز على 
لجئني؟ هــــذا امل�سهد يجــــب اأن يتغري بتكاتف اجلهود وتلــــك هي املعركة 
احلقيقيــــة للــــوزارة عندما تنزل لل�سارع ومتنح اأذنهــــا للنائمني على اأر�سفة 

النتظار الطويل.
كادت القاعــــات تتفجــــر من كرثة الأعــــداد! موقف مهيب ومــــوؤمل، ولكن 
موقــــف الوزارة جيد، وندعمه، ونتمنى اأن يتحول التوجه من “�سو” الأرقام يف 

ال�سحافة كما هو �سابقا اإلى تركيز الأعمال، والكل يبدي جناحه.
ال�سرتاتيجيــــة تقت�سي اأخد ال�ســــري الذاتية، ومتابعتهــــا، وال�سغط على 
ال�رشكات، وتعيني فريق عمل �رش�س ذي اأنياب ملتابعة بحرنة التوظيف بجد؛ 
لأن بع�ــــس ال�رشكات والبنوك ترق�ــــس يف كل زفة توظيف وطنية، لكنها بعد 
ذلــــك ت�سهر �ساحكــــة بعد اإلقاء �سري التوظيف يف �سلــــة املهمالت على نخب 
العاطلــــني؛ ب�سبب غياب متابعة الــــوزارة، لكن وجود فريق من الوزارة يتابع 
احلالت حتى يتاأكد من التزام ال�رشكات والقطاع اخلا�س بالتوظيف، وحقوق 

البحريني، هو الأكرث ربحا للجميع.
لأن العــــربة لي�ســــت بال�ستعرا�س بالأرقام، واأننا وظفنــــا يف 6 اأ�سهر 12 
األف باحث عن عمل، واإمنا العربة يف عدد الأ�سخا�س التي قامت هذه ال�رشكات 
بالإبقــــاء على وظائفهم دون اأن تلعب بتفا�سيل تالبيب املوظف اأو الإهمال 

حلقوقه اأو “تطفي�سه” بعقود موؤقتة.
ظاهــــرة العقود املوؤقتة هي الأخرى اأزمات معقدة. لالأ�سف ندخل �رشكات 
حكومية اأو للحكومة ن�سبــــة كربى فيها من الأ�سهم، تزيد من الأجنبة، وتقلل 
مــــن البحرنة. فجــــاأة ينزل مديــــر تنفيذي برب�ســــوت على ال�رشكــــة بحرينيا اأو 
اأجنبيا، والأمر �سيان، وبقدرة قادر ي�ستغل كجالد على تطفي�س البحرينيني، 
وخلــــق بيئــــة عمل اأ�سبه بحرائــــق يف غابة، الكل يفكر يف الهــــروب والنجاة، اأو 
التقاعــــد املبكر، وكل ذلك ليطفئ �سيكولوجيــــا اأمرا�سه النف�سية املتورمة 
مــــن اأنف�سام اأو نرج�سيــــة اأو �سيكوباتية ثم يحول ال�رشكة اإلى ب�سطة “ال�سلة” 

ول يبقى اإل ن�سب خيمة و�ساي، ولعب نرد و�سوي باربكيو! اأين الرقابة؟
�سعادة وزير العمل حميدان، هذا هو امليدان، نريد حلول جذرية، فالأطباء 
والطبيبــــات يتكد�ســــون يف البيــــوت، وم�ست�سفيات البلد تفي�ــــس بالأجانب، 
ونريــــد اأن نعرف حجم البحرنة يف كل م�ست�سفى من ال�سلمانية اإلى م�ست�سفى 

امللك حمد اإلى كل مركز �سحي، وما تن�سيقكم مع وزيرة ال�سحة.
اأما وزارة الرتبية، فلماذا مل تقوموا بالرد على ال�سفري ال�سيني عن �سبب 
رف�سكم قبــــول الت�سديق على �سهادات خريجــــي جامعات الطب يف ال�سني 

وهل تعد حجتكم قوية وما هي؟!
امل�رشوع الإ�سالحي جاء ليتقا�ســــم مع النا�س اأرغفة احلب واأرغفة احلرية. 
وزارة العمــــل: بني طبول البطالة والبطولة نحتاج اإلى بطولة ل طبالة وبداأمت 

�سح، فوا�سلوا بالتحقيق.

كسر التابو
- حمــــرم علــــى الأبواب، والأمل بعــــدم امل�س مبكرمة امللــــك من الأوقاف 

وو�سولها كاملة من دون اأن ت�ساب بهزال، حاد اأو اأنيميا.
- وزارة التجــــارة، جنونية ر�سوم ال�سجــــالت تغرق �سغار رجال الأعمال يف 

بحر املديونية، فهل من طوق جناة؟

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

• ال�سيخ حممد بن عبداهلل	

13 % زيادة بكمية �لنفايات يف �لن�شف �الأول من 2018
ب�سبب ارتفاع اإنتاج خملفات البناء... اأبو الفتح:

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: اأظهـــرت اإح�سائية لإنتاج 
املخلفـــات يف مملكـــة البحريـــن ارتفـــاع ن�سبة 
اإنتاج املخلفات يف الن�سف الأول من هذا العام 
)2018( مقارنـــة بالن�ســـف الأول مـــن العـــام 
املا�سي )2017(، اإذ بلغـــت ن�سبة الزيادة 13 

% يف الن�سف الأول من هذا العام.
وبح�سب الإح�ساءات فـــاإن اإنتاج املخلفات 
يف الن�ســـف الأول مـــن )2017( بلـــغ 885 األف 
طن، يف بلغت يف الن�سف الأول من العام اجلاري 
)2018( نحـــو مليون طن، دون احت�ساب معدل 

اإنتاج خملفات البحري.
وك�سفـــت الإح�سائية عـــن اأن �سبب ارتفاع 

ن�سبـــة اإنتـــاج املخلفـــات يف الن�ســـف الأول من 
العـــام كان ب�سبب زيادة ن�سبـــة خملفات البناء 
واملخلفـــات التجاريـــة، بالإ�سافـــة اإلـــى زيادة 
ن�سبة خملفـــات احلدائق واملخلفات ال�سناعية، 
يف الوقـــت الـــذي انخف�ـــس فيـــه معـــدل اإنتاج 
الأخـــرى يف  املخلفـــات املنزليـــة واملخلفـــات 

الن�سف الأول من العام.
واأفـــاد وكيـــل �ســـوؤون البلديـــات بـــوزارة 
الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
نبيـــل اأبـــو الفتـــح “يف الن�ســـف الأول مـــن هذا 
العام )2018( ارتفعت كمية اإنتاج املخلفات، 
اإذ بلغـــت نحـــو مليون طـــن، يف الأ�سهـــر ال�ست 
املا�سية، مبا يعادل زيادة بلغت 13 % مقارنة 

بالن�سف الأول من العام 2017”.
واأ�ساف “بح�سب اآخر الإح�سائيات ال�سادرة 
عن مركز )ا�ستدامة( فقد زادت ن�سبة خملفات 
البنـــاء مقارنـــة بالعـــام املا�ســـي، اإذ اإن اإنتـــاج 
خملفات البناء املرفوعة بلغ نحو 341 األف طن 
يف الن�ســـف الأول من العام 2017، ويف الن�سف 
الأول مـــن العام 2018 ارتفـــع ليبلغ 497 األف 

طن، مبعدل زيادة بلغت 46 %”.
ولفت الوكيل اإلى اأن زيادة اإنتاج خملفات 
اإنتـــاج  لـــه دور يف زيـــادة معـــدل  البنـــاء كان 
النفايـــات يف الن�ســـف الأول مـــن العام 2018، 
م�ســـرًيا اإلـــى اأن بلديـــة املحـــرق �سجلـــت اأعلى 
معدل يف خملفـــات البناء يف الن�ســـف الأول، اإذ 

بلغت الكمية 290 األف طن، اأما بلدية اجلنوبية 
فقد كانت الأقل فقـــد بلغت كمية الإنتاج نحو 

140 األف طن.
واأو�ســـح اأبو الفتح اأن زيادة ن�سبة خملفات 
البناء دليل على زيادة عمليات البناء يف الأ�سهر 
املا�سية من جهة، ودليل على اأن ال�رشكة تقوم 
برفـــع اأنقا�س البنـــاء والتخل�ـــس منها من جهة 
اأخـــرى. ذكـــر اأبـــو الفتـــح اأن “يف العـــام 2018 
زادت ن�سبة املخلفـــات التجارية بن�سبة 19 %، 
فبعد اأن كانـــت تبلغ 150 األف طن، فقد بلغت 
179 األف طن، يف حني ارتفعت ن�سبة خملفات 
احلدائق واملخلفات ال�سناعيـــة بن�سبة ب�سيطة 

•بلغت 4 %”. نبيل اأبو الفتح	
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

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

يهمنا �إ�سعادكم

رسمة أختي

لكل من����ا ن�صيب����ه يف التخب����ط، وكل 
منا يحتاج اإلى �صع����ادة تغمره وتن�صيه ما 
يحزن����ه. كل منا يري����د اأن ين�ص����ى ما�صيه 
ويتق����دم يف حياته ويبن����ي م�صتقبله. لكل 
منا هم�صة حم����ارب تقوية وتدعمه، ولكل 
من����ا اإن�ص����ان اإذا اقرتب منه يك����ون اأ�صعد 
الب�����رش، وكل منا اإذا اقرتب م����ن رب الب�رش 

�صيتحقق كل ما �صبق. 
ه����ا نح����ن ن�ص����ر وجن����ري يف حمطات 
احلي����اة متنا�صني كل جمرياته����ا، ومنيل 
اأحياًن����ا اإل����ى العدم ون�صر خل����ف ال�رشاب، 
وق����د نن�صى اإ�صعاد م�صكني اأو فقر يريد 
فقط رغيف خب����ز اأو م�صّكنا �صغرا، يريد 
فقط فل�صا واحدا. ال����زكاة مفرو�صة على 
كل م�صل����م وهي �صيء مهم، ق����ال تعالى 
َلَة َواآُتوا ال����َزَّكاَة َواْرَكُعوا  “َواأَِقيُم����وا ال�َصّ
َم����َع الَرّاِكِعنَي” )�صورة البقرة: الآية 43(، 
واأن ته����ب نف�ص����ك يف اإ�صعاد غ����رك اأمر 
�صيعود لك يف نهاية املطاف و�صي�صعدك 
اهلل مبا تق����دم، ومن الأمثلة التي وهبتني 
ح�س اإ�صع����اد النا�س ه����و �صخ�صية اإن�صان 
�صحى بنف�صه ليكون بهذا املكان معطفا 
للنا�س، اإذا ب����ردت اأطرافهم يكون ماأوى 
للكث����ر، اإذا مل يلق����وا م�صكنه����م يك����ون 
دواء لأنا�����س مبجرد الدعاب����ة معهم، وقد 
�صكن يف قل����وب الكثر، وتلك ال�صخ�صية 

�صخ�صي����ة فنان عريق و�صفر نوايا ح�صنة 
ل����وكالت عربي����ة وعاملي����ة، وذك����رت يف 
تغري����دة �صابق����ة على توي����رت اأن “الفنان 
بفن����ه الأ�صي����ل َي�ِص����ل لقل����وب املليني 
ولك����ن ه����ذا لي�س فنان����ا فح�ص����ب، هناك 
م����زج الفنان فاي����ز املالكي معن����ى الفن 
بالتوا�صع، و�صكًرا لأن����ك علمتني درو�صا 
واأنا اأتابع واأ�صاهد براعتك وح�صن اأخلقك 
كث����رة  �صخ�صي����ات  وهن����اك  ونبل����ك”، 
ولك����ن الفنان فايز املالك����ي اأثار اإعجابي 
واأعطاين درو�صا ولي�����س در�صا وباملجان 
ول حتت����اج اأن تذهب للمدر�صة، فهو بحد 
ذات����ه مدر�ص����ة علمني معن����ى العطاء غر 
امل�����روط، العطاء املتف����اين، العطاء غري 

املحدود. 
تري����د اهلل ي�صع����دك اأ�صعد غرك ولو 
كان ب�ص����يء ب�صي����ط، و�صرزقك اهلل فوق 

ى”. َك َفرَتْ�صَ رزقك       ” َوَل�َصْوَف ُيْعِطيَك َرُبّ

منرية عبد�ل�سالم

مناشدة “اإلسكان” لتسريع استبدال منزل “خطر”

شاب من ذوي االحتياجات يناشد 
مساجــد صديقـــة للبيئــــةالمسؤولين إيجاد وظيفة

اأن���ا اأحد املواطن���ني امل�صتفيدين من 
برنامج مزايا منذ العام 2014.

وق���د قمت منذ نح���و 4 اأ�صه���ر بزيارة 
وزارة الإ�صكان والتق���دم بطلب ا�صتبدال 
عق���ار ل�صب���ب مهم ج���دا، وه���و اأن العقار 
احل���ايل ال���ذي اأ�صك���ن في���ه ق���د تعر�س 
اأ�صا�ص���ه مم���ا دف���ع  مل�صكل���ة كب���رة يف 
باملط���ور العق���اري ال���ذي ا�صرتي���ت منه 
العقار اأن يطلب مني اإخلءه؛ لكي يتمكن 

من هدمه واإعادة بنائه جمددا. 
وعليه فقد اتفقت معه على ا�صرتجاع 
مبل���غ ال����رشاء وا�صتب���دال عق���اري احلايل 

بعق���ار اآخ���ر وبعد التق���دم لديك���م مبلء 
ا�صتم���ارة الطلب ح�صلت عل���ى املوافقة 
املبدئي���ة بتاريخ 27 ماي���و 2018، وعليه 
فقد توجهت لبنك ال�صكان والذي بدوره 
قد اأر�ص���ل اأحد املثمن���ني لتثمني العقار 
اجلدي���د ومن ث���م ق���ام املثم���ن باإر�صال 
تقريره ل���وزارة ال�ص���كان يف بداية يونيو 
2018. ومنذ ذلك احلني واأنا اأنتظر منكم 
ح�ص���ويل عل���ى املوافقة النهائي���ة؛ لكي 
اأمتكن م���ن ا�صتكمال بقي���ة الإجراءات مع 
البنك التجاري. ول�صت اأدري ملاذا كل هذا 
التاأخر علما باأنني راجعت مكاتب الوزارة 

مرارا وتكرار ول من جميب!!
العق���ار احل���ايل  ب���اأن �صاح���ب  علم���ا 
يطالبن���ي باإخلئ���ه قب���ل ح���دوث اي خطر 
حمتم���ل كم���ا اأن �صاح���ب العق���ار اجلديد 
يطالبني باإمتام بقية الجراءات، واإل فاإنه 
قد يت�رشف يف عق���اره وقد اأخ�رش ما دفعت 

له من مقدم.
ح���ال  معاملت���ي  اإمت���ام  منك���م  اأرج���و 
لأهميتها دفعا لأي خطر حمتمل قد يحدث 

يل اأو لعائلتي.

��سم �ملو�طن لدى �ملحرر

نا�صد �صاب بحريني من ذوي الإعاقة 
خري���ج اجلامع���ة الأهلي���ة تخ�ص����س نظم 
معلومات امل�صوؤولني اإيجاد حل مل�صكلته 
يف احل�صول عل���ى وظيفة توفر له احلياة 
الكرمي���ة، و�رشد ق�صت���ه ل�”الب���لد” باأنه 
تق���دم باأوراقه الى العدي���د من الوزارات 
للتوظي���ف كما تق���دم بطل���ب التوظيف 
اإل���ى ديوان اخلدمة املدني���ة، ولكن دون 
ج���دوى، واأردف اأن���ه طرق جمي���ع الأبواب 

للح�ص���ول على وظيف���ة منا�صبة ولكن مل 
ي�صتج���ب اأحد، وق���ال اإن اأق�صى ما اأمتنى 
ه���و احل�صول على وظيف���ة منا�صبة تلبي 
تطلعاتي وتتنا�صب م���ع موؤهلي العلمي، 
م�صيفا اأنه ت�رشف بتمثيل مملكة البحرين 
يف املحاف���ل الريا�صية ع���ام 2010 على 

امل�صتويني اخلليجي والآ�صيوي.

��سم �ملو�طن لدى �ملحرر

الر�صي���دة  حكومتن���ا  ع���ر  مملكتن���ا  متت���از 
واملواطن���ني بالهتمام بدور العب���ادة املختلفة، 
وذلك ع���ر كل الأزمنة، والهتم���ام التي حت�صله 
دور العبادة املختلفة اأمر مفروغ منه، وتعتر دور 
ا ومتتاز ه���ذه املرافق العامة  العب���ادة مرفقا عامًّ
باأم���ر مغاير ع���ن �صائر املرافق الأخ���رى من حيث 
اأن احل�ص���ور اإليه���ا ل يحتاج اإلى اإع���لن واإمنا هو 
فطرة وتربية تربى عليه���ا اجلميع. من هنا كانت 
دور العب���ادة تلقى الهتمام وتعتر املكان الأول 

يف الإ�ص���لم الذي ميكن م���ن خللها توجيه النا�س 
لأم���ور م���ا والنهي ع���ن اأم���ور فه���ي مدر�صة لكل 
الأجيال والأزمنة. من هن���ا فاإنني اأمتنى من وزارة 
العدل وال�صوؤون الإ�صلمية وبالتعاون مع اجلهات 
املختلفة القي���ام بحملت توعي���ة خمتلفة دورية 
تتواف���ق م���ع الحتف���الت بالتواري���خ والأح���داث 
الوطني���ة والعاملي���ة، فعل���ى �صبيل املث���ال يوم 
الأر�س ويوم ال�صج���رة ويوم الأ�رشة... اإلخ. فيمكن 
من خ���لل اأئمة ال�ص���لة وال�صخ�صي���ات وممثلني 

اجله���ات احلكومي���ة واخلا�ص���ة وكذل���ك توزي���ع 
املطبوعات ومن خلل هذه اجلهود ميكننا اأن نن�رش 
التوعية ح���ول الكثر من الق�صاي���ا وال�صلوكيات 
ال�صلبي���ة واأي�ص���ا القي���ام بع���دة اأم���ور لرتجم���ة 
الحتفالت بهذه الفعاليات، فعلى �صبيل املثال 
زراعة حميط اجلوام���ع وامل�صاجد واأي�صا ا�صتبدال 
م�صابيح الإنارة بامل�صابيح اأقل ا�صتهلًكا واأي�ًصا 

القت�صاد بالكهرباء وغرها من الأمور.
جمدي �لن�سيط

ر�صمت اأختي لوحة لفتاة تلب�س الأ�صود حزينة ...
غطت ن�صف وجهها ب�صعرها الغجري. واملطر الأ�صود يت�صاقط من عينيها 

هي جمرد ر�صمة ... 
علقتها على اجلدار، تاأملت ..! 

كنت اأنا ... 
ودومنا انتظار ل�صوؤال وجواب؟

هل اأنا يف عيون النا�س حزينة؟ يف نظري مكتئبة؟
هل الدنيا يف عيني �صوداء؟ اأم مل اأعد اأرى  لوًنا اآخر؟

هل هذه حقيقتي اأم هذه الدنيا؟
هل هذا خيال حب�صت نف�صي فيه؟

هل هذه �صديقتي؟ اأم مراآتي؟ اأم هذه هي اأنا؟
حبي�صة نف�صي؟ اأغم�صت عيني فقدت اإح�صا�س احلياة؟ 

اأ�صبحت �صديقة لوحتي ...
�سيماء ز�رع

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

readers@albiladpress.com

م�ستقات �خلنزير ُتباع باأ�سو�ق حمددة ومرخ�سة

ا �رسقو� كابالت مبليون دينار �سبط 17 �آ�سيويًّ

�أمانة �لعا�سمة تطلق فعالية ت�سجري حديقة نوف
�صمن مبادرات ال�رشاكة املجتمعية لزيادة امل�صاحة اخل�رشاء

املنامة - اأمانة العا�صمة: اأقامت اأمانة العا�صمة 
فعالية ت�صجر حديقة نوف يف منطقة احلورة بتنظيم 
م���ن مرك���ز احل���ورة والق�صيبي���ة الجتماع���ي، وذلك 
مب�صارك���ة جمعية الهلل الأحمر و�رشكة مدينة اخلليج 

للتنظيف و70 طفل وطفلة من اأهايل املنطقة.
وقدمت اأمانة العا�صم���ة فقرة توعوية للأطفال 
ح���ول اأهمي���ة احلف���اظ على املراف���ق العام���ة، مبينة 
واجب الأطف���ال الوطني جت���اه احلدائ���ق وال�صواحل 
واملما�ص���ي، ومت التط���رق اإل���ى اأهم ملوث���ات البيئة 
الزراعية وكيفية التخل�س منها وا�صتبدالها باأدوات 
�صديقة للبيئة ف�صل عن عر�س ال�صلوكيات اخلاطئة 

يف احلدائق التي تلحق ال�رشر باملكت�صبات العامة.
من جانبه، اأو�ص���ح رئي�س جمل�س اأمانة العا�صمة 
حمم���د اخلزاعي اأنه م���ن �صمن روؤية اأمان���ة العا�صمة 
الت���ي حتقق �صعار “عا�صمتي اأجم���ل” تاأتي م�صاركة 
الأطف���ال متما�صية مع الأه���داف البيئية واملحافظة 
على اجلم���ال الزراع���ي، م�صيًدا بجه���ود امل�صاركني 
يف تر�صي���خ مفه���وم الت�صجر لدى الأطف���ال يف �صن 
مبك���رة وتعزيز ثقاف���ة احلفاظ على البيئ���ة، اإ�صافة 
اإل���ى اأهمي���ة دور املواطنني واملقيم���ني يف احلفاظ 
على هذه املكت�صبات لأنه���ا وجدت من اأجل راحتهم 

ورفاهيتهم.
فيما ذكرت رئي�صة العلق���ات العامة والأن�صطة 
باملرك���ز �صيخة الزاي���د اإنه من منطل���ق م�صوؤوليتهم 
الجتماعي���ة ي�صع���ون للحفاظ عل���ى منطقتي احلورة 

والق�صيبية ملا ترمز له هاتني املنطقتني من تاريخ 
عريق يف منطقة املنامة وما ت�صهدانه من توافد كبر 
من ال���زوار وال�صياح الأجانب، م�ص���رة اإلى ا�صتفادة 
الأطف���ال امل�صاركني يف الفعالي���ة وفرحتهم باإجناز 

هدف توعي من �صمن مع�صكر الن�صاط ال�صيفي.
وته���دف اأمان���ة العا�صم���ة اإل���ى زي���ادة ن�صيب 
الف���رد م���ن امل�صاح���ة اخل����رشاء وتوف���ر احلدائ���ق 

النموذجي���ة بو�ص���ط الأحي���اء ال�صكنية وخل���ق البيئة 
الرتفيهي���ة الآمن���ة للمواطن���ني واملقيمني يف جميع 
دوائ���ر العا�صمة، اإلى جانب حماية البيئة من التلوث 
واحلف���اظ على املمتلكات العام���ة وجتميلها واإ�رشاك 
القطاع���ني اخلا����س والع���ام يف فعالي���ات التنظيف 
والت�صج���ر والرعاي���ة للمراف���ق العام���ة كاحلدائ���ق 

واملما�صي وال�صواحل وامليادين والن�صب.

املنام���ة - وزارة ال�صحة: اأو�صحت اإدارة 
ال�صحة العامة ب���وزارة ال�صحة ممثلة يف ق�صم 
مراقب���ة الأغذي���ة، واإدارة حماي���ة امل�صتهلك 
اأن  وال�صياح���ة  وال�صناع���ة  التج���ارة  ب���وزارة 
منتج���ات م�صتق���ات اخلنزير ُتب���اع يف اأ�صواق 
حمددة يف مملكة البحري���ن، وبح�صب الأنظمة 
لغ���ر  م���ن بيعه���ا  به���ا ل مين���ع  املعم���ول 

امل�صلمني.وفيم���ا يخ�س الفيدي���و املتداول 
يف و�صائ���ل التوا�ص���ل الجتماع���ي ب�صاأن هذا 
املو�صوع؛ والذي يخ�س اأحد حملت الت�صوق 
املرخ�ص���ة بذلك؛ فقد تب���ني اأن ال�صلعة يتم 
عر�صه���ا يف امل���كان املخ�ص����س له���ا ووفقا 
�صح���ة  ول  لذل���ك،  املح���ددة  لل�صرتاط���ات 

للمعلومات التي اأثرت عن هذا املو�صوع.

املنامة - وزارة الداخلية: �رشح مدير عام 
الإدارة العامة للمباح���ث والأدلة اجلنائية، اأن 
�رشطة املباحث اجلنائي���ة متكنت من القب�س 
���ا لتورطهم ب�رشق���ة كابلت  عل���ى 17 اآ�صيويًّ
كهربائي���ة واأدوات اأخ���رى من اأح���د امل�صانع 
املتوقفة ع���ن العمل مبنطقة احلد ال�صناعية 
بقيمة اإجمالي���ة قدرت مبليون دينار.واأو�صح 
اأن���ه ف���ور تلق���ي ب���لغ بالواقع���ة، انتقل���ت 

�رشط���ة املباحث اجلنائية اإل���ى املوقع برفقة 
طاق���م م����رشح اجلرمي���ة واملخت���ر اجلنائ���ي، 
وبع���د تكثيف عملي���ات البح���ث والتحري مت 
التو�صل اإل���ى هوية مرتكب���ي الواقعة، حيث 
والقب����س  القانوني���ة  الإج���راءات  اتخ���اذ  مت 
عليهم والتحفظ عل���ى املركبات امل�صتخدمة 
يف عملية ال�رشقة، بالإ�صافة اإلى �صبط املواد 

امل�رشوقة.

•  جانب من ت�صجر حديقة نوف يف احلورة	



الكاريكاتير

األحد 5 أغسطس 2018 
23 ذو القعدة 1439

العدد 3582 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

ذك����رت الأخب����ار الواردة م����ن طهران 
اأن �صع����ر التوم����ان الإي����راين و�ص����ل اإلى 
م����ا يزيد عن مئ����ة وع�رشي����ن األف����ا مقابل 
ال����دولر الأمريك����ي، ورمبا �صي�ص����ل اإلى 
ن�ص����ف ملي����ون اأو اأك����ر م����ع ب����دء �رشيان 
العقوب����ات الأحادية الأمريكية على اإيران 
مطلع نوفم����ر القادم، م����ن الطبيعي اأن 
اأي �صخ�����ص يتمتع باأي ق����در من ال�صمري 
اأي  اأو  اأي �صع����ب  اأن يكت����وي  يتمن����ى  ل 
اإن�ص����ان بنريان تل����ك العقوب����ات، فكيف 
اإذا كان ينتم����ي لبلد مث����ل العراق و�صبق 
اأن عان����ى من لظ����ى جمر ه����ذه العقوبات 
واحل�ص����ارات الدولي����ة الت����ي كان �صببها 
�صعف احل�صاب����ات ال�صيا�صية للحكومات 
اأو ارتكازه����ا عل����ى فك����رة ق����وة النظ����ام 
اأن����ت  الع�صكري����ة والعنفي����ة، فبب�صاط����ة 
تق����ف اأمام غول ا�صمه القت�صاد كما قال 
عن����ه الروفي�ص����ور تريي رام�ص����ي اأ�صتاذ 
القت�ص����اد بجامعة بن�صلفانيا، هذا الغول 
ل يفه����م مف����ردات ال�صيا�ص����ة يج����ب اأن 

تتعاطى معه بلغة الأرقام.
يف  العراق����ي  الدين����ار  اأن  اأتذك����ر 
الثمانين����ات كان ي�ص����اوي ثالثة دولرات 
ون�ص����ف ويف مطل����ع الت�صعين����ات �ص����ار 
كل دولر اأمريك����ي ي�ص����اوي ثالث����ة اآلف 
دينار، و�صاهدت بعين����ي كيف اأن التجار 
يف �صوق ال�صورج����ة العراقي الذي مياثل 
تقريب����ا بازار طه����ران، كي����ف اأن هوؤلء ل 
يقومون با�صتخ����دام ماكينات عد النقود 
لثق����ل حجومها، اإمن����ا كان����وا ي�صتخدمون 
ميزان����ا خم�ص�صا لوزن ج����والت الطحني 
والرز ملعرف����ة كميتها باملقاربة! هذا مع 
ثالثة اآلف، فكيف ح����ال اإيران واأ�صواقها 
و�صعبها املغلوب على اأمره مع عملة �صعر 

�رشفها اأ�صبح مبئات الآلف.
اإيران النظ����ام واإيران ال�صارع بينهما 
بون وا�صع فال�صع����ارات ل تنفع وال�رشاخ 
والتهدي����دات ل����ن جتلب فائ����دة لل�صعب 
ال����ذي �صيكون علي����ه اأن ي�صلك واحداً من 
طريق����ني، اإم����ا املوت البط����يء اأو التمرد 
على احلاكمني الذين ل تعرف باأي اأ�صلوب 
يفك����رون وه����م اأدرى مب�صال����ك دروبهم 
الوعرة، ورمبا ل تنفعه����م الر�صائل التي 
نقلها اأحد الوزراء اخلليجيني اإلى دهاليز 
الإدارة الأمريكي����ة والت����ي ل اأح����د يعرف 
فحواها لكن املراقب ي�صت�صف م�صمونها 
من تغ����ري لهجة الرئي�ص الأمريكي ترامب 
خ����الل اأ�صبوع من تهديد ووعيد اإلى دعوة 
روح����اين للح����وار واللقاء م����ن دون �رشوط 
م�صبقة، ويبدو اأنه����ا ن�صيحة لأمريكا باأن 
ال�ص����الم وم�صتعدون  اجلماع����ة يبلغونكم 
للتفاهم فقط األقوا لهم �صلم النزول من 
ال�صج����رة العالية بكرامة، وه����ذا ما تف�رشه 
حدة ت�رشيحات قائ����د احلر�ص الثوري من 
اأنهم �صيمنعون بالق����وة الرئي�ص روحاين 
من الذهاب للتفاو�ص م����ع الأمريكان اإن 
تطلب ذلك... فاأنت هنا ل�صت يف فنلندا اأو 
الدامنارك، اأنت يف اإيران النظام املحكوم 
واملهيمن عليه من طرف املر�صد الأعلى 
خامنئ����ي وي�صيطر ب����اإرادة مركزية، ففي 
اإي����ران دائم����ا اإذا م����ا اأردت التدقي����ق يف 
الت�رشيحات فت�ص عن املر�صد، فهو الذي 
مي�سك كل خيوط اللعبة هناك. “اإيالف”.

إيران... الحصار ليس لعبة

حذر �صمو رئي����ص الوزراء خليف���ة بن �صلمان 
حفظه اهلل قب���ل اأن ي�صن بو�ص وبلري حربهما على 
الع���راق من النتيج���ة الوخيم���ة املتوقعة، وحدثت 
و�صدق���ت نب���وءة �صم���وه، تك���رر حتذي���ر �صم���وه 
للعرب خ���الل موجة ربيع الدم ال���ذي اجتاح العامل 
العرب���ي كال���ركان من اأن ه���ذه املوج���ة العارمة 
الت���ي �صميت بالربيع العربي ما هي اإل كارثة على 
الأنظم���ة وال�صع���وب، وحدث ذل���ك، وهاهو �صموه 
يف كل ي���وم ب���ل ب���كل منا�صبة يعي���د التذكري باأن 
الع���رب م�صتهدف���ون، واأن اخلليجي���ني خ�صو�صا 
م�صتهدف���ون حت���ى من بع����ص الع���رب اأنف�صهم، 
ويب���دو اأن الآذان التي �ص���دت يف املا�صي مازالت 
م�ص���دودة واأن النتائ���ج الوخيم���ة متوقع���ة م���ا مل 
نفت���ح هذه الآذان ون�صتمع ملا يدور ونفهم اللعبة 
الكرى الدائرة من حولنا، فقد كتبت يف املا�صي 
واحلا�رش واأذكر باأنن���ا م�صتهدفون حتى ممن نظن 
اأنهم يحموننا، ولك���ن يبدو اأن الرهان على الغرب 
واأم���ريكا بال���ذات �صياأخذنا ه���ذه امل���رة للنهاية 
املحتومة ما مل ن�صغل عقولنا، هذا الكالم لل�صعوب 
الدميقراطي���ة  ب�صع���ارات  لالأ�ص���ف  امل�صح���ورة 

وال�صفافي���ة وحق���وق الإن�صان، اأي دم���ار هذا واأي 
عمى؟ واأي ان�ص���داد وتهروؤ للعقل مازال حتى الآن 

بعد كل ما جرى يجري وراء هذه ال�صعارت.
اأم���ريكا مرة تب���دو معنا وم���رة تب���دو وكاأنها 
تلعب بنا، هكذا كان حالها مع بو�ص واأوباما، فقد 
�صل���م الأول الع���راق عل���ى طبق من ذه���ب لإيران 
و�صلم الثاين اليمن و�صوريا كذلك لإيران، وكانت 
اللعب���ة وا�صحة، والعرب لالأ�ص���ف مل ي�صدقوا ومل 
ينتبه���وا لتحذير �صم���و رئي�ص ال���وزراء الذي حذر 
قب���ل الفاجعة تل���ك من اأن غ���زو الع���راق وتدمري 
جي�ص���ه بداي���ة احلمل���ة على الع���امل العرب���ي، لكن 
لالأ�ص���ف اأنا وقتها كنت واح���داً ممن خدعوا بحرب 
التحرير، وه���ي مل تكن �صوى حرب التدمري للعامل 
العرب���ي، واأع���رف اأن هذا ال���كالم �صيزعج البع�ص 
ويوؤمل ولكن العرتاف باخلديعة واخلطاأ اأف�صل من 
ال�صتمرار يف الجنراف، ويبدو اأننا اإذا مل ناأخذ بالنا 
الي���وم من اللعبة �صتجرفنا نح���وى تدمري ما تبقى 
بع���د اأن يت���م ا�صتنزافن���ا غري املعق���ول يف اأوهام 
ت�صديق اأن الغ���رب يحارب نيابة عنا، هو ل يفعل 
ذل���ك ولن يفعل ذلك، اإمنا �صي���زج بنا يف متاهات 

حتى لو خدعن���ا بتحر�صه باإي���ران، وحتى لو خا�ص 
معها مواجهة فاإننا �صنكون الوقود.

