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We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 
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�ملنام���ة - بنا: �س���ارك عاهل �لبالد �س���احب 
�جلالل���ة �مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليف���ة جموع 
�مل�س���لني يف �أد�ء �س���الة عيد �الأ�س���حى �ملبارك، 

وذلك يف م�سلى �لعيد بق�رص �ل�سخري.
كما �س���ارك يف �أد�ء �ل�س���الة ويل �لعهد نائب 
�لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�س���احب �ل�سمو �مللكي �الأمري �س���لمان بن حمد �آل 
خليفة و�الأجنال �لكر�م وكبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة 
�لكرمية وكبار �مل�س���وؤولني و�س���فر�ء دول جمل�س 
�لتع���اون ل���دول �خلليج �لعربي���ة �ملعتمدون لدى 
مملكة البحرين وكبار �ض���باط ق���وة الدفاع ووزارة 

�لد�خلية و�حلر�س �لوطني.

وعقب �نته���اء �ل�س���الة، تبادل جالل���ة �مللك 
مع �حل�س���ور �لتهاين و�لتربيكات بعيد �الأ�س���حى 

�ملبارك
ورفع جموع �مل�س���لني �أجمل �لتهاين و�أطيب 
�لتمنيات �إلى جاللة �مللك بهذه �ملنا�سبة �لعطرة، 
موؤكدين �عتز�زهم وفخرهم بقيادة �ساحب �جلاللة 

�ملل���ك ونهج���ه لتعزي���ز مكان���ة �ململك���ة ودورها 
�لفاع���ل يف حميطها �الإقليم���ي و�لعربي و�لدويل، 
م�سيدين مبا حققته �لبحرين يف عهد جاللته �لز�هر 
م���ن �إجناز�ت ومكت�س���بات عديدة وما ت�س���هده من 

تطور م�س���تمر يف �س���تى �مليادين لكل ما 
فيه خري ورخاء �سعبها �لعزيز.

• جاللة �لعاهل، بح�سور �سمو ويل �لعهد، يوؤدي �سالة عيد �الأ�سحى	
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اإ�صدار  اإيقاف  “الداخلية”: 
تاأ�صريات الدخول للقطريني

�ملنام���ة - بن���ا: ��س���تناًد� �إلى بي���ان قطع 
�لعالقات �لدبلوما�سية مع دولة قطر، �ل�سادر 
بتاري���خ 5 يوني���و 2017 وتنفي���ًذ� لتوجيهات 
جمل����س �ل���وزر�ء لكاف���ة �ل���وز�ر�ت و�الأجه���زة 
�حلكومي���ة �ملعني���ة باتخاذ �الإج���ر�ء�ت �لالزمة 
لتنفيذ �لق���ر�ر�ت ذ�ت �ل�س���لة، �أعلنت وز�رة 
�ل�س���لطات  لتم���ادي  ونتيج���ة  �أن���ه  �لد�خلي���ة 
�لقطرية غري �مل�سوؤولة يف �لت�رصفات �لعد�ئية 

�ضد مملكة البحرين. 
�إ�س����د�ر تاأ�س����ري�ت  �إيق����اف  فق����د تق����ّرر 
�لدخ����ول للمو�طن����ني �لقطريني، وي�س����تثنى 
من ذلك �لطلبة �لقطريون �لد�ر�سون مبملكة 
�لبحري����ن، وكذل����ك م����ن يحمل����ون تاأ�س����ري�ت 
ماز�لت �س����ارية �ل�س����الحية، مع �الإ�س����ارة �إلى 
�أن �ل�س����عب �لقطري لي�س �جلهة �ملق�س����ودة 
ا  به����ذ� �لق����ر�ر، حي����ث يبق����ى �مت����د�ًد� طبيعيًّ
واأ�ض����يالً الإخوانه يف مملك����ة البحرين وال ميكن 
�أن تت�����رصر �لعالق����ات �الأخوية بني �ل�س����عبني 
�ل�س����قيقني جر�ء ت�رصفات �ل�سلطات �لقطرية 
غري �مل�س����وؤولة �لتي ال تر�عي حقوق �جلو�ر �أو 

مبادئ �لقانون �لدويل.



امل�ص���ل�ن ي�ؤك���دون اعتزازه���م وفخره���م بقيادة جاللت���ه ونهج���ه لتعزيز مكان���ة اململكة

العاهل يوؤدي �صالة عيد الأ�صحى مع جموع امل�صلني
بح�ص�ر �صم� ويل العهد والأجنال وكبار اأفراد العائلة املالكة وامل�ص�ؤولني

املنامة - بنا: �صارك عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة جم�ع امل�ص���لني يف 
اأداء �ص���الة عيد الأ�ص���حى املبارك، وذلك يف م�صلى 

العيد بق�رص ال�صخري.
كم���ا �ص���ارك يف اأداء ال�ص���الة ويل العه���د نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س ال�زراء 
�ص���احب ال�ص���م� امللكي الأمري �ص���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة والأجنال الكرام وكب���ار اأفراد العائلة املالكة 
الكرمي���ة وكب���ار امل�ص����ؤولني و�ص���فراء دول جمل�س 
التع���اون ل���دول اخللي���ج العربية املعتم���دون لدى 
مملك���ة البحري���ن وكبار �ض���باط قوة الدف���اع ووزارة 

الداخلية واحلر�س ال�طني.
وا�صتمع جاللة امللك واحل�ص�ر اإلى خطبة �صالة 
العيد، حي���ث اأكد اخلطي���ب املعاين ال�ص���امية لعيد 
الأ�ص���حى املب���ارك، مت�جًها بالدعاء اإل���ى امل�لى عّز 
وجّل اأن يحفظ عاهل البالد وميتعه مب�ف�ر ال�ص���حة 
وال�ص���عادة وي�فقه ملا فيه اخلري وال�ص���الح ململكة 
البحرين ويدمي على اململكة و�ص���عبها الكرمي نعمة 
الأمن والأمان والرخاء ويحقق لها ما ت�ص���ب� اإليه من 

عزة ورفعة وتقدم حتت قيادة جاللته.
وعق���ب انته���اء ال�ص���الة، تب���ادل جالل���ة امللك 
م���ع احل�ص����ر التهاين والتربي���كات بعيد الأ�ص���حى 
املبارك، �ص���اكًرا له���م تهانيهم الطيب���ة ودع�اتهم 
ال�صادقة، �صائالً جاللته الباري جلت قدرته اأن يعيد 
هذه املنا�ص���بة الكرمية على البحرين و�صعبها ال�يف 

باليمن واخلري والربكات.
ورف���ع جم�ع امل�ص���لني اأجمل الته���اين واأطيب 
التمني���ات اإلى جاللة امللك بهذه املنا�ص���بة العطرة، 
�ص���ارعني اإلى اهلل �ص���بحانه وتعالى اأن يعيدها على 
جاللته اأع�اًما عديدًة ب�افر ال�ص���حة وال�ص���عادة، واأن 
ي�فق جاللته وي�صّدد خطاه لي�ا�صل قيادة م�صريتنا 
املبارك���ة م���ن اأج���ل رقي وازده���ار مملك���ة البحرين 
وم�ص���لحة الأمت���ني العربي���ة والإ�ص���المية، م�ؤكدين 
اعتزازه���م وفخرهم بقي���ادة �ص���احب اجلاللة امللك 
ونهج���ه لتعزي���ز مكان���ة اململكة ودوره���ا الفاعل يف 
حميطه���ا الإقليمي والعربي والدويل، م�ص���يدين مبا 
حققت���ه البحرين يف عهد جاللت���ه الزاهر من اإجنازات 
ومكت�ص���بات عديدة وما ت�ص���هده من تط�ر م�ص���تمر 
يف �ص���تى امليادين ل���كل ما فيه خري ورخاء �ص���عبها 

العزيز.

• جاللة امللك ي�ؤدي �صالة عيد الأ�صحى مع جم�ع امل�صلني بح�ص�ر �صم� ويل العهد	
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جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يتلقون تهنئة املال

نقدر رعاية خادم احلرمني لتوفري كل اخلدمات للمعتمرين

يهمنا التعاون مع ال�رشكات املتخ�س�سة باإنتاج الطاقة من الرياح

مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك

م�ضيًدا بالنجاح الكبري ملو�ضم احلج هذا العام... رئي�س “النواب”:

�رشكة تركية تبدي رغبة بامل�ضاركة يف القطاع... مريزا:

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ض���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة برقية 
تهنئة م���ن رئي�س جمل�س الن���واب اأحمد املال 
مبنا�ض���بة حلول عيد الأ�ضحى املبارك، اأعرب 
فيه���ا عن خال����س تربيكات���ه وتهانيه جلاللة 
املل���ك، داعًيا املولى عّز وج���ّل اأن يعيد هذه 
املنا�ضبة ال�ضعيدة على جاللته وعلى الأمتني 
العربية والإ�ضالمية باخلري واليمن والربكات، 
وعلى مملك���ة البحرين و�ض���عبها الويف مبزيد 
م���ن التق���دم والزدهار يف ظل قي���ادة جاللته 
���ا جلاللت���ه موف���ور ال�ض���حة  احلكيم���ة، متمنيًّ
والعافي���ة. وتلق���ى رئي����س الوزراء �ض���احب 
ال�ض���مو امللك���ي الأمري خليفة بن �ض���لمان ال 
خليفة برقية تهنئة مماثلة من رئي�س النواب 
�ض���ّمنها خال����س تهاني���ه وتربيكات���ه، داعًيا 
املول���ى اأن يعيد هذه املنا�ض���بة على �ض���موه 
مبوف���ور ال�ض���حة والعافي���ة، وعل���ى الأمتني 
العربية والإ�ضالمية باخلري واليمن والربكات، 
وعل���ى مملك���ة البحري���ن مبزي���د م���ن التقدم 

والزدهار.

كما تلقى ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ض���احب 
ال�ض���مو امللك���ي الأمري �ض���لمان ب���ن حمد اآل 

خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة مماثلة من امل���ال، عرّب 
فيها عن خال����س تهانيه وتربيكاته، �ض���ائالً 
املولى عّز وجّل اأن يعيد هذه املنا�ض���بة على 

�ضموه مبوفور ال�ضحة والعافية وعلى الأمتني 
العربية والإ�ضالمية باخلري واليمن والربكات، 
وعلى مملكة البحرين مبزيد من النمو والرخاء.

الق�ض����يبية - جمل�����س الن����واب: اأ�ض����اد رئي�س 
جمل�س الن����واب اأحمد امُلال بالنجاح الكبري ملو�ض����م 
احلج لهذا الع����ام، وما بذلته حكومة خادم احلرمني 
ال�رشيفني من جهود حثيثة وملمو�ضة لتوفري الأمن 
وال�ض����المة والطماأنينة ل�ض����يوف الرحمن م����ن اأبناء 
الأمة الإ�ض����المية الذين جتاوز عدده����م 1.5 مليون 

حاج.
ج����اء ذلك، لدى لقائه خادم احلرمني ال�رشيفني 
املل����ك �ض����لمان بن عب����د العزيز اآل �ض����عود يف ق�رش 
منى بعد اأدائه منا�ض����ك احلج، بح�ض����ور �ض����مو ويل 

العه����د الأمري حممد بن �ض����لمان وعدد م����ن الأمراء 
وامل�ضوؤولني يف اململكة.

ونقل رئي�����س جمل�س النواب حتي����ات وتقدير 
عاهل البالد �ض����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف����ة اإل����ى خ����ادم احلرمني ال�رشيف����ني امللك 
�ض����لمان بن عبد العزيز اآل �ض����عود. كم����ا اأعرب عن 
اعت����زازه وتقديره للرعاية ال�ض����امية من لدن خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل 
�ض����عود ملك اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة، 
والهتمام الكبري الذي يوليه، ل�ضمان توفري كافة 

الإمكانيات واخلدمات لتي�ض����ري �ض����بل اأداء فري�ضة 
احل����ج للم�ض����لمني من كل اأرج����اء العامل ب����كل راحة 

واطمئنان.
كم����ا ع����رّب رئي�����س جمل�س الن����واب ع����ن فخره 
باخلطط التنظيمية الناجحة التي اعتمدتها حكومة 
خ����ادم احلرم����ني ال�رشيف����ني يف خمتل����ف املج����الت 
الأمنية وال�ض����حية والتموينية والإعالمية، والرعاية 
ال�ض����املة التي وفرتها حلجاج بيت اهلل احلرام، مما 
كان له كبري الأثر يف جناح هذه ال�ض����عرية العظيمة، 
موؤكًدا اأن اململكة العربية ال�ضعودية برهنت دائًما 

حر�ض����ها الكب����ري على خدم����ة احلرم����ني ال�رشيفني 
ورعاية �ض����يوف الرحمن وتهيئ����ة كافة املتطلبات 
التي ت�ض����هل للحجاج واملعتمري����ن والزائرين اأداء 

�ضعائرهم بكل �ضهولة واأمان.
وثّمن املال ما ي�ض����هده احل����ج عاًما بعد عام من 
حت�ض����ني وتطوير يف منظومة امل�ض����اريع واخلدمات 
الت����ي تقدمها اململك����ة العربية ال�ض����عودية حلجاج 
بي����ت اهلل احل����رام، مبا يف ذل����ك ت�ض����خري التقنيات 
التكنولوجي����ة احلديث����ة، والرتتيب����ات اللوج�ض����تية 

لتي�ضري وتنظيم اأداء �ضعائر احلج.