اإذا اأردنا مواجهة اإي���ران علينا بالفعل ولي�ص 
رد الفع���ل، واإذا اأردن���ا مواجه���ة اإي���ران علينا اأول 
تنظيف جيوبنا من خالياه���ا و�رشاديبها وجيو�صها 
الداخلي���ة بيننا، وبعدها �صدق���وين �صتكون اإيران 
اأ�صعف من ال�صوم���ال، اإنها تتكل الآن وت�صتقوي 
بوج���ود خالياه���ا وجيو�صها ال�رشية بينن���ا يف لبنان 
والعراق واليمن والكوي���ت والبحرين وعمان وكل 

مكان ترى فيه فو�صى ابحث عن اإيران.
اإي���ران حتاربن���ا من خ���الل خالياه���ا ووكالئها 
ونحن لالأ�صف ن�صتنزف جيو�صنا واأموالنا ونظن اأن 
اأمريكا �صتح���ارب، ول اأن�صى حت���ى ذلك ال�صحايف 
البحريني ال���ذي �صفق واحتف���ل بت�رشيح لرتامب 
وظ���ن اأنها احلرب على اإيران دفاعاً عنا... كم نحن 

�صاذجون.

تنويرة: اأن���ت ل ت�صتطيع تغيري العامل وحدك 
لكن ت�صتطيع تغيري �صورته.

الأج���واء يف البل���د وهلل احلمد مهياأة 
للمبادرات والدعوات الوطنية املخل�صة 
الت���ي ت�صهم يف حتقيق م���ا يتطلع اإليه 
اأبن���اء البحرين، ومهما كانت التحديات، 
فاإن امليزة الت���ي جتمعنا هي الإخال�ص 
يف العم���ل لأن تك���ون م�صلح���ة البحرين 
اأوًل، وه���ذه حقيق���ة ثابت���ة يف م�ص���رية 
الوط���ن، ت�صونه���ا قيادتن���ا الر�صي���دة 

ويوؤمن بها كل اأبناء البحرين.
اإن ترابط املجتم���ع البحريني ملمح 
متاأ�ص���ل يف العالق���ات عل���ى اختالفها، 
وه���ذا الرتاب���ط يع���د ركن���ا م���ن اأركان 
املكت�صب���ات  �صيان���ة  عل���ى  التواف���ق 
والإجن���ازات يف بالدن���ا، واأ�صتذك���ر هنا 
خال�صة املعنى فيما يوؤكد عليه �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة، رئي�ص الوزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع���اه، وم���ن ذل���ك تاأكي���د �صموه 
عل���ى اأن ال�صعب البحريني )يف كل قرية 
ومدين���ة قري���ب من���ا ونحر����ص على اأن 
نكون قريب���ني منه، فما يربطن���ا باأبناء 
ه���ذا ال�صعب عالقات را�صخ���ة تتوارثها 
الأجي���ال وهذه الروابط �صكلت ول تزال 
الباع���ث لالإجن���ازات الوطني���ة(، وه���ذه 
التوا�ص���ل  يف  دللت  له���ا  اخلال�ص���ة 
ب���ني القي���ادة وال�صعب، وله���ذا فاإنها 
متثل بوابة تتيح الدخ���ول لكل الأفكار 
واملب���ادرات الت���ي ت�ص���ب يف م�صلح���ة 
اجلمي���ع وبالطبع ت�ص���ع م�صلحة الوطن 
يف اأعل���ى القائم���ة، وكم���ا يوؤك���د �صمو 
رئي����ص الوزراء اأي�ًصا  عل���ى )العمل من 
اأجل اأن ت�صمو قي���م التوا�صل والرتابط 
بني اأفراد املجتم���ع لأنها �صمات متثل 
جزءا اأ�صيال من طبيعة املجتمع وتكوينه 
ويجب احلفاظ عليها كونها املعزز لقوة 
املجتمع وقدرته ومنعته يف التعامل مع 

التحديات(.
ونتفق كلنا على اأن م�صلحة الوطن 
دائًما هي مو�ص���ع الهتمام، وهي التي 
كل  وتتج���اوز  النج���اح  طري���ق  تهي���ئ 
اأنواع اخل���الف والختالف، وحت�رشين هنا 
مقول���ة جميل���ة ل�صماحة العالم���ة ال�صيد 
عب���داهلل الغريف���ي يركز فيه���ا على اأن 
م�صال���ح الأوطان تبقى ه���ي الأكر من 
كل اخلالف���ات والتباين���ات واأك���ر من 
كل الأه���داف والغاي���ات الذاتي���ة، ذلك 
اأن امل�صال���ح العلي���ا لالأوطان هي التي 
حتمي اأمن الأوطان وال�صعوب وتوؤ�ص�ص 
لالزده���ار وال�صتق���رار وت���زرع املحب���ة 

والت�صامح وجتذر التاآلف والتقارب.
وتاأت���ي جمل���ة م���ن املح���اور الت���ي 
توؤ�ص����ص لنج���اح مث���ل ه���ذه التوجهات 
كل  معاجل���ة  م���ن  للتمك���ن  الأ�صيل���ة 
الظ���روف مهم���ا كان تاأثريه���ا، ومنه���ا 
الثواب���ت الد�صتوري���ة وال�رشاكة يف بناء 
ال���روؤى لرف����ص كل  الوط���ن وتواف���ق 
الأفكار التي تت�صبب يف الإ�رشار بالوحدة 
الوطنية وال�صل���م الجتماعي، واأ�رشت يف 
مقال �صابق اإلى اأنن���ا بحاجة للمزيد من 
العمل امل�ص���رتك والرام���ج امل�صرتكة 
التما�ص���ك  ه���ذا  عل���ى  حتاف���ظ  الت���ي 
وتعزز املواطنة ومتن���ع انت�صار الأفكار 
املرفو�صة التي تثري العداوة والبغ�صاء 
بني النا�ص، وكذلك العتناء بغر�ص حب 
الوط���ن يف نفو����ص الأطف���ال والنا�صئة 
وال�صب���اب، ذل���ك اأن املواطنة ال�صاحلة 
لي�صت جمرد مفردة مقروءة اأو م�صموعة 
يف قال���ب نظ���ري، فامل�صوؤولي���ة هي اأن 
نعمل جميًعا عل���ى بلورة توجيهات ولة 
الأمر اإل���ى عمل ينبذ الختالف والتفرق، 
ويجمع اأفراد الأ�رشة الواحدة على املحبة 

واخلري وتاآلف القلوب.
وم���ن امله���م م���ن وجهة نظ���ري األ 
ب���ل  تتجم���د،  اأو  املب���ادرات  تتوق���ف 
املطلوب من الدول���ة اأن تفتح الأبواب 
بحي���ث  وت�صجعه���ا  املب���ادرات  لتل���ك 
يت�صن���ى للجمي���ع العم���ل عل���ى اإحداث 
تغيري اإيجابي يعود بالنفع على الوطن 
واملواطن���ني، ومهما كان���ت التحديات 
والظروف وامل�صتج���دات، فنحن نعي�ص 
يف وط���ن ميتلك كل املقوم���ات لل�صري 

اإلى الأمام.

سمو رئيس الوزراء يؤكد 
قيم ترابط المجتمع

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يري����د �صيدي �صم����و ال�صيخ خليف����ة بن علي 
اآل خليف����ة حماف����ظ املحافظ����ة اجلنوبي����ة حفظه 
اهلل ورع����اه مب�صاريعه الفري����دة والرائدة اأن ت�صع 
الثقاف����ة يف بنية احلي����اة، واأن يج����د املجتمع من 
تقالي����ده وقي����م دينه ومعطي����ات فنون����ه واآدابه 
ما يعني عل����ى ت�صكيل �صمات����ه الثقافية، وياأتي 
اإطالق م�رشوع ال�صحيف����ة الإلكرتونية الجتماعية 
الأ�صبوعي����ة “اجلنوبي����ة تاميز” الت����ي “�صتتناول 
اأب����رز الأخب����ار الجتماعي����ة، اإ�صافة اإل����ى روزنامة 
خا�ص����ة باأجن����دة الرام����ج والفعالي����ات اخلا�صة 
باملحافظ����ة، واأب����واب اأخ����رى مثل حال����ة الطق�ص 
والطوالع والنجوم وجوان����ب اأخرى تعزز العادات 

الثقافية البارزة يف املحافظة” حدثا اأ�صبه بالبذرة 
الطيبة التي األقيت يف اأر�ص خ�صبة مفتوحة على 
جهات الري����اح الأربع، نتنف�ص منه����ا، ونحيا بها، 
وذلك ملا لها من اأهمي����ة خا�صة فريدة، �صحيفة 
�صتك����ون عن�����رشا متح����ركا ومرك����ز اإ�صع����اع علميا 
وثقافيا �صي����رز فيه النتاج الثق����ايف والتاريخي 
واحل�صاري يف املحافظة اجلنوبية، ودليال ل غنى 
عنه لأوجه احلياة الثقافية والجتماعية املتعددة 

للمحافظة.
ه����ذه املجل����ة �صتع����زز التوا�ص����ل الدائم مع 
املواطن����ني والأه����ايل و�صتق����دم األوان����ا واأ�صواء 
خمتلط����ة م����ن الأن�صط����ة والفعالي����ات، وم�صح����ا 

اأ�صبوعيا لأب����رز الأحداث التي تع����م اجلنوبية مبا 
ي�صهم بالرق����ي بهذا الوطن العزي����ز واأبنائه نحو 
اآف����اق التقدم، كم����ا اأنه����ا �صرتمز اإل����ى امل�صرية 
الك����رى ل�صيدي �صمو املحافظ الذي ا�صتطاع اأن 
يجع����ل من املحافظة اجلنوبي����ة مركز اإ�صعاع على 
ال�صعيدي����ن العرب����ي والعاملي ووجه����ة حكومية 
رائدة يف الرامج والتخطيط والت�صجيع على اخللق 
والإبداع، ف����ال يكاد مير علينا اأ�صب����وع اإل و�صموه 
حفظه اهلل يقدم لالأهايل امل�صاريع الرائدة يف كل 
ميدان، ول تفوتني اأي�صا الإ�صارة هنا اإلى م�رشوع 
“اإحنا نو�صلك” وه����و “خدمة اإلكرتونية ل�صتالم 
مالحظات الأهايل واملواطنني وقاطني املحافظة 

لتقدمي الأف����كار وال�صتف�صارات وال�صكاوي عر 
نظام اإلكرتوين متطور ذي �رشعة وفاعلية متميزة 
حتقق و�ص����ول اأكر عدد ممكن م����ن القرتاحات 
الت����ي ت�صه����م يف ارتق����اء املج����الت الجتماعي����ة 

واخلدمية والتنموية”.
اإن امل�صاري����ع واملب����ادرات الت����ي يطلقه����ا 
�صي����دي �صمو ال�صي����خ خليفة بن عل����ي اآل خليفة 
حماف����ظ املحافظ����ة اجلنوبية حفظ����ه اهلل ورعاه، 
تعم����ل على خلق املن����اخ احل�صاري ال����ذي يرعى 
الأف����كار البناءة وي�صاعد عل����ى لقاحها وتوالدها، 
وه����ي ال�صند الثق����ايف واأقوى الأ�صب����اب لتحقيق 

الآمال وبلوغ الغايات يف جميع جمالت احلياة.

“الجنوبية تايمز”... مشروع رائد 
لسيدي سمو الشيخ خليفة بن علي

ترددت كثريا يف كتابة هذا املقال لأنني من 
املوؤمنني بوج���وب تكرمي املرء يف حياته واإعطائه 
حق���ه امل����رشوع يف الهتمام وت�صلي���ط ال�صوء على 
تاريخه واأعماله، لكنني كالآخرين، اكت�صفت مدى 
تق�ص���ريي، بعد الرحيل املفاجئ لأ�صتاذة الفنون 
بجامع���ة البحرين �صامية اأجننري، الفنانة والإن�صانة 
املختلفة بكل ما حتمله الكلمة من معنى، ورحيلها 
الي���وم يعد فقدا كبريا يل ولغريي، اإنه رحيل دون 

وداع وعلى عجالة، وكعادتها يف هدوء.
نع���م، كن���ت اأتلقى منه���ا يومي���ا الكثري من 
الر�صائ���ل الن�صية واأبادلها الأدعي���ة وال�صباحات 
حترجن���ي  ال���رد  يف  تكا�صل���ت  واإن  وامل�ص���اءات، 
ب�صوؤالها عني وعن عائلتي، اأذكر اأنه يف اأحد الأيام 

مل ي�صلها مقايل، هاتفتني و�صاألتني اأين املقال؟ 
وجدتها مهتمة، وا�صت�صع���رت ا�صتغرابي، فقالت 
يل اأق���راأ لك لأنن���ي اأحبك واأعلم اأن���ك حتبيني... يا 

اهلل كم كانت رقيقة، ويا اأ�صفي واأنا الآن اأرثيك.
كان يوم الثالثاء قبل املا�صي ثقيال، ول اأعلم 
ال�صب���ب، تنبهت لعدم ا�صتالم���ي ر�صالة �صباحية 
منها، لكنن���ي توقعت �صفرها خ���ارج البالد، واهلل 
ي�صه���د م���دى ثقل الأي���ام التي م���رت علي وعلى 
غ���ريي دون اأن نعل���م ال�صبب اإل���ى اأن تلقينا خر 
وفاته���ا املحزن، كم �صع���رت بالتق�صري كوين مل 
اأب���ادر بال�صوؤال وانتظ���رت اأن تدللني وتبادر هي 

كما تفعل كل �صباح.
ل���ن اأكتب ع���ن تاريخها الفن���ي ول م�صريتها 

الرتبوي���ة يف تخريج الأجيال، ف���كل البحرين تعلم 
ك���م اأعطت وك���م وهبت، ك���م كانت اأم���ا لكل من 
يحتاجه���ا، حيث كانت لها ق���درة كبرية - رحمها 
اهلل - عل���ى الإ�صغاء وتلقي كل همومك واأفكارك 
وت�صجيعك، وكم اأثقلنا عليها اأنا وغريي دون ملل 

منها اأو كلل.
رحلت الدكتورة �صامية اأجننري خملفة وراءها 
قلوبا حمبة تذكرها بدعائها، وتاريخا فنيا عريقا، 
واأ�صلوب���ا راقي���ا خمتلف���ا يف التعام���ل يحتذى به، 
و�صتذكره���ا الأجي���ال دوم���ا باخل���ري، رحل���ت عن 
الدني���ا، لكنها خلدت ا�صما خمتلف���ا يف عامل الفن 
والأدب والرتبي���ة، وقب���ل ه���ذا كله خل���دت ا�صما 

�صاميا يف عامل الإن�صانية... رحمك اهلل يا �صامية.

عادل عيسى 
المرزوق

سموه حذر 
قبل األوان

  نقطة أول السطر

ahmedjuma44
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محمد 
الدليمي
al.dulaimi
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حتقيق اأرجنتيني ب�ساأن ا�ستثمارات 
باأمريكا �سمن ف�سيحة ف�ساد كبرية

باري����س – اأ ف ب : تهّز ف�سيحة ر�سى دفعت اإلى 
حكومة الرئي�سة ال�سابقة كري�ستينا كري�سرن الأرجنتني، 
حيث يحقق الق�س���اء يف 65 مليون دولر ي�ستثمرها يف 
الولي���ات املتحدة داني���ال مون���وز، ال�سكرتري اخلا�س 
ال�ساب���ق لزوجها ن�ستور كري�سرن ال���ذي تولى الرئا�سة 
قبلها. وحتقق “وحدة املعلومات املالية” يف ممتلكات 
يف ميامي تعود ملونوز الذي ي�ستبه باأنه اغتنى بطريقة 

غري م�رشوعة عن طريق �رشكات اأوف�سور.
وتق���ول الهيئة اإن هذه املمتل���كات جزء من 160 
مليون دولر م���ن الر�سى التي جمعه���ا موظفون كبار، 

ح�سب تقديرات النائب العام كارلو�س �ستورنيلي.

 اإدارة ترامب تراجع ترتيبات التجارة احلرة 
مع تركيا بعد فر�س ر�سوم

وا�سنط���ن – روي���رتز: تراج���ع اإدارة الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب التج���ارة الرتكية 
املعفاة من ال�رشائب يف اأ�سواق الوليات املتحدة مبوجب ما يعرف بنظام الأف�سليات املعمم 
بع���د اأن فر�ست اأنقرة ر�سوما انتقامية على �سلع اأمريكية قيمتها 1.78 مليار دولر ردا على 

ر�سوم واردات ال�سلب والأملنيوم الأمريكية.
ق���د توؤثر املراجعة عل���ى �سلع قيمتها 1.66 ملي���ار دولر ت�سدرها تركي���ا اإلى الوليات 
املتح���دة وا�ستفادت م���ن برنامج الأف�سليات العام املا�سي، وت�سم���ل ال�سيارات ومكوناتها 

واحللي واملعادن النفي�سة.
وعزا مكتب املمثل التجاري الأمريكي اإجراء املراجعة اإلى بواعث قلق ب�ساأن التزام تركيا 

بالربنامج بعد اأن ا�ستهدفت �سلعا اأمريكية فح�سب ولي�س من دول اأخرى.
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اقتصاد

البحرين ترخ�ص لـ 19 �سندوقا ا�ستثماريا جديدا

2.7 مليار دينار ميزانية “املركزي” بالربع الثاين

VIVA البحرين تطلق “بوابة اليورو” يف لندن وفرانكفورت
تو�سيًعا خلدمات �سبكتها العاملية للربط البيني 

 VIVA قام���ت  فيف���ا:   - املنام���ة 
�سبكته���ا  نط���اق  بتو�سي���ع  البحري���ن 
العاملي���ة من خالل اط���الق منافذ جديدة 
)POPs( يف اأوروب���ا ع���رب كل من لندن 

وفرانكفورت. 
و�ستلب���ي VIVA البحرين من خالل 
ن�رش ه���ذه ال�سبك���ة الطل���ب املتزايد من 
جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي 
والأ�سواق العاملي���ة الأخرى على خدمات 

الربط البيني عالية اجلودة. 
VIVA امل�ستمر  ا�ستثم���ار  وياأت���ي 
يف اط���الق منافذ جديدة تلبية ملتطلبات 
عمالئها املتزايدة يف البحرين واملنطقة، 
اإ�ساف���ة اإل���ى احلاج���ة لتق���دمي خدمات 
متنوعة، اآمنة ومرنة بتكلفة فعالة، وذات 

اأداء عاٍل لدعم احتياجات اأعمالهم.
ومن خ���الل ن�رش املناف���ذ اجلديدة يف 
لن���دن وفرانكف���ورت، وهم���ا املرك���زان 
الأه���م والأك���ر ن�ساطا من حي���ث حركة 
اأوروب���ا،  الإنرتن���ت والرب���ط البين���ي يف 

�سيح�سل عم���الء VIVA عل���ى خدمات 
الربط البيني املبا�رش واملوثوق من خالل 
�رشاكاته���ا الرئي�س���ة مع م���زودي اخلدمة 
الإقليمي���ني والعامليني م���ن امل�ستوى 
الأول، و�سيحظون بتجربة ا�ستثنائية من 
حيث جودة و�رشعة انتقال البيانات وعرب 

اأحدث التقنيات املتوفرة عامليا. 
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة 
“اإن  الوتي���د  البحري���ن علي���ان   VIVA
تو�س���ع ال�رشكة يف اطالق منافذ جديدة يف 
اأوروب���ا يعد اإ�سافة مهم���ة واإ�سرتاتيجية 
اإل���ى البني���ة التحتي���ة العاملي���ة ل�رشك���ة 
VIVA، لتلبي���ة الطل���ب املتزايد على 
خدمات الربط البيني لل�رشكات املرتبطة 
�سنقوم  وبه���ذا،  الأوروبي���ة.  بالأ�س���واق 
حل���ول  م���ن  �سامل���ة  بتاأم���ني جمموع���ة 
ال�سبكات الت���ي نقدمها باأ�سعار معقولة 
وتناف�سي���ة متاح���ة لعمالئن���ا احلالي���ني 
وامل�ستقبلي���ني يف املنطقة؛ لتزويدهم 
مب�ستوى عاٍل من اخلدمة وجودة الأداء”.

 VIVA واأ�ساف الوتيد: “�ستوا�سل
ا�ستثماراته���ا يف مناطق اأخرى من العامل 
خ���الل ال�سن���وات املقبلة؛ لن����رش وتعزيز 
البنية التحتية العاملية لتلبية احتياجات 
العمالء املتزاي���دة يف الأ�سواق الإقليمية 

والعاملية”.

منح م�رشف البحري���ن املركزي تراخي�س 
جدي���دة لنحو 19 �سن���دوق ا�ستثماري جديد، 
يف ح���ني من���ح ترخي����س واح���د للموؤ�س�س���ات 
املالي���ة اجلدي���دة. واأظهرت بيان���ات حديثة 
ن�رشها م����رشف البحرين املرك���زي، اأن اإجمايل 
ع���دد ال�سناديق ال�ستثمارية بنهاية الن�سف 

الأول من العام اجلاري بلغت 2290 �سندوقا 
ا�ستثماريا.

املالي���ة،  املوؤ�س�س���ات  �سعي���د  وعل���ى 
ومع منح امل����رشف املرك���زي ترخي�س واحد، 
فاإن اإجم���ايل املوؤ�س�سات املالي���ة العاملة يف 

البحرين بلغ 386 موؤ�س�سة.

املرك���زي  امل����رشف  ميزاني���ة  ارتفع���ت 
“املوج���ودات/   املطلوب���ات” بنهاي���ة الرب���ع 
الثاين من العام اجلاري 47.2 مليون دينار، ما 

ن�سبته 1.8 %، قيا�ًسا بالربع الأول.
ووفًق���ا لبيان���ات ر�سمية، ف���اإن امليزانية 
بلغ���ت 2.71 ملي���ار دين���ار يف الرب���ع الث���اين، 

قيا�ًسا بنحو 2.66 مليار دينار يف الربع الأول.
وبلغ���ت املوج���ودات املحلي���ة للم����رشف 
1.89 مليار دينار تقريًبا، توزعت بني 1.148 
مليار دين���ار مطالب على احلكوم���ة، و159.3 

مليون دينار مطال���ب على امل�سارف املحلية، 
و583.2 مليون دينار للموجودات الأخرى. اأما 
املوج���ودات الأجنبي���ة فبلغ���ت 820.6 مليون 
دين���ار، توزع���ت ب���ني 818.1 ملي���ون دين���ار 
للعمالت الأجنبية، و2.5 مليون دينار للذهب. 
واأظهرت البيانات اأن املطلوبات املحلية بلغت 
2.71 ملي���ار دينار، توزعت بني 1.225 مليار 
دينار مطلوبات للم�س���ارف املحلية، و718.7 
مليون دينار للنقد املتداول، و516.9 مليون 
دينار راأ�س امل���ال والحتياطي، و10.8 مليون 
دينار لودائ���ع احلكومة، و239.7 مليون دينار 

للمطلوبات الأخرى.

• عليان الوتيد	

188.2 مليار دوالر ميزانية اجلهاز امل�رصيف بنهاية الربع الثاين

البنوك ترفع معدالت الفوائد على القرو�ص حتى 35 %

1.7 % زيادة املوجودات املحلية بامل�سارف

زيادة يف كلفة الأفراد وال�رشكات للح�سول على متويل

بلغ���ت امليزانية املوح���دة للجهاز امل�رشيف 
البحريني الذي ي�سمل م�س���ارف قطاع التجزئة 
وم�س���ارف قط���اع اجلمل���ة يف الرب���ع الأول م���ن 
العام اجلاري 2018 قرابة 188.2 مليار دولر، 
مرتاجع���ة 864.9 مليون دولر، ما ن�سبته 0.46 
%، قيا�ًس���ا بنحو 189.1 ملي���ار دولر يف الربع 

الأول من العام 2018.
ومتثل امليزاني���ة املوحدة للجهاز امل�رشيف 
533 % م���ن الناجت املحل���ي الإجمايل يف الربع 
الثاين، وكان���ت 535.5 % م���ن الناجت املحلي 
الإجمايل يف الرب���ع الأول، ووفًقا لأحدث بيانات 
ن����رشت عل���ى موق���ع امل����رشف املرك���زي ل�سهر 

يونيو.
وانخف�س���ت امليزاني���ة املوح���دة للجه���از 
امل����رشيف بنهاية الرب���ع الثاين نح���و 1.7 مليار 
دولر، م���ا ن�سبت���ه 0.9 %، قيا�ًسا بنحو 186.5 
مليار دولر يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي.

كما تراجع���ت امليزانية املوح���دة يف �سهر 
يوني���و املا�سي نحو 1.9 مليار دولر، ما ن�سبته 
0.98 %، قيا�ًس���ا بنح���و 190.1 مليار دولر يف 
�سهر مايو املا�سي. كما انخف�ست امليزانية يف 
�سهر مايو بن�سبة 0.3 % قيا�ًسا يف �سهر اأبريل، 
ونح���و 0.83 % يف �سه���ر اأبري���ل مقارنة ب�سهر 

مار�س املا�سي.
وبلغ���ت املوج���ودات املحلي���ة يف م�سارف 
قط���اع التجزئ���ة واجلملة يف �سه���ر يونيو 60.1 
ملي���ار دولر تقريًبا بزيادة 1.7 % قيا�ًسا بنحو 
59.1 مليار دولر يف �سهر مايو املا�سي، حيث 
متث���ل 170.3 % م���ن الناجت املحل���ي الإجمايل 
بنهاي���ة الربع الثاين، يف حني بلغت املوجودات 
الأجنبية نح���و 128.1 مليار دولر برتاجع 2.17 

% عن �سهر مايو.
وتوزع���ت املوجودات املحلي���ة بني 27.6 
ملي���ار دولر تقريًب���ا للقط���اع اخلا����س )غ���ري 
امل�سارف(، ونح���و 15.2 مليار دولر للحكومة، 
وقراب���ة 13.4 مليار دولر للم�س���ارف، ونحو 4 

مليارات دولر للموجودات الأخرى.
اأما املطلوب���ات املحلية يف اجلهاز امل�رشيف 
يف �سهر يونيو، فبلغت 56.4 مليار دولر تقريًبا 
بزي���ادة 0.9 %، قيا�ًسا بنحو 55.9 مليار دولر 
يف �سهر ماي���و، يف حني اأن املطلوبات الأجنبية، 

فبلغ���ت 131.8 مليار دولر تقريًبا برتاجع 1.8 
% قيا�ًسا بنح���و 134.2 مليار دولر تقريًبا يف 
�سهر ابريل، حيث متث���ل 373.4 % من الناجت 
املحلي الإجم���ايل بنهاية الرب���ع الثاين، و70.1 
% م���ن اإجم���ايل املطلوب���ات الأجنبي���ة للجهاز 

امل�رشيف.
وتوزعت املطلوبات املحلي���ة على اجلهاز 
امل����رشيف ب���ني 28 ملي���ار دولر تقريًبا للقطاع 
اخلا�س )غري امل�سارف(، ونحو 8.5 مليار دولر 
للم�س���ارف، وقرابة 6.1 ملي���ار دولر للحكومة، 

ونحو 13.7 مليار دولر للمطلوبات الأخرى.
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، بلغ���ت امليزانية 
املوحدة مل�سارف قط���اع التجزئة بنهاية الربع 
الثاين نحو 85.4 ملي���ار دولر، بزيادة 0.9 %، 
قيا�ًس���ا بنح���و 84.6 ملي���ار دولر بنهاية الربع 
الأول. و�سكل���ت هذه امليزاني���ة 241.8 % من 
الناجت املحلي الإجمايل يف الربع الثاين، وكانت 
239.6 % من الناجت املحلي الإجمايل يف الربع 

الأول.
اأم���ا امليزاني���ة املوح���دة مل�س���ارف قطاع 
اجلملة نحو 102.8 ملي���ار دولر، برتاجع بن�سبة 
1.6 % قيا�ًسا بنحو 104.5 مليار دولر بنهاية 
الربع الأول. و�سكلت هذه امليزانية 291.3 % 

من الناجت املحلي الإجمايل بالربع الثاين.

رفعت البنوك البحرينية معدلت الفائدة ب�سكل 
ملح���وظ يف الن�سف الأول من العام اجلاري يف الوقت 
ال���ذي تواكبت اخلطوة مع ارتفاع ن�سبة الفائدة التي 

تقدمها احلكومة على ال�سندات واأذونات اخلزانة.
برف���ع  البحري���ن  يف  الفوائ���د  ن�سب���ة  وتاأث���رت 
الحتياط���ي الفيدرايل الأمريكي لن�سب الفوائد على 
ال���دولر الأمريكي، والتي ترتبط بها العملة الوطنية 
البحريني���ة ب�سعر ثابت وهو 0.376 دينار لكل دولر 

اأمريكي.
وارتفع���ت متو�س���ط الفائ���دة عل���ى القرو����س 
ال�سخ�سي���ة، والتي تقدمها البن���وك للزبائن الأفراد 
مبختلف ال�سمانات، بنحو 6.22 % يف الن�سف الأول. 
كم���ا ارتفع���ت الفوائد على القرو����س التي تقدمها 

البنوك لل�رشكات بنحو 35 %،
يف ح���ني ارتفع���ت الفوائد الت���ي يح�سل عليها 

املودعون يف البنوك. 
و�ست�س���كل ارتف���اع الودائع وال�سن���دات فر�سة 
للم�ستثمري���ن للح�سول على قن���وات ا�ستثمار جيدة 
واحل�سول على عوائد جمزية ت�سل اإلى نحو 6.5 %، 

وهو ما مل يكن متاحا قبل �سنوات.
البحري���ن  م����رشف  بيان���ات  اأح���دث  وبح�س���ب 
املرك���زي، والتي ن�رشه���ا قبل يومني، ف���اإن الفائدة 
متو�سط الفائدة عل���ى القرو�س ال�سخ�سية ارتفعت 
يف الن�س���ف الأول م���ن الع���ام اجلاري اإل���ى 5.29 % 
مقارنة ب� 4.98 % يف الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.

اأما فيما يتعل���ق بالودائع، فت�سري البيانات اإلى 
ارتف���اع الفائدة على الودائع، والتي تقدمها البنوك 
لزبائنه���ا م���ن 1.55 % يف بنهاي���ة الث���اين من العام 
املا�س���ي اإل���ى نح���و 2 % بنهاية الن�س���ف الأول من 

.2018
وت�س���ري البيانات اإل���ى ارتفاع الر�سي���د القائم 
للقرو�س ال�سخ�سية بلغ عتبة الت�سعة مليار لأول مرة 

ببل���وغ اإجم���ايل القرو�س املقدم���ة 9.2 مليار دينار، 
اأي بزي���ادة قدرها مليار دينار عن الفرتة نف�سها من 

العام املا�سي.
وترافق���ت هذه الزيادة يف الفائدة على الودائع 
امل�رشفي���ة، م���ع رف���ع احلكوم���ة للفائ���دة املقدم���ة 

لأذونات اخلزانة ق�سرية الأج���ل، والتي بلغت 4.18 
لل�سن���دات الت���ي ت�ستح���ق بعد ع���ام وذل���ك بنهاية 
الن�س���ف الأول مقارن���ة ب� 3.03 % لف���رتة ذاتها من 

العام املا�سي. 
وقد منحت احلكومة امل�ستثمرين يف اآخر اإ�سدار 

ل�سندات التنمية، والت���ي ت�ستحق بعد ثالث �سنوات 
نحو 6.55 % ما يجعل احلكومة مناف�سا قويا للبنوك 
يف جم���ال ا�ستقطاب ودائ���ع امل�ستثمرين، خ�سو�سا 
اأن هذه ال�سندات ت���درج يف بور�سة البحرين لالأوراق 
املالي���ة وميك���ن تداوله���ا كما ول تتطل���ب معدلت 

ا�ستثمارات كبرية.
وحتظ���ى ال�سن���دات الت���ي ت�سدره���ا احلكوم���ة 
مبع���دلت تغطية قد تفوق 100 %، مع تقدمي كون 

هذه ال�سندات من ال�ستثمارات امل�سمونة.
ورغ���م النمو الكبري يف القرو����س، اإل اأن الودائع 
مل ت�سه���د �س���وى حت�س���ن طفيف خ���الل ع���ام واحد، 
وا�ستق���رت الودائع يف بنوك التجزئ���ة عند 11.806 

مليار دينار.
وبح�سب البيانات، فاإن القرو�س زادات بوترية 
اأ����رشع م���ن الودائع خ���الل نحو ع���ام يف بن���وك قطاع 

التجزئة.