املنام���ة - هيئ���ة �ض���وؤون الكهرب���اء وامل���اء: 
ا�ض���تقبل وزير �ض���ئون الكهرباء واملاء عبداحل�ضني 
م���ريزا مبكتب���ه وف���ًدا رفيع امل�ض���توى م���ن ال�رشكة 
اإنت���اج  Asmakinsan املتخ�ض�ض���ة يف  الرتكي���ة 
الطاق���ة من الرياح. وخالل اللق���اء اطلع الوزير على 
ن�ض���اطهم وم�ض���اريعهم يف جمال اإنت���اج الطاقة من 
الري���اح، وطرحوا على الوزير رغبتهم يف امل�ض���اركة 
يف امل�ض���اريع التطويرية القائمة وامل�ض���تقبلية يف 

هذا املجال.
 ويف ه���ذا ال�ض���دد، اأك���د الوزي���ر اأن���ه يرّح���ب 

بالتعاون مع ال�رشكات املحلية والعاملية مبا يواكب 
النمو الكبري يف الطلب على خدمات الكهرباء واملاء 
لتلبية الحتياجات امل�ض���تقبلية، وقال الوزير اأي�ًضا 
اإن اأبواب كبار امل�ض���وؤولني يف البالد مفتوحة دائًما 
لاللتق���اء بامل�ض���تثمرين ودعمه���م بكاف���ة ال�ض���بل 
املتاح���ة. م���ن جانبه���م، اأع���رب الوفد ع���ن خال�س 
�ض���كرهم وتقديره���م للوزي���ر وامل�ض���ئولني عل���ى 
ح�ض���ن ال�ض���تقبال والرتحيب والدع���م الذي يحظى 
به امل�ض���تثمرون يف قطاع الكهرب���اء واملاء والطاقة 
•املتجددة مبا ي�ضب يف م�ضلحة الوطن واملواطنني. وزير الكهرباء م�ضتقبالً وفًدا رفيع امل�ضتوى من ال�رشكة الرتكية	

املنامة – اأمانة العا�ض���مة: اأكملت 
عي���د  جتهيزاته���ا  العا�ض���مة  اأمان���ة 
الأ�ض���حى املب���ارك املتعلق���ة بتزيني 
�ض���وارع وتقاطعات العا�ضمة الرئي�ضة، 
وذل���ك ابتهاجاً بالعيد املبارك وتفاعالً 
مع املواطنني واملقيمني وزوار مملكة 
البحري���ن م���ن ال�ض���ياح. وزين���ت اأمانة 
العا�ضمة ال�ضوارع والن�ضب التذكارية 
والبواني�س يف املنطقة بالإنارة الليلية 
ابتهاًج���ا  وذل���ك  الزين���ة،  وم�ض���ابيح 
بقدوم ه���ذه املنا�ض���بة ال�ض���عيدة، يف 
اإطار حر�ض���ها امل�ض���تمر على م�ضاركة 
املواطن���ني املنا�ض���بات الدينية كافة 
العزيزة على قلوب اجلميع. وقد ركزت 
اأمانة العا�ض���مة على اإبراز املج�ض���مات 
يف  والنواف���ري  التذكاري���ة  والن�ض���ب 
ال�ض���وارع الرئي�ض���ة باأنواع خمتلفة من 
�ض���بكات النارة الليلي���ة، لإعطاء الليل 

طابًعا جمالًيا متميًزا.
وقام���ت الأمانة بتثبي���ت اأكرث من 
50 اع���الن تهنئة مبنا�ض���بة قدوم عيد 
الأ�ض���حى املب���ارك للقيادة الر�ض���يدة 
ول�ض���عب مملكة البحري���ن وزوارها، يف 
عدد من �ض���وارع العا�ض���مة الرئي�ضية، 
اأبرزه���ا �ض���ارع الفاحت، و�ض���ارع امللك 
في�ض���ل، و�ض���ارع ال�ض���يخ خليف���ة ب���ن 
ا�ض���تعدادات  �ض���من  وم���ن  �ض���لمان. 
العا�ضمة، ك�ض���فت الأمانة عن عمليات 
تنظيف �ض���احات امل�ض���اجد التي تقام 
فيه���ا �ض���الة العي���د، كم�ض���جد الفاحت 
وم�ضجد اأبو بكر وجامع راأ�س رمان وجامع 
الق�ض���يبية وم�ض���اجد امل���دن والق���رى 
بالعا�ض���مة. ف�ض���ال عن تخ�ضي�س عدد 
م���ن املفت�ض���ني للعم���ل عل���ى نوبتني 
�ض���باحية وم�ضائية اأيام العيد املبارك، 
ملتابعة ال�ض���وارع الرئي�ض���ة واحلدائق 

وال�ضواحل واملما�ضي العامة. 
وحر�ض���ت الأمانة على توفري فرق 
ط���وارئ لأي ح���دث ط���ارئ ق���د يحدث 
اأثناء اإجازة العيد، بالتن�ض���يق مع وزارة 
الداخلي���ة عل���ى م���دار 24 �ض���اعة، م���ع 
ا�ض���تمرار العم���ال اليومي���ة لتنظي���ف 

جميع مناطق ومدن وقرى العا�ضمة.

اأمانة العا�ضمة تزين �ضوارعها 
ابتهاًجا بقدوم العيد

• �ضمو ويل العهد	 • �ضمو رئي�س الوزراء	 • جاللة امللك	

ات�ض���الت  املنامة-بنا:ج���رت 
هاتفي���ة هذا اليوم ب���ني عاهل البالد 
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف���ة وكل م���ن اإخوان���ه، رئي����س 
ال�ض���قيقة  العربي���ة  جمهوري���ة م����رش 
عبدالفتاح ال�ضي�ضي، و�ضاحب ال�ضمو 
امللكي الأم���ري مقرن ب���ن عبدالعزيز 
اآل �ض���عود و�ض���احب ال�ض���مو امللكي 
الأمري حمم���د بن فهد ب���ن عبدالعزيز 

اآل �ضعود.
ومت خالل هذه الت�ض���الت تبادل 
التهاين مبنا�ض���بة حلول عيد الأ�ضحى 
املب���ارك، داع���ني املول���ى ع���ّز وجّل 
اأن يعي���د ه���ذه املنا�ض���بة املبارك���ة 
عل���ى مملك���ة البحرين وعلى �ض���عوب 
هذه الدول ال�ض���قيقة باليمن واخلري 
وال���ربكات وعل���ى الأمت���ني العربي���ة 

والإ�ضالمية بالعزة والتقدم.