اأمل احلامد

امل�������س���ت���ث���م���رون ي����ج����ن����ون م�����ن ال���������س����ن����دات وال��������ودائ��������ع ف�����وائ�����د اأع����ل����ى 
ال����������ق����������رو�����������س ت���������زي���������د ب�����������وت�����������رية اأع�����������ل�����������ى م�����������ن ال�����������ودائ�����������ع

علي الفردان

اأمل احلامد
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2.3 مليون دينار اأرباح “زين البحرين” يف الن�شف الأول
بن�سبة منو بلغت 61 %

املنام���ة – زي���ن: اأعل���ن رئي�س جمل����س اإدارة 
�رشكة “زي���ن البحري���ن” ال�سيخ اأحمد ب���ن علي اآل 
خليف���ة عن نتائجها املالية لف���رة الأ�سهر ال�ستة 
الأول���ى املنتهية يف 30 يوني���و 2018، اإذ �سجلت 
ال�رشك���ة ن�سب من���و يف حجم اأرباحه���ا ال�سافية عن 
هذه الف���رة بلغ���ت 2.33 مليون دين���ار بحريني 
)6.16 مليون دولر اأمريكي (، حمققة بذلك ن�سبة 
زي���ادة بلغ���ت 61 % مقارنة مببل���غ 1.45 مليون 
دينار )3.84 مليون دولر( عن الفرة نف�سها من 

العام 2017.
كما وذكر ال�سيخ اأحمد اأن �رشكة زين البحرين 
حقق���ت اأرباح���ا �سافي���ة خ���ال الربع الث���اين من 
الع���ام املايل اجل���اري، حيث بلغ���ت 1.22 مليون 
دينار)3.24 مليون دولر(، م�سجلة ارتفاعا بن�سبة 
29 % مقارن���ة بالف���رة نف�سها من العام 2017. 
الأم���ر الذي عك����س اأي�سا زيادة يف �س���ايف الأرباح 
بن�سب���ة 10 % خال الربع الثاين ع���ن �سايف اأرباح 
الرب���ع الأول من الع���ام 2018، وال���ذي بلغ 1.11 

مليون دينار)2.93 مليون دولر(. 
واأ�س���اف ال�سيخ اأحم���د اأن �رشكة زين البحرين 
�سجلت اأرباح���ا ت�سغيلية خ���ال الن�سف الأول من 
الع���ام 2018 بقيم���ة 2.32 مليون دين���ار )6.15 
مليون دولر(، بن�سب���ة زيادة بلغت 47 % مقارنة 
مببلغ 1.58 ملي���ون دين���ار )4.19 مليون دولر( 
ع���ن الفرة نف�سها من الع���ام 2017، كما �سجلت 
ال�رشكة اأرباحا ت�سغيلية خال فرة الربع الثاين من 
العام 2018 بقيمة 1.2 مليون دينار )3.2 مليون 
دولر(، بزي���ادة بلغت 20 % مقارنة مببلغ مليون 
دين���ار )2.65 ملي���ون دولر( عن الف���رة نف�سها 
من الع���ام 2017. وق���د ارتفع العائ���د الأ�سا�سي 
لل�سه���م الواحد اإلى 6 فلو����س )4 فلو�س �سابقا( 
عن فرة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 30 يونيو من 
الع���ام 2018، يف حني مل يتغ���ري العائد الأ�سا�سي 

لل�سهم الواحد عن 3 فلو�س لفرة الأ�سهر الثاثة 
املنتهي���ة يف 30 يوني���و من الع���ام 2018 مقارنة 

بالفرة نف�سها العام املا�سي.
كم���ا اأن اإيرادات زين البحري���ن خال الن�سف 
الأول م���ن العام 2018 بلغ���ت 32.7 مليون دينار 
)86.5 ملي���ون دولر( بانخفا����س 12 % مقارن���ة 
بالف���رة نف�سها م���ن العام املا�س���ي، وانخف�ست 
الإيرادات خ���ال الربع الثاين بن�سبة 14 % لت�سل 

اإلى 16.13 مليون دينار )42.7 مليون دولر(.
وبينت ال�رشكة اأن اإجم���ايل حقوق امللكية بلغ 
67.4 مليون دينار )178.2 مليون دولر اأمريكي( 
يف نهاي���ة الربع الث���اين من الع���ام 2018، مقابل 
64.3 ملي���ون دينار )170 مليون دولر اأمريكي( 
للف���رة نف�سه���ا م���ن الع���ام 2017، وانخف�س���ت 
املوج���ودات مع نهاي���ة الربع الث���اين مببلغ 96.3 
ملي���ون دين���ار )255 ملي���ون دولر اأمريكي(، من 
102.5 مليون دينار )271 مليون دولر اأمريكي( 

مقارنة بنهاية الربع الثاين من العام 2017.
ويف تعليق���ه على ه���ذه النتائج، ق���ال رئي�س 
جمل����س اإدارة �رشكة زين البحري���ن: “جنحت �رشكة 

زي���ن البحري���ن يف حتقي���ق نتائ���ج مالي���ة م�سجعة 
بف�س���ل اعتمادها على اإدارة عم���ل متكاملة، الأمر 
الذي �ساه���م يف تعزي���ز دورها ك�رشك���ة ات�سالت 
ال���دوؤوب لتوف���ري  رائ���دة يف اململك���ة، وعمله���ا 
حلول الت�سالت عالية اجل���ودة لتلبية احتياجات 

عمائها”.
واأ�س���اف قائ���ا “تتواف���ق النتائ���ج امل�سجلة 
خ���ال الرب���ع الثاين من الع���ام 2018 م���ع اأهداف 
زين البحري���ن املمتثل���ة بدمج ريادته���ا الرقمية 
يف �س���وق الت�س���الت، ويجدر بنا الإ�س���ارة اإلى اأن 
خدمات الربودباند الا�سلكي الثابتة يف �رشكة زين 
البحري���ن ق���د مت تقديرها موؤخ���را يف تقرير هيئة 
تنظي���م الت�س���الت لمتاكه���ا اأعل���ى م�ستويات 
ال�رشع���ة يف تنزيل بروتوكول نق���ل الن�س الفائق، 
وتنزي���ل بروتوكول نقل امللف���ات، ووقت تنفيذ 
اأوام���ر البين���ج على الإنرن���ت، ووق���ت الت�سفح، 

ف�سا عن الفئات الأخرى”.
واأو�س���ح قائ���ا “يف واقع الأم���ر، ح�سلت زين 
البحري���ن على املراكز الأول���ى يف جمالت متنوعة 
اأكرث من اأي �رشكة ات�سالت اأخرى يف البحرين، فقد 
متكن���ت ال�رشكة من تغري امل�سه���د التناف�سي بني 
مزودي خدمات الت�سالت ب�سكل جذري يف توفري 
خدم���ات النطاق العري�س فائ���ق ال�رشعة، ومتكنت 
اأي�سا من تعزيز �سمعتها ك�رشكة مبتكرة لتقنيات 
النطاق العري����س من خال توفري خدمات اإنرنت 

ثابتة ومتنقلة ا�ستثنائية للعماء”.
واختت���م ال�سي���خ اأحم���د بقول���ه “�سن�ستمر يف 
العم���ل على تنفيذ اإ�سراتيجية الرقمنة وتقدمينا 
لأح���دث اخلدمات لتوفري خدمة عم���اء ا�ستثنائية 
وحتقي���ق املزيد م���ن النمو والنج���اح يف اململكة، 
وذل���ك بالتزام���ن م���ع موا�سلتن���ا الركي���ز عل���ى 
تقدمي املنتج���ات واخلدمات التي تت�سمن اأحدث 

التقنيات لتلبية جميع احتياجات عمائنا”.

الريا����س – وا����س : اأعلن وزي���ر الطاقة 
ب���ن  خال���د  املعدني���ة  وال���رثوة  وال�سناع���ة 
العربي���ة  اململك���ة  اأن  الفال���ح  عبدالعزي���ز 
ال�سعودي���ة ق���ررت ا�ستئن���اف نق���ل �سحنات 
النفط عرب م�سيق باب املندب بدًءا من اأم�س 
)ال�سبت(، وذلك بعد اأن اأّكدت قوات التحالف 
امل�سركة ل�ستع���ادة ال�رشعية يف اليمن، اأنها 
اّتخذت التدابري والإج���راءات الازمة ل�سمان 
اأمن و�سامة �سفن دول التحالف عربامل�سيق 
وجن���وب البحرالأحم���ر، وذل���ك بالتن�سي���ق مع 
املجتم���ع ال���دويل، ومبا يتوافق م���ع القانون 

الدويل وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة.
وكان���ت اململكة قد اأعلن���ت تعليق نقل 
�سحن���ات النف���ط ع���رب م�سيق ب���اب املندب 
25 م���ن يوليو املا�سي يف اأعقاب املحاولت 
الإرهابية الفا�سلة التي قامت بها امللي�سيات 
احلوثي���ة التابع���ة لإي���ران �س���د ناقلتي نفط 

�سعوديتني.
وقال الفالح: “اإن قرار ا�ستئناف عمليات 
�سحن النفط عرب م�سيق باب املندب جاء بعد 
خذت قي���ادة التحالف الإجراءات الازمة  اأن اُتّ

حلماية �سفن دول التحالف.
كما اأكد ثقته اأن حتالف دعم ال�رشعية يف 
اليمن، الذي تق���وده اململكة، قد اتخذ جميع 
التدابري الأمنية الازمة خلف�س املخاطر على 
�سف���ن دول التحال���ف التي متر ع���رب م�سيق 
ب���اب املن���دب ومنطقة جن���وب البح���ر الأحمر 
بالتن�سيق مع املجتمع الدويل التي من �ساأنها 
�سمان ا�ستم���رار اإمداد الع���امل بالطاقة وفق 

اأعلى املعايري والحتياطات الأمنية.
و�س���دد على اأن اأمن م�سيق باب املندب 
وجن���وب البح���ر الأحم���ر ه���ي م�سلح���ة دولية 
ال���دويل  املجتم���ع  عل���ى  ويج���ب  م�سرك���ة، 
القي���ام مب�سوؤوليات���ه جتاهها. وج���اء ت�رشيح 
الوزير خالد الفال���ح يف اأعقاب البيان الأخري، 

ال�سادر ع���ن الناطق الر�سم���ي لقيادة قوات 
التحال���ف امل�سرك���ة ل�ستع���ادة ال�رشعية يف 
اليم���ن، ال���ذي اأك���د اأن التحال���ف ق���د اأجرى 
تقييما �ساما لهجمات امليلي�سيات احلوثية، 
التي ت�سته���دف حرية املاحة يف م�سيق باب 
املندب، واتخذ حيالها جميع التدابري الازمة؛ 
ل�سم���ان حري���ة املاح���ة البحري���ة والتج���ارة 
العاملية عرب امل�سيق بالتن�سيق مع املجتمع 

الدويل.
من جانب اآخر اأعلنت “اأرامكو” ال�سعودية 
ا�ستئن���اف نق���ل �سحن���ات النفط اخل���ام عرب 
م�سي���ق ب���اب املن���دب، وب�سكل ف���وري، اإثر 
ت�رشي���ح وزي���ر الطاق���ة وال�سناع���ة وال���رثوة 
املعدنية. واأ�س���ارت ال�رشكة اأنها حتر�س على 
متابع���ة وتقييم الو�س���ع الراه���ن بالتن�سيق 
مع اجله���ات ذات ال�سل���ة واتخ���اذ الإجراءات 
وموثوقي���ة  �سام���ة  ل�سم���ان  املنا�سب���ة؛ 
الإمدادات لعمائها من خال �سبكتها املمتدة 
التي تتمتع مبرون���ة ت�سدير النفط اخلام من 
عدة موانئ، اإ�سافة اإل���ى حر�سها على البيئة 
واأمن و�سام���ة الناقات وطواقمه���ا، باتخاذ 

التدابري الازمة ل�سمان ذلك.

“املقاولني”: نرف�ض زيادة ر�شوم “ال�شجل التجاري” ومع جتميدها

امل�شعل: ت�شنيف “موديز” للبحرين بالغ يف الرتكيز على اجلوانب ال�شلبية

الزيادة تتجاوز اأكرث من 10 اأ�سعاف... وعلى “التجارة” الراجع

املنام���ة – جمعي���ة املقاول���ني البحرينية: عرب 
ع�سو جمل����س اإدارة جمعي���ة املقاول���ني البحرينية 
حمم���د احلو�سن���ي عن تاأيي���ده موق���ف اإدارة جمعية 
املقاول���ني وعدد م���ن اجلمعي���ات املهنية وجمل�س 
اإدارة غرف���ة التج���ارة وال�سناع���ة جلهده���م الرامي 
لتاأجي���ل فر�س الر�سوم املقرحة م���ن جانب وزارة 
ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة الت���ي اأقرتها وزارة 
ال�سناع���ة والتج���ارة يف العام 2016، وال���ذي اأعلن 
عن بدء تنفيذ الر�س���وم اجلديد اعتبارا من �سبتمرب 

 .2017
وا�ستطاعت جمعية املقاولني البحرينية وعدد 
م���ن اجلمعيات املهنية بالتن�سي���ق مع جمل�س اإدارة 
غرف���ة التج���ارة وال�سناع���ة برف���ع عري�س���ة لرف�س 
الر�سوم، وقد حتقق لها بتاأجيل الر�سوم حتى نهاية 
مار����س 2018 وتاب���ع جمل����س اإدارة الغرفة مطالب 
اجلمعيات املهني���ة برف�س هذه الر�سوم وحت�سلت 
ع���ل منحه مهل���ة جدي���دة للتاأجي���ل مل���دة 6 اأ�سهر 
اأخرى حتى �سهر اأكتوب���ر 2018 ملزيد من الدرا�سة 
للو�س���ول اإل���ى حل توافق���ي بني الغرف���ة والوزارة 
تنفيذا لتوجيه���ات �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
الوزراء اإلى اإ����رشاك الغرفة يف القرارات ذات ال�سلة 
بال�ساأن التجاري ورف���ع مرئيات التجار واملقاولني 

واجلمعيات املهنية الأخرى للنظر فيها.
وطالب الوزارة بالأخذ مبرئيات التجار والراجع 
عن قرارها واإبق���اء الر�سوم احلالية مراعاة للظروف 
القت�سادية من الركود الذي ي�سهده قطاع التجارة 
واملق���اولت يف البحري���ن يف الوق���ت احلا����رش. ومبا 
اأن ه���ذه الزيادة التي يراها التج���ار بكل اأ�سنافهم 
وفئاته���م ل م���ربر له���ا، ول ميك���ن فر�سه���ا بهذا 
احلج���م، حيث اإن الزيادة التي تتجاوز اأكرث من ع�رشة 

اأ�سع���اف ملعظم ال�سجات عل���ى التجارية قد اأقرت 
دون درا�سات معمقة ذات جدوى حول تاأثريها على 
القت�ساد املحلي، مما �سي���وؤدي اإلى زيادة الكلفة، 
وبالتايل ارتفاع الأ�سعار وزيادة ن�سبة الت�سخم دون 
عر�س اخلطط وال���روؤى الوا�سحة حول كيفية �رشف 
املبالغ املتح�سلة م���ن هذه الر�سوم والتي يت�ساءل 
فيه���ا التجار عما تقدمه ال���وزارة من خدمات مقابل 
ما �سيدفعونه من ر�سوم م�ساعفة، وهم على يقني 
باأن الر�سوم لن تقابلها اأي خدمات جديدة ي�ستفيد 

منها التجار.
واأك���د احلو�سن���ي اأهمي���ة الأخذ بالعتب���ار لكل 
املرئي���ات واملقرحات التي اأكدها التجار من خال 
احللق���ات النقا�سي���ة الت���ي نظمتها غرف���ة التجارة 
وال�سناع���ة “حول تاأثريات ر�س���وم مزاولة الأن�سطة 
التجاري���ة اجلدي���دة”. ملا لها م���ن انعكا�سات واآثار 
�سلبية على العديد من اأ�سحاب ال�سجات، خ�سو�سا 

�سغار التجار.
ومن جان���ب اآخر، اأب���دى احلو�سني ع���دم تقبله 
وتقبل جمعية املقاولني البحرينية بفر�س الر�سوم 
الإ�سافي���ة على ال�سجات والت���ي �ستثقل من كاهل 
�سغار التج���ار واملقاول���ني واملوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة، وبالت���ايل تنعك�س تل���ك الزيادة على 

جي���ب املواطن امل�ستهل���ك الذي اأثق���ل بالقرارات 
والر�س���وم التي مت����س مكت�سباته، وه���و الأمر الذي 
يرف�س���ه اجلمي���ع يف �س���وء الظ���روف القت�سادي���ة 
الراهن���ة، والت���ي ل جت���د ال���وزارة احلل���ول لتنمية 
مواردها اإل من جيب �سغار التجار واملواطن، وهذه 
احللول تخالف توجيه���ات جالة امللك، وتوجيهات 
رئي����س الوزراء الذي اأ�سار ل����رشورة تنمية الوزارات 
م���ن اإيراداته���ا وتقلي���ل م�رشوفاته���ا ع���رب اخلطط 
وامل�ساري���ع ال�ستثماري���ة التي تنفذه���ا الوزارات، 
ولي�س باختيار اأ�سهل احللول وهي مكت�سبات �سغار 

التجار واملواطن امل�ستهلك.
ويف اخلت���ام، اأثنى احلو�سني عل���ى التوجيهات 
ال�سدي���دة لرئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة بتقدميه كل 
الت�سهي���ات للقط���اع اخلا����س والدف���ع باحلرك���ة 
التجاري���ة وال�سناعية يف مملك���ة البحرين للنهو�س 
بها. ومتنى األ يخيب الظ���ن بتفهم وزارة ال�سناعة 
والتج���ارة لأ�سب���اب رف����س ال�سارع التج���اري لهذه 
الزي���ادة، واأن يوؤج���ل تنفي���ذ هذا الق���رار للم�سلحة 
العام���ة وملزيد م���ن الدرا�سات، وا�ستط���اع الراأي؛ 
لتتوافق جمي���ع الأطراف املعنية م���ن اأجل الرتقاء 

بالقت�ساد البحريني.

اعترب املحلل يف ال�سوؤون القت�سادية والعلوم 
ال�سيا�سي���ة يو�سف امل�سع���ل اأن التقييم للت�سنيف 
الئتم���اين، وال���ذي �سدر موؤخ���را من وكال���ة موديز 
يعت���رب مبالغا في���ه من حي���ث النظر اإل���ى اجلوانب 

ال�سلبية بالركيز على ال�ساأن ال�سيا�سي.
واأ�سار اإل���ى اأن البحرين مازال���ت متلك العديد 
من العوام���ل القت�سادية تعطيها الأر�سية ال�سلبة 
ل�ستمرارية معدلت النمو القت�سادي، فالت�سنيف 
الئتماين اأو اجلدارة الئتمانية هي درجة تظهر حكم 
وكالت الت�سني���ف الئتم���اين العاملي���ة على مدى 
قدرة دولة اأو موؤ�س�سة ما على �سداد ديونها، فمعنى 
ت�سني���ف �سعي���ف اأّن هن���اك احتمال ب���األ ي�ستطيع 
املدي���ن الوفاء بالتزاماته. اأم���ا الت�سنيف املرتفع، 
فيعن���ي ا�ستبع���اد الحتم���ال وق���د ت�ساع���د وترية 
النتقادات الت���ي تتعر�س له���ا وكالت الت�سنيف 
الئتماين العاملية يف منطقة اخلليج يف الوقت الذي 
ت�سع���ر في���ه دول املنطق���ة اأن اقت�ساداتها اأف�سل 

حال بكثري مما يت���م ت�سنيفها به حيث ل تزال هذه 
ال���وكالت ترف����س من���ح الت�سنيف املمت���از لدول 
اخلليج مثل البحرين على الرغم من ت�سجيلها ن�سب 
منو جيدة وابتعاد خماط���ر الأزمة القت�سادية عنها 
والبحري���ن لديه���ا تاريخ ميتد ل���� 46 عاما، م�سيفا 
اأن البحري���ن مل تتع���رث مطلقا واحلكوم���ة ت�سدد ما 

ي�ستحق عليها حتى يف اأ�سعب الأوقات.
واأعرب امل�سعل اأنه ل توجد اأية دولة خليجية يف 
الوقت احل���ايل تتمتع بت�سنيف ممتاز )AAA(  من 
اأي من وكالت الت�سنيف الئتماين الرئي�سة موديز، 
فيت�س، و�ستنادرد اأند بورز، وذلك على الرغم من اأن 
ال�سعودية حتت���ل مركز اأكرب منتج للنفط يف العامل، 
ولديه���ا من اأ�سا�سيات القت�ساد ما يجعلها اأبعد ما 
تكون عن الأزمات التي يعي�سها العامل ف�سا عن اأن 
لدى ال�سعودية واحدا من بني اأكرب ع�رشين اقت�سادا 
يف الع���امل، لكن وكالت الت�سني���ف الئتماين تقول 
اإن امل�ساأل���ة لي�ست اأموال فق���ط، لكن هناك العديد 
م���ن الق�سايا النقدي���ة وال�سيا�سي���ة تلعب دورا يف 
عملي���ة الت�سني���ف الذي متنحه لل���دول، حيث تن�ساأ 

املخاط���ر ال�سيادية يف حال رف����س احلكومة الوفاء 
بالتز�ماته���ا �خلارجي���ة �أو حماولته���ا فر����ض �رشوط 
عند هيكل���ة الدين، وقال امل�سع���ل اإن الدين العام 
يجب اأن ينظر اإليه �سمن بقية املوؤ�رشات املتوازنة، 
فموؤ����رش الدين الع���ام ب�س���كل عام م���ازال يف حدود 
مقبولة، ول���ن تكون تلك املع���دلت ب�سكل م�ستمر 

م�ستقبا وحاليا، موؤكدا اأن املوا�سلة يف اإقرار معدل 
اإنفاق عال �ستدفع العجلة القت�سادية نحو الأمام.

ولف���ت اإل���ى اأن م���ن املوؤ����رشات القت�سادي���ة 
الإيجابية هو متكن معظم البنوك من حتقيق نتائج 

اإيجابية خال الربع الثاين من العام اجلاري.
واأك���د امل�سع���ل اأن و�سع البحري���ن جيد، ولكن 
اأم���ام حكوم���ة البحري���ن خي���ارات حم���دودة اإم���ا اأن 
ت�ساع���ف حجم القرا����س لت�سدي���د الرواتب و�سد 
عج���ز املوازنة ومن ث���م ت�ساعف حج���م الدَّين العام 
عل���ى م�رشوفات متكررة غري منتجة تزيد من تعقيد 
الو�س���ع القت�س���ادي اأو خيار فر����س �رشائب، وهو 
�سع���ب يف الوقت احلا�رش ب�سب���ب الو�سع املعي�سي 
للمواطن���ني اإلى جان���ب الأو�س���اع ال�سيا�سية التي 
تعي�سه���ا الباد وانعكا�ساتها الأمنية والقت�سادية، 
فمن املنطق���ي اإذا اأن تقوم الدولة باتخاذ التدابري 
الحرازية الازم���ة والبدء بتطبيق اإج���راءات حماية 
خ�سو�سيتن���ا  مراع���ات  م���ع  منا�سب���ة  اقت�سادي���ة 

القت�سادية.

اأ   – ب���ك���ني 
اع���ت���رب  ب:  ف 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
يي  وانغ  ال�سيني 
اأم�س )ال�سبت( اأن 
بكني  ت��ه��دي��دات 
ب��ف��ر���س ر���س��وم 
ج��م��رك��ي��ة ج��دي��دة 

 60 بقيمة  اأمريكية  ب�سائع  على  م�سددة 
مليار دولر “مربرة متاما” و”�رشورية”.

واأعلنت ال�س����ني اجلمعة ا�ستعدادها 
لتخاذ مثل هذه اخلطوة ردا على ت�سديد 
موق����ف وا�سنط����ن الت����ي ه����ددت موؤخ����را 
بزيادة الر�سوم اجلمركية على 200 مليار 
دولر من الب�سائ����ع ال�سينية امل�ستوردة 

من 10 اإلى 25%.
واأو�سح����ت الوزارة يف بيان اأن فر�س 
العماق الآ�سيوي هذه الر�سوم اجلمركية 
بتح����ركات  “ره����ن  اجلدي����دة  امل�س����ددة 

الوليات املتحدة”.
بي����ان منف�س����ل، ذك����رت وزارة  ويف 
املالي����ة ال�سيني����ة اأن الر�س����وم امل�سددة 
التي ت����راوح ب����ني %5 و%25 �ست�سمل 

5207 اأ�سناف من املنتجات الأمريكية.
واأك����د وان����غ يي ال�سبت عل����ى هام�س 
منت����دى “رابطة دول جنوب �����رشق اآ�سيا” 
)اآ�سي����ان( اأن ه����ذه التداب����ري امل�س����ادة 
“تتخ����ذ دفاع����ا ع����ن م�سال����ح  اجلدي����دة 

ال�سعب ال�سيني”.
واأ�س����اف اأن هذه اخلط����وة ال�سينية 
اجلديدة تهدف اأي�سا اإل����ى تعزيز “نظام 
التب����ادل احل����ر العامل����ي” ال����ذي تدعم����ه 

منظمة التجارة العاملية.
ت�رشيح����ات  عل����ى  اأي�س����ا  وان����غ  ورد 
امل�ست�س����ار القت�سادي للبي����ت الأبي�س 
اجلمع����ة  اأعل����ن  ال����ذي  كادل����و  لري 
تراج����ع  يف  )ال�س����ني(  “اقت�س����اد  اأن 
وعملته����ا  يهرب����ون  وامل�ستثمري����ن 

تتدهور”.
وق����ال وانغ “اأما جله����ة معرفة ما اإذا 
كان القت�س����اد ال�سين����ي بحال����ة جي����دة، 
اأعتقد اأن هذا وا�سح متاما بنظر املجتمع 
ال����دويل باأ�����رشه”، م�س����ريا اإل����ى م�ساهم����ة 
ال�س����ني الهائل����ة يف النم����و القت�س����ادي 

العاملي.
وخت����م “ل اأرى م����ا ال����ذي ميك����ن اأن 
يجعل����ه )كادلو( ي�ستنتج ب����اأن القت�ساد 

ال�سيني لي�س على ما يرام”.

ال�سني تعترب تهديداتها 
بفر�س ر�سوم جديدة على 
منتجات اأمريكية “مربرة”

• وزير اخلارجية ال�سيني	

• حممد احلو�سني	

• يو�سف امل�سعل	

• ال�سيخ اأحمد بن علي	

• خالد الفالح	

املحرر القت�شادي

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ت��ج��ار  ���س��غ��ار  ك��اه��ل  �ستثقل  ال�����س��ج��ات  ع��ل��ى  الإ���س��اف��ي��ة  ال��ر���س��وم 



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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932
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مدن و�شط وجنوب العراق تتاأهب للمظاهرة “الكربى”
اأبوظب���ي - �شكاي ني���وز عربية: رفعت اللج���ان التن�شيقية يف حمافظ���ات و�شط وجنوب 

العراق �شقف مطالبها يف التظاهر، داعية اإلى اال�شتعداد لتظاهرة االأحد الكربى.
وقال���ت التن�شيقيات يف بيان اإن مطالبها يف املظاهرة الكربى �شتكون اإقالة املحافظني 

واإلغاء جمال�س املحافظات، باالإ�شافة اإلى توفري اخلدمات. 
واأك���دت اأنها �شت�شتمر يف احل�شد للمظاهرات حلني حتقيق املطالب، وتقدمي الفا�شدين 
للعدال���ة. وتاأت���ي هذه الدعوات يف وقت دخ���ل اعت�شام املتظاهري���ن مبحافظة املثنى يومه 
ال�شابع على التوايل، على اإثر اإخفاق وفد حكومة املثنى املحلية يف اإقناع املعت�شمني بف�س 

اعت�شامهم.
واأدى الغ�ش���ب املتنامي يف ال�شارع بالب����رة والنجف واملثنى والعا�شمة بغداد اإلى دفع 
احلكومة الإقالة وزير الكهرباء قا�شم الفهداوي، يف اأول اإجراء من نوعه على هذا امل�شتوى، اإال 

اأن ذلك مل ينجح يف تهدئة االحتجاجات امل�شتمرة.

السنة العاشرة - العدد 3582 
األحـد

5 أغسطس 2018 
23 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

غزة- وكاالت:

اأعلن���ت وزارة ال�شح���ة الفل�شطينية، 
اأم����س ال�شب���ت، وف���اة الطفل مع���اذ زياد 
ال�شوري يف قط���اع غزة، متاأث���را باإ�شابته 

بر�شا�س اإ�رائيلي.
وكان اجلي����س االإ�رائيل���ي ق���د قتل 
اجلمع���ة، �شاب���ا فل�شطيني���ا واأ�شاب 120 
قم���ع  خ���الل  متفاوت���ة،  بج���روح  اآخري���ن 
امل�شارك���ني يف م�ش���ريات عل���ى احل���دود 

ال�رقية لقطاع غزة.
وفارق ال�شاب، اأحمد ياغي )25 عاما( 
احلياة، متاأثرا باإ�شابته بر�شا�شة اأطلقها 
قنا����س اإ�رائيلي �رق مدين���ة غزة، حيث 
الفل�شطيني���ني. وا�شتعانت  جتمع مئ���ات 
الق���وات االإ�رائيلية باأ�شلح���ة عدة يف قمع 
خرج���ت  الت���ي  بامل�ش���ريات  امل�شارك���ني 
�شوب احل���دود، تراوحت بني قنابل الغاز 

والر�شا�س احلي.
وذك���رت م�شادر طبي���ة اأنه جرى نقل 
50 م�شابا عل���ى االأقل اإلى امل�شت�شفيات 
لتلق���ي الع���الج، بينهم 6 يف حال���ة حرجة، 

وفق “فران�س بر�س”.

القدس المحتلة – رويترز:

 ق���ال اجلي�س االإ�رائيل���ي اإن البحرية 
احتج���زت �شفين���ة ترفع العل���م ال�شويدي 
وكان���ت حتاول اخرتاق احل�شار املفرو�س 

على قطاع غزة اأم�س ال�شبت.
وقال���ت املتحدثة با�شم اإدارة الهجرة 
االإ�رائيلية اإن ال�شفينة كان على متنها 12 
راكبا معظمهم من ال�شويد لكن من بينهم 
اأي�ش���ا اأ�شخا����س م���ن اأملاني���ا وبريطانيا 
واإ�شباني���ا وفرن�ش���ا وكن���دا. واأ�شافت اأنه 
ج���رى احتجازه���م و�شيت���م اإعادته���م اإلى 

اأوطانهم على منت رحالت طريان.
وقال اأحد منظمي الرحلة من جمموعة 
حتمل ا�شم )�شفينة اإلى غزة( اإن ال�شفينة 
)اإ�س.واي فريدم( املتجهة اإلى غزة كانت 
حتم���ل مواد طبي���ة ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي واإن 

اثنني من ركابها �شحفيان.
وق���ال اجلي����س االإ�رائيل���ي يف بي���ان 
االإ�رائيلي���ة  الدف���اع  ق���وات  “اأو�شح���ت 
ل���ركاب ال�شفينة اأنه���م ينتهكون احل�شار 
البح���ري القان���وين واأن اأي م���واد اإن�شانية 
ميك���ن نقلها اإل���ى غزة عرب مين���اء اأ�شدود 

)االإ�رائيلي(”.

مرسى مطروح )مصر( – رويترز: 

قال���ت م�ش���ادر اأمني���ة وطبي���ة مب�ر 
اإن 6 اأ�شخا����س لقوا حتفه���م واأ�شيب 27 
اآخ���رون بينه���م اثن���ان يف حالة حرج���ة اإثر 
انقالب حافلة على طريق �ريع يف حمافظة 
مطروح بغرب الب���الد. واأ�شافت امل�شادر 
اأن امل�شاب���ني نقلوا اإل���ى 3 م�شت�شفيات 
اإن  اأمن���ي  م�ش���در  العالج.وق���ال  لتلق���ي 
احلافل���ة كان���ت يف طريقه���ا م���ن مر�شى 
مطروح اإل���ى مدينة االإ�شكندري���ة عا�شمة 
حمافظ���ة االإ�شكندري���ة املج���اورة. وتطل 

املحافظتان على البحر املتو�شط.
ويف م����ر واح���د م���ن اأعل���ى معدالت 
ح���وادث الط���رق يف العامل لرعون���ة بع�س 

ال�شائقني و�شوء حالة بع�س الطرق.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

اأعل���ن اجلي����س اجلزائ���ري، اجلمع���ة، 
الك�ش���ف عن هوية 4 اإرهابيني قتلوا خالل 
العملية االأمنية املتوا�شلة باإقليم منطقة 

بي�شي يف عزابة، �رقي والية �شكيكدة.
واأه���م ه���والء القتل���ى حم���ودي عمار 
من والية الط���ارف، واملعروف بلقب اأمري 
ال����رق ملا ي�شمى “تنظيم القاعدة يف بالد 
املغ���رب”، والذي التح���ق بالعمل امل�شلح 
�شنة 1994. اأما الثاين فهو االإرهابي رابح 
بينين���ال املعروف با�شم عبد اهلل املتريي 
واملنح���در م���ن والي���ة �شكيك���دة، والتحق 
باجلماع���ات االإرهابية �شنة 1995، وكانت 
مهمت���ه �شناع���ة املتفج���رات. واأو�شح���ت 
�شحيفة “النهار” اجلزائري���ة اأن االإرهابي 
الثال���ث يدع���ى مع���اذ مزه���ود م���ن والية 
جيج���ل، وان�شم للجماع���ات االإرهابية �شنة 
2009. والقتي���ل الرابع هو خالد يو�شفي 
املكنى ب�”القعقاع”، وه���و من العا�شمة، 
وكان قد التحق باجلماعات االإرهابية �شنة 

.2008

وفاة طفل فل�شطيني 
متاأثرا بجراحه يف غزة

اإ�رائيل حتتجز �شفينة ترفع 
علم ال�شويد متجهة لغزة

مقتل 6 واإ�شابة 27 يف 
انقالب حافلة مب�ر

اجلي�س اجلزائري يق�شي 
على “اأمري ال�رق”

ال�ضعودية تطالب جملـ�س الأمـن بالتحـرك �ضـد احلوثييـن
عر�شت اأدلة على تورط امليلي�شيات يف ا�شتهداف م�شت�شفى احلديدة

وكان الناط���ق با�ش���م حتال���ف دع���م ال�رعي���ة، 
العقيد تركي املالكي، قد اأورد، اجلمعة، اأدلة تثبت 
تورط احلوثيني يف ا�شتهداف املدنيني يف حمافظة 
احلدي���دة، موؤك���داً اأن امليلي�شي���ات اأطلقت قذائف 
الهاون م���ن مقر االأمن املركزي عل���ى امل�شت�شفى، 
بالتزامن مع اإحاطة املبعوث االأممي يف جمل�س االأمن 

بالو�شع يف اليمن.
احلوثي���ني  ا�شته���داف  املالك���ي  دان  كم���ا 
م�شت�شف���ى الث���ورة و�ش���وق ال�شم���ك يف احلدي���دة 
بالهجوم الذي راح �شحيته ع�رات املدنيني، موؤكداً 
ع���دم �شن مقاتالت التحالف اأي���ة �ربات جوية على 

املدينة.
من جانبه، قال م�شدر م�شوؤول يف قيادة حتالف 
دع���م ال�رعي���ة يف اليمن، اإن التحال���ف يقدم جهوداً 

جبارة نيابة عن املجتمع الدويل ل�شمان اأمن م�شيق 
ب���اب املندب وجن���وب البحر االأحمر عل���ى الرغم من 
اأنها م�شوؤولية دولي���ة واإقليمية، م�شدداً على وجود 
م�شلحة دولية م�شرتك���ة للم�شاهمة يف هذه اجلهود 
ل�شم���ان تدف���ق التج���ارة والنف���ط م���ن خ���الل باب 

املندب.
م���ن جهتها، اأعلن���ت اللجنة الدولي���ة لل�شليب 
االأحم���ر اأن 55 مدني���اً قتل���وا جراء ق�ش���ف يف مدينة 
احلدي���دة، اخلمي����س، بينم���ا اأ�شي���ب 170 اآخ���رون 

بجروح، م�شرية اإلى اأن ظروف االنفجارات جمهولة.
كما اأ�شار بيان لل�شليب االأحمر اإلى اأن ال�شحايا 
�شقطوا عندما هزت �شل�شلة من االنفجارات مناطق 
ماأهول���ة بال�ش���كان يف املدين���ة، مب���ا يف ذلك �شوق 

ال�شمك واملنطقة املحيطة مب�شت�شفى الثورة.

• عنا�ر من احلوثيني )اأر�شيفية(	

اأر�سلت اململكة العربية ال�سعودية، عرب �سفريها لدى الأمم املتحدة عبداهلل املعلمي، 

ر�سالة اإىل جمل�ض الأمن، تعر�ض فيها اأدلة على تورط ميلي�سيات احلوثي يف ا�ستهداف 

م�ست�سفى احلديدة ومواقع مدنية اأخرى، اخلمي�ض، بقذائف هاون، مطالبة اإياه باتخاذ 

ذات  ال��ق��رارات  وتطبيق  الأ�سلحة  من  تر�سانتها  لنزع  امليلي�سيات  �سد  فورية  اإج���راءات 

ال�سلة.

موسكو – وكاالت: 

اأم����س  الرو�شي���ة،  الدف���اع  وزارة  اأك���دت 
ال�شب���ت، اأنها اقرتح���ت يف ر�شال���ة اإلى جرنال 
اأمريكي كب���ري يف يوليو التع���اون مع الواليات 
املتح���دة فيما يتعل���ق بالالجئ���ني ال�شوريني 
واإزالة االألغام، وفق وكالة اإنرتفاك�س الرو�شية 

لالأنباء.
وذكرت الوكالة اأن املقرتحات بخ�شو�س 

الالجئني تعلقت مبخيم لالجئني يف الركبان.
وج���اء يف مذك���رة للحكوم���ة االأمريكي���ة اأن 
رو�شيا ا�شتخدمت قناة ات�شال مع اأكرب جرنال 
اأمريكي لتقرتح تعاون خ�شمي احلرب الباردة 
ال�شابق���ني يف اإع���ادة اإعم���ار �شوري���ا واإع���ادة 

الالجئني اإلى البالد.
وت�ش���ري املذك���رة، الت���ي اطلع���ت عليها 
روي���رتز، اإلى اأن االق���رتاح اأر�شله يف 19 يوليو 
الرو�ش���ي،  للجي����س  العام���ة  االأركان  رئي����س 
فالريي جريا�شيموف، اإلى رئي�س هيئة االأركان 
االأمريكية امل�شرتكة، اجلرنال جوزيف دنفورد.
ولقي���ت اخلط���ة الرو�شي���ة، الت���ي مل يتم 
الك�ش���ف عنه���ا م���ن قب���ل، ا�شتقباالً فات���راً يف 

وا�شنطن.
كم���ا اأ�ش���ارت املذك���رة اإل���ى اأن ال�شيا�شة 
االأمريكية ميكنها اأن تدع���م مثل هذه اجلهود 
فقط اإذا مت التو�شل اإل���ى حل �شيا�شي الإنهاء 
احلرب االأهلي���ة ال�شورية امل�شتم���رة منذ �شبع 
�شن���وات، مب���ا يف ذل���ك اإج���راء انتخابات حتت 

اإ�راف االأمم املتحدة.

روسيا: اقترحنا التعاون مع أميركا بشأن الالجئين السوريين

احلوثيون زرعوا مليون لغم يف اليمن خالل 3 �شنوات
دبي -  العربية.نت:

ك�شف املكت����ب االإعالمي للم�روع ال�شعودي 
لنزع االألغام يف اليم����ن “م�شام”، اأن امليلي�شيات 
احلوثي����ة زرعت مليون لغ����م يف االأرا�شي اليمنية 
خ����الل 3 �شن����وات، خلف����ت 1194 م����ن ال�شحاي����ا 
االأبري����اء حتى االآن، بينهم 216 طفال، وذلك وفق 
م����ا نقلت وكال����ة االأنب����اء االإمارتي����ة “وام”. وقال 
مدير عام م�روع “م�ش����ام” اأ�شامة الق�شيبي: “اإن 
ف����رق م�شام لن����زع االألغام واملوزع����ة على مناطق 
ع����دة باليمن متكنت خ����الل اأ�شبوع����ني فقط من 
انطالق امل�روع م����ن نزع 919 لغما وعبوة نا�شفة 

يف كل من تعز وال�شاحل الغربي وبيحان وع�شيالن 
و�شعدة و�شبوة وماأرب”. وهي يف معظمها األغام 
م�ش����ادة لالآليات واالأف����راد وحمرم����ة دوليا ومن 
م�ش����ادر خمتلفة، ف�شال عن االألغام حملية ال�شنع 

اأو االإيرانية املن�شاأ وعددها 288 لغما.
واأ�ش����ار اإل����ى تطوي����ر امليلي�شي����ات يف اإطار 
ا�شتهدافها املدنيني االأبرياء وترويعهم، االألغام 
امل�ش����ادة للمركبات وحتويلها اإلى األغام م�شادة 
لالأف����راد ليت�شن����ى له����ا ا�شتخدامه����ا يف م�روعها 
الطائفي التو�شعي القائم على االإرهاب وتخويف 

االآمنني.

دبي - قناة العربية: 

• الجئون �شوريون يوم 28 يوليو	

مو�شكو متهل اأنقرة �شهراً حل�شم ملف اإدلب
دبي - العربية.نت: 

اأمهل���ت مو�شك���و اأنق���رة حت���ى انعقاد 
القمة الرو�شي���ة - الرتكية - الفرن�شية - 
االأملاني���ة يف 7 �شبتمرب املقب���ل ل�”ح�شم” 

ملف اإدلب، وفق ما نقلت �شحيفة “ال�رق 
االأو�ش���ط” ع���ن م�ش���ادر مطلع���ة، اجلمعة. 
و�شغطت اأنقرة عل���ى ف�شائل معار�شة يف 
�شمال �شوريا للم�شي يف التوحد وت�شكيل 
التي ت�شم  الوطنية للتحري���ر”،  “اجلبه���ة 

نح���و 70 األ���ف مقات���ل، وذل���ك �شمن خطة 
ترم���ي اإل���ى اإعطاء مهل���ة ل�”هيئ���ة حترير 
ال�شام” )الن����رة �شابقاً( كي حتل نف�شها، 
بحيث ين�شم ال�شوريون من التحالف �شمن 
الكتلة اجلديدة، واإيج���اد اآلية لالأجانب من 
املقاتلني للخروج.وكانت رو�شيا قد اأعلنت، 
الثالث���اء، اأن ق���وات النظ���ام ال�ش���وري لن ت�شن 



ومار�س وزير اخلارجية الأمريكي 
ماي���ك بومبي���و �ضغوط���ا عل���ى دول 
جنوب �رشق اآ�ضيا خالل اجتماع اإقليمي 
يف �ضنغافورة لإبق���اء العقوبات على 
كوريا ال�ضمالية لكنه عرب عن تفاوؤله 
ب�ض���اأن تنفي���ذ التفاق ال���ذي ينهي 

برنامج كوريا ال�ضمالية النووي.
وق���ال ري يف بي���ان اأعلن���ه خالل 
����رشق  جن���وب  دول  رابط���ة  منت���دى 
اآ�ضيا )اآ�ضي���ان( “بداأنا باإجراءات تنم 
ع���ن ح�ض���ن النية م���ن بينه���ا تعليق 
الختبارات النووية واختبارات اإطالق 
ال�ضواري���خ وتفكيك موقع اختبارات 

نووية”.
الولي���ات  “لك���ن  وا�ضتكم���ل 
ال�ضتجاب���ة  م���ن  ب���دل  املتح���دة 
�ضوته���ا  رفع���ت  الإج���راءات  له���ذه 
اأعل���ى للمطالب���ة باإبق���اء العقوب���ات 
ال�ضعبي���ة  كوري���ا  جمهوري���ة  عل���ى 
الدميقراطية واإظهار موقف الرتاجع 
حت���ى عن اإع���الن نهاي���ة احلرب وهي 
خطوة اأ�ضا�ضية جدا ورئي�ضية لتحقيق 

ال�ضالم يف �ضبه اجلزيرة الكورية”.

م���ا زالت تداعي���ات انهي���ار الري���ال الإيراين 
و�ضقوط���ه بن�ضب���ة 20 % تلق���ي بظالله���ا عل���ى 
احلكومة الإيرانية، حي���ث متت اإقالة معاون البنك 
املركزي الإيراين ل�ضوؤون العم���الت الأجنبية اأحمد 
عراقج���ي �ضب���اح اأم����س ال�ضب���ت. وذك���رت وكالة 

“ت�ضني���م” الإيراني���ة اأن الرئي����س اجلدي���د للبنك 
املركزي عب���د النا�رش همتي، الذي مت تعيينه قبل 
اأيام بدلً عن ويل اهلل �ضيف الذي اأقيل من من�ضبه 
عقب انهيار الريال التاريخي، قد تخلي بدوره عن 
معاون���ه ل�ضوؤون العمالت الأجنبي���ة اأحمد عراقجي. 
وتاأت���ي هذه التغي���ريات يف حماولة م���ن احلكومة 
لوقف م�ضل�ضل انهيار الريال مقابل الدولر، حيث 

خ����رش 20 % من قيمته منذ ال�ضهر املا�ضي ما اأدى 
اإل���ى ارتف���اع الأ�ضع���ار والت�ضخم ووق���ف عمليات 
البي���ع وال�رشاء. وبينما ت�ضتمر الحتجاجات ال�ضعبية 
يف خمتلف اأنحاء اإيران منذ 5 اأيام، �ضادق املجل�س 
الأعلى للتن�ضيق القت�ضادي اأم�س يف اجتماع عقد 
برئا�ض���ة الرئي�س الإيراين ح�ض���ن روحاين وح�ضور 

روؤ�ضاء ال�ضلطات الثالث.

ياأتي ه���ذا بينما خرجت م�ض���اء ال�ضبت ح�ضود 
م���ن املواطن���ن يف خمتلف امل���دن يف خام�س اأيام 
الحتجاج ال�ضعبية املناه�ضة للنظام حيث امتدت 
املظاهرات اإل���ى �ضاعات متاأخرة م���ن الليل خالل 
الأي���ام املا�ضي���ة و�ض���ط ا�ضتب���اكات م���ع ال�رشطة 
والأم���ن وتع���ايل الهتاف���ات التي تطال���ب برحيل 

النظام ومر�ضده علي خامنئي.

أنقرة – وكاالت:

دبي - العربية.نت: 

موسكو – رويترز:

دبي- العربية.نت: 

سنغافورة – رويترز:

سريناجار – رويترز:

األمم المتحدة – رويترز: 

بع����د اأن اأعلن����ت الولي����ات املتحدة، 
الأربع����اء، فر�����س عقوب����ات عل����ى وزيري 
الداخلي����ة والع����دل الرتكي����ن، �ضليمان 
�ضويل����و وعبد احلمي����د غ����ول، املتهمن 
ب����اأداء دور رئي�ض����ي يف توقي����ف واعتقال 
بران�ض����ون،  اأن����درو  الأمريك����ي،  الق�����س 
ال����ذي تتهم����ه اأنق����رة مبمار�ض����ة اأن�ضط����ة 
“اإرهابي����ة” والتج�ض�����س، طل����ب الرئي�س 
الرتك����ي، رج����ب طي����ب اأردوغ����ان، اأم�س 
وموج����ودات  اأ�ض����ول  جتمي����د  ال�ضب����ت، 
وزي����ري العدل والداخلي����ة الأمريكين يف 
ب����الده. وقال اأردوغان، يف خطاب األقاه يف 
اأنقرة ونقل����ه التلفزي����ون: “�ضربنا حتى 
م�ضاء اأم�س. والي����وم اأ�ضدرت توجيهات: 
�ضنجمد اأ�ضول وزي����ري العدل والداخلية 
الأمريكي����ن يف تركي����ا، اإذا ُوجدت”. كما 
اأ�ض����ار الرئي�س الرتك����ي اإلى اأن����ه ل يريد 
اأن ت�ض����ل العالقات مع الوليات املتحدة 
اإلى و�ضع “يخ�رش فيه اجلميع”، قائالً: “ل 
نري����د اأن نكون طرف����اً يف لعبة يخ�رش فيها 
اجلمي����ع”، معت����رباً اأن “نق����ل اخلالف����ات 
املج����ال  اإل����ى  والق�ضائي����ة  ال�ضيا�ضي����ة 

القت�ضادي �ضيكون �ضاراً للطرفن”.

الرو�ضي���ة  الط���ريان  هيئ���ة  ذك���رت 
وخدم���ات الط���وارئ اأن 18 �ضخ�ضا قتلوا 
بعدما حتطمت طائرة هليكوبرت يف منطقة 

كرا�ضنويار�ضك يف �ضيبرييا اأم�س ال�ضبت.
الرو�ضي���ة  الط���ريان  هيئ���ة  وقال���ت 
ال���ركاب، وهم عمال  )رو�ضافيات�ضي���ا(اإن 
كانوا يف الطري���ق لعملهم يف حمطة ل�ضخ 
الثالث���ة لق���وا  النف���ط، واأف���راد الطاق���م 
حتفهم عندم���ا ا�ضطدمت الطائرة مي8- 
رو�ضية ال�ضنع مع �ضحنة خا�ضة بهليكوبرت 

جماورة اأثناء ا�ضتكمالهما الإقالع.
واأ�ضافت الهيئ���ة اأن احلادث وقع يف 
منطق���ة حقل فانكور يف ����رشق �ضيبرييا يف 
ح���وايل ال�ضاع���ة 0200 بتوقيت جرينت�س. 
وحق���ل فانك���ور هو اأكرب حق���ول النفط يف 
املنطقة وتديره �رشكة رو�ضنفت الرو�ضية.

وقالت الهيئة “ا�ضتكملت هليكوبرت 
من طراز مي8- كانت حتمل �ضحنة خارجية 
ول يوجد على متنها اأي ركاب الإقالع اأول. 
ثم اأقلع���ت الهليكوبرت مي8- التي حتمل 

ركابا”.
واأ�ضافت “اأظه���رت التقارير الأولية 
اأن بع���د الإق���الع ا�ضطدم���ت الهليكوب���رت 
م���ي8- ب�ضحن���ة الهليكوب���رت الأخ���رى ومل 
تت�ضح اأ�ضباب ذلك. ونتيجة لهذا �ضقطت 

الطائرة وحتطمت وا�ضتعلت”.

 5 الهندي���ة  الأم���ن  ق���وات  قتل���ت 
م�ضلحن يف منطقة ك�ضمري املتنازع عليها، 
اأم����س ال�ضبت، مما اأدى لتنظيم احتجاجات 
وذل���ك يف اأكرب ع���دد من القتل���ى ي�ضقط 
يف ي���وم واح���د منذ ت���ويل حكوم���ة رئي�س 
ال���وزراء ناريندرا مودي ال�ضيطرة املبا�رشة 
عل���ى الولي���ة. وان�ضحب احل���زب القومي 
الهندو�ضي ال���ذي ينتمي اإلي���ه مودي من 
حكوم���ة ائتالفية يف ولية جام���و وك�ضمري 
يف يوني���و حزيران واأرجع قراره اإلى تدهور 
حالة الأمن مم���ا اأدى اإلى �ضيطرة احلكومة 
الحتادية املبا�رشة عليها. واأ�ضيب ع�رشات 
املحتج���ن، بينهم م�ضابان بجروح خطرية 
باأع���رية ناري���ة، مع احت�ضاد ع���دد كبري من 
ال�ضب���ان يف قري���ة كيل���ورا الت���ي تق���ع يف 
منطق���ة �ضوبيان بجن���وب ك�ضمري ور�ضقوا 
الق���وات الهندية باحلج���ارة. وقال �ضهود 
اإن القوات اأطلق���ت الغاز امل�ضيل للدموع 
وال�ضظايا والر�ضا�س لإخماد الحتجاجات. 
وذك���ر طبي���ب يف م�ضت�ضف���ى حمل���ي اأن���ه 
ا�ضتقب���ل ما ل يقل عن 20 م�ضابا. ويقول 
امل�ضوؤول���ون اإن 227 �ضخ�ضا، بينهم 130 
م�ضلح���ا و52 م���ن ق���وات الأم���ن الهندية، 

قتلوا هذا العام يف ال�رشاع على ك�ضمري.

اأف���اد تقرير �رشي لالأم���م املتحدة 
اطلع���ت روي���رتز علي���ه ب���اأن كوري���ا 
ال�ضمالي���ة مل توق���ف براجمها النووية 
وال�ضاروخية يف خ���رق لعقوبات الأمم 
املتحدة.وقدم خرباء م�ضتقلون يراقبون 
عقوب���ات الأم���م املتح���دة التقري���ر، الذي 
اأع���دوه عل���ى م���دى 6 اأ�ضه���ر، اإل���ى جلن���ة 
عقوبات كوري���ا ال�ضمالي���ة مبجل�س الأمن 

الدويل م�ضاء اجلمعة.
وقال اخل���رباء يف التقرير املوؤلف من 
149 �ضفحة اإن كوريا ال�ضمالية اإن خرباء 
يحقق���ون يف اإم���داد بيونيان���غ ميل�ضي���ات 
تقليدي���ة  باأ�ضلح���ة  اليمني���ة  احلوث���ي 

و�ضواريخ بالي�ضتية.
وذكر التقري���ر اأن بلدا مل ُيذكر ا�ضمه 
اأطل���ع اخل���رباء يف 13 يولي���و 2016 على 
خط���اب من قي���ادي للحوثي���ن يدعو فيه 

تركيا

روسيا

الهند

اأردوغان يطلب جتميد 
اأ�ضول وزيرين اأمريكين

مقتل 18 يف حتطم 
هليكوبرت يف �ضيبرييا

اجلي�س يقتل 5 
م�ضلحن يف ك�ضمري
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اأمريكا حتذر اأوروبا جمددا... املطلوب “خنق نظام طهران”

كوريا ال�شمالية تعرب عن قلقها ب�شاأن املواقف الأمريكية

انهيار الريال يطيح بـ “م�شوؤول العمالت الأجنبية”

بعقوبات قا�ضية ت�ضمل قطاع النفط والأنظمة امل�رشفية

وتعمل اإدارة ترام����ب وحلفاوؤها يف الكونغر�س 
عل����ى “موا�ضلة خن����ق القت�ض����اد الإي����راين” بينما 
نظ����ام  م����ن  امل�ضت����اوؤون  املتظاه����رون  يوا�ض����ل 
طهران احتجاجاتهم �ض����د الف�ضاد وتدهور الو�ضع 
املعي�سي و�س����ط دعوات لإ�سق����اط النظام لإنفاقه 
اأم����وال ال�سع����ب على التدخ����ل الأجنب����ي يف النقاط 
ال�ضاخنة مث����ل �ضوريا، ودعم����ه امل�ضتمر للجماعات 

الإرهابية الدولية.
وت�ضاع����دت التوت����رات قبي����ل اإع����ادة فر�����س 
العقوب����ات اجلدي����دة، حي����ث يه����دد امل�ضوؤول����ون 
الإيراني����ون ب����رد ع�ضك����ري كاإغالق م�ضي����ق هرمز، 
وتهدي����د املالح����ة يف اخللي����ج، ما اأثار خم����اوف من 

احتمال ن�ضوب حرب يف املنطقة.
اإن  ب����ارزون  اأمريكي����ون  م�ضوؤول����ون  وق����ال 
اإدارة ترام����ب ل����ن ت����رتدد يف فر�����س عقوبات على 
الأوروبي����ن الذي����ن ينتهكون العقوب����ات اجلديدة 
على اإيران، حمذرين م����ن اأن املوؤ�ض�ضات امل�رشفية 
الدولية وحتى البن����وك الأمريكية الكربى ميكن اأن 

تتعر�س للعقوبات ب�ضبب عدم المتثال.
وقال ال�ضف����ري الأمريكي يف اأملاني����ا ريت�ضارد 

غريني����ل ل�”فري بيك����ون”، اإن النظ����ام الإيراين ما 
زال ي�ضتخ����دم الإرهاب ك�ضالح يف اأوروبا، ويجب اأن 
نكون يقظ����ن يف معرفة خططهم ووقفهم قبل اأن 

ينجحوا.
واأك����د غرينيل وغريه من كب����ار الدبلوما�ضين 

الأمريكي����ن اأن “وا�ضنط����ن حت����ث �رشكاءه����ا عل����ى 
امل�ضاع����دة يف وق����ف تدف����ق الأم����وال اإل����ى النظام 

الإيراين، لأنه ي�ضتخدمها لتمويل اأن�ضطة خبيثة”.
وكان 10 اأع�ض����اء من جمل�����س ال�ضيوخ والذين 
عار�ض����وا اتفاق 2015 مع اإي����ران، حذروا يف ر�ضالة 

وجهوه����ا اإلى �ضفراء بريطانيا وفرن�ضا واأملانيا باأن 
الكونغر�س الأمريك����ي �ضيكون “م�ضت����اء جداً” لأي 

جهود للتهرب من العقوبات اأو تقوي�ضها.
وم����ن املق����رر اإع����ادة املجموع����ة الأول����ى م����ن 
العقوب����ات الأمريكي����ة الت����ي رفعته����ا اإدارة باراك 
اأوبام����ا مبوج����ب �����روط التفاقي����ة النووي����ة يف 6 
اأغ�ضط�����س املقب����ل، بينم����ا �ضتت����م اإع����ادة فر�����س 

املجموعة الثانية يف 4 نوفمرب.
واأ�ض����ار اأع�ض����اء جمل�����س ال�ضيوخ وم����ن بينهم 
منتق����دو التف����اق النووي الإيراين، مث����ل تيد كروز 
ممثل تك�ضا�س، وماركو روبي����و من ولية فلوريدا، 
وت����وم كوتون م����ن اأركن�ضا�����س، اإل����ى اأن العقوبات 
تتعل����ق بقوانن الوليات املتح����دة، ومت تخفيفها 
فق����ط لأن الإدارة ال�ضابق����ة وافق����ت عل����ى التفاق 

الذي ان�ضحب منه ترامب يف �ضهر مايو املا�ضي.
وتع����د بريطانيا وفرن�ض����ا واأملاني����ا اإلى جانب 
ال�ض����ن ورو�ضي����ا والحت����اد الأوروبي م����ن موؤيدي 
التفاق النووي ال����ذي اأبرمته اإدارة اأوباما وان�ضحب 
من����ه ترامب ال����ذي و�ضف����ه باأنه “اأ�ض����واأ �ضفقة مت 

التفاو�س عليها من قبل الوليات املتحدة”.

• الرئي�ضان الإيراين والأمريكي 	

• وزير خارجية كوريا ال�ضمالية يف منتدى رابطة دول جنوب �رشق اآ�ضيا )اآ�ضيان( يف �ضنغافورة اأم�س )رويرتز(	

اأ���ص��در ك��ل م��ن ال��ك��ون��غ��ر���س الأم���رك���ي واإدارة ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رام��ب حت��ذي��رات ج��دي��دة 

لالأوروبيني اإذا مل ي�صعوا حداً جلميع العالقات القت�صادية والتجارية مع النظام الإيراين.

ونقل موقع “فري بيكون” عن عدد من كبار امل�صوؤولني الأمركيني، اأن وا�صنطن تقوم بتكثيف 

اجلهود الدبلوما�صية لل�صغط على اأوروبا ب�صاأن اإيران لإعادة فر�س عقوبات قا�صية عليها، ت�صمل 

قطاع النفط والأنظمة امل�صرفية.

وعقدوا  الأخ���رة،  الأ�صهر  يف  اجل��دي��دة  الأمركية  العقوبات  عار�صوا  قد  الأوروب��ي��ون  وك��ان 

العقوبات  للتهرب من  التكتيكات  ملناق�صة  الإيرانيني  امل�صوؤولني  �صل�صلة من الجتماعات مع كبار 

الأمركية املرتقبة عقب قرار الرئي�س دونالد ترامب التخلي عن التفاق النووي.

بقلق متزايد  ي�صعر  بلده  اإن  ال�صبت،  اأم�س  ال�صمالية ري يوجن هو،  قال وزير خارجية كوريا 

ب�صبب املواقف الأمركية جتاهه لكنه يظل �صلبا يف عزمه على تنفيذ التفاق النووي الذي جرى 

باإنهاء  ال�صمالية  وكوريا  املتحدة  الوليات  وتعهدت  يونيو.  يف  املتحدة  الوليات  مع  له  التو�صل 

اتفاق مهم تو�صل  الكورية يف  ال�صالم يف �صبه اجلزيرة  النووي وحتقيق  ال�صمالية  برنامج كوريا 

“تظل جمهورية كوريا  ال�صمايل  البلدين يف يونيو يف �صنغافورة. وقال الوزير الكوري  له زعيما 

البيان امل�صرتك مع الوليات املتحدة  ال�صعبية الدميقراطية �صلبة يف عزمها والتزامها بتطبيق 

باأ�صلوب م�صوؤول وح�صن النية”. واأ�صاف “املقلق هو التحركات امل�صتمرة الوا�صحة داخل الوليات 

املتحدة للعودة اإىل الو�صع القدمي بعيدا عن عزم رئي�صها”.

تقرير �رشي لالأمم املتحدة: 
بيونغيانغ مل توقف براجمها 

النووية وال�ضاروخية

ن����رشت �ضحيفة “الغارديان” الربيطاني���ة مو�ضوعا مو�ضعا هو عبارة عن حدي���ث مع علياء الغامن، 
والدة اأ�ضامة بن لدن زعيم تنظيم القاعدة ال�ضابق.

لقد ظل هذا البن حتى الآن حمبوب اأمه، اإذ تقول: “لقد كانت حياتي �ضعبة لأنه كان بعيدا عني”.
كم���ا ت�ضري الغارديان اإلى اأنه اأثناء املقابل���ة جتمعت الأ�رشة يف غرفة وا�ضعة يف املبنى الفاره الذي 

ي�ضكنونه يف مدينة جدة التي ُتعد معقل ع�ضرية بن لدن منذ عدة عقود.
وتق���ول علي���اء الغامن اإن اأ�ضامة تغري كثريا بع���د دخوله جامعة امللك عبد العزي���ز، اإذ اأ�ضبح �ضابا 
خمتلفا، م�ضيفة اأن اأحد الذين اأثروا فيه هو عبد اهلل عزام اأحد اأع�ضاء جماعة الإخوان امل�ضلمن الذين 

ُنفوا من اململكة لحقا.
وت�ضي���ف اأن عزام اأ�ضبح فيما بعد الأب الروحي واملر�ضد املقرب من اأ�ضامة الذي تعر�س لعملية 

غ�ضيل مخ كاملة عندما كان يف بداية الع�رشينات من عمره.

اأم بن لدن تتحدث عن ابنها لأول مرة
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عينت إدارة النادي األهيل الزميل اإلعالمي حسني الفردان منسقا إعالميا للفريق األول 
لكرة القدم بالنادي بدءا من املوسم الريايض الجديد 2018/2019. وذكر النادي األهيل عىل 

حساباته مبواقع التواصل االجتامعي تعيني الفردان منسقا إعالميا لكتيبة “النسور” خالل 
املوسم املقبل، ويعد حسني الفردان واحدا من الكفاءات الشبابية اإلعالمية، ويأيت

تعيينه منسقا إعالميا تأكيدا عىل ما يتميز به من عمل كبري ومضن يف املجال اإلعالمي. وأعرب 
حسني الفردان عن بالغ شكره وتقديره إلدارة النادي األهيل عىل هذه الثقة بتعيينه منسقا 

إعالميا، متمنيا أن يقدم خدمة إعالمية مميزة تتامىش مع العمل البارز الذي يقوم به الفريق 
األول.

الفردان منسًقا إعالمًيا لألهلي

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

حسين الفردان

ال تفارقني ذكرى السقوط املؤمل للمنتخب 
الوطني األول لكرة القدم أمام نظريه 

النيوزيلندي يف ملحق التأهل ملونديال 
أملانيا 2009، فقد شهدُت الحادثة شخصيًّا 

يف مدينة ويلنغتون املشؤومة!
كانت اآلمال ترنو إىل أن يعود األحمر من 
ذلك البلد الواقع يف الجزء اآلخر من الكرة 

األرضية ببطاقة التأهل إىل كأس العامل، 
فأصبحت البحرين ساحة مهيأة لالحتفال 

بتحقيق حلم طال انتظاره.
وتضاعفت أهمية تلك املباراة التي أقيمت 

بفارق 9 ساعات عن التوقيت املحيل، 
باعتبارها فرصة لتعويض الفشل املرير يف 

بلوغ املونديال للمرة األوىل يف تاريخ الكرة 
البحرينية أمام املنتخب الكاريبي ترينداد 

وتوباغو الذي حسم بطاقة التأهل ملونديال 
أملانيا 2006 لصالحه.

وتلك حكاية أخرى لها ذكريات خاصة 
يف قلوب البحرينيني فقد وضعت الوطن 
برمته يف حالة صدمة وذهول من تهاوي 

األحالم الكبرية مثل أوراق الخريف، فتالىش 
اإلجامع الوطني عىل مؤازرة األحمر الذي 

عاد إىل الواجهة بعد انقطاع لسنوات 
طويلة بسبب النتائج الهزيلة املرتاكمة يف 

سجل املشاركات الخارجية.
غري أن اللحظة االستثنائية جاءت نتيجة 

أناس استثنائيني تركوا بصامتهم عىل 
املشهد، وعىل كرثة النقد املوجه لهم آنذاك، 

فإننا اليوم نفتقد وجودهم يف املنتخب 
الوطني الذي فعل الكثري من الروائع يف 

عهدهم بفضل جهودهم وإبداعاتهم مع 
وجود أخطاء مروعة.