العاهل يتبادل التهاين مع 
الرئي�س امل�رشي والأمري مقرن بن 

عبدالعزيز والأمري حممد بن فهد

�سمو رئي�س الوزراء يهنئ خادم احلرمني بنجاح مو�سم احلج
نقل تهاين �ضموه ال�ضيخ حممد بن را�ضد

املنامة - بنا: ا�ض���تقبل عاهل اململكة العربية 
ال�ض���عودية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �ضلمان 
بن عبد العزيز اآل �ض���عود يف ق�رش منى اأم�س ال�ض���يخ 
حممد بن را�ض���د اآل خليفة بعد اأدائه منا�ض���ك احلج 
لهذا العام، بح�ضور ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع �ض���احب ال�ض���مو امللكي الأمري 
حممد بن �ض���لمان بن عبدالعزيز، واأ�ض���حاب ال�ضمو 
امللك���ي الأم���راء، و�ض���ماحة مفت���ي ع���ام اململك���ة، 
واأ�ض���حاب الف�ض���يلة العلم���اء وامل�ض���ايخ، وكب���ار 
املدعوين م���ن دول جمل�س التع���اون لدول اخلليج 

العربي���ة، وال���وزراء، وق���ادة القطاعات الع�ض���كرية 
امل�ض���اركة يف حج هذا العام، وقادة الأ�رشة الك�ضفية 

يف اململكة امل�ضاركة يف احلج.
ونقل ال�ض���يخ حممد بن را�ض���د اآل خليفة خالل 
اللقاء حتيات رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة وتهانيه خلادم 
احلرمني ال�رشيفني على النجاح الكبري ملو�ضم احلج 
لهذا العام، م�ض���يدا باجلهود الت���ي بذلتها اململكة 
العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة من اجل توفري مقومات 
النج���اح والأم���ن وال�ض���المة جلمي���ع حج���اج بيت اهلل 

احلرام. واعرب ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل خليفة عن 
�ضكره وتقديره خلادم احلرمني ال�رشيفني واململكة 
العربية ال�ضعودية على ما قدمته من رعاية واهتمام 
باحلجيج م���ن خمتلف بقاع الأر����س، موؤكدا اأن ذلك 
لي����س بغريب على اململكة وقيادتها احلكيمة التي 
ل تدخ���ر جه���دا يف رعاية الأماكن املقد�ض���ة وخدمة 

الإ�ضالم وامل�ضلمني.
واأكد اأن حجاج مملكة البحرين خ�ضو�ض���ا وبقية 
احلج���اج عموما اأدوا فري�ض���ة احلج ب���كل الطماأنينة 
والي�رش بف�ضل ما قدمته اململكة العربية ال�ضعودية 

من ت�ض���هيالت اأ�ض���اعت اأج���واء من الأمن وال�ض���المة 
واأ�ضهمت يف متيز مو�ضم احلج هذا العام.

واأ�ض���اد مبا ي�ض���هده مو�ض���م احلج �ض���نويا من 
خط���ط وتطوير يف اإطار حر����س اململكة على توفري 
كل الظ���روف للحج���اج لكي ي���وؤدي هذه ال�ض���عرية 
املباركة براحة و�ضال�ضة، الأمر الذي يعك�س اجلهود 
العظيم���ة التي تبذلها اململكة العربية ال�ض���عودية 
بقيادة خ���ادم احلرمني ال�رشيفني للخروج مبو�ض���م 
احلج عل���ى الوجه الأكمل، متمنيا للمملكة وقيادتها 

احلكيمة دوام الرفعة والتقدم والنجاح.

• خادم احلرمني ال�رشيفني لدى ا�ضتقباله ال�ضيخ حممد بن را�ضد بعد اأدائه منا�ضك احلج	

املنام���ة بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف���ة  ات�ض���ال هاتفيا م���ن اأخيه 
ويل العه���د بدولة الكويت ال�ض���قيقة 
�ضاحب ال�ض���مو ال�ض���يخ نواف الأحمد 

اجلابر ال�ضباح.
ومت خالل الت�ضال تبادل التهاين 
والتربي���كات مبنا�ض���بة حل���ول عي���د 
الأ�ض���حى املبارك، داعني املولى عز 
وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة املباركة 
على مملكة البحري���ن  ودولة الكويت 
ال�ض���قيقة باليمن واخل���ري والربكات 
وعل���ى الأمت���ني العربية والإ�ض���المية 

بالعزة والتقدم.

جاللة امللك يتلقى التهاين 
من ويل عهد الكويت
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�سمو رئي�س الوزراء وجه باالهتمام برعاية حجاج البحرين
اطماأنت من خالل اللجنة الطبية على �صحتهم... ال�صالح:

املنامة - وزارة ال�صحة: اأجرت وزيرة ال�صحة 
فائق���ة ال�ص���الح ات�ص���االً هاتفياً برئي����س اللجنة 
الطبية للحج ببعثة مملكة البحرين اإبراهيم فاروق 
عبيد، اأم����س امل�ص���ادف اأول اأيام عيد االأ�ص���حى 
املب���ارك، لتهنئت���ه وتهنئة جميع اأع�ص���اء اللجنة 

الطبية للحج مبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك.
الهاتف���ي  االت�ص���ال  ال�ص���الح يف  واطلع���ت 
على اأو�ص���اع و�ص���المة حجاج بيت اهلل احلرام من 
املواطن���ن واملقيم���ن باململك���ة يف امل�ص���اعر 
املقد�صة، كما اطماأنت على �صالمة احلجاج وعلى 
�ص���المة الطاقم الطبي، موؤكدة اأهمية اال�ص���تمرار 
يف تق���دمي كل اخلدم���ات ال�ص���حية حلجاج مملكة 
البحري���ن حلن ف���رة انتهائهم من اأداء �ص���عائر 
احل���ج، وعودته���م اإل���ى مملك���ة البحري���ن وه���م 

يتمتعون بال�صحة والعافية.
م���ن جانبه، اأك���د رئي�س اللجن���ة الطبية للحج 
اإبراهيم عبيد اأن جميع حجاج مملكة البحرين بخري 
واأنهم اأمتوا منا�ص���ك الوقوف بعرفة واملبيت يف 
مزدلفة ب�ص���الم، واأن اللجنة الطبية اأ�صعفت عددا 
م���ن حاالت احلج���اج لدى تعر�ص���هم اإل���ى االإغماء 