محمد ساملني الذي سجل علينا هدًفا 
بالخطأ، سيد عدنان الذي أهدر ركلة 

جزاء حاسمة، عالء حبيل الذي مل يستغل 
العديد من الفرص، طالل يوسف الذي 

بالغ باملراوغة يف بعض األوقات، عبدالله 
املرزوقي الذي يفقد تركيزه أحياًنا، محمد 
حسني الذي مل يكن يف يومه يف أهم األيام، 

حسني بابا األنيق يف امللعب أكرث من الالزم، 
وغريه من نجوم تلك الحقبة الذهبية بني 

الفرتة من 2000 حتى 2010.
إنها حقبة ال تخلو من األخطاء، لكنها 

ذهبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
منتخبنا خاض ملحق املونديال مرتني 

متتاليتني، تأهل إىل كأس آسيا للمرة الثانية 
يف تاريخه ووصل للدور قبل النهايئ، وسطر 

ملحمة كروية خالدة يف الذاكرة أمام 
اليابان يف كأس آسيا عام 2004.

أما مناسبة الحديث عن الحقبة الذهبية 
يف كرة القدم التي انتهت عىل أعتاب 

بلد الكيوي يف العام 2009 فهي مباراة 
اليوم امُلرتقبة التي يخوضها منتخبنا لكرة 
السلة للشباب يف بانكوك أمام نيوزيلندا 

بالتحديد، ضمن منافسات البطولة 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العامل يف 

العام 2019.
وال شك عندي أن العبينا الشبان يدركون 

متاًما أنهم أمام فرصة تاريخية لحفر 
أسامئهم بحروف من ذهب يف حال فوزهم 

عىل نيوزيلندا بشكل خاص، فضاًل عن 
اجتيازهم املجموعة الصعبة التي تضم 

أيضا منتخب أسرتاليا ومنتخب تايلند، البلد 
املضيف.

ورغم صعوبة التحدي إال أننا نقف إىل 
جانب منتخبنا عىل أمل أن يكون استثنائيًّا 

يف هذه البطولة السالوية التي ستكون 
مقياًسا لإلمكانات املتوافرة لدينا يف اللعبة 
الشعبية التي تنال رعاية خاصة من رئيس 
اتحاد السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة حيث مل يدخر جهًدا يف توفري كل 
التسهيالت للمنتخبات الوطنية.

ا! نيوزيلندا مرة أخرى.. تّبً

أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com

يس��تهل منتخبنا الوطني مشواره يف البطولة 
اآلس��يوية لك��رة الس��لة ملنتخبات الش��باب 
)تح��ت 18عاًما( مبواجهة منتخ��ب نيوزلندا، 
عند الس��اعة )8:45( من صباح اليوم )األحد( 
بتوقي��ت مملكة البحرين، ال��ذي يأيت ضمن 
منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثالثة 
للبطول��ة التي تقام خ��الل الفرتة من 5 حتى 
11 أغس��طس الجاري، وهي البطولة املؤهلة 
ملوندي��ال كأس العامل 2019 )تحت 19 عاًما(، 
في��ام يلتقي ب��ذات املجموعة أيًض��ا منتخبا 

أسرتاليا وتايلند. 
ويواصل “أحمر السلة” مواجهاته املقبلة يوم 
غد االثن��ني مبواجهة حام��ل اللقب املنتخب 
األس��رتايل يف اللق��اء الث��اين، ويختتمها بذات 
الدور أمام املنتخب التايلندي صاحب األرض 
والجمهور يف اللقاء الثالث وذلك يوم بعد غد 

الثالثاء. 
يش��ار إىل أن املنتخبات ال )16( املشاركة يف 
املحفل اآلس��يوي موزعة إىل أربع مجموعات، 
حي��ث تض��م املجموع��ة األوىل منتخب��ات: 
إيران، اليابان، كازاخس��تان وأندونيسيا، فيام 
ضمت املجموع��ة الثانية منتخب��ات: الصني، 
الفلب��ني، لبن��ان واإلم��ارات، أم��ا املجموعة 
الرابع��ة فضمت: كوريا، الص��ني تايبيه، الهند 
وس��وريا، إذ ين��ص نظام البطول��ة عىل تأهل 
الفريق صاحب املركز األول من كل مجموعة 
مب��ارشة إىل الدور ربع النهايئ، فيام س��تلعب 
الفرق صاحب��ة املركزين الث��اين والثالث من 
كل مجموع��ة مرحلة التصفيات “بآلي أوف” 
املؤهلة لدور الثامنية، وس��تحظى املنتخبات 
األربعة التي ستتأهل إىل الدور نصف النهايئ 
بفرصة التأهل إىل بطولة كأس العامل القادمة. 

 مواجهة مهمة 

 ي��أيت بداية املش��وار ل”أحمر الس��لة” أمام 
املنتخب النيوزلندي اليوم مهمة وصعبة الذي 
يس��عى من خالله أن يحق��ق العبو املنتخب 
بداي��ة طيبة من خ��الل املس��توى والنتيجة، 
رغم ف��ارق اإلمكانيات البدني��ة التي يتمتع 
به��ا الالعبون النيوزلنديون خصوًصا يف جانب 
فارق الطول، إال أن هذا الجانب ال يس��تنقص 
من إمكاني��ات العبي منتخبنا الذي يس��عى 
هو األحر لالس��تفادة واالحتكاك يف مثل هذه 
التجمعات وأهم يف ذل��ك مقارعة مثل هذه 
املنتخبات القوية املرش��حة للتأه��ل لألدوار 

النهائية. 
 ويع��ول الجه��ازان الفني ع��ىل أغلب قامئة 
الالعب��ني ال)12( وه��م: كري��م محمد، عيل 
حس��ني، راش��د أحمد، مزمل أم��ري، مصطفى 
حس��ني، باق��ر عي��ىس، ن��واف نبي��ل، عيىس 
أحمد، أحمد حس��ني، أحمد خليفة، عبدالله 

الكوهجي، عيل جابر. 

 األحمر يعلن الجهوزية 

ويف أجواء ملؤها الحامس واملعنويات العالية، 
أجرى منتخبن��ا الوطني لكرة الس��لة حصته 
التدريبي��ة األوىل عرص أمس )الس��بت(، عىل 
صال��ة البطولة نوث بوري 29، بقيادة املدرب 
الوطني س��لامن رمضان ومس��اعديه حس��ني 
قاهري وحس��ن ميك، واستمرت زهاء الساعة 
الواحدة واش��تملت عىل ع��دد من الجوانب 
البدني��ة والفني��ة ب��دًءا من إج��راء عمليات 
اإلحامء، دخ��والً يف الجوانب الفنية، إذ حرص 
مدرب “األحمر الش��اب” ع��ىل تطبيق بعض 
الجمل التكتيكية والخطط التي يود انتهاجها 

طوال املواجهات التي سيخوضها الالعبون. 

 اجتماع مع الالعبين 

كام أقام الجهاز الفني الثاليث اجتامًعا لالعبني 
صب��اح أم��س، وتم م��ن خالله ع��رض بعض 

للتعرف  النيوزلن��دي  للمنتخ��ب  املباري��ات 
عىل مدى اإلمكاني��ات واملميزات الفنية التي 
يتمتع بها العب��و الخصم، كام تم طرح بعض 
االستفس��ارات الفني��ة من الالعب��ني التي قد 
تواجههم أثناء سري املباراة يف الشقني الدفاعي 
والهجومي، خصوًصا وأن املباراة ستلعب أمام 
منتخب قوي ويسعى لتجاوز منتخبنا كام هو 

األمر لنا أيضا. 

  رمضان: المعترك اآلسيوي 
مختلف 

أعل��ن م��درب منتخبن��ا الوطن��ي للش��باب 
س��لامن رمضان أن وجود منتخبنا للشباب يف 
البطولة اآلس��يوية لهو داللة عىل ما تتمتع به 
لعبة الس��لة البحرينية من س��معة كبرية بني 
املنتخبات املتواجدة وهو محل فخر واعتزاز، 
وأن أفراد املنتخب بإمكانهم أن يقدموا نتائج 
إيجابية أسوة مبا قدموه يف البطولة الخليجية، 
وظف��روا باللق��ب وكذل��ك فضي��ة البطولة 
العربية، وبدورنا كجهاز فني وإداري أن نعزز 
الثق��ة يف الالعبني ملواصلة النتائج والنجاحات 
الت��ي تحققت وف��ق الخط��ة املوضوعة من 
قبل مجلس اإلدارة وعىل رأسهم سمو الشيخ 

عيىس بن عيل ال خليفة. 
وأوض��ح رمض��ان أن املنتخبات املش��اركة يف 
البطول��ة متت��از بالبني��ة الجس��امنية القوية 
لالعبيه��ا خصوًص��ا وأنن��ا س��نواجه منتخبني 
قوي��ني يف ال��دور التمهيدي، وه��ام نيوزلندا 
وأس��رتاليا حام��ل اللقب، مؤك��ًدا أن منتخبنا 
س��يجني مثار املش��اركة من خالل االحتكاك 
م��ع تلك املنتخب��ات، إضاف��ة إىل أن منتخبنا 

سيكون عىل مستوى فني عال، مشريًا إىل أننا 
نس��تطيع مجاراة املنتخبات التي متتاز بالقوة 

الجسامنية من خالل التفوق التكتييك. 

 االجتماع الفني 

وكان االجت��امع الفن��ي الخ��اص بالبطول��ة، 
ق��د أقيم مس��اء أمس مبق��ر إقام��ة الوفود، 
بحضور مس��ؤويل االتحاد اآلس��يوي وأعضاء 
اللجن��ة الفني��ة ومدير البطول��ة، عالوة عىل 
ممثيل املنتخبات املش��اركة، ومثل منتخبنا يف 

االجت��امع رئيس الوفد نارص القصري وغس��ان 
قاروين مدير املنتخبات. 

وتم خالل االجتامع مناقش��ة نظ��ام البطولة 
واس��تعراض اللوائح الداخلي��ة لها، إىل جانب 
اعتامد قوائم الفرق املشاركة وأهلية الالعبني، 
واعت��امد وفحص الكش��وفات الف��رق خالل 

البطولة، وتحديد ألوان املالبس املنتخبات. 

 )FIBA( المباريات منقولة على

 )FIBA( س��يقوم االتحاد الدويل لكرة السلة
بنقل جمي��ع مباريات البطول��ة عىل موقعه 

الرسمي. 
وس��تكون مباراتن��ا الي��وم أم��ام املنتخ��ب 
النيوزلن��دي منقول��ة وباإلم��كان متابعاته��ا 
مب��ارشة م��ع املباري��ات القادم��ة عىل ذات 
املوقع، بع��د أن تم اإلعالن عن ذلك، واملوقع 

 .”www.fiba.basketball“ هو

علم المملكة يرفرف قرب 
الصالة 

رف��رف علم مملك��ة البحرين عالًيا يف س��امء 
بطولة كاس آس��يا لكرة الس��لة للشباب، وقد 
رف��ع علم مملكتن��ا الغالية بني أع��الم الدول 
املش��اركة ع��ىل صال��ة البطول��ة )29( التي 
س��تحتضن منافس��ات املحفل اآلسيوي، مام 
يؤك��د تواجد الش��باب البحرين��ي يف جميع 

املحافل االسيوية. 

  إقامة حفل البطولة أمس 

 وش��هد يوم أمس إقامة حفل افتتاح البطولة 
ع��ىل غري الع��ادة وذلك قبل ي��وم واحد من 
انط��الق املنافس��ات الرس��مية، إذ حرض وفد 
منتخبن��ا كام��اًل للحفل الذي أقي��م يف أجواء 
مثالي��ة ورائعة وبحضور كبار املس��ئولني عن 
الرياض��ة يف تايالند باإلضاف��ة ألعضاء االتحاد 

اآلسيوي للعبة. 

  جلسة تصوير من االتحاد 
اآلسيوي 

 أقام االتحاد اآلسيوي لكرة السلة أمس السبت 
جلسة تصوير خاصة بالعبي منتخبنا الوطني 
للش��باب وكذلك الجهازين الفن��ي واإلداري، 
وذل��ك كجزء من “الربوتوك��ول” املعمول مع 
جميع منتخب��ات البطولة، ويه��دف االتحاد 
اآلس��يوي من ذلك إىل وض��ع مركز معلومات 
متكامل من العبي املنتخبات املش��اركة لديه، 
وكذلك زي��ادة حجم العمل اإلعالمي الخاصة 

بالبطولة. 

في بطولة آسيا بتايلند

“األحمر السالوي الشاب” يستهل 
مشواره بمالقاة المنتخب النيوزلندي

بانكوك      هشام جعفر

جانب من تدريب منتخبنا الوطني أمس في بانكوك        )تصوير: أحمد المحاري(

 جانب من حفل افتتاح البطولة الرسمي أمس 

 موقع االتحاد الدولي يعلن نقل مباراة اليوم 
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17 سلة البحرين تجدد تعاقدها مع العنزور وعبدالكريم
علي مجيد

جدد نادي البحرين 
التعاقد مع املدرب الوطني 

عبدالكريم العنزور 
لقيادة الفريق األول لكرة 

السلة للموسم الريايض 
.2019/2018

ومتت مراسم توقيع العقد 
يوم أمس )السبت( بحضور 
رئيس النادي نبيل الساعي 

ورئيس جهاز لعبة السلة 
أحمد األحمدي باإلضافة 
للعنزور. كام تم التجديد 

مع صالح عبدالكريم الذي 
سيكون معاوًنا للعنزور يف 

مرحلته املقبلة.
من جانبه، قال نائب رئيس 

جهاز لعبة السلة بنادي 
البحرين لـ “البالد سبورت” 

إن تجديد عقد املدربني 
الوطنيني العنزور وعبدالكريم 

جاء ملا ميتلكانه من خربة 
وقدرة يف اللعبة وهذا بكل 

تأكيد سينعكس عىل أداء 
الفريق. وأضاف أن إعداد 

سلة البحرين للموسم الجديد 
انطلق منذ يوم أمس بقيادة 
املدربني، وأن الفريق سيوفر 

له معسكرًا خارجيًّا يف إحدى 
دول الخليج بالفرتة املقبلة.

وختم أحمد ترصيحه، بتوجيه 
الشكر إىل رئيس النادي 

الساعي ورئيس جهاز اللعبة 
األحمدي وأعضاء مجلس 
اإلدارة عىل الدعم املادي 
واملعنوي للفريق وتوفري 

البيئة الصحية للعمل.

رغم التحديــات التي متر بهــا املنطقة، 
بــدأت القيــادات النســائية الرياضيــة 
الخليجية بالتنســيق مع الشيخة نعيمة 
األحمد الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية 
الخليجيــة لرياضة املــرأة بالتحرك من 
أجل تنظيــم الدورة السادســة لرياضة 

املرأة الخليجية يف العام املقبل 2019.
وكانت النســخة الخامســة من الدورة 
التــي تنظم كل ســنتني قــد أقيمت يف 
العاصمة القطرية الدوحة يف عام 2017.
ووفًقــا ملصادر مطلعة فــإن هناك رغبة 
كبــرية من لجــان رياضــة املــرأة بدول 
مجلس التعاون الخليجي للمشــاركة يف 
الدورة التي من املقرر لها أن تقام بدولة 
الكويت الشــقيقة حسب الرتتيب لتعود 
الــدورة إىل مهد انطالقتهــا، وقد عقدت 
القيادات النسائية الخليجية سلسلة من 
اللقاءات التشاورية بهدف إقامة الدورة، 
خصوًصــا وأن الكويت تســعى لتنظيم 
الدورة عىل أرضها وســط رغبة جادة من 
الشيخة نعيمة األحمد الصباح بتنظيمها 
يف ظــل عــدم مامنعــة جميــع الــدول 
الخليجية من املشــاركة عىل أرضها أسوة 
ببطولــة كأس الخليج لكــرة القدم التي 
أقيمت بشــهري ديسمرب ويناير املاضيني 

بدعم مــن أمري دولــة الكويت صاحب 
السمو األمري صباح األحمد الصباح.

ويف حــال أقيمت الدورة العــام القادم 
2019 فإنهــا رمبا ســتكون األخرية التي 
تقام بهذا الشــكل، حيث قّررت اللجنة 
التنظيميــة الخليجية يف اجتامعها األخري 
الذي عقد عىل هامش النســخة املاضية 
أن تقام الدورة كل أربع ســنوات تزامًنا 
مــع دورة األلعــاب الخليجيــة للرجال 
وتدمــج الدورتان مًعا، كام هو الحال يف 
الــدورات العربية واآلســيوية واألوملبية 
التــي تقــام فيهــا منافســات الرجــال 

والسيدات مًعا.
وتعتــرب دورة رياضــة املــرأة الخليجيــة 
واحدة من أهــم التظاهــرات الرياضية 
عىل مســتوى رياضــة املــرأة، التي تقام 

بإرشاف اللجنــة التنظيمية لرياضة املرأة 
الخليجية.

وانطلقــت النســخة األوىل مــن الدورة 
يف دولــة الكويــت 2008 وتضمنت كرة 
الســلة، ألعــاب القــوى، كــرة الطاولة، 
التايكواندو، الرماية، باإلضافة إىل ألعاب 
القوى لذوي اإلعاقة، وأقيمت النســخة 

الثانية بدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
2011 وتضمنت الكرة الطائرة، البولينغ، 
التايكواندو، الرماية، الفروســية، ألعاب 

القوى، ألعاب القوى لذوي اإلعاقة.
واســتضافت البحريــن النســخة الثالثة 
العام 2013 التي تضمنت: الكرة الطائرة، 
كرة السلة، البولينغ، التايكواندو، الرماية، 

الفروســية، ألعاب القوى، ألعاب القوى 
لذوي اإلعاقة، أما النســخة الرابعة التي 
استضافتها سلطنة عامن 2015 تضمنت 
ألعــاب الكــرة الطائــرة، كــرة الســلة، 
البولينغ، التايكواندو الرماية، الفروســية، 
ألعــاب القــوى، التنــس األريض، ألعاب 
القوى لذوي اإلعاقة، وشــهدت النسخة 

األخرية التــي أقيمت بقطــر 10 ألعاب 
وهي ألعاب القوى، التايكوندو، البولينغ، 
الرمايــة، الكرة الطائرة، كرة الســلة، كرة 
اليد، املبــارزة، كرة الطاولة، الفروســية، 
وغابــت الكويــت للمرة األوىل بســبب 
اإليقــاف الدويل املفــروض عىل الرياضة 

الكويتية.

تحركات إلقامة دورة رياضة المرأة الخليجية بالكويت العام المقبل
رغم التحديات

حسن علي

وصل إىل البالد مساء يوم الجمعة املوافق 
3 أغسطس، رئيس االتحاد الدويل لفنون 
القتــال املختلطة كاريث بــراون، الذي 
يقوم بزيارته الدوريــة ململكة البحرين 
لالطالع عىل التحضريات واالســتعدادات 
الســتضافة وتنظيم النســخة الخامســة 
من بطولة العامل لفنون القتال املختلطة 
للهــواة، التي من املقرر إقامتها يف الفرتة 

-8 11 نوفمرب القادم.
وكان يف اســتقباله عضــو مجلــس إدارة 
اللجنة األوملبية البحرينية رئيس االتحاد 
البحرينــي لفنون القتال املختلطة رئيس 
اللجنة التنفيذية للنســخة الخامسة من 
بطولة العامل للهواة خالد الخياط، وعضو 
مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة مدير املنتخبات الوطنية 
باالتحــاد أحمــد الوزان وعضــو اللجنة 

التنفيذية محمد جناحي.

 وخــالل اللقــاء تبــادل الخيــاط مــع 
رئيس االتحــاد الــدويل األحاديث حول 
اللجنــة  تجريهــا  التــي  االســتعدادات 
التنفيذيــة ملواصلــة العمــل يف تنفيــذ 
توجيهات النائــب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 

ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
الراميــة لتهيئة كافة الظــروف واألجواء 
اللذيــن  لإلعــداد والتحضــري املثاليــني 
يخدمان نجاح هذه النسخة من البطولة.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وأكــد   
لفنون القتــال املختلطة رئيس اللجنة 
التنفيذيــة، أن اللجنــة التنفيذية قد 

وزعــت املهــام عــىل جميــع اللجان 
العاملــة، لتنفيذ آليــة العمل يف املدة 
الزمنية التي حددتها، التي تتوافق مع 
متطلبــات االتحاد الــدويل، مضيفا أن 
جميع اللجــان العاملة قد انتهت من 
النهائية  التحضرييــة  التصورات  وضع 
لكل لجنة، لبدء تنفيذ تلك التصورات 
عىل الشــكل الذي يضمن سالمة سري 
العمــل بصورة تحقــق للبطولة نجاح 
جديــد، يضاف للنجــاح الذي حققته 
مملكة البحرين يف النســخة الرابعة، 
الــذي القى صــًدى واســًعا يف أرجاء 
املعمــورة، متمنيًّــا يف الوقــت ذاتــه 
لرئيس االتحاد الدويل طيب اإلقامة يف 
بلده الثاين البحرين، وأن تحقق هذه 
الزيارة النتائج املرجوة التي تساهم يف 
تحقيــق النجاح لعمل اللجنة املنظمة 

لعاملية الهواة.

وزعت اللجنة املنظمــة العليا لبطولة 
شــهادات  #أقوى_رجل_بحرينــي2 
احرتافيــة عــىل املشــاركني يف الدورة 
التدريبيــة الثانيــة املخصصــة إلعداد 
الحكام واملنظمــني والفنيني، يف حفل 
أقامتــه بنــادي آيرون مــان الريايض، 
وذلك بحضور رئيــس اللجنة املنظمة 
العليــا مدير املكتب اإلعالمي لســمو 
الشــيخ خالد بن حمد بــن عيىس آل 
وأعضاء  بالــدورة  واملشــاركني  خليفة 

اللجنة العاملة. 
 وتــأيت هــذه الدورة ضمــن الدورات 
الفنية التي أعلنت عنها اللجنة املنظمة 
العليــا للبطولة، والتــي تهدف لتهيئة 
كافة اللجــان العاملة يف هذا الحدث، 
والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائب 

األول لرئيس املجلس األعىل للشــباب 

والرياضــة رئيــس االتحــاد البحريني 

أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 

البحريني لرياضة ذوي العزمية، والذي 

ينظمها املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 

خالد بــن حمد بن عيــىس آل خليفة 

تحت شــعار #خلك_وحــش يف الفرتة 
-21 23 فرباير 2019، والتي سيسبقها 
إقامة التصفيات التأهيلية يف الفرتة -6 
8 سبتمرب املقبل مبجمع السيف، حيث 
تأيت هذه البطولة ضمن املبادرات التي 
أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة والهادفة لدعم املجال الريايض 

واالنساين يف مملكة البحرين. 
وقد شهد الحفل تكريم  رئيس اللجنة 
املنظمة العليــا للبطولة مدير املكتب 
اإلعالمي لســمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة عمــر بوكامل  لرئيس لجنة 
الحكام أحمد جمشــري؛ نظراً لجهودة 
املثمــرة، والتي كان لها الدور املحوري 
يف تدريب املشاركني، فالدورة من خالل 
ماقدمه من رشحا تثقيفيا يسهم زيادة 

كفاءة الحكام واملنظمني والفنيني.

يزور المملكة لالطالع على التحضيرات لعالمية الهواة

IMMAF الخياط يستقبل رئيس االتحاد الدولي

توزيع الشهادات في دورات “أقوى رجل بحريني 2”

اتحاد فنون القتال المختلطة     المركز اإلعالمي

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد الرفاع  

صورة جماعية

من توزيع الشهادات

جانب من مشاركة البحرين في النسخة الماضيةالشيخة نعيمة الصباح أثناء تسلمها علم الدورة في النسخة الماضية

من مراسم توقيع العقد

األولمبي يالقي كوريا الجنوبية 
ALPINE CUP في ختام بطولة

نادي البحرين للتنس يعلن عن 
حملة “ال للسمنة”

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: يخوض منتخبنا األوملبي لكرة القدم عند 
11.30 من صباح اليوم بتوقيت البحرين )3 عرصا بتوقيت ميامنار( ثالث 

وآخر مبارياته يف بطولة ميامنار الودية ALPINE CUP 2018، وذلك 
أمام منتخب كوريا الجنوبية، عىل ملعب “ماندالي” يف ميامنار.

ويشارك منتخبنا األوملبي يف بطولة ميامنار الودية بالعبني تحت 21 عاما، 
بينام منتخبا ميامنار وتايلند بالعبني تحت 23 عاما، ومنتخب كوريا 

الجنوبية تحت 19 عاما.
ويسعى منتخبنا األوملبي لتحقيق الفوز اليوم األمر الذي يعني تتويجه 

باللقب. ويشري ترتيب البطولة حاليا إىل صدارة كوريا الجنوبية برصيد 6 
نقاط، منتخبنا بـ 4 نقاط، ميامنار نقطة واحدة، وأخريا تايلند بال رصيد 

من النقاط. ولحساب ذات الجولة الثالثة، يلتقي اليوم أيضا منتخبا 
تايلند وميامنار يف لقاء لن يؤثر عىل صدارة الرتتيب.

واختتم منتخبنا األوملبي تحضرياته اإلعدادية ملباراة اليوم بخوضه مرانا 
أمس، بعد تخطيه املباراة األوىل يف البطولة بنجاح، إذ تفوق عىل حساب 

منتخب تايلند بنتيجة )2-3(، وسجل األهداف يومها أحمد الرشوقي 
وأحمد بوغامر وأحمد صالح، قبل أن يتعادل يف الجولة الثانية أمام 

ميامنار بنتيجة )1-1( وسجل الهدف أحمد الرشوقي.
وتأيت مشاركة منتخبنا األوملبي يف البطولة الودية قبل خوضه غامر دورة 

األلعاب اآلسيوية التي ستقام مبدينة جاكرتا اإلندونيسية بدءا من 10 
أغسطس الجاري.

نادي البحرين للتنس: ضمن أنشطة الخدمة املجتمعية التي يقيمها نادي 
البحرين للتنس بصفة دورية، وبعد النجاح الكبري الذي حققته الحملة 

األوىل التي أقامها النادي يف بداية العام 2017، يعلن النادي عن بدء 
الحملة التوعوية الثانية “ال للسمنة” التي تقام من 15 أغسطس حتى 15 

سبتمرب املقبل، وتتضمن العديد من الفعاليات، منها محارضات تثقيفية عن 
أسباب وأرضار السمنة ومحارضات يف التغذية يحارض فيها اختصاصيون، 
وتختتم الحملة مبسابقة الخارس األكرب للوزن، وقد خصص نادي البحرين 

للتنس 3 جوائز ألكرث 3 مشاركني يتمكنون من خسارة الوزن الزائد قبل يوم 
15 سبتمرب 2018، ويستخدم النادي قاعدة بيانات املشاركني يف النسخة 

األوىل من املسابقة، ويتم مقارنتها بنتائج مسابقة هذا العام لكل مشارك 
عىل حدة، وتشمل قاعدة البيانات كافة املعلومات الخاصة باملشاركني 

وقياسات الوزن والطول وكتلة الجسم. وسيبدأ النادي يف توزيع املنشورات 
الخاصة بالحملة مبقر نادي البحرين للتنس بالجفري وعىل سكان منطقة 

الجفري، وسيكون التسجيل مفتوحا للجميع. وللتسجيل يف مسابقة  الخارس 
األكرب للوزن أو ملزيد من املعلومات، يرجي االتصال عىل هاتف النادي 

17729561 أو عن طريق واتس أب عىل رقم 36333720 أو بواسطة الربيد 
.bahrain.tennisclub@gmail.com اإللكرتوين



تح��ت رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياض��ة ذوي العزمية س��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد آل خليف��ة، تقام اليوم 
املباري��ات النهائي��ة ل��دوري الفتيات 
والجالي��ات واألندي��ة الوطني��ة ضمن 
منافسات دوري سموه الذي انطلق 24 
يونيو املايض ويستمر لغاية 6 أغسطس 
الجاري، وبتنظيم من قبل وزارة شؤون 
الشباب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة وتحت شعار ملتقى األجيال، 
حيث يأيت هذا الدوري ضمن مبادرات 
س��موه الداعمة للش��باب يف املجالني 

الريايض واإلنساين.
ويلتقي يف نه��ايئ دوري الفتيات فريقا 
اإلرصار مع القوة عند الس��اعة 5، كام 
س��يقام النهايئ الثاين لدوري الجاليات، 
أم��ا النه��ايئ الثال��ث يف دوري األندية 
الوطني��ة فيلتقي فريقا عايل مع س��ار 
عند الساعة 7، وس��تقام مراسم تتويج 
الفرق مع الالعبني بعد نهاية املباريات 

النهائية الثالث.
وم��ن املنتظر أن نش��هد إث��ارة وندية 
كبريتني بني الف��رق اليوم من أجل نيل 
رشف التتوي��ج باللق��ب، وكان فريق��ا 
اإلرصار والقوة شقا طريقيهام للمباراة 
النهائية من دوري الفتيات بكل جدارة 
اإلرصار  فري��ق  ونج��ح  واس��تحقاق، 
من تص��در فرق مجموعت��ه الثانية يف 
ال��دور األول التمهي��دي بعدما حقق 
العالمة الكامل��ة “9 نقاط”، ويف الدور 
نص��ف النه��ايئ تخطى عقب��ة خصمه 
العط��اء، في��ام نج��ح فري��ق القوة يف 
تص��در املجموعة األوىل يف الدور األول 
وتخطى عقبة التحدي يف الدور نصف 
النهايئ، وميل��ك الفريق��ني العديد من 
األس��امء والالعبات التي متلكن املهارة 

والجوانب الفنية.

نهائي الجاليات

يف املقابل، فإن نه��ايئ دوري الجاليات 
ال��ذي يق��ام للم��رة األوىل فإنه ش��هد 
تنافًس��ا كبريًا بني الفرق يف الدور األول 
الذي متخض عن��ه وصول فرق جاليات 
األردن، اليم��ن، مرص، فلس��طني للدور 
نصف النهايئ، ومن املنتظر أن تش��هد 
املباراة النهائية حضورًا الفًتا وبارزًا من 

الجامهري.

عالي وسار

ويف النهايئ الثالث يف دوري األندية فإن 
كل التوقعات مبش��اهدة مباراة ممتعة 
ومثرية بني فريقي عايل وس��ار ال سيام 
مع ما يضامنه من العبني ميلكون الخربة 

يف لعب��ة ك��رة القدم داخ��ل الصاالت، 
ونجح فريق ع��ايل يف الوصول للمباراة 
النهائية بعدما تص��در فرق املجموعة 
الثالثة برصيد 7 نقاط، ويف الدور نصف 
النهايئ نجح يف عبور محطة فريق نادي 
باربار وقطع بطاق��ة الوصول للمباراة 
النهائية، فيام حل فريق نادي س��ار يف 
املركز الثاين يف املجموعة الثالثة برصيد 
6 نقاط، ويف الدور نصف النهايئ تفوق 
عى حس��اب فريق ن��ادي توبيل بعد 
مباراة مثرية، وسبق للفريقني أن التقيا 
يف ال��دور األول يف املجموع��ة وخاللها 

تفوق عايل عى سار بهدفني نظيفني.

األحمدي: شكًرا لـ “خالد 
اإلنسانية”

اعت��رب رئيس أمان��ة العاصم��ة محمد 
الخزاع��ي دوري خالد ب��ن حمد داللة 
واضح��ة عى نجاح املس��ابقة للس��نة 
السادس��ة عى الت��وايل، مبيًن��ا إضافة 
فئتني يف النسختني الخامسة والسادسة.
وقال الخزاعي: ارتفاع املش��اركة يف كل 
ع��ام يب��رش بالخري يف كل ع��ام، وتضم 
املس��ابقة س��تة دوري��ات وه��و قّلام 
يحدث حتى يف خارج البحرين، والرائع 
دم��ج ف��رق ذوي العزمي��ة يف الدوري 
وهي مب��ادرة رائعة ت��دل عى تعزيز 
النواحي اإلنس��انية من س��مو الش��يخ 

خالد تجاه املجتمع البحريني.
وأشاد الخزاعي بأهداف الدوري مبيًنا 
أن من أهمه��ا تقوية الروابط بني أبناء 
اململك��ة وه��ي من أكرب املكاس��ب يف 
ظل وجود مبادرات أخرى تبناها سمو 
الش��يخ خالد بن حمد لتعزيز قدرات 
الشباب البحريني يف مختلف املجاالت 
لتضاه��ي نظرائهم يف ال��دول األخرى 
بفض��ل اهتامم س��موه بتنويع الربامج 

لتشمل جميع األنشطة.
وبنّي الخزاعي أن الدوري موقع مناسب 
مهاراتهم  البحري��ن إلظه��ار  لش��باب 
وتطويرها، خصوًص��ا وأن الدوري يقام 
س��نويًّا بتنظيم رائع من وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة وبتعاون الكثري من 
الجه��ات ذات العالق��ة والرع��اة إمياًنا 
منهم بأهمية دعم الشباب البحريني. 