واالإجهاد احل���راري نتيجة للتع���ب واالإنهاك اأثناء 
التفوي���ج، بنجاح تام لت�ص���هيل عملي���ة التفويج، 
حيث كان للجنة الطبية دور كبري يف الدعم الطبي 

امل�صاند حلجاج بيت اهلل احلرام. 
واأ�ص���ار اإل���ى اأن���ه مت فت���ح عيادة من���ى التي 
�صتكون مفتوحة على مدار 24 �صاعة من اأول يوم 
العيد حتى ع�رص ي���وم ثالث العيد، اأي اإلى ما بعد 

تفوي���ج احلجاج من منى اإلى مك���ة املكرمة، الفتاً 
اإل���ى اأن جهود اللجن���ة الطبية م�ص���تمرة وملتزمة 
بتوجيهات وزيرة ال�صحة يف موا�صلة اأداء مهامها 
وتق���دمي اأف�ص���ل اخلدم���ات ال�ص���حية والعالجية 

للحجاج. 
وقدم عبيد جزيل �صكره وتقديره اإلى وزيرة 
ال�ص���حة عل���ى ات�ص���الها ومتابعته���ا ال�صخ�ص���ية 
الأح���وال حج���اج مملكة البحري���ن واأو�ص���اع اللجنة 

الطبية يف الديار املقد�صة.
م���ن جهته���ا، اأعرب���ت الوزيرة ع���ن اعتزازها 
باجلهود التي تبذلها اللجنة الطبية من اأجل خدمة 
احلجاج، م�صريًة اإلى اأن اهتمامها واطالعها ب�صكل 
م�صتمر على كل ما يتعلق باأعمال اللجنة وبالو�صع 
ال�ص���حي حلجاج مملك���ة البحرين نابع م���ن التزام 
وحر����س الوزارة عل���ى تنفيذ توجيهات �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء يف رعاي���ة حجاج 
مملكة البحرين وتوفري �ص���تى �ُص���بل الراحة التي 
ُتعينهم على اأداء منا�صك احلج بكل ي�رص و�صهولة، 
واأن يعودوا اإلى مملكة البحرين �صاملن يف �صحة 

وعافية.

رئي�سة “االأعلى للمراأة” تتلقى تهنئة ال�سالح بذكرى تاأ�سي�س املجل�س

“االأ�سغال” تدقق 26 
م�رشوًعا �سمن برنامج 

“اجلودة” بالن�سف االأول

الق�ص���يبية – جمل����س ال�ص���ورى: 
اأ�ص���اد رئي����س جمل����س ال�ص���ورى علي 
ال�ص���الح بالدور الكبري الذي ي�صطلع 
ب���ه املجل����س االأعل���ى للم���راأة بقيادة 
قرين���ة عاه���ل البالد رئي�ص���ة املجل�س 
االأعلى للمراأة �ص���احبة ال�صمو امللكي 
االأمرية �صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 
يف متك���ن املراأة البحريني���ة، وتعزيز 
دورها، لت�ص���غل امل���راأة بذل���ك اأعلى 
املواقع واملراكز ك�رصيك اأ�صا�ص���ي يف 
�ص���نع نه�ص���ة الوطن ومنوه وتقدمه 
يف ظ���ل امل����رصوع االإ�ص���الحي الكب���ري 

ل�صاحب اجلاللة عاهل البالد.
وكان رئي�س جمل�س ال�ص���ورى قد 
بعث برقي���ة تهنئة اإل���ى قرينة عاهل 
البالد رئي�ص���ة املجل����س االأعلى للمراأة 
ملنا�ص���بة مرور 17 عاماً على تاأ�صي�س 
املجل����س االأعلى للم���راأة، بارك خاللها 
كل ما اأجن���زه املجل�س االأعل���ى للمراأة 
طوال ال�ص���نوات املا�ص���ية، وما حققه 
من مكا�ص���ب للمراأة البحرينية، والتي 

كان له���ا االأثر الكب���ري يف اإعطاء املراأة 
البحرينية مكانة متميزة حملًيا ودولًيا، 
�صائالً املولى عز وجل اأن يوفق �صاحبة 
ال�صمو يف امل�صي قدما لتحقيق خطط 
واأه���داف املجل�س االأعل���ى للمراأة مبا 
ي�ص���من متك���ن امل���راأة البحريني���ة، 
والنهو����س به���ا ك�رصيك اأ�صا�ص���ي يف 

عملية التنمية مبختلف اأبعادها.

املنامة - وزارة االأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين: �رصح الوكيل امل�ص���اعد للخدم���ات الفنية بوزارة 
االأ�ص���غال و�ص���وؤون البلديات والتخطيط العمراين اإبراهيم 
احل���واج اأن ال���وزارة قام���ت بتدقيق 26 م�رصوًعا رئي�ًص���ا يف 
مراحل خمتلفة مدرجة �ص���من برنامج �ص���مان اجلودة خالل 
الن�ص���ف االأول من العام اجلاري، موؤكًدا اأن الوزارة ملتزمة 
باجل���ودة من منظور ا�ص���راتيجي يف اإطار خطتها ال�ص���املة 
الت���ي تنتهجها ل�ص���مان التطوي���ر امل�ص���تمر يف اأداء العمل 
احلكوم���ي.  واأ�ص���اف: منذ بداية العام مت اإ�ص���دار ومتابعة 
اأكرث من 400 مذكرة وتو�صية ت�صحيحية اأو وقائية جديدة 
و�ص���ابقة ح���ول مطابق���ة امل���واد واأداء االأعم���ال وااللتزام 
مبتطلب���ات ال�ص���المة يف املوق���ع، ومت بنج���اح اإغالق 80 % 
م���ن هذه االإج���راءات بتعاون كبري من قب���ل كافة املعنين 
من مديري م�ص���اريع وفني���ن وحتى املقاول���ن وموردي 
املواد، وذلك يف اإطار ال�صعي الدوؤوب الذي تنتهجه الوزارة 
لالرتق���اء مب�ص���توى جمي���ع خدماتها للو�ص���ول اإلى اجلودة 
الكاملة ول�ص���مان اأعلى م�صتويات االأداء يف العمل وللتاأكد 