شكًرا خالد بن حمد

مدي��ر  الس��عودي  اإلعالم��ي  أش��اد 
املنتخب السعودي لكرة قدم الصاالت 
عبدالرحم��ن األحمدي بفك��رة دوري 
خال��د بن حم��د لكرة ق��دم الصاالت، 
مؤك��ًدا أن ك��رة الص��االت يف البحرين 
س��تجني مثار هذا ال��دوري عى املدى 
القري��ب بتط��ور املنتخ��ب البحريني 
وظه��ور خامات جدي��دة منذ انطالق 
الدوري وحت��ى النس��خة الحالية ويف 

النسخ املقبلة.
وق��ال األحمد إن ال��دوري يضم ثالثة 
ومثان��ني فريًقا وهو رقم كبري يتس��عه 
ال��دوري ويحت��اج إىل جه��ود ضخمة 
لتس��يريه بفضل تكات��ف جهود الزمالء 
إلظهار املسابقة بأفضل صورة لتعكس 

قدرات الشباب البحريني الرائعة.
وأضاف األحمد: ك��رة قدم الصاالت يف 
مملكة البحرين ستذهب بعيًدا بفضل 
اهت��امم مس��ؤوليها، وأتاب��ع مباريات 
منتخب البحري��ن يف بطولة املنتخبات 
الخليجية ويف كاس آس��يا األخرية التي 
قدم فيها البحرينيون مس��توى متميزًا، 
لك��ن أمتنى أن يزداد االهتامم من بقية 
الجهات لرنى منتخب البحرين منافًسا 
بش��كل أكرب يف بطولة آسيا، ثم ينبغي 
أن تشارك الفرق البحرينية يف بطوالت 
األندي��ة اآلس��يوية لرتتفع مس��توياتها 
وتكتم��ل الجه��ود الرامية لرف��ع راية 

البحرين يف املحافل الخارجية.
وعرّب األحمد عن شكره إىل سمو الشيخ 
خالد الحتضان��ه الجاليات املقيمة عى 
أرض البحرين يف دوري الصاالت، مؤكًدا 
أنها خطوة تهدف إىل تحقيق مكاسب 

كربى للبحرين وينبغي أن تطبق هذه 
النقطة يف األلع��اب األخرى ويف الدول 

األخرى ألنها ذات أبعاد متنوعة.

المحرق يعبر دمستان بالترجيحية 
ويصل للنهائي

بع��د مباراة ممتعة ومثرية يف مجرياتها 
نجح فريق مركز شباب املحرق يف قطع 
بطاقة التأهل والعبور للمباراة النهائية 
بعد تجاوزه عقب��ة خصمه فريق مركز 
ش��باب دمس��تان بالركالت الرتجيحية 
8/ 7 بعد انتهاء الوقت األصيل للمباراة 
بالتع��ادل به��دف ملثل��ه، وس��يخوض 
الفري��ق الفائ��ز املب��اراة النهائية يوم 
االثن��ني، وانتهى ش��وط املب��اراة األول 
بالتع��ادل ب��دون أه��داف، والجدي��ر 
ذكره أن املحرق يحمل لقب النس��خة 

املاضية.
وش��هدت املباراة ندية وإث��ارة بالغتني 
يف شوطيها خصوًصا الثاين، وبعد شوط 
أول تفوق فيه املحرق ولكنه فش��ل يف 
التقدم بالنتيجة واس��تغالل تفوقه، ويف 
الش��وط الثاين نجح املح��رق يف التقدم 
بالنتيج��ة ع��ن طريق يارس إس��امعيل 
ال��ذي تابع ك��رة مرتدة م��ن الحارس، 
ولكن دمس��تان انتف��ض وضغط بكل 
ق��وة وهاج��م مرمى خصمه برشاس��ة 
ونج��ح يف إدراك التع��ادل عن طريق 
فرقان عبدالنبي، وكان بإمكان دمستان 
حس��م النتيجة لصالح��ه ولكنه رفض 
استثامر الفرص الثمينة التي سنحت له 
يف املباراة، ونجح حارس املحرق يوسف 
جناحي يف نقل فريقه للمباراة النهائية 

بعد تصديه لركلة ترجيحية.

األولمبياد الخاص إلى النهائي 
بفوز كبير على لجنة الصم

بلغ فريق األوملبي��اد الخاص البحريني 
املب��اراة النهائي��ة ل��ذوي العزمية بعد 
ف��وزه الكبري ع��ى فريق لجن��ة الصم 
البحرينية بع��رشة أهداف دون مقابل 
بدون صعوبة، س��جل األهداف محمد 
حس��ن )24 و29 و30(، عيل مريزا )25 
و 26 و29(، موىس القيدوم )10 و27(، 

عيل عباس )7( ومحمد عيل )12(.
ومل يقدم فري��ق لجنة الصم البحرينية 
ما يشفع له بالفوز متأثرًا بافتقاد بعض 
العبي��ه املؤثري��ن لينق��ض عليه فريق 
األوملبي��اد الخاص البحريني بس��هولة، 
ورغ��م أن الش��وط األول انتهى بتقدم 
الث��اين بثالثة أه��داف دون مقابل، إال 
أن الشوط الثاين ش��هد تسجيله سبعة 
أهداف س��جل بها فوزًا كب��ريًا نقله إىل 

املباراة النهائية.

اإلعاقة الحركية بجدارة إلى 
النهائي

تأهل فريق اإلعاقة الحركية إىل املباراة 
النهائي��ة ل��دوري ذوي العزمي��ة بفوز 
جدي��ر عى فريق لجن��ة الصم بثامنية 
أهداف مقابل خمس��ة أهداف سجلها 
محمد سامل )29 و34 و40(، أديب عيل 
)5 و13 و23( وعيل هجرس )20 و21(، 
وسجل أهداف لجنة الصم أكرب سلامن 
)19 و25 و40(، عبدالل��ه أحمد )26( 
ويوسف العلوي )32(، وشهدت املباراة 
طرد الع��ب فريق اإلعاقة الحركية عيل 

عباس لسوء الس��لوك وذلك قبل أربع 
دقائق من نهاية الشوط الثاين.

وكان اإلعاقة الحركية األفضل يف غالبية 
أوقات املباراة عى مدار الش��وطني ومل 
يستطع فريق لجنة الصم التقدم طوال 
الش��وطني وخرس اللق��اء وفقد فرصة 

اللعب يف املباراة النهائية.

حضور جماهيري بارز هو األعلى 
في الدوري

ش��هدت مباريات نصف نه��ايئ دوري 
ذوي العزمية واملراكز الشبابية حضورًا 
بارزًا من الجامهري البحرينية والكروية 
ه��و األع��ى يف منافس��ات ال��دوري، 
ولعب��ت اللجن��ة املنظمة العلي��ا دورًا 
كب��ريًا يف تواج��د الجامه��ري من خالل 
رصده��ا لعدد من الجوائ��ز التحفيزية 
التي س��اهمت يف بث نوع من الحافز 
ل��دى الجامه��ري إىل جان��ب أهمي��ة 
املباريات واملنافسة الكبرية بني الفرق، 
وكان الحضور الالفت والبارز لجامهري 
مركز دمس��تان ال��ذي ش��هد مواجهة 
فريقه واملحرق حضور الرابطة الخاصة 
باملرك��ز، وم��ن املنتظ��ر أن يتواص��ل 
الحضور الجامهريي الجيد يف املباريات 
القادم��ة خصوًصا يف املباريات النهائية 
التي ستنطلق اليوم وعى مدار يومني.

65 سنة عمر أكبر العبي الدوري

ضم فري��ق لجنة الص��م البحرينية يف 
دوري ذوي العزمية أكرب العب يف هذه 
الفئة وهو حميد عبدالله، بل إنه األكرب 
ب��ني جميع العبي ال��دوري إذ يبلغ 65 
سنة وشارك مع فريقه يف مباراة الدور 
نص��ف النه��ايئ ومل يحالف��ه الحظ يف 

التأهل إىل املباراة النهائية.
وق��ال حميد إن��ه أحب املش��اركة مع 
الفريق لالجتامع بهم ومش��اركتهم يف 
املباريات من أجل تعزيز العالقات مع 
الف��رق األخرى أيًضا، والدوري س��اهم 
بش��كل كبري يف تطوير مستويات ذوي 
العزمية منذ قرار سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة بضمهم للتنافس مع 

نظرائهم.
وأوضح حميد أن س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة حريص عى تعزيز 
املكان��ة الت��ي وصلت إليه��ا البحرين 
بفضل اهتاممه��ا بذوي العزمية وحتى 
يحظ��ى  منظ��م  دوري  يف  الجالي��ات 

باهتامم املسؤولني.
وبنّي حميد أن األجواء التي يش��هدها 
ال��دوري ينب��ئ بنجاح��ات ك��ربى يف 
النسخ املقبلة بفضل التفكري الدائم يف 
تطويره وتعزيز مكتس��باته عى جميع 

املستويات.

اإلصرار والقوة بنهائي الفتيات.. وعالي مع سار بنهائي األندية
تحت رعاية خالد بن حمد... 3 نهائيات في اليوم األول

لجنة اإلعالم واالتصال     دوري خالد بن حمد

من لقاء األولمبياد الخاص ولجنة الصم البحرينيةمحمد الخزاعي يصافح الالعبين

محمد سالم يتسلم الجائزة يوسف جناحي يتسلم الجائزة

حميد عبداهلل خالل نصف النهائي جانب من الحضور الجماهيريمن لقاء المحرق ودمستان من لقاء اإلعاقة الحركية ولجنة الصم

فريق القوةفريق اإلصرارسمو الشيخ خالد بن حمد
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ا عىل  حقق فريق نادي س��ار فوزًا مس��تحقًّ
حساب فريق مركز شباب جدحفص بأربعة 
أه��داف دون مقابل، يف اللق��اء الذي جمع 
الطرفني مس��اء أمس األول عىل استاد نادي 
اتح��اد الري��ف ضم��ن منافس��ات الجولة 
الخامسة للمجموعة الثالثة من دوري املراكز 
الش��بابية الث��اين لكرة القدم، ال��ذي تنظمه 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة، انسجاًما 
مع رؤية ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة الرامي��ة إىل زي��ادة نس��بة الربامج 
املوجهة إىل الش��باب البحرين��ي وتنفيذها 
بصورة مستمرة طوال العام، وهو األمر الذي 
يتوافق مع سياسات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة يف إرشاك الشباب يف برامج متنوعة 
مبختلف املجاالت واسرتاتيجية وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة برئاسة هشام بن محمد 
الج��ودر يف تعظي��م دور املراكز الش��بابية 

واألندية الوطنية يف احتضان الشباب.
وكان فري��ق نادي س��ار الط��رف األفضل يف 
املباراة من خالل انتشاره وتوزيعه للكرات، 
باإلضافة إىل اس��تثامره الجي��د للفرص التي 
س��نحت له، يف ح��ني مل يظهر فري��ق مركز 
ش��باب جدحفص بالصورة املطلوبة، وتلقى 
خس��ارة كبرية، خاص��ة مع عدم اس��تثامره 

ملجريات املباراة عىل النحو الصحيح.
ش��وط املباراة األوىل حقق فيه فريق س��ار 
بداي��ة قوي��ة وإيجابية عرب تس��جيل هدف 

الس��بق لالعب عيل محمد جواد الذي وضع 
فريقه يف املقدمة بعد ميض 11 دقيقة فقط.

واصل س��ار تفوق��ه يف املب��اراة، ومتكن من 
الحص��ول عىل ركلة جزاء بع��د عرقلة العبه 
داخل املنطقة املحرمة، وتقدم للركلة الالعب 
حس��ن محمد عبدالله وسدد كرة عىل يسار 

الحارس معلنا مضاعفة النتيجة )31(.
وقبل انتهاء الشوط األول، متكن عيل محمد 
جواد من تس��جيل الهدف الثال��ث لفريقه 
والثاين له ش��خصيا بعد ركل��ة ركنية متقنة 

تابعها عيل برأسه يف الشباك )43(.
ويف الش��وط الثاين، مل يظهر العبو جدحفص 
أي معطيات لتغيري النتيجة، خاصة مع حالة 
الطرد املبكرة لفريق سار عند الدقيقة )46( 
لالع��ب حس��ن عبدالله بع��د حصوله عىل 
بطاقتني صفراوين، يف حني متكن العب س��ار 
عيل محمد جواد من تسجيل الهدف الثالث 

له شخصيا والرابع لفريقه  )90+1(.
أدار املب��اراة الحكم ش��اكر عبدالله، وعاونه 

محمود الديري ومصعب الشاعر.
ويف املب��اراة الثانية حصد فريق مركز مدينة 
حمد الش��بايب ثالث نق��اط مثينة بفوزه عىل 
ن��ادي اتحاد الري��ف بهدف��ني دون مقابل 
س��جلهام محم��د عبدالل��ه )4( وعبدالل��ه 

عبدالعزيز )90(.

العب سار زليخ يشيد 
بمجهودات فريقه

أكد العب فريق مركز ش��باب س��ار عبدالله 

زلي��خ أن الف��وز ال��ذي تحقق ج��اء بفضل 
مجهودات جميع أفراد الفريق من جهازين 

فني وإداري.
وق��ال إن فريق��ه دخ��ل املب��اراة بقوة من 
أج��ل تقديم بداية إيجابية وقوية متكنه من 
الحس��م مبكرًا، مشريًا إىل أن األمور حسمت 
يف الش��وط األول بنس��بة كبرية بعد تسجيل 

ثالثة أهداف.
وأض��اف: كنا ندرك أهمية اس��تثامر الفرص 
التي تس��نح لنا وتحويلها إىل أهداف. كانت 
مهمتنا صعب��ة خالل الدقائ��ق األوىل، لكن 
مع الحصول عىل الثقة بعد التسجيل املبكر 
ساعدنا كثريًا يف الحصول عىل النقاط الثالث.

العصفور: الظروف لم تسعف 
جدحفص

أوض��ح العب فريق مركز ش��باب جدحفص 
حس��ني العصفور أن فريقه قدم لقاًء جيًدا، 
خصوًصا يف الش��وط الثاين، لكن الظروف مل 

تساهم يف تعزيز األداء.
وقال العصف��ور بعد نهاية املباراة إن فريقه 
ورغم البداية الضعيفة يف الش��وط الثاين، إال 
أنه رتب الصف��وف خالل الحصة الثانية من 
اللقاء، بيد أن النقص العددي يف دكة البدالء 
مل ميكن الفريق م��ن إظهار صبغة هجومية 

أقوى عىل مرمى سار.
وأوضح أن فريقه مل يس��تفد من حالة الطرد 
والنقص العددي لنادي سار، متمنيًّا أن يظهر 
فريقه بصورة مغايرة خالل املباريات املقبلة.

)هاتريك( لالعب سار علي 
محمد جواد

متك��ن العب فري��ق نادي س��ار عيل محمد 
ج��واد م��ن تس��جيل اس��مه بش��كل رائع 
خ��الل مباراة فريقه مع فريق مركز ش��باب 

جدحفص.
وقاد العب سار عيل محمد جواد فريقه إىل 

تحقيق فوز مهم، خصوصا بعد تس��جيله 3 
أهداف من أصل 4 لفريقه يف ش��باك مرمى 

جدحفص.
ويعت��رب ع��يل محم��د ج��واد م��ن الالعبني 
البارزين يف صفوف سار، وأحد األعمدة التي 
يعتم��د عليها املدرب مرتىض عبدالوهاب يف 
الجان��ب الهجومي، ملا ميتلك��ه الالعب من 

إمكانات فنية وبدنية وتهديفية.

فرج: خططنا للفوز ونجحنا 
في تطبيق خطتنا

تألق العب خط وس��ط فري��ق مركز مدينة 
حمد الشبايب محمد فرج الذي حل بدياًل يف 
مب��اراة فريقه ضد اتح��اد الريف من خالل 

التمريرات الدقيقة واستخالص الكرات.
وق��ال ف��رج إن الف��وز كان متوقًع��ا ع��ىل 
اتحاد الري��ف رغم إضاعة الف��رص بالقرب 
من املرم��ى، مبيًنا أن الش��وط الثاين تعرض 
للضغط م��ن العبي اتحاد الريف إثر هبوط 

يف أداء زمالئه.
وأوض��ح فرج أن اتح��اد الريف كان األفضل 
م��ن ناحية اللياق��ة البدني��ة، منوًها إىل أن 
الش��وط الثاين اعتمد فيه فريق مدينة حمد 
ع��ىل الهجامت املرت��دة وكان األكرث خطورة 

فيها من اتحاد الريف.
وأض��اف ف��رج: اتفقنا عىل تس��جيل هدف 
يف مرمى اتحاد الري��ف أماًل يف فتح امللعب 
م��ن املنافس لنس��تغل األم��ر ونعتمد عىل 
الهجامت املرتدة لتعزي��ز الفوز بهدٍف ثاٍن 
وتعوي��ض التعادل يف املرحل��ة املاضية أمام 

سار.
وأش��ار فرج إىل أن املبارات��ني املقبلتني ضد 
جدحفص والقادسية عىل التوايل يف الجولتني 
السادسة والسابعة سيسعى فيهام إىل الفوز، 
ورغ��م أن جدحف��ص والقادس��ية يف مركز 
متأخ��ر إال أن املباراتني تحتاج��ان إىل جهد 
كبري للتأه��ل إىل املرحلة الثانية من الدوري 

وإمكانية تحقيق هذا الهدف.

سار يكسب جدحفص برباعية مستحقة... واليوم راحة
مدينة حمد يُعّقد موقف اتحاد الريف في #دورينا

محمد فرجعبداهلل زليخحسين العصفور

سار ظفر بثالث نقاط أمام جدحفص

عززت إدارة الن��ادي األهيل صفوف 
الفريق األول للعبة كرة اليد بصفقتني 
بارزتني، بعدم��ا أعلنت تعاقدها مع 
نجم منتخبن��ا ونادي باربار س��ابقاً 
محمد املقايب باإلضافة لالعب فيصل 
محمد، مليث��ال بذلك القميص األصفر 

يف املوسم الريايض 2018/2019.
وجرت مراس��م توقي��ع العقد اليوم 
)الس��بت( يف مقر الن��ادي باملاحوز 
بحضور رئيس جه��از لعبة كرة اليد 
باألهيل عبدالله رحمة ومدير الفريق 

“مهندس الصفقات” حسني مهدي.
بعدما  الصفقت��ني  هات��ني  وت��أيت 
نج��ح األهيل أيضاً يف إمتام صفقته 
األوىل والت��ي تعترب “رضبة معلم” 
بالتعاقد مع نجم منتخبنا الوطني 
ونادي باربار سابقاً عيل عبدالقادر. 
عبدالق��ادر  وج��ود  ش��ك  ودون 
واملقايب ومحمد مع األهيل سيعيد 
الفري��ق إىل دائرة املنافس��ة عىل 
األلق��اب املحلي��ة والت��ي ابتع��د 
عنها باملوس��م امل��ايض وخرج من 

التنش��يطية.  ب��كأس  محصلته��ا 
فاإلدارة نفسها س��تعمل يف األيام 
القليل��ة املقبلة عىل تجديد عقود 
العبيها أمثال صادق عيل والحارس 
ص��الح عبدالجليل وحس��ني فخر 
وع��يل حس��ني، وإذا نج��ح ذلك 
فعاًل، فإن األهيل س��يكون له شأناً 
كبرياً أمام غرميه التقليدي النجمة 
وس��تنحرص املنافس��ة بينهام بكل 
تأكيد يف ظل ته��اوي أركان فريق 

باربار بالعنارص التي غادرته.

ويف الس��ياق نفس��ه أيضاً، مصادر 
“البالد سبورت” تفيد بأن األهيل لن 
يكتفي بهذا القدر من التعاقدات، 
كونه يريد تجهيز الفريق عىل كافة 
الخطوط والذي يعزز من حظوظه 
هذا املوس��م، وهناك أس��امء عدة 
مرشحة الرتداء قميص األصفر ويف 
مقدمته��ا نجمّي منتخبن��ا ونادي 
باربار محم��ود عبدالقادر ومحمد 
حبيب... فمن يا ترى صفقة األهيل 

املقبلة؟!

األهلي يعزز صفوف اليد بالمقابي ومحمد

علي مجيد

محمد المقابي أهالوي مجددافيصل محمد خالل مراسم توقيع العقد

مشعل تركي مدرًبا لطائرة باإلضافة لوجود صفقة أخرى “قوية”
النجمة وبرازيلي مساعًدا له

حسن علي:

جدد نادي النجمة ثقته يف املدرب الوطني مشعل تريك لقيادة الفريق 
األول للكرة الطائرة يف املوسم املقبل 2018/ 2019 ليقطع الجدل بشأن 

الشكوك التي حامت حول تجديد العقد معه بعد النتائج السلبية 
ل� “الرهيب” يف املوسم املنرصم والتي غاب فيها الفريق عن منصات 

التتويج. وجرت مراسم توقيع العقد مساء أمس )السبت( مبقر النادي 
بحضور نائب رئيس النادي الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة 

الذي وقع العقد نيابة عن النادي بوجود مدير اللعبة يوسف الزياين 
واملدرب مشعل تريك. كام وقع نادي النجمة مع املدرب الربازييل “ 

أوسامر بول” ليكون مساعدا للمدرب الوطني مشعل تريك يف املوسم 
املقبل.

عبدالرحمن بن مبارك يوقع مع مشعل تركي

اثناء التوقيع مع المدرب البرازيلي

ضم��ن منتخبن��ا الوطن��ي للك��رة الطائ��رة 
الش��اطئية بلوغ منصة التتوي��ج يف البطولة 
العربية السابعة والعرشين التي تستضيفها 
مدين��ة أغادي��ر املغربي��ة وس��تختتم اليوم 
)األح��د( بعدما تأهل كل م��ن منتخب )أ( 
املكون من ع��يل مرهون ومحم��د يعقوب 
ومنتخب )ب( املكون من نارص عنان وأمين 
هرونة إىل ال��دور نصف النهايئ من البطولة 
ليلتقي االثن��ان وجها لوجه الي��وم )األحد( 
الس��اعة الواحدة ظه��را بالتوقي��ت املحيل 
ململكة البحرين ويتأهل أحدهام إىل النهايئ 

للمنافسة عىل املركزين األول أو الثاين.

كام س��يلتقي يف ال��دور نص��ف النهايئ كل 
من منتخبي س��لطنة ع��امن )أ( املكون من 
هود الجلبويب وأحمد الحوس��ني، ومنتخب 
عامن )ب( املكون من نوح الجلبويب ومازن 
الهاش��مي، م��ام يعن��ي أن الفائز م��ن لقاء 
منتخبنا س��يواجه أحد الفريق��ني العامنيني 
يف النه��ايئ. ومتكن منتخبن��ا الوطني بقيادة 
امل��درب الوطني عيل جعفر من بلوغ الدور 
نص��ف النهايئ بع��د أن متك��ن منتخب )أ( 
املكون من عيل مرهون ومحمد يعقوب من 
تص��در املجموعة األوىل، في��ام جاء منتخب 
)ب( املكون من نارص عنان وأمين هرونة يف 

املركز الثاين باملجموعة الثانية.
وتعترب نتائج منتخباتنا الوطنية يف النس��خة 
الحالي��ة افض��ل من النس��خة املاضية وهي 
مثرة الهتامم إدارة االتحاد بالكرة الش��اطئية 
واملس��اعي الت��ي بذله��ا االتحاد يف تش��ييد 
مالعب خاص��ة إلقامة الحص��ص التدريبية 

والبطوالت املحلية.
وكان لقب النسخة السادسة والعرشين من 
البطول��ة العربية التي اس��تضافتها س��لطنة 
عامن خ��الل العام املايض 2017 قد ظفر به 
منتخ��ب قطر )أ( بعد تغلب��ه عىل منتخب 
عامن )أ( صاحب األرض والجمهور بشوطني 

نظيف��ني يف املب��اراة النهائي��ة، في��ام حصد 
منتخ��ب لبن��ان املركز الثالث، أم��ا منتخبنا 
الوطن��ي )أ( فإنه احتل املرك��ز الخامس يف 
الرتتي��ب، بينام جاء منتخبن��ا )ب( يف املركز 
السابع، علام بأن املنتخب القطري مل يشارك 

يف النسخة الحالية.
وش��ارك يف النسخة الحالية 11 فريقا ميثلون 
7 دول عربي��ة وهي الس��عودية والبحرين 
واملغرب وم��رص وع��امن واألردن، ويحصل 
صاح��ب املرك��ز األول يف البطولة عىل ألف 
دوالر أمرييك والثاين 700 دوالر والثالث عىل 

500 دوالر أمرييك.

منتخبا شواطىء الطائرة يبلغان نصف نهائي البطولة العربية
ضمنا صعود منصة التتويج ويلتقيان معا اليوم

منتخب البحرين )أ( مع رئيس الوفد محمد الفردان

حسن علي



للك��رة  الع��ريب  االتح��اد  فت��ح 
الطائرة باب التسجيل للمشاركة 
الحادي��ة  العربي��ة  البطول��ة  يف 
والعرشي��ن ملنتخب��ات الرج��ال، 
والت��ي س��تقام بجمهورية مرص 
العربية م��ن 24 أكتوبر لغاية 3 

نوفمرب املقبلني.
وذك��ر س��كرتري االتح��اد العريب 
ع��ادل البناء ل� “البالد س��بورت” 
ب��أن ب��اب التس��جيل س��يكون 
مفتوحا حتى 24 س��بتمرب املقبل 
مام يعن��ي إتاحة الفرص��ة أمام 
االتحادات العربية ملدة ش��هرين 
النهائية  تقريبا إلرسال موافقاتها 
للمش��اركة يف االستحقاق العريب، 
العام��ة  األمان��ة  أن  إىل  مش��ريا 
لالتح��اد العريب ال��ذي يتخذ من 
مملكة البحرين مقرا له مل يتسلم 

لغاي��ة اآلن إال موافق��ة االتحاد 
البحرين��ي للك��رة الطائرة، ومن 
املؤمل أن تستقبل األمانة العامة 
املزيد من طلبات املشاركة لحني 

إغالق موعد التسجيل.
وأقيم��ت النس��خة املاضية رقم 
20 من البطول��ة العربية للرجال 
يف جمهوري��ة م��رص العربية يف 
العام 2016 مبشاركة 7 منتخبات 
عربي��ة، وه��ي: جمهورية مرص، 
مملكة البحري��ن، دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، اململكة العربية 
فلس��طني،  دول��ة  الس��عودية، 
واململك��ة  الع��راق  جمهوري��ة 
وأقيم��ت  الهاش��مية،  األردني��ة 
البطولة بنظ��ام الدوري من دور 
واحد؛ نظرا ملش��اركة 7 منتخبات 
فقط، حي��ث إن لوائ��ح االتحاد 

العريب تنص بأنه يف حال مشاركة 
7 منتخب��ات تقام البطولة بنظام 
الدوري من دور واحد )مجموعة 
واح��دة(، ويف ح��ال مش��اركة 8 
إىل 12 منتخب��ا يت��م توزيعه��م 
ع��ى مجموعتني، وم��ن 13 فام 
ف��وق يت��م توزيعهم ع��ى أربع 

مجموعات.

وكان منتخبن��ا بقي��ادة امل��درب 

الربازي��ي “كارلوس” حقق املركز 

الثاين يف النس��خة املاضية بعدما 

خ��ر يف النه��ايئ م��ن منتخب 

الدولة املس��تضيفة بثالثة أشواط 

نظيفة )25/23، 25/17، 25/21( 

ليحافظ املرصيون عى لقبهم يف 

النسخة الثانية عى التوايل وحل 

منتخب العراقي يف املركز الثالث، 
بينام اكتفى منتخبنا بالوصافة.

وسيبدأ منتخبنا تحضرياته املحلية 
العربي��ة  للبطول��ة  اس��تعدادا 
بقي��ادة املدرب يوس��ف خليفة 
11 أغس��طس الج��اري، حي��ث 
اعتمد الجهاز الفني قامئة من 15 
العبا، وهم: محمد يعقوب، عي 
ابراهيم، محمد هرونة، حس��ني 
)داركلي��ب(،  عب��اس  عبدالل��ه 
نارص عن��ان، محم��د عنان، عي 
أمين  الخب��از،  الص��رييف، عب��اس 
هرونة )األهي(، يوس��ف خالد، 
حس��ني مهدي الجيش )النجمة(، 
العافية  محمود  الحداد،  حس��ن 
)املحرق(، محمد جاس��م )النبيه 

صالح(، وأخريا حسني الحاييك.

فتح باب التسجيل للبطولة العربية لرجال الطائرة
البحرين أول دولة ترسل موافقتها

حسن علي

الهيئ��ات  م��ن  العدي��د  تس��تعد 
البحريني��ة  ال��رشكات  وكربي��ات 
للمشاركة يف معرض أبوظبي الدويل 
للصيد والفروسية 2018، الذي يقام 
تحت رعاية س��مو الشيخ حمدان 
ب��ن زاي��د آل نهيان ممث��ل حاكم 
أبوظب��ي يف منطقة الظفرة ورئيس 
واملقرر  اإلم��ارات،  صق��اري  نادي 
انطالق��ه يف 25 س��بتمرب املقب��ل، 
وقد أعلنت اللجن��ة العليا املنظمة 
للمعرض تخصيص الدورة السادسة 
املئوية  بالذك��رى  عرشة لالحتف��اء 
مليالد املغفور له، بإذن الله، الشيخ 
زايد بن س��لطان آل نهيان، بصفته 
رواد  أه��م  وأح��د  األول  الصّق��ار 
حامية البيئ��ة يف العامل، وتأيت هذه 
املبادرة انس��جاما م��ع إعالن دولة 
اإلمارات الع��ام 2018 »عام زايد«، 
حيث يهدف القامئون عى املعرض 
إىل تس��ليط الض��وء ع��ى الجهود 
االستثنائية واملبادرات التي قام بها 
طّيب الله ث��راه، يف مجال الحفاظ 
ع��ى البيئ��ة وحاميته��ا، وجهوده 
للحفاظ عى تراث الصقارة، والصيد 

املستدام وأنشطة الفروسية.
دورت��ه  يف  املع��رض  ويس��تقطب 

املقبلة الت��ي تقام يف الفرتة من 25 
ولغاية 29 س��بتمرب املقبل، مشاركة 
واس��عة من دول مجل��س التعاون 
لدول الخليج العربية. وتأيت مشاركة 
مملكة البحرين امتدادا ملشاركاتها 
الفاعلة يف دورات املعرض السابقة، 
س��واء عى مس��توى العارضني من 
رشكات ومؤسس��ات، أو من الهواة 
العريقة  الرياضات  بهذه  واملهتمني 
التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من الهوية 
الحضاري��ة والرتاثية ملنطقة الخليج 

وشبه الجزيرة العربية. 

من جهته، قال سفري مملكة البحرين 
لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ال��دويل  االتح��اد  ونائ��ب رئي��س 
للفروسية الشيخ خالد بن عبدالله 
ب��ن عي آل خليف��ة: “يعد معرض 
أبوظبي الدويل للصيد والفروس��ية 
م��ن أهم املع��ارض املوج��ودة يف 
العامل من حيث التنوع، حيث إنه ال 
يوجد معرض يشمل الخيل والصيد 
والس��الح يف آن واح��د”. وأضاف: 
“أن أبناء مملكة البحرين يحرصون 
عى حضور املعرض س��واء املهتمني 

بالخيل أو الصيد أو السالح، ونحن 
كخليجيني نعتز جميعا بهذا املعرض 
الذي ُيعد واجه��ة لدولة اإلمارات 
التي تستقطب الكثري من املعارض 
واإلمارات  العام.  والفعاليات خالل 
اليوم ُتعد سّباقة، والدليل عى هذا 
نجاح املعرض واستمراريته وتطوره 
عاما بعد عام، والوفود التي تقصده 
من جمي��ع أنح��اء الع��امل كام أن 
مملكة البحري��ن تحرص دوما عى 

االهتامم بهذه الرياضة”.

يف ليل��ة مل تخ��ُل م��ن املتعة 
ش��هدت  واإلث��ارة،  والندّي��ة 
فيه��ا بطولة الوط��ن املقامة 
ع��ى مالعب نادي س��امهيج 
لقاءين كبريين مساء الجمعة 
3 أغس��طس 2018م، استطاع 
فيها الفري��ق الخارس بهدفني 
العودة إىل املباراة من جديد، 
وق��د تك��رر املش��هد مرتني. 
“رميونت��ادان” ممتعان، األول 
النس��يم  فري��ق  بطل��ه  كان 
الذي عادل النتيجة مع فريق 
املرح��وم عبدالعزي��ز حاجي 
رغ��م تقدمه بهدف الس��بق، 
نادي  فري��ق  بطل��ه  والث��اين 
سامهيج الذي فاجأ الجمهور 
واس��تطاع  للمالعب،  بعودته 
للمب��اراة بعد تخلفه  العودة 
النس��خة  بهدف��ني أمام بطل 
األوىل فريق الوس��طى محققا 

التعادل.   
م��ع انط��الق صاف��رة الحكم 
عقيل حسن، بدأت اإلثارة يف 
املب��اراة الت��ي جمعت فريق 
املرح��وم عبدالعزي��ز حاجي 

وصيف الع��ام املايض وفريق 

النسيم بقيادة الكابنت املتألق 

رائد بابا، حتى انتهى الش��وط 

بالتعادل السلبي.

ومل مت��ر دقيقت��ان م��ن زمن 

الش��وط الث��اين، حت��ى ج��اء 

هدف الس��بق لفريق النسيم 

الالع��ب محمد أحمد  أحرزه 

حارس  اعتلت  فنية  بتسديدة 

فريق املرحوم حاجي.