من تكامل وتوافق وتاآلف االأنظمة القائمة.
ويقوم قطاع اخلدمات الفنية من خالل اإدارة هند�ص���ة 
امل���واد بالتن�ص���يق م���ع االإدارات الهند�ص���ية على �ص���مان 
واملعاي���ري  للموا�ص���فات  امل�ص���تخدمة  امل���واد  مطابق���ة 
املحددة م�صبًقا يف م�صاريع الطرق وال�رصف ال�صحي والبناء 
الت���ي ت�رصف الوزارة على تنفيذها، وذلك من خالل اإجراءات 
موثق���ة ومعروف���ة جلمي���ع املعنين ت�ص���مل التدقيق على 
امل�ص���اريع اجلديدة للتاأك���د من التزام كاف���ة االأطراف من 
مقاول وا�صت�صاري ومهند�س اإ�رصاف مبا يف ذلك اأي�ًصا مورد 

املواد مبتطلبات اجلودة يف املواد واالأعمال.
واأو�ص���ح الوكيل امل�صاعد للخدمات الفنية اأن الوزارة 
تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفر�س حت�ص���ن حيث 
يت���م متابع���ة التو�ص���يات للتاأكد م���ن االلت���زام بعمليات 
الت�ص���حيح الالزم���ة، كم���ا يتم بالت���وازي درا�ص���ة وحتليل 
البيانات ب�صكل م�صتمر للخروج بتو�صيات وقائية منا�صبة 
للم�ص���اريع القائمة وامل�صتقبلية ت�صمل مراجعة موا�صفات 
املواد اأو االأعمال اأو اال�صتعانة بتقنيات جديدة وغري ذلك.

“جيبك” ُت�سارك اأطفال “النور للرب” فرحتهم بعيد االأ�سحى
جواهري: فخورون مبا تقوم به جلنة املراأة

امل���راأة  جلن���ة  نظم���ت  جيب���ك:   - �ص���رة 
التابع���ة لنقاب���ة عم���ال �رصك���ة اخللي���ج ل�ص���ناعة 
البروكيماوي���ات زي���ارة اإل���ى مقر جمعي���ة النور 
للرب مل�ص���اركة اأطفال اجلمعية فرحة العيد وذلك 
ابتهاجاً بهذه املنا�ص���بة ال�ص���عيدة.وتعليقاً على 
املبادرة، قال رئي�س ال�رصكة عبدالرحمن جواهري، 
اإن���ه �ص���عيد ج���داً باالهتم���ام الكبري وامل�ص���اركة 
املجتمعي���ة التي تبديه���ا جلان ال�رصك���ة مبختلف 
تخ�ص�ص���اتها، وحر�ص���ها عل���ى تنفي���ذ خمتل���ف 
االأن�ص���طة والربام���ج الهادف���ة اإلى اإظه���ار الدعم 
وامل�صاركة االإيجابية، خ�صو�صا عندما يتعلق االأمر 

باالأطفال وال�صباب.
واأ�صاف اأن املبادرة التي قامت بها ع�صوات 
جلن���ة امل���راأة التابع���ة لنقابة عم���ال ال�رصك���ة اإمنا 
تعك����س يف واقع االأمر �صيا�ص���ة ال�رصكة احلري�ص���ة 
على امل�ص���اركة املجتمعية وتعزيزها، م�صرياً اإلى 
اأن ال�رصكة ت�صع امل�صوؤولية االجتماعية على قائمة 
اأولوياتها، االأمر ال���ذي جعل منها منظومة متميزة 
عل���ى ال�ص���عيد املهن���ي واملجتمع���ي، وحتظ���ى 

باحرام وا�صع على جميع امل�صتويات.
وق���دم جواه���ري، به���ذه املنا�ص���بة، خال����س 
�ص���كره وتقديره لع�ص���وات جلنة امل���راأة بالنقابة 
ملا يبذلنه من جهود وا�ص���حة وحر�س �صديد على 
التوا�ص���ل مع فئ���ات املجتم���ع والفئ���ات االأكرث 
احتياج���اً فيه وم�ص���اركتهم با�ص���تمرار يف خمتلف 
املنا�ص���بات واالأعياد، معرباً ع���ن اإعجابه مبختلف 
املبادرات التي و�ص���فها باالإن�ص���انية واملتجددة 
والت���ي تعك����س بالفع���ل روح امل�ص���اركة وترجم 
الرغب���ة االأكي���دة يف تقدمي الدع���م املجتمع، وهي 
الروح التي يت�ص���م بها كافة اأع�صاء �رصكة اخلليج 
ل�صناعة البروكيماويات، منوها بالربامج اخلرية 
واخلدمات االإن�صانية الكبرية التي تقدمها جمعية 
النور للرب من اأجل خدمة �رصائح املجتمع البحريني 

دون اأي متييز بن فئاته.
واأكد �رصورة اأن ُت�صاعف ال�رصكات واملوؤ�ص�صات 
م���ن اإ�ص���هاماتها املجتمعي���ة والعمل عل���ى ابتكار 
اأمن���اط جدي���دة لتطوي���ر التفاع���ل الإيجاب���ي م���ع 
املجتمع، معرباً عن اأمله باأنه ي�صهم الدور الريادي 

لل�رصكة يف جمال امل�ص���وؤولية االجتماعية اإلى اإلهام 
االآخرين من �رصكات واأفراد يف املجتمع من اأجل مد 
يد العون وامل�صاهمة يف اإمناء املجتمع ودفع عجلة 

التنمية االجتماعية واالقت�صادية.

واأ�ص���اف اأن مفه���وم امل�ص���وؤولية االجتماعية 
لل�رصكات ب���ات اليوم مفهوماً رئي�ص���اً من مفاهيم 
االأعمال وبخا�ص���ة يف ظل زيادة الوعي بالق�ص���ايا 
االجتماعي���ة واالإن�ص���انية التي ت���رك تاأثريها على 

حياة املواطنن العادين، موؤكداً اأن امل�ص���وؤولية 
االجتماعية تتيح الفر�صة لل�رصكات لتقدمي املزيد 
من امل�صاهمات واملبادرات امللمو�صة التي ت�صب 

يف م�صلحة املجتمع.
وم���ن جانبه���ا، رحب���ت نائ���ب رئي�ص���ة جمعية 
النور للرب ال�ص���يخة لولوة بن���ت خليفة بن علي اآل 
خليفة، باملبادرة اخلرية التي قامت بها موظفات 
ال�رصكة والالتي يبدين حر�صاً كبرياً على امل�صاركة 
يف خمتل���ف املنا�ص���بات، موؤك���دًة اأن ه���ذه البادرة 
االإن�ص���انية قد اأ�صاعت دون �ص���ك اأجواء من البهجة 
والف���رح بن اأطفال اجلمعية الذين ق�ص���وا اأوقاتاً 
ممتع���ة. ونوه���ت بتميز ال�رصك���ة يف هذا ال�ص���دد، 
موجه���ة الدع���وة لكاف���ة ال����رصكات واملوؤ�ص�ص���ات 
لتكثيف براجمها امل�صركة مع اجلمعيات اخلريية 
خا�ص���ة تلك التي توج���ه خدماتها لفئ���ات االأيتام 
الإدماجهم وتخفيف �صعور الفقد الذي قد ينتابهم 
لفق���دان الوالدين، فاجلميع هنا يف هذا الوطن هم 
اأ����رصة واحدة متحاب���ن ومتكاتفن خل���ف قيادتنا 

الر�صيدة.

• جلنة املراأة التابعة لنقابة عمال “جيبك” ت�صارك اأطفال “النور للرب” فرحة العيد	

• وزيرة ال�صحة	

• علي ال�صالح	
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مكة قلب العالم
من علي �هلل عز وجل، بهذه �لأيام �ملربوكة، باأن �أكون حاجا، خا�ضعا، وخنوعا، يف 
بيته �لعتيق، جنبا �لى جنب مع ماليني �مل�ض���لمني، �للذين تو�فدو� على �أطهر بقاع 

�لأر�س، تلبيه لند�ء ركنه �خلام�س، ونيال للثو�ب �لعظيم.
ويف ي���وم �م����س، �لعا�ر من ذي �حلج���ة، يوم �لدعاء، و�لت����رع هلل، كانت �لأمو�ج 
�لب�ري���ة �لبي�ض���اء تغطي باإبهار يفوق �لو�ض���ف كل “�ض���رب�” يف عرفه، بجن�ض���يات 
و�عر�ق و�ألو�ن خمتلفة، مرددين ذ�ت �لتكبري�ت، ومو�ضحني بذ�ت �ملالب�س، ل فرق 

بينهم عند ربهم، ول تف�ضيل.
ور�أي���ت -كما هو غريي- �لتنظيم �ملذهل ل�ض���وؤون منا�ض���ك �حلج كافة، و�لذي 
يظه���ر للعامل قوة �لدولة �ل�ض���عودية، ومكانتها �لعريقة ب���ني �لأمم، مبحفل ديني، 

ي�ضنف باأنه �لأكرب و�لأهم �ضنويا.
حمفل، لطاملا تل�ض�ض���ت �ليه �لدول �حلاقدة، و�ملارقة، و�لعميلة، و�ملنبطحة، 
بف�ض���ل ذريع، حماولة �لت�ض���كيك بنز�هته، ومكانته، وق���درة بالد �حلرمني لأن تكون 

حا�ضنه له، ولزو�ر بيته �لعتيق.
ويف �ثناء �د�ئي ملنا�ض���ك �لركن �لأعظم، تر�ءت يل م�ض���اهد�ت جميلة، نحت�ض���ب 
�أجره���ا خلادم �حلرمني �ل�ريفني، ولكل من �ض���اهم بالدول���ة �لقوية، من رجال دين، 
وم�ضايخ، وعلماء، وطلبة علم، ورجال �من، وموظفون، وعمال، ومتطوعون، و�ضاعون 

للخري، و�للذين �هتمو� يف خدمة �لز�ور، ونيل �لثو�ب بذلك.
ر�أيت رجال �لأمن، وهم ميدون �ليد للحجيج، بتلهف عجيب، وتو��ضع جم، �ضا�ضه 

و��ضا�ضه �ر�ضاءهم، وتذليل �ي �ضعوبات تعرت�ضهم، وباأب�ضط �لتفا�ضيل.
ر�أي���ت �لتنظي���م �ملروري �ملمي���ز، و�ملتمك���ن، و�ل�ض���ارم، لع����ر�ت �لآلف من 

�حلافالت �مللونة و�ملكتظة بزو�ر �لركن �لأعظم.
ر�أي���ت �لتو�جد �لطب���ي �لكثيف، و�لحرت�يف، و�ملهتم، وكيف تو�جد �مل�ض���عفون 
ب�رعة �لربق حلاج تهاوى من ��ض���عة �ل�ض���م�س، بالقرب من حمط���ة �لقطار مبزدلفة، 

ليبا�رو� عملهم حلظتها مبهارة بالغة.
ر�أي���ت �لأولوية �لق�ض���وى �لت���ي توليها �لأجهزة �ملخت�ض���ة �ل�ض���عودية، لذوي 
�لحتياج���ات �خلا�ض���ة، وكب���ار �ل�ض���ن، و�ملقعدين م���ن �حلجيج، وكي���ف �ن �مورهم 

م�ضهله، و�ضل�ضله، رغم كل �لظروف �ل�ضائكة �ملحيطة بهم.
ر�أيت �جلموع �لغفرية لأهل �خلري، و�للذين تو�فدو� مبكة �ضباح وم�ضاء، ليغرقو� 
�حلجي���ج، بف�ض���ل من �هلل ومنت���ه، بالفو�كه و�لأطعم���ة، و�ملاء و�مل�روب���ات �لباردة 

�ملجانية، وهم يلحون عليهم لأخذها باإ�ر�ر جميل.
ر�أيت �ل�ض���عادة �لغامرة، و�لالفتة، للحجيج �لقادمني من �لدول �لفقرية، وكيف 
يت�رعون �لبكاء، ب�ض���كل مهيب، �أمام �لبيت �لعتيق، بحلم لطاملا ر�ودهم، �ضاء رب 

�لعزة -�لآن- باأن يكونو� �ضاهدين عليه.
مالي���ني �لب����ر، كتب �هلل لهم هذ� �لع���ام، زيارة بيته �ملبارك، با�ض���طفاء رباين 

ف�ضلهم دون غريهم.
��ض���طفاء منحهم فر�ض���ة ني���ل �لأجر، و�لث���و�ب �لعظيم، بيوم مف�ض���ل عند رب 
�لعامل���ني، يوم يقدم �ض���ور� �أخاذة ت�ض���دح يومياتها باأن )مكة ه���ي قلب �لعامل(، 

وكذلك �ضتظل د�ئما.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

الإن�سانية حميدان ي�سيد باإ�سهامات “البحرين الوطني” 
تبادل �لتهاين بالعيد مع كبار �ل�ضن و�طماأن على �أو�ضاعهم

و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وز�رة   - عي�ض���ى  مدين���ة 
�لجتماعية: �أ�ض���اد زير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية 
جمي���ل حميد�ن رئي�س �للجنة �لوطنية للم�ض���نني، 
بالدور �لذي ي�ض���طلع ب���ه بنك �لبحري���ن �لوطني 
وم�ض���اهماته �لد�عمة للجه���ود �حلكومية لتحقيق 
�لتنمية على �أ�ض���ا�س مفهوم �لتكافل �لجتماعي، 
و�لإ�ضهام يف دعم خدمات �ملوؤ�ض�ضات �لجتماعية 
لتقوم مبهامها �لإن�ضانية وتقدمي �أف�ضل �خلدمات 
مل�ضاعدة �أفر�د �ملجتمع على �أد�ء دورهم بفاعلية 