ومل يت��واَن عبدالعزيز حاجي 
يف املحاول��ة بغي��ة معادل��ة 
النتيج��ة عن طري��ق محاولة 
ج��ادة ألحمد موىس من ركلة 
ثابت��ة مب��ارشة، حت��ى ج��اء 
هدف التعادل بواسطة مهدي 
عبدالفت��اح الذي أعاد البهجة 
لحاجي يف الدقيقة 17 مخرتًقا 

دفاعات النسيم. 
لحاج��ي  الف��رص  وتوال��ت 
ليتق��دم بهدف ث��اٍن يف آخر 
خم��س دقائ��ق من الش��وط 
أح��رزه جاس��م ريض. وبع��د 
الهج��امت  م��ن  سلس��لة 
الدقائ��ق  يف  واالحت��كاكات 
األخرية من عم��ر املباراة ظل 
فري��ق النس��يم يص��ارع من 
أج��ل التعادل حت��ى اللحظة 
األخ��رية، واس��تطاع الع��ودة 
إىل نقطة الصف��ر بهدف ثاٍن 
الالعب  النتيجة، سجله  عادَل 
عي ن��ريوز. حصل عى جائزة 
أفضل العب محمد أحمد من 

فريق النسيم.

البحرين تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

نادي سماهيج يعود بقوة في بطولة الوطن

البالد سبورت

البالد سبورت

جانب من المعرض الشيخ خالد بن عبداهلل

 أفضل العب في المباراة محمد أحمد من فريق النسيم

منتخب رجال الطائرة الحاصل على الفضية في النسخة الماضية 2016
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الرفاع يعسكر الثالثاء 
لمولودية الجزائر

الوطني وقمبر يديران كأس 
العالم لناشئات اليد

أحمد مهدي

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع تحضرياته اإلعدادية 
لتدشني املوسم الريايض الجديد 2018 - 2019، إذ سيلتقي الرفاعيون 

بفريق مولودية الجزائر ضمن ذهاب دور ال� 32 لكأس العرب لألندية، 
عى استاد البحرين الوطني عند 8 مساء من يوم الخميس املقبل 

املوافق 9 أغسطس الجاري.
ومن املقرر أن يدخل الفريق الرفاعي معسكرًا داخليًّا يوم الثالثاء 

املقبل؛ متهيًدا لزيادة التحضري والرتكيز للمباراة املرتقبة.
ويأيت املعسكر من قبل اإلدارة الرفاعية؛ لرفع الجاهزية للفريق خالل 

املهمة العربية، التي يسعى فيها “الساموي” للظهوربصورة إيجابية 
قبل لقاء اإلياب الحاسم الذي سيقام الشهر املقبل يف الجزائر.

ويواصل الرفاع خوض الحصص التدريبية تحت قيادة املدرب الوطني 
عي عاشور، يف حني استعد الفريق لنظريه الجزائري عرب مباريات 

ودية لعبها ضمن برنامج اإلعداد للموسم الجديد، إذ خر الرفاع من 
منتخب باكستان األوملبي )0-1(، وفاز عى البديع )3-4( وعى االتحاد 

.)2-1(
ويسعى الجهاز الفني للوقوف عى جاهزية الالعبني واملستوى الفني 

لهم قبل بدء املوسم، خاصة مع تبقي 4 أيام عى تدشني الساموي 
للموسم الجديد عرب املواجهة العربية.

ويتسلح الرفاع يف املوسم الجديد بجهازين فني وإداري جديد، عالوة 
عى النشاط الكبري الذي أظهره النادي من خالل التعاقدات املحلية 

واملحرتفني.

اتحاد اليد

غادر الطاقم التحكيمي الدويل معمر الوطني ومحمد قمرب فجر 
السبت متوجًها إىل بولندا للمشاركة يف إدارة مباريات نهائيات كأس 

العامل للناشئات التي تنطلق يوم اإلثنني وتستمر حتى منتصف الشهر 
الحايل.

ومن املنتظر أن يدخل الطاقم البحريني مبارشة يف برنامج االستعداد 
للبطولة العاملية بعد اجتيازه للمتطلبات التي يضعها االتحاد الدويل 

لألطقم التحكيمية يف جميع بطوالته تحت إرشاف رئيس لجنة الحكام 
األسباين رامون التي تبدأ باالختبارات النظرية والعملية، وذلك قبل 

انطالق النهائيات.
ويأيت اختيار الوطني وقمرب لهذه املشاركة تأكيًدا لحضور الصافرة 

البحرينية عى املستويني القاري والدويل، وهو ما اتضح يف مشاركة 
العديد من األطقم التحكيمية البحرينية يف بطوالت سابقة التي كان 

آخرها تواجد الطاقم نفسه يف التصفيات اآلسيوية السادسة عرشة 
للشباب بسلطنة عامن، وكذلك مشاركة الحكمني حسني املوت وسمري 

مرهون يف نهائيات كأس العامل للشابات التي أقيمت مؤخرًا يف املجر.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الحكام باتحاد اليد عبدالواحد اإلسكايف 
عى جهوزية الطاقم للمشاركة املقبلة سواء من الناحية البدنية أو 
النظرية من خالل االستعداد املسبق ملثل هذه البطوالت وخضوعه 

واجتيازه االختبارات البدنية بنجاح.

معمر الوطني ومحمد قمبر
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حدثنا عن بدايتك في عالم 
األعمال؟

تعلمت التجارة م���ن ال�صغر، واأنا يف املرحلة 
الدرا�صي���ة، كن���ت م���ع �صديق���ي واعت���ره اأخي، 
وه���و فخر علي فخر، وكان له���م اأعمال يف املواد 
الغذائي���ة وامل�صتلزمات املنزلي���ة، وكنت اأعمل 
يف حمله���م يف ال�ص���وق املرك���زي، بعده���ا دخلت 
املدر�ص���ة الثانوية يف الق�صم التجاري وكان لدي 

حينها حب البيع والتجارة.
وعندم���ا انتهي���ت م���ن املرحل���ة الثانوي���ة، 
ورغبت اأن اأكم���ل الدرا�صة اإلى اجلامعة، �صافرت 
اإل���ى مدين���ة بون���ا يف الهن���د، وبع���د 6 �صهور مل 

يعجبني الو�صع، ورجعت البحرين للعمل.
عملت يف �رشكة “يوك���و للمقاوالت البحرية” 
وب���داأت بالعم���ل اأمني خم���ازن، واأتذك���ر اأن اأول 
رات���ب تقا�صيت���ه كان 150 دين���ارا، ثم تدرجت 
يف منا�ص���ب اأخ���رى مثل م�رشف الك���راج، وغريها، 
فكان اأي �صخ����ص يخرج من ال�رشك���ة اأحل مكانه، 
وانتقلت يف الوظائف واملهم���ات وهذا اأك�صبني 
خرة، فانتقلت اإلى ق�صم متويل البواخر وعملت 
يف ق�صم �صوؤون املوظفني، وعملت يف املرا�صلة، 
وعمل���ت يف النقليات ودف���ان االأرا�صي يف البحر 

اإلى جانب مواد البناء، وحتى ق�صم امل�رشيات.
واآخ���ر من�ص���ب �صغلته هو مدي���ر �رشكة يوكو 
للهند�ص���ة، وكانت حتتوي عل���ى اأق�صام خمتلفة 
مث���ل ق�صم مواد البناء وق�ص���م ال�صفريات وق�صم 
ال�صالمة واالأمن وق�صم الراديو، واكت�صب خرة يف 

جمال مواد البناء كثرًيا يف هذه املرحلة. 
فرتة عمل���ه يف ال�رشكة امتدت من 1985 اإلى 
الع���ام 1997 يف �صه���ر اأغ�صط����ص، وه���ذا ي�صبق 
تاأ�صي����ص �رشكة �صرياميكا دمل���ون بنحو �صهرين 

تقريًبا.

وكيف بدأت التفكير في 
االبتعاد عن عملك مديرا 
لشركة وتأسيس شركة 

“سيراميكا دلمون”؟
بعدم���ا �صع���رت بامل�صايق���ات، واملناف�صة 
غ���ري املتكافئ���ة بني االأجنب���ي والبحرين���ي، واأن 
تكون مدي���ر �رشكة بحريني���ا واأن يكون م�صاعدك 
اأجنبيا ولكن راتبه اأكرث منك، فاآخر راتب و�صلت 
اإلي���ه يف ال�رشك���ة واأنا مدي���ر 350 دينارا، يف حني 
كان رات���ب م�صاع���دي الهندي 650 دين���ارا عدا 
االمتي���ازات االأخرى مث���ل اإيجار املن���زل وتذاكر 
ال�صف���ر وغريها، مل تكن ل���دي م�صكلة يف البداية 
فكنت اأتعلم، ولكن يف الفرتة االأخرية �صعرت اأن 
حقي مه�صوم، فحينما كان املوظفون ي�صتلمون 
ك�ص���ف الرات���ب من���ي واأجورهم اأعلى م���ن اأجري، 
هنا بداأ التفكري يف ت���رك العمل والبدء بتاأ�صي�ص 

ن�شاط جتاري.

 هل كان لديك رأس المال 
الكافي؟

ب���داأت يف البداي���ة لوح���دي ومل يك���ن مع���ي 
�رشي���ك، كان عن���دي اأر����ص يف املالكي���ة وبعتها 
كما ا�صتلم���ت م�صتحقاتي التقاعدية من �صنوات 

عملي وهي نحو 11 �صنة.

 ألم تكن هذه مخاطرة؟
نع���م، كانت خماط���رة كب���رية، وغامرت بكل 

�صيء، وكنت حينها متزوج ولدي طفالن، وكانت 
االأر�ص خم�ص�صة لكي اأبني عليها منزال لعائلتي 

ال�صغرية، اإذ كنت اأ�صكن مع الوالد.
واأتذك���ر اأن اجلميع وجه يل الل���وم، وراأوا اأن 

ال�صوق �صعبة ورمبا لن اأمتكن من اال�صتمرار.

 هل أثر فيك ذلك؟
كن���ت اأرى اأن التوفيق هو بي���د اهلل �صبحانه 
وب���داأت  م�رشوع���ي،  عل���ى  ف�صمم���ت  وتعال���ى، 
با�صتثم���ار اأر�ص يف �صوق واق���ف، وكانت حينها 
منطق���ة خالي���ة تقريًب���ا، وافتتحت حم���ال �صغريا 

هناك.

 لماذا تعاونت مع مصنع رأس 
الخيمة، الذي كان يتعامل 

مع الشركة التي كنت تعمل 
معها؟

عندما ب���داأت افتت���اح حمل �صغ���ري اجتهت 
مل�صن���ع غ���ري م�صنع راأ����ص اخلمي���ة، والذي كان 
يتعامل م���ع نف�ص ال�رشكة )يوكو للهند�صة( التي 
كنت اأعمل فيها، وهذا بحك���م االأمانة، فتعاملت 
يف بداي���ة االأمر مع “�صريامي���ك الفجرية” لنحو 6 
�صه���ور، اإذ قدم���وا يل الدع���م املنا�ص���ب بعد اأن 
قاموا بزيارة املحل وراأوا خرتي مع م�صنع راأ�ص 

اخليمة من خالل عملي ال�صابق.
وبعد ال�صهور ال�صت���ة، ات�صل يل مدير �رشكة 
راأ�ص اخليمة وطلب لقائي، وبالفعل لبيت طلبه، 
وح���ني التقيته وجه يل العت���ب الأين اجتهت اإلى 
م�صن���ع الفج���رية ومل اأتعام���ل معه رغ���م عالقتنا 
القوية، وطلب مني اأن اأوقف تعاملي مع “م�صنع 
الفج���رية” واأتعام���ل م���ع م�صن���ع راأ����ص اخليمة، 

وتعهد يل بتقدمي كل الت�صهيالت املطلوبة.
والثقة الت���ي منحني اإياها مدير م�صنع راأ�ص 
اخليمة، كان���ت ب�صبب اأنه عاين ت�صاعف مبيعات 

منتجاتهم، بع���د اأن ا�صتلمت م�صوؤولية الت�صويق 
بحك���م من�صب���ي يف عملي ال�صاب���ق، واختر ح�صن 

اأدائي.
اكت�صب���ت “راأ�ص اخليمة” ح�ص���ة �صوقية يف 
البحرين، ورغبت يف التعام���ل معي للحفاظ على 

هذه احل�صة.
وخ���الل ف���رتة النقا�صات م���ع م�صن���ع راأ�ص 
اخليمة، عر�ص عل���ي االأخ اإبراهيم الدهام والذي 
كان وكي���ل راأ����ص اخليم���ة يف الدم���ام والقطيف 
واخل���ر، عقد �رشاكة بيننا، وفع���اًل كان راأ�ص مال 
“�صريامي���كا دملون” حينه���ا 5 اآالف دينار وقام 
ه���و بامل�صاهمة مببل���غ مماثل لت�صب���ح 10 اآالف 

دينار.

كيف استقبلت السوق منتجات 
مصنع رأس الخيمة من خالل 

“سيراميكا دلمون”؟
يف العام 1998 بداأنا ت�صويق منتجات راأ�ص 
اخليمة، واأدخلنا العديد من التطويرات منذ تلك 
الف���رتة واأ�صفنا حم���ال جديدا، اأ�صحب���ت النا�ص 
تعرف منتجات “راأ�ص اخليمة” ب�صورة اأكر، كما 
اأن املنتجات كان���ت تتمتع بجودة عالية وكانت 
باأ�صعار اأقل من املنتجات االإ�صبانية واالإيطالية 
مما جعل مناف�صة منتجات راأ�ص اخليمة قوية يف 

ال�صوق.
وم���ع ارتفاع الطلب فتحن���ا فرعا يف املنامة 
الع���ام 2001، وحالًي���ا لدين���ا 4 ف���روع، وللعلم 
عندما بداأنا العم���ل كنت اأنا املوظف الوحيد يف 
ال�رشك���ة فكنت اأنا البائ���ع واملحا�صب وال�صائق، 
وب���داأت ب�صي���ارة م�صتخدم���ة، وكن���ت اأخرج من 
املن���زل م���ن ال�صاع���ة 5 �صباًح���ا واأرج���ع البيت 
ال�صاع���ة 9 م�ص���اء، وبقي���ت 6 �صه���ور على هذا 
احلال، اإل���ى اأن جلبت عامال بحرينيا مل�صاعدتي، 
وبعده���ا جلبت موظفا بحريني���ا اآخر مل�صاعدتي 

وهكذا زاد العدد.

ما سر تفضيلك توظيف 
البحرينيين؟

اأنا اأح���ب البحرن���ة كث���رًيا، وعندم���ا اأ�ص�صت 
ال�رشكة بنيتها م���ن البحرينيني عماال وموظفني، 
فالكث���ري من ال�صباب ممن تركوا مقاعد الدرا�صة 
اأو مل يكون���وا يعمل���ون، كن���ت اأ�صتقطبه���م لكي 

يعلموا معي.

 لكن هذا يخالف وجهة نظر 
البعض بأن البحرينيين ال يحبون 

العمل؟
مع���ي  وكان���وا  يعمل���ون  كان���وا  بالعك����ص، 
با�صتم���رار يف اأي وق���ت، حت���ى يف اأي���ام اجلمع���ة 

واالإجازات فاإنهم يرحبون باأي عمل.
اأعتق���د اأن املوظ���ف البحرين���ي يحت���اج اإلى 
االهتمام واالأج���ر العادل، واأن تكون هناك حوافز 
ت�صجع���ه على العمل، ومل اأكن اأ�صعر بالفرق بيني 

وبينهم فكنا جنل�ص وناأكل على �صفرة واحدة.

 ما سبب نجاحكم؟
اأكرث ما ميزن���ا هو وف���رة الب�صاعة مع وجود 
الدع���م القوي م���ن امل�صنع، اإلى جان���ب االأ�صعار 
التناف�صية، كما دخلن���ا م�رشوعات وزارة االإ�صكان 
من���ذ الع���ام 2000، اإذ تق���وم ال���وزارة باختب���ار 
املنتجات قبل اختياره���ا، واأتذكر اأن اأول م�رشوع 
اإ�ص���كاين عملنا فيه كان يف مدين���ة حمد. وتو�صع 
العمل م���ع وزارة االإ�صكان، وكان هذا التعاون يف 

�صاحلنا.
املو�ص���وع االآخر لنجاحنا، ه���و قوة الت�صويق 
منذ بداية ال�رشكة اإلى االآن، اإذ كنا نقدم العرو�ص 

املختلفة بحيث يكون ا�صمنا يف ال�صوق دائًما.
كم���ا اأن خدمات ما بع���د البيع لدين���ا قوية، 
ا فيما يتعلق باال�صتبدال وقطع الغيار،  خ�صو�صً
اإذ تتوافر لدينا جميع القطع املطلوبة يف االأدوات 

ال�صحية ال�صتبدالها يف حال تعر�صت للك�رش. 

 في العام 2008 ضربت أزمة 
مالية وعقارية في البحرين 
والمنطقة، هل تأثرت بذلك؟

نع���م، تاأثرن���ا بهب���وط الن�ش���اط العقاري يف 
الع���ام 2009، دخلن���ا يف الكث���ري م���ن م�رشوعات 
القطاع اخلا����ص خ�صو�صا البناي���ات ذات االأربع 
وال�صتة اأدوار وم�صاري���ع الفلل، وال�صيما اأننا كنا 
نزود وزارة االإ�صكان باحتياجاتها من ال�صرياميك 

والبور�صالن واالأدوات ال�صحية.
يف االأزم���ة نزلت الطلبات، لكننا حافظنا على 
قوتن���ا يف ال�صوق، والأول مرة اأدخلنا منتجات غري 
املنتج���ات االإماراتية، اإذ وردن���ا منتجات �صينية 
واإ�صبانية، لكن املنتجات االإماراتية ظلت مرافقة 
ال�ص���م “�صريامي���كا” دمل���ون، بحي���ث حافظ���ت 

املنتجات على نحو 70 % من ن�شاط ال�رشكة.
يف العام 2010 اأ�صبح���ت النا�ص ح�صا�صة يف 
التعام���ل مع املنتج���ات ال�صيني���ة؛ ب�صبب رداءة 
املنت���ج، رغم اأنن���ا مل نع���اِن من ه���ذه امل�صكلة، 
ولهذا ال�صب���ب توقفنا عن تزوي���ده. ونرى حالًيا 
طلبا عل���ى ال�صرياميك على ح�ص���اب البور�صالن، 
خ�صو�صا من قبل �صغار املقاولني؛ ب�صبب كونه 
اأرخ����ص واأكرث �صماًن���ا من ناحية اجل���ودة، وهذا 

جعلنا نواكب طلب ال�صوق.

 لديك بالتأكيد خطة لتطوير 
العمل، ما هي؟

نعمل على تو�صيع فروعن���ا احلالية واإ�صافة 
ب�صائ���ع خمتلف���ة، بحي���ث تك���ون هن���اك ب�صائع 
متنوع���ة، وتغيري اأ�صل���وب العر�ص بحيث يجذب 
الزائ���ر وتطوي���ر اأ�صاليب الت�صوي���ق. �صنزيد من 
اال�صتثم���ار يف تطوي���ر املعار����ص يف ال�صن���وات 
املقبلة. اأ�صفنا ور�صتني يف �صوق واقف وجنوب 
“األب���ا”؛ لتقطي���ع وتلمي���ع وزخرف���ة اجلراني���ت 
والرخ���ام واأخذن���ا مع���دات حديثة، كم���ا ناأمل اأن 

نتو�صع من خالل تقدمي خدمات الرتكيب.

 مع مسيرتك العملية 
الطويلة، قيم لنا الصعوبات 

التي تراها؟
اأنا اأرحب باملناف�صة خ�صو�صا الوطنية، لكن 
اأعتق���د اأن ال�صعوب���ة االأكر وج���ود مناف�صة غري 
متكافئة من قبل االأجان���ب الذين تختلف طبيعة 
حياته���م وتكاليفهم، مما قد ي�رش ال�صوق بنهاية 
املط���اف. وحلمي الكبري، اأن يت���م تاأ�صي�ص �رشكة 
بحريني���ة موحدة لل�رشكات وال���وكالء العاملني يف 
جم���ال ال�صرياميك، بحيث تك���ون هناك معار�ص 
وخمازن يف جميع مناط���ق البحرين، وهذا ي�صاعد 

البحرينيني على املناف�صة يف ال�صوق.

 تواجه الشركات العائلية عادة 
معضلة البقاء، كيف تعاملت 

مع ذلك؟
ال�رشك���ة �صت�صتمر و�صتقوى ب���اإذن اهلل، ابني 
عالء م�صوؤول ع���ن االإدارة والت�صويق، وابني االآخر 
حممود مهند����ص يدير الور�صة يف منطقة ع�صكر، 
اإلى جانب ابنتي التي تخرجت للتو وتعمل حالًيا 
يف اإدارة �ص���وؤون املوظف���ني، واأن���ا مطمئن على 

م�صتقبل ال�رشكة.

• عبداجلبار حماد متحدًثا ل� “$”	

)ت�صوير: خليل ابراهيم(

كثرًيا ما ن�س��مع عن “املغامرة”، عندما يتعلق الأمر بال�س��تثمار وعامل التجارة والأعمال، 

اإل اأن رج��ل الأعم��ال عبداجلب��ار حّماد �سرب اأبه��ى الأمثال يف املغام��رة، اإىل حد جعله 

ي�سح��ي ب��كل ما ميل��ك الإن�سان البحرين��ي املتوا�سع، ح��ن تخلى عن قطع��ة اأر�ض كدح 

م��ن اأجل �س��رائها ليبني عليه��ا منزل الأحالم، كما باع حقوقه التقاعدية بعد �س��نوات 

من العمل يف وظيفته باإحدى ال�س��ركات، وكل ذلك ليوؤ�س���ض اأكرب �س��ركة لل�سرياميك يف 

البحرين وهي “�سرياميكا دملون”.

وق�سة رجل الأعمال الناجح عبداجلبار حّماد، تلخ�ض حياة املوظف البحريني املكد 

الذي �سحى مبعظم ما ميلك ليحقق حلمه بكل اإ�سرار رغم كل الظروف وال�سعوبات.

وللوق��وف عل��ى امل�س��رية املهنية م��ن موظ��ف اإىل �ساح��ب �سركة معروف��ة يف جمال 

ال�سرياميك والأدوات ال�سحية، التقت “البالد” مع مدير وموؤ�س�ض �سركة “�سرياميكا 

دملون” عبداجلبار حّماد، وفيما يلي ن�ض اللقاء:

السيراميك  شركات  تجمع  كبيرة  شركة  الكبير  حلمه 

لهذه األسباب اتصل به مدير مصنع رأس الخيمة وطلب منه التعاون 

اإلسكان  وزارة  لمشروعات  مزود  أكبر  دلمون”  “سيراميك 

شرارة حلمه بدأت 
حين كان راتب 

مساعده األجنبي 
ضعف راتبه!

يفضل توظيف 
البحرينيين 

كونهم يكدون 
ويحبون العمل 

علي الفردان

لنجاح��ه المواق��ع ويعتبره��م عنص��را  يناس��بون جمي��ع  البحريني��ون 

عبدالجبار حماد... 
مغامر من الصفر

وضع كل ما يملك في “سلة واحدة” 
لتأسيس “سيراميكا دلمون”

ء ّ



بيستا 488
�ستق���وم �رشكة فرياري بالك�سف ع���ن �سيارتها اجلديدة 
بي�ست���ا 488 خ���ال فعاليات معر����ض جني���ف لل�سيارات يف 
العام 2018، وهي تنتمي اإلى �سل�سلة من ال�سيارات املزودة 
مبح���ركات V8 القوي���ة، وتاأت���ي خلف �سي���ارة 458 �سبي�سايل 
الت���ي القت جناحا كبريا، ومتثل بي�ستا 488 نقلة نوعية هامة عن 
باقي ال�سيارات مب���ا يتعلق بالديناميات الريا�سي���ة وم�ستوى النقل 

التكنولوجي، اأما اأ�سمها، فهو حتية لرتاث فرياري يف حلبات ال�سباق.
تاأت���ي ال�سي���ارة كن�سخة مطورة ع���ن GTE 488 وChallenge 488، ولكن ب���وزن اأخف بنحو 90 
كيلوغرام���ا عن الط���راز االأ�سا�سي GTE 488، وقد ح�سلت على دينامي���ات هوائية حديثة لتقدم اأداء 
خي���ايل يف حلبات ال�سباق وعلى الطرق العادية. وقد �سممت ديناميكية ال�سيارة؛ لتعزيز متعة القيادة 

وجعل االإمكانات الكاملة لل�سيارة متاحة جلميع ال�سائقني �سواء املحرتفني اأو غري املحرتفني.

A-Class

أوبتيما 2019

ك�سف���ت مر�سيد�ض عن A-Class قب���ل اأ�سهر مبوا�سفات 
اأعل���ى واأف�سل م���ن اجليل املا�س���ي، اإال اأن يف جعب���ة مر�سيد�ض 

املزيد لفئة A-Class �سيدان التي �ست�سل الحقا.
يف �سوره���ا اجلديدة ناحظ اأن A-Class �سيدان ب�سورتها 

االإنتاجية �ستاأتي بتعديات ممي���زة ملداخل الهواء ال�سفلية تبتعد 
عم���ا عهدناه م���ن A-Class �سيدان �سابقا، وع���ن اأ�سلوب مر�سيد�ض 

احل���ايل يف الت�سمي���م، وح�س���ب مر�سيد�ض ف���اإن التعديل لي����ض جمرد مل�سة 
جتميلي���ة، بل ياأتي �سمن جمموع���ة من التعديات حول ال�سيارة والتي جتعل A-Class ت�سبح 

ال�سي���ارة االأف�س���ل اآيروديناميكي���ة على االإط���اق متفوقة بذلك عل���ى بي اإم دبلي���و M5 ومر�سيد�ض 
CLA. باالأرقام �ستاأتي A-Class �سيدان مبعامل �سحب هواء 0.22 هو االأقل من اأي �سيارة اإنتاجية 

اأخرى، واإذا �سحب هذا الرقم A45 AMG، فاإنها �ستكون بالتاأكيد �سيارة اأداء مميزة!

2019 بتحديثاته���ا  اأوبتيم���ا  ظه���رت الكوري���ة كي���ا 
اجلدي���دة اأثناء و�سولها اإلى اأحد املوانئ الدول املجاورة، 

ا�ستعدادا للبدء يف بيعها.
�سمل���ت التحديث���ات �سب���ك اأمامي جدي���د “م�سابيح 
اأمامية وخلفية بت�سمي���م جديد” �سدامات اأمامية وخلفية 

جدي���دة وت�شاميم جدي���دة للجن���وط. اأما داخلي���ا، ف�شملت 
التحديثات بروجكرت ترحيبيا ي�سلط ا�سم ال�سيارة على االأر�ض 

عجلة قيادة بت�سميم جديد، اإ�سافة اأحدث ن�سخة للنظام الرتفيهي” 
وجمموعة من االإ�ساءات الداخلية على اأبواب وكون�سول ال�سيارة الو�سطي.

م���ن حي���ث االأداء ال يوج���د اأي تغيري يف املح���ركات، و�ستبقى اأوبتيم���ا متوفرة مبحرك 4 
�سلندرات ب�سعة 2.0 لرت و�سعة 2.4 لرت، وحمرك 4 �سلندرات ب�سعة 2.0 لرت تريبو بقوة 245 

ح�سانا واملخ�س�ض لفئة GT الريا�سية.

أكثر السيارات الفاخرة راحة في القيادة

“هايبر كار” نمساوية بمليوني يورو

ك�سف���ت �رشكة مي���ان اأوتوموتيف 
 Milan Red النقاب ع���ن اأيقونته���ا
اجلدي���دة، الت���ي تنتمي لفئ���ة “هايرب 

كار” اخلارقة.
ويزاأر بداخل ال�سيارة حمرك ثماين 
االأ�سطوان���ات على �سكل حرف V �سعة 
6.2 ل���رت. وبف�س���ل التعزي���ز باأربع���ة 

�سواحن ترب���و يزاأر ه���ذا املحرك بقوة 
1325 ح�سان���ا/1400 نيوت���ن . م���رت 
لع���زم ال���دوران االأق�س���ى، والتي يتم 
توجيهه���ا لعج���ات الدف���ع ع���رب ناقل 
حركة اأوتوماتيكي مزدوج القاب�ض من 

7 �رشعات.
الهائل���ة  الق���وة  ه���ذه  وبف�س���ل 

تت�س���ارع ال�سي���ارة، التي ت���زن 1300 
كجم، م���ن الثبات اإل���ى 100 كلم/�ض 
يف غ�س���ون 2.47 ثانية، يف حني ت�سل 
�رشعتها الق�سوى اإل���ى 400 كلم/�ض. 
الق���وة  ه���ذه  جم���اح  كب���ح  ويتول���ى 
الهائل���ة مكابح برميبو م���ن الكربون/

ال�سرياميك.

فولكس واغن “بيتل”... أشهر خنفساء في العالم

Consumer Reports قامت بجمع 
العدي���د من ال�سي���ارات ال�سي���دان الفاخرة 
املتو�سط���ة والكب���رية الختباره���ا يف نقطة 

واحدة فقط هي 
الراحة يف 

القي���ادة. نتائ���ج االختب���ار ج���اءت متوقعة 
يف املركزي���ن االأول والثاين، ولك���ن بدايًة 
م���ن املركز الثالث جند بع����ض املفاجاآت، 
واإليكم الرتتيب بالكامل:

• 	S-Class مر�سيد�ض
• بي اأم دبليو الفئة ال�سابعة	
• 	A6 اأودي
• لنكولن كونتيننتال	
• 	A8 اأودي
• 	G90 جيني�سي�ض

•  بي اأم دبليو	
 الفئة اخلام�سة

• 	CT6 كادياك
• 	XF جاكوار
•  مر�سيد�ض	

C-Class 

كلمة فولك�ض واغن باالملانية تعني �سيارة ال�سعب، 
وه���ي اأي�س���ا تعني عماق���ا كبريا م���ن عمالق���ة �سناعة 

ال�سيارات.
تاأ�س�ست ه���ذه ال�رشكة بوالية �ساك�سوني���ا ال�سفلية 
يف اأملاني���ا العام 1937 بعد مطالية الزعيم النازي هتلر 
بت�سني���ع �سيارة خفيف���ة لكل ال�سع���ب، وكان هتلر قد 
طلب ه���ذا من فرينان���ده بور�سه موؤ�س����ض �رشكة بور�ض 
العريق���ة لل�سي���ارات الريا�سي���ة. نزل���ت اأول ن�سخة من 
ط���راز فولك�ض فاج���ن بيتل لاأ�سواق من���ذ �سبعني عاما 
من م�سن���ع فولف�سبريج، لي�سع عام���ة فارقة يف تاريخ 
ال�رشكة، حيث مت بي���ع اأكرث من 21 مليون وحدة من هذا 

الطراز يف العقود الاحقة.
1945، مت  الثاني���ة يف  العاملي���ة  احل���رب  بنهاي���ة 
�سن���ع 630 وح���دة فقط م���ن “�سي���ارة ال�سع���ب” التي 
ُعرف���ت ب� KdF-Wagen. الط���راز مت بناوؤه يف م�سنع 
فولف�سب���ريج، وال���ذي مت جتهي���زه خ�سي�س���ا لبناء هذا 
الط���راز، لي�سم���ه النظ���ام الن���ازي، الحقا اإل���ى منظومة 
�سناعة االأ�سلحة اأثناء احل���رب، ولينتقل تركيز امل�سنع 
اإل���ى بن���اء املع���دات الع�سكرية. وق���د احتل���ت القوات 
االأمريكية امل�سنع يف احلادي ع�رش من اأبريل العام 1945 
عقب هزمية اأملانيا يف احلرب، ويف يونيو، انتقلت مهمة 
االإ�رشاف عل���ى امل�سنع، والذي احتوي اآنذاك على 6000 

عامل اإلى اجلي�ض الربيطاين.
يف ي���وم 22 م���ن اأغ�سط����ض الع���ام 1945، ا�ستل���م 
ال�سابط امل�رشف على امل�سنع اإيفان هري�ست والبالغ من 
العم���ر 29 �سنة طلبات مبدئي���ة لبناء ع�رشين األف �سيارة 
من ط���راز Volkswagen Type 1s، ليتجنب امل�سنع 
بف�س���ل ذل���ك خط���ر االإغ���اق. يف البداي���ة كان الرتكيز 
على بناء �سيارات الأجل الق���وات امل�سلحة، ولكن انتقل 
اال�ستخ���دام الحق���ا اإلى توفري خدم���ات الرعاية ال�سحية 
للمناط���ق الريفية يف اأملاني���ا. مت ت�سليم اأول �سيارة من 
الط���راز مبا�رشة عقب عيد املياد يف العام 1945، ولكن 
يف كل الع���ام 1945، مت �سنع 55 مركبة فقط بالكامل، 
حيث عانى االإنتاج يف االأ�سهر الاحقة من االرجتال وعدم 

توافر مواد الت�سنيع.
ويف العام���ني 1946 و1947 ا�ستمر االإنتاج بوترية 
األ���ف مركبة بال�سهر، بينما اأدى فت���ح االأبواب للت�سدير 
يف اأكتوبر 1947 اإلى اقتح���ام الطراز لاأ�سواق العاملية 
للم���رة االأولى، لتبداأ الطلبيات اخلا�س���ة على ال�سيارات 
يف الت���وايل على ال�رشك���ة عقب اإ�س���اح وتغيري و�سعية 
العمل���ة االأملانية. واأخريا، مت توقيف اإنتاج ن�سخة البيتل 
يف موقع الت�سنيع ب� “بويبا” باملك�سيك يف نهاية يوليه 
الع���ام 2003، لت�سج���ل ال�رشك���ة مبيعات باأك���رث من 21 

مليون �سيارة حتى تلك اللحظة.

تويوتا كامري “هايبرد”.. سيارة المستقبل في البحرين
ميكن قي����ادة تويوت����ا كامري الهاي����ربد التي 
و�سل����ت البحرين موؤخرا اإم����ا باالعتماد على الطاقة 
الكهربائي����ة ب�س����كل كامل وم����ن دون اأي ا�ستهاك 
للوق����ود اأو اإ�س����دار اأي انبعاث����ات كربوني����ة، اأو من 
خال ا�ستخ����دام الطاقة املتولدة من كل من حمرك 
البنزي����ن واملوتوري����ن الكهربائي����ني، وذل����ك تبعا 

ل�رشعة املركبة واأ�سلوب القيادة.
ويتم �سحن بطاريات ال����� “هايربد” با�ستمرار 
وب�س����كل تلقائي �سواء من خال حم����رك البنزين اأو 
عن����د ال�سغط على املكابح اأو خف�ض �رشعة املركبة، 
وبالت����ايل فا حاج����ة اإلى ا�ستخدام م�س����در طاقة اأو 
كاب����ل خارج����ي الإعادة �سحنه����ا. كم����ا اأن مركبة “ال� 
“هايربد” الكهربائية ال تتطلب اأي وقود خا�ض وال 
تختل����ف طريقة قيادتها والعناية بها عن اأي مركبة 

تقليدية اأخرى.
وبف�سل ما تتمتع به م����ن كفاءة ا�ستثنائية يف 
ا�ستهاك الوقود، ل����ن يكون من ال�رشوري التوقف 

مرات عديدة عند املحطات مللء خزان الوقود.
وباجلمع ب����ني م�سدرين للطاق����ة يتاألفان من 
موتورين كهربائيني وحم����رك يعمل على البنزين، 
يوّلد نظام ال����� “هايربد” الكهربائ����ي يف مركبة ال� 
“هاي����ربد” الكهربائي����ة اجلدي����دة كلي����ا قوة 118 
ح�سانا وعزم دوران 20.6 كيلوغرام مرت للموتورين 

وقوة  الكهربائيني، 

176 ح�سان����ا مع ع����زم دوران يبلغ 22.5 كيلوغرام 
م����رت ملحرك البنزي����ن، وتبلغ الق����وة االإجمالية لهذا 
النظ����ام 215 ح�سانا، ويقرتن نظ����ام ال� “هايربد” 
الكهربائي بناقل احلركة املتغري امل�ستمر بخا�سية 
التحك����م الكهربائ����ي )e-CVT( يتي����ح لل�سائ����ق 
حتقيق نقل ن�سط لل�رشعات ب�سكل ان�سيابي وهادئ 
يحاك����ي ناق����ل احلرك����ة الي����دوي ذي ال����� 6 �رشعات 

ليقدم م�ستوى جديدا من متعة القيادة.
ومبق�س����ورة داخلي����ة جدي����دة وجريئ����ة، تتميز 
املركبة مبجموعة من املزاي����ا املتقدمة التي توفر 
املاءم����ة والراح����ة وت�سف����ي مل�س����ات اإ�سافية من 
الفخام����ة، مب����ا يف ذل����ك نظ����ام ال�سح����ن الا�سلكي 
للهوات����ف الذكي����ة، ونظ����ام تكيي����ف اأوتوماتيكي 
ي�سمل منطقت����ني ميكن التحكم بدرج����ة حرارة كل 
منهم����ا على ح����دة، ونظ����ام �سوت����ي ب����� 6 مكربات 
�س����وت، ومقاع����د اأمامية متع����ددة االأو�س����اع قابلة 
لل�سبط كهربائي����ا، اإ�سافة اإلى مقاعد خلفية قابلة 
لاإمال����ة والطي بن�سب����ة 40:60، وغريها الكثري من 

املزايا االأخرى.
يزخر الط����راز اجلديد كليا باأح����دث تكنولوجيا 
معلوم����ات املركب����ات م����ن تويوت����ا، والت����ي توف����ر 
�سا�سته����ا احلديث����ة م�ستوى فريدا م����ن املعلومات 
املتكاملة دون ت�ستيت انتباه ال�سائق عن الطريق، 
اإذ تقوم بعر�ض 

املعلوم����ات م����ن خ����ال ث����اث �سا�س����ات مرتابطة، 
وه����ي �سا�س����ة عر�ض ملونة حتت خ����ط نظر ال�سائق 
 )HUD( عل����ى اجلزء ال�سفلي من الزج����اج االأمامي
قيا�����ض 10 بو�سات، و�سا�سة متع����ددة املعلومات 
قيا�����ض 7 بو�سات داخل جمموع����ة اأجهزة القيا�ض، 
ولوحة حتكم بالو�سائ����ط ال�سمعية واملاحة قيا�ض 
8 بو�س����ات مدجم����ة بت�سميم حدي����ث وب�سا�سة يف 

الكون�سول الو�سطي.
وكم����ا ه����و احل����ال يف جمي����ع مركب����ات تويوتا، 
ف����اإن ال�سام����ة تبق����ى اأولوي����ة ق�س����وى يف مركب����ة 
“ال� “هاي����ربد” الكهربائية اجلدي����دة كليا، والتي 
تعتمد اأحدث تقني����ات ال�سامة واالأنظمة املبتكرة، 
والتي تكملها باقة م����ن تقنيات ال�سامة املتقدمة 
املعروف����ة با�س����م “تويوتا �سيفت����ي �سين�ض” التي 
ت�ستم����ل على كل من نظ����ام االأمان قب����ل الت�سادم 
)PCS(، ونظ����ام تثبي����ت ال�رشعة ال����راداري ونظام 
االإ�س����اءة الع����ايل التلقائي ونظ����ام التنبيه يف حال 

اخلروج عن امل�سار. 
باالإ�سافة اإلى ذلك، تتوافر جمموعة �ساملة من 
مزايا ال�سامة لتوفري اأق�سى حماية للركاب، وت�سم 
6 و�س����ادات هوائي����ة تعمل بنظ����ام تقييد احلركة 
التكميلي )SRS(، ونظام التحكم يف ثبات املركبة 
 ،)ABS( ونظ����ام املكابح املانع لانغاق ،)VSC(
ونظام توزيع قوة الكبح اإلكرتونيا )EBD(، ونظام 
م�ساعد الكبح )BA(، ونظام م�ساعدة االنطاق على 
املرتفعات )HAC(، ف�سا عن البنية املعززة 
لهيكل ومن�س����ة املركبة، وغريها الكثري 

من املزايا االأخرى.
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اأعل���ن رئي�ض جمل�ض اإدارة �رشكة �سياج العربية يف االأردن 
ع���ن توقيع عقد اإن�ساء م�سن���ع �سيارات هو االأول من نوعه يف 
الب���اد يف منطقة العقبة بحجم ا�ستثمار 447 مليون دوالر يف 
املرحل���ة االأولى ومتو�سط ا�ستثمار 6 مليارات دوالر للخم�سة 

�سنوات املقبلة بح�سب موقع �سعودي �سيفت.

وامل�سن���ع �سيق���وم باإنت���اج 50 األف �سي���ارة �سنويا من 
�سي���ارات �رشك���ة �سي���اج االأردني���ة، و�سيخل���ق 7500 فر�سة 
عمل يف اخلم�س���ة �سنوات املقبلة، و�ستك���ون املرحلة االأولى 
خم�س�س���ة الإنتاج �سي���ارات SUV تعم���ل بالبنزي���ن واأخرى 

مبحركات كهربائية.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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ستور”  “آب  لـ  جديد  تحديث 

بين توصيل المطاعم واالنشغال الدائم.. عزيزة جالل.. كيف أصبحت بعد غياب طويل؟

شيالء سبت تحتفل بعيد ميالدها

”عيش بشوقك” لتامر حسني يحقق 25 مليون مشاهدة

لماذا لم تعد البحرينية تطبخ في البيت؟

“اأبل”  �����رك����ة  ك�����ش��ف��ت 
ع����ن حت����دي����ث ج����دي����د مل��ت��ج��ر 
“اآب  بها  اخل��ا���س  التطبيقات 
 ،5.1 اإ�شدار  رقم  يحمل  �شتور” 
الدعم  م��ي��زة  التحديث  ويحمل 
ال�شوتي، وفًقا لتقرير من موقع 

.9to5Mac
طياته  يف  التحديث  ويحمل 
واجهة بحث جمددة ت�شبه اإلى حد 
و�شتقوم   ،iTunes متجر  كبري 
تلك الواجهة االآن بت�شليط ال�شوء 

على عمليات البحث ال�شائعة.
و���ش��ي��ت��ي��ح ه���ذا ال��ت��ح��دي��ث 
رمز  على  ال�شغط  للم�شتخدمني 
�ريط  مب���ح���اذاة  امل��ي��ك��روف��ون 
البحث  تفا�شيل  الإم���الء  البحث 
جتديد  مت  كما  الكتابة،  من  بدال 
ت�شم  اإذ  البحث،  نتائج  �شفحة 
االآن واجهة جديدة من �شاأنها اأن 

التطبيقات  ف��رز  عملية  ت�شهل 
اأبل  وحدثت  النتائج.  خ��الل  من 
ت�شميم  با�شتخدام  البحث  اأي�شا 
فهو  متطورة،  وتقنيات  حم�ّشن 
على  التعرف  مبيزة  م��زود  االآن 
امل�شتخدم  مل�����ش��اع��دة  ال��ك��الم 
بحث  نتائج  على  احل�شول  ف��ى 
ال�شهل يف  اأف�شل، فلم يكن من 
التطبيقات  على  العثور  ال�شابق 

واالألعاب داخل املتجر.
اأج��رت  ذل��ك،  اإل��ى  باالإ�شافة 
على  حتديثات  اأي�ًشا   Apple
الربامج  مطّوري  موؤمتر  تطبيق 
لنظام   )WWDC( ال��ع��امل��ي 
وع���دت  اإذ   ،iOS ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
وحت�شينات  لالأخطاء  باإ�شالحات 
يف االأداء يف العديد من املجاالت، 
الو�شول  اإم��ك��ان  ذل��ك  ف��ى  مب��ا 

وتنزيل الفيديوهات.

أحداث

معدتك احل�شا�شة توجب عليك االنتباه 
اإلى نوعية طعامك. 

اأخبار تعي���د االأمل يف ا�شتعادة موقعك 
الطبيعي. 

الهاوي���ة،  نح���و  االنفع���االت  تدفع���ك 
فتمالك نف�شك. 

ممار�ش���ة الريا�ش���ة بانتظ���ام مفي���دة 
ل�شحتك هذا الوقت. 

حالت���ك النف�شية م�شّو�ش���ة، وهي توؤثر 
�شلبا يف عملك.

االإهمال املتعّم���د الأعمالك قد يوقعك 
يف اإحراج مع الزمالء.

ي���وم حاف���ل بالت�شويق عل���ى ال�شعيد 
االأ�ري.

تتمّتع بطاقة كب���رية على املثابرة من 
دون كلل. 

كرثة ال�صغوط تعّر�ض �صحتك للخطر، 
فانتبه. 

يجب اتباع خطوات خمتلفة عن ال�شابق 
جتاه االأهل.

تنك�ش���ف االأ�رار، وعلي���ك التحقق من 
املعلومات. 

ت�شع���ر بنوع م���ن القلق يحرم���ك النوم 
ويبقيك متوترا.
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تناقل نا�شطون عرب مواقع التوا�شل 
االجتماعي �شورا حديثة للفنانة املغربية 
عزي����زة جالل �شاحب����ة االأغني����ة ال�شهرية 

“م�شتنياك”.
وياأت����ي ن�ر ه����ذه ال�شور بع����د مرور 
�شن����وات طويل����ة عل����ى اعت����زال الفنانة 

وغيابه����ا عن الظه����ور االإعالم����ي. وبدت 
فيه����ا وهي ترت����دي اللبا�����س ال�شعودي 
التقلي����دي، وق����د ظهرت عل����ى مالحمها 
عالم����ات التقدم يف ال�ش����ن بح�شب موقع 

لها االإلكرتوين.
ي�شار اإل����ى اأن عزيزة جالل عرفت من 

خ����الل ه����ذه االأغنية الت����ي مازالت حتقق 
�شعبية كبرية حتى االآن.

اإال اأن الفنانة اعتزل����ت العمل الفني 
يف وق����ت مبك����ر ب�شبب زواجه����ا من رجل 
اأعمال �شعودي يف العام 1985 وانتقالها 

للعي�س يف مدينة الطائف ال�شعودية.

احتفلت الفنانة البحرينية �شيالء �شبت بعيد 
ميالدها مبكرا، وذلك على ظهر يخت فاخر و�شط 

اأجواء مبهجة.
�شيالء �شارك���ت جمهورها مبقطع فيديو من 
اأج���واء احلف���ل عل���ى ح�شابها اخلا����س على موقع 
“�شن���اب �شات”، وق���د اأطلت بف�شت���ان �شيفي 
بالل���ون الربتق���ايل مزي���ن بر�شوم���ات ال���ورود، 
واأ�شدل���ت �شعره���ا، وو�شعت قبع���ة كبرية على 

راأ�شها.
الفنانة البحرينية ظهرت يف مقطع الفيديو، 
وهي ترق�س على نغمات االأغاين الهندية بطريقة 
طريف���ة، واأح�رت قالب تورت���ة �شغرية، كا�شفة 
اأنه���ا ا�شتقدمت �شديقاتها من االإمارات من اأجل 

هذا احلفل.
يذكر اأن �شيالء �شبت من مواليد 19 اأغ�شط�س 

عام 1989، اأي اأنها تبلغ من العمر 29 عاما.

تام���ر  امل����ري  النج���م  يت�ش���ّدر 
ح�شن���ي حم���ركات البح���ث االإلكرتوني���ة 
من���ذ ال�شاعات االأولى على ط���رح األبومه 
اجلدي���د “عي����س ب�شوقك” ع���رب املتاجر 

الرقمية الكربى.
األبوم تامر ح�صني حقق اأكرث من 25 
ملي���ون م�شاهدة عرب موق���ع “يوتيوب” 
العاملي للفيديوهات مبجموع م�شاهدات 
كلي���ب “عي����س ب�شوق���ك” وفيديوهات 

االأغاين التي ت�شمنه���ا وذلك يف فرتة ال 
تتعَد ال� 24 �شاعة على اإطالقه ر�شمًيا.

ب�شوق���ك”  “عي����س  األب���وم  وي�ش���ّم 
حبيب���ي”،  “ل���والك  وه���ي  اأغني���ة   13
“قابلتين���ي”، “نا�شيني ليه”، “كفاياك 
اع���ذار”، “عي����س ب�شوق���ك”، “واأخرياً”، 
“متن  “حكايات احلب”،  “وانت معايا”، 
اختي���ار”، “ورد �شناع���ي”، “وال يوم من 

اأيامه”، “100 و�س” و ”حلم �شنني”.

وخدمة  ال��ط��ع��ام،  طلب  لتطبيقات  اأ���ش��ب��ح 
ت��و���ش��ي��ل االأك�����ل امل���ن���زيل، م��ل��ج��اأ ال��ك��ث��ري من 
عدم  اأهمها  من  اأ�شباب  لعدة  اليوم  البحرينيني 
تفرغ الزوجة للطبخ يف البيت الن�شغالها يف العمل 
لبع�س  الوقت  �شيق  وب�شبب  االأوالد  تربية  اأو 
ال  الالتي  الفتيات  اأو  املوظفات  �شواء  الن�شاء 
يجدن فنون الطبخ عموما اأو ب�شبب عدم معرفتها 

اأ�شول الطبخ البحريني!
وجبات  على  يعتمدن  منهن  الكثري  اأ�شبحت 
واأطباقا فاخرة ذات  التي تقدم وجبات  املطاعم، 
مذاق طيب يف وقت ق�شري من خالل خدمة تو�شيل 
الهواتف  من�رة يف  اأ�شبحت  التي  التطبيقات  عرب 
اإلى  الدفع  الذكية، والذين يو�شلون الطعام بعد 
الهاتف  املنزل بعد ن�شف �شاعة من رفع �شماعة 

لطلب االأطباق.
وب���ال���ط���ب���ع ه��ن��اك 
العديد من اال�شباب مثل 
ط��راأت  التي  الرفاهية 
من  العديد  اأو���ص��اط  يف 

االأ�������ر وم����ا ���ش��اح��ب 
على  اعتماد  من  ذلك 
اإل��ى ظهور  اخل��ادم��ة، 
ال  الفتيات  م��ن  جيل 
ويف  املطبخ،  يدخلن 
ظ��ل االع��ت��م��اد ال��ت��ام 
على  اأو  االأم  ع��ل��ى 
رغبة  بحجة  اخل��ادم��ة، 
م��ذاك��رة  اإح���داه���ن يف 
نتيجة  اأو  درو���ش��ه��ا 
الوعي  اأو عدم  الك�شل 

فالبع�س  اأ�شوله،  على  الطبخ  تعّلم  اأهمية  مبدى 
لديهن  لي�س  املجاورة  الدول  البحرين وبع�س  يف 
املعرفة التامة بفنون الطبخ؛ مما قد ي�شبب لهن 
م�شكلة يف حياتهن امل�شتقبلية، ب�شبب االتكالية اأو 
وجود العاملة املنزلية اأو ارتباط الفتاة بالعمل اأو 
الدرا�شة، وهنا جاءت هذه املطاعم اليوم تاخذ حيز 
كبري يف حياة االزواج وت�شب يف م�شلحة املطاعم 
البحرينية  امل��اأك��والت  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال�شعبية 
وبا�شعار خمتلفة، والتي ا�شبحت اليوم منت�رة 
بكرثة يف البالد، واأ�صبحت اليوم منقذا للكثري 
جيوب  وي�شتنزف  لل�شغار  وحمبوبا  الن�شاء  من 
املطاعم  وت�شتثمر  عنه!  غنى  ال  وبات  الرجال، 
يف خدمة تو�شيل املنازل للربح ال�ريع وامتالك 
الزبائن  م��ن  كبري  ع��دد 
خ�����ش��و���ش��ا ال��ن�����ش��اء 
على  اأدم������ن  ال���الت���ي 
فخدمة  ا�شتخدامها، 
الطلبات  ت��و���ش��ي��ل 
اأن  للمنازل باإمكانها 
ت��در دخ��ال ك��ب��ريا على 
اأ�شحاب تلك املطاعم.

5 أغسطس

1907
حربيتان  �شفينتان 
تقومان  فرن�شيتان 
ال��دار  مدينة  بق�شف 
املغربية  ال��ب��ي�����ش��اء 
وذل����ك ب��ع��د ق��ت��ل 4 
فرن�شيني يف املدينة.

1919
بدء الثورة الع�شكرية 
ال���رتك���ي���ة ب���ق���ي���ادة 
م�������ش���ط���ف���ى ك���م���ال 
احلكم  �شد  اأت��ات��ورك 

العثماين.

1947
االحت�������������اد ال�����ع�����ام 
لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي 
ي��ق��وم ب���اإ����راب ع��ام 
مب��دي��ن��ة ���ش��ف��اق�����س 
الت�شادم  اإل���ى  اأدى 
الفرن�شية  القوات  مع 
و����ص���ق���وط ع�������رات 

ال�شحايا.

1962
ال���ع���ث���ور ع���ل���ى ج��ث��ة 
مم����ث����ل����ة االإغ������������راء 
االأم���ريك���ي���ة م��ارل��ني 
�شقتها  يف  م���ون���رو 
تعاطيها  بعد  ميتة 

حبوبا منومة بكرثة.

1963
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ال�شوفيتي  واالحت��اد 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
ي���وق���ع���ون م��ع��اه��دة 
التجارب  اإج���راء  حظر 

النووية.

طارق البحار
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األخيرة
الدمنارك تطبق اأول غرامة ب�سبب النقاب

�سعودي يكت�سف بروتينا م�سببا جللطات القلب

ك�سف موطن ل�سهر املعدن قبل 1200 عام بالريا�ض

ُغرم���ت اأول ام���راأة يف الدمنارك ب�سبب ارتدائها النقاب، وذلك بع���د دخول احلظر على ارتداء غطاء 
الوج���ه حيز التنفيذ يوم الأربعاء املا�سي. واأفادت و�سائل اإعالم حملية اإن امراأة تبلغ من العمر 28 عاما 
غّرمت بعد م�سادة مع امراأة اأخرى حاولت نزع نقابها. وقالت ال�رشطة اإنها ا�ستدعيت اإلى مكان احلادث، 
وبعدما راجعت الدوائر التلفزيونية )الكامريات( اأخربت املراأة باأنه �سيجرى تغرميها ما مل تخلع نقابها.

واأثار القانون اجلديد احتجاجات وانتقادات من طرف منظمات حقوق الإن�سان.

جنح مبتعث �سعودي يف اململكة املتحدة، يف ت�سجيل اإجناز، بعد اكت�سافه لربوتني جديد 
مل ي�سبق اأن اأعلن عنه ومل تعرف وظيفته عاملياً. ح�سب ما ذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية.

ويعم���ل هذا الربوتني على تكوين قنوات ات�س���ال بني ال�سفائح الدموية، والذي بدوره 
ي�ساع���د على الت�ساق ال�سفائح الدموية، وحدوث اجللط���ات عن طريق نقل بع�ض الإ�سارات 

املحفزة حلدوث اجللطات. 
وجن���ح خالد ال�سهلي خالل درا�سة الدكت���وراه، يف ت�سميم مركب، ولأول مرة مينع حدوث 
ه���ذا الت�سال يف عملي���ات التجلط.  ومت اإجراء اأبح���اث كبرية �سواء على الإن�س���ان اأو احليوان 
وقابلي���ة هذا املركب على تقليل حجم اجللطات اإلى ما يقارب 65 اإلى 75 %؛ حيث مت دعم 
البح���ث م���ن املنظمة الربيطانية لأمرا�ض القلب، كما اأبدت اإح���دى �رشكات الأدوية رغبتها يف 

التعاون لإجراء مزيد من الأبحاث حول الكت�ساف البحثي الذي حّققه.

الهيئ���ة  اأعلن���ت 
لل�سياح���ة  العام���ة 
يف  الوطني  وال���راث 
ال�سعودية اكت�سافات 
اأثرية جديدة اأظهرتها 
نتائج العمل امليداين 
�سم���ن املو�سم الأول 
م���ن م����رشوع التنقيب 
يف موقع حليت الأثري 
الدوادمي  مبحافظ���ة 

يف منطقة الريا�ض.
واأعل���ن رئي�ض فريق التنقيب اأن احلفري���ات ك�سفت عن م�سجد جامع يتو�سط امل�ستوطنة 
على منط امل�ساجد املبكرة يف الع�رش الإ�سالمي الأول، ومناذج مل�ساكن مكونة من اأفنية وغرف 
للتخزي���ن ومناطق عم���ل حتوي اأفران���اً ل�سهر املعدن ومعاجلت���ه، كما مت الك�س���ف عن اأفران 

متجاورة كانت متثل منوذجاً ملراحل التعدين التي و�سفتها امل�سادر الإ�سالمية.

جمال الأزياء يف بالد “ناواتل”
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ض حار اأثناء النهار 
يتحول اإلى رطب اأحيانا 

خالل الليل.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد، ولكنها �سمالية بوجه عام من 
10 اإلى 15 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
العظمى  43 م وال�سغرى 31 م. الرطوبة الن�سبية 

العظمى 85 % وال�سغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش
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الفجــر: 3:38
الظهـر:  11:44
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مواقيت 
الصالة

علماء اأمريكيون ينجحون يف زراعة رئة م�سنوعة
اأمريكي���ون  علم���اء  جن���ح 
يف زراع���ة رئ���ة اأنتج���ت داخل 
املخت���رب، يف اأج�س���ام خنازي���ر 
بالغ���ة، وهو ما ي�سج���ع الطب 
عل���ى اتخ���اذ خط���وات مماثلة 
لعالج الب�رش م�ستقبال. وبح�سب 
موقع “اإنغادجت” فاإن باحثني 
م���ن ق�س���م الط���ب يف جامع���ة 

تك�سا����ض الأمريكي���ة، زرع���وا 
الرئة امُلنتجة يف املخترب لدى 
احليوان���ات، فلم ت���وؤد اإلى اأي 
م�ساعف���ات جانبي���ة، لك���ن مل 
يتب���ني م���ا اإذا كان الع�سل���ة 
امل�سممة ق���ادرة على الإمداد 
بالأوك�سجني ب�س���ورة كافية.

واعتم���د الباحثون يف اإنتاج هيكل 

الرئة عل���ى ع�سلة حيوان اآخر، ثم 
ا�ستخدم���وا �سكرا وم���ادة معقمة 
لأج���ل ا�ستخراج كل م���ا فيها من 

خاليا ودم با�ستثناء الربوتني.
ه���ذه  اأن  اخل���رباء  وي���رى 
بداياته���ا،  يف  ت���زال  ل  العملي���ة 
كما ل���ن تكون ثمة جتربة و�سيكة 

لفائدة الب�رش.

اإغالق ج�سر بريطاين 
ب�سبب مر�ض العاملني

بابا الأقباط يرتك 
في�سبوك

فوج���ئ عدد كب���ري م���ن �سائق���ي ال�سيارات 
�سوب ج�رش بريطاين باإغالقه اأمامهم ب�سبب غريب 
للغاية، اإذ قيل لهم اإن التوقف ناجم عن “مر�ض” 

العاملني يف حاجز تعرب منه العربات.
وبح�س���ب �سحيفة “م���رو” الربيطانية، فاإن 
اجل����رش الذي يوؤدي اإل���ى ويلز، وتقطع���ه 17 األف 
عرب���ة كل ي���وم، اأُغل���ق اأم�ض ال�سب���ت ب�سبب عدم 

وجود من يقوم مبهمة ا�ستخال�ض الر�سوم.
ويتوجب عل���ى ال�سائق يف الع���ادة دفع 5.6 
جنيه اإ�سرلين���ي حتى يدخل اإل���ى ويلز، وا�سطر 
الإغالق عددا من ال�سائقني اإلى ق�سد طرق اأخرى 

يف جنوب ويلز، حتى ي�سلوا اإلى وجهاتهم.
واأع���رب �سائقون ع���ن غ�سبهم م���ن الإغالق 
ال���ذي ا�ستمر حتى الثانية بعد الظاهر، وحتول ما 

جرى اإلى جدل على املن�سات الجتماعية.

الباب���ا  القبطي���ة  الكني�س���ة  رئي����ض  اأع���ن 
توا�رشو����ض الثاين غل���ق �سفحت���ه الر�سمية على 
موق���ع التوا�س���ل الجتماعي “في�سب���وك”، وفقا 

لتقارير اإعالمية اأم�ض ال�سبت.
وقال���ت �سحيف���ة “الأه���رام” اإن الق���رار جاء 
“تنفيذا لق���رارات الكني�سة ل�سبط حياة الرهبنة 
وعدده���ا اثن���ا ع�رش ق���رارا منه���ا اإغ���الق الرهبان 

ل�سفحاتهم على مواقع التوا�سل الجتماعي”.
وكتب البابا توا�رشو�ض يف اآخر من�سور له على 
“في�سبوك” قبل اإغ���الق ال�سفحة “�سياع الوقت 
يف الهتم���ام مبواق���ع التوا�س���ل الجتماعي �سار 
م�سيعة للعمر واحلياة والنقاوة )..(، ولأن الطاعة 
م���ن ن���ذوري الرهبانية الت���ي يج���ب اأن اأ�سونها 
واأحفظه���ا، ل���ذا اأتوقف ع���ن �سفح���ة الفي�سبوك 
اخلا�سة بي واأغلقه���ا، واأحيي كل اإخوتي واأبنائي 
الذين نهجوا طاعة لقرارات كني�ستي املقد�سة”.

• ال�سكان يف لندن لذوا بنافورات املياه املوجودة اأمام قاعة الحتفالت امللكية بحي �ساوث بانك هربا من حرارة اجلو. )رويرز(	

400 سكتة قلبية في يوم واحد!
على قدر الأمل يكون ال�رشاخ... ماذا تفعل اإن كنت ل تتحمل دوي ال�رشاخ وتعجز عن 
تخفيف وطاأة الأمل؟ يجيب النظام ال�سوري عن هذا ال�سوؤال ب�سفاقته املعهودة وحتديه 
ال�ساف���ر جلميع املبادئ والقي���م الإن�سانية بالفعل ل بالقول، ع���رب تنفيذ عمليات قتل 

جماعي لل�سجناء واملعتقلني ال�سيا�سيني.
قب���ل اأيام ن�رشت “التليغراف” تقريرا بعنوان “�سه���ادات الوفاة التي ت�سري اإلى اأن 
رو�سيا حتاول اإغالق اأحد ف�سول احلرب الأهلية التي طال اأمدها يف �سوريا”، ذكرت فيه 
اأن النظ���ام ال�سوري بداأ يف تعديل قاعدة بيان���ات املعتقلني، مما يعترب اعرافا �سمنيا 
بقت���ل الآلف منه���م، م�سرية اإل���ى اأن منظمات حقوقي���ة اأكدت الع���ام اأن 13 األف �ساب 
ونا�س���ط �ساركوا يف املظاهرات ببداي���ات النتفا�سة ب�سوريا اعتقل���وا ثم قتلوا ب�سكل 

�رشي.
يف هذا التقرير املفجع اأ�سارت ال�سحيفة الربيطانية اإلى اأن النظام ال�سوري اأ�سدر 
اأك���ر من 400 �سهادة وفاة ل�سباب ماتوا جميعا يف ي���وم 15 يناير 2013 ب�سبب �سكتة 
قلبية! فهل كانوا ي�ساهدون فيلما مرعبا من اإنتاج النظام ال�سوري واإخراج زبانية �سجن 
�سيدناي���ا، الذي يع���رف باأنه اأكرب م�سلخ ب����رشي يف العامل؟! اأم اأنهم ركب���وا اآلة الزمن يف 

مالهي ال�سيطان فاأعادتهم اإلى ع�سور مظلمة واأجل�ستهم على اخلوازيق؟! 
بعدما اأحرق النظام ال�سوري ملف املعتقلني يبحث الآن عن غطاء رو�سي يعفيه من 
تق���دمي اإجابات مقنعة عنه �سم���ن اأي مفاو�سات �سيا�سية �ساملة ب�ساأن الأزمة ال�سورية، 
م�ستغ���ال �سعي الأطراف اخلارجي���ة لتاأمني م�ساحلها اخلا�س���ة يف �سوريا، فاأمام م�سالح 
الق���وى العظمى تغدو اأرواح �سباب �سوري���ا الأبرياء رخي�سة، وق�سيتهم ميكن اأن تتبخر 

متاما كما تبخرت رفاتهم.
ويف ظ���ل التوازن���ات احلالي���ة والتفاق���ات الثنائية املريب���ة ب�ساأن كيفي���ة تقا�سم 
اأو�سال الذبيحة ال�سورية، ي�سعر جالدو النظام ال�سوري بن�سوة النت�سار، وتزداد ثقتهم 
يف البق���اء مع كل تنازل مهني يقدمونه من مقدرات �سعب عظيم؛ ثقة اغر بها من قبل 

قادة �رشب البو�سنة قبل اأن يحاكمهم العامل على جرائمهم النكراء.
يف فات���ورة البقاء ال�س���وداء اأجنزت رو�سي���ا تعهداتها لإ�رشائي���ل، اإذ اأعلن املبعوث 
الرو�سي اخلا�ض ل�سوريا األيك�سندر لفرينتيف اأن القوات الإيرانية ان�سحبت من “منطقة 
خف����ض التوتر” املج���اورة للكيان ال�سهيوين، وق���ال لوكالة اإنرفاك����ض: “اإن القوات 

الإيرانية ان�سحبت كي ل تزعج القيادة الإ�رشائيلية”.
وفيم���ا يبدو اأن م�س���ري املاليني من ال�سوري���ني امل�رشدين والثكال���ى واملعتقلني 
ل يزع���ج اأح���دا الآن، لكن ما �ساع ح���ق من خلفه مطالب، فحق ه���وؤلء الأبرياء لن ي�سقط 

بالتقادم، ولي�ض من حق اأي طرف التنازل عنه، ولنا يف البو�سنة عربة.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

ت�سته���ر املك�سيك بالقبعة الكبرية املعروفة با�سم “�سومربيرو”، والتي تعد اأحد الرموز 
الثقافي���ة والوطنية يف البالد، ه���ذا اإلى جانب متّيز بالد “ناواتل” مبجموعة كبرية من الأزياء، 

التي يرجع الكثري منها اإلى ح�سارة الأزتيك القدمية.
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