�أكرث كاأفر�د وكم�ضاركني يف بناء �ملجتمع.
�لوطن���ي  �لبحري���ن  بن���ك  د�ر  �ن  و�أ�ض���اف 
للم�ض���نني تعد �ض���من �لأندي���ة �لنموذجي���ة �لتي 
تكفل �لبنك ببنائها من���ذ �لعام 1985 وجتهيزها 
وتهيئ���ة مر�فقها م���ن �أجل تقدمي خمتل���ف �أوجه 
�لرعاية و�حلماي���ة �لالزمة لكبار �ل�ض���ن، منوهاً يف 
هذ� �ل�ضياق بربنامج �لهبات و�لتربعات �لذي بد�أ 
بن���ك �لبحرين �لوطني �لعمل به منذ �لعام 1980، 
و�ل���ذي ياأت���ي �نطالق���اً من �إمي���ان �لبن���ك بدوره 
�لإن�ض���اين يف خدم���ة �ملجتم���ع ودعم �ملوؤ�ض�ض���ات 

�خلريية.
كما �أثنى �لوزير على جه���ود �لكو�در �لعاملة 
يف د�ر بنك �لبحرين �لوطني للم�ض���نني وتفانيهم 
يف تقدمي خدمات �لرعاي���ة �لنوعية و�لالزمة لهم، 
د�عي���اً �إياه���م �إل���ى مو��ض���لة متيزه���م وعطائهم 
يف تق���دمي �خلدم���ات له���ذه �ل�ريح���ة �لعزي���زة، 
موؤك���د�ً يف هذ� �لإطار حر����س �حلكومة على تنفيذ 
�ل�ض���رت�تيجية �لوطنية للم�ض���نني على �أكمل وجه 
ومب���ا يعزز من ج���ودة حياة �مل�ض���ن وتقدمي كافة 

�أوج���ه �لرعاي���ة �لجتماعي���ة و�ل�ض���حية و�لطبي���ة 
وتوفري �لعي�س �لكرمي لهم.

ج���اء ذل���ك خ���الل زيارت���ه د�ر بن���ك �لبحرين 
�لوطني للم�ض���نني، يف مدينة عي�ض���ى، مل�ض���اركة 
نزلء �لد�ر �لفرحة مبنا�ض���بة حلول عيد �لأ�ض���حى 
�ملبارك، وذل���ك مبر�فقة �أع�ض���اء �للجنة �لوطنية 
للم�ضنني، وعدد من �مل�ضوؤولني من بنك �لبحرين 
�لجتماعي���ة،  و�لتنمي���ة  �لعم���ل  ووز�رة  �لوطن���ي 
و�أه���ايل �مل�ض���نني، حيث تعمل �ل���د�ر على تعزيز 
�ل�ض���لة ب���ني �مل�ض���نني و�أ�ره���م و�إدماجه���م يف 
بيئتهم �خلارجية، و�أي�ض���اً تطوي���ر وتنفيذ بر�مج 
�لتاأهيل �ملنا�ض���بة للم�ض���نني لتحقيق �ل�ضتفادة 

من قدر�تهم و�مكاناتهم.
وخ���الل �لزيارة، تبادل وزي���ر �لعمل و�لتنمية 

�لجتماعية مع كبار �ل�ضن �لتهاين بالعيد �ل�ضعيد، 
مطمئناً على �أو�ض���اعهم �ل�ض���حية و�ملعي�ضية وما 
يتلقون���ه من خدم���ات ورعاية يف �ل���د�ر، موؤكد�ً يف 
�لوقت ذ�ته �أن هذ� �للقاء ياأتي يف �إطار �ملبادر�ت 
�لجتماعي���ة ل���وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة �لجتماعية 
و�جله���ات �ملتعاون���ة معها لإدخ���ال �ل����رور �إلى 
قلوب �مل�ض���نني وم�ض���اركتهم �ل�ضخ�ضية يف مثل 

�ملنا�ضبات �لبهيجة.
وت�ض���من برنامج �لزيارة فقر�ت وم�ض���ابقات 
ترفيهية قدمها �ضباب جمعية �حلورة و�لق�ضيبية 
�خلريي���ة، مب�ض���احبة �لعرو����س �ل�ض���عبية لفرقة 
“�لليوة” �لتي قدمت عرو�ض���ها �لفنية �ملتميزة 
يف �أج���و�ء من �لبهجة م�ض���اركة منه���ا يف �حياء هذه 

�ملنا�ضبة �ل�ضعيدة.

• وزير �لعمل لدى زيارته د�ر بنك �لبحرين �لوطني للم�ضنني	

�ملنام���ة - وز�رة �لإ�ض���كان: تنفي���ًذ� لأمر ويل 
�لعهد نائ���ب �لقائد �لأعلى �لنائ���ب �لأول لرئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمري �ضلمان 
بن حمد �آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة �ضكنية، ويف 
�إطار توجيهات عاهل �لبالد �ض���احب �جلاللة �مللك 
حم���د ب���ن عي�ض���ى �آل خليفة مب���ا يلب���ي �حتياجات 
�ملو�طن���ني ومتابع���ة جله���ود �حلكوم���ة برئا�ض���ة 
رئي�س �لوزر�ء �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمري خليفة 
بن �ضلمان �آل خليفة يف تنفيذ برنامج عملها، �رح 
وزير �لإ�ض���كان با�ض���م  �حلمر باأن �لوز�رة و��ضلت 
�ضباح �أم�س �إجر�ء�ت ت�ضليم مفاتيح وحد�ت م�روع 
مدين���ة �ض���لمان تز�مًنا م���ع عيد �لأ�ض���حى �ملبارك 
لت�ضتمر حتى ثاين �أيام �لعيد، و�لإ�ر�ع يف توزيع ما 
تبقى من �لوحد�ت يف �إطار �جلدول �لزمني لتوزيع 

5000 وحدة �ضكنية.
وقال وزير �لإ�ض���كان �إن م�روع مدينة �ضلمان 
ميثل �إ�ض���افة نوعية ت�ضاف �إلى �ضل�ضلة �ملنجز�ِت 
�لإ�ض���كانية �لتي حتقق���ت يف عهد ح�رة �ض���احب 
�جلالل���ة عاهل �لبالد �ملف���دى، ويعد دفع���ًة قوية 
لباِت �لإ�ض���كانية، وركيزة  باجت���اه �رعة تلبي���ة �لَطّ
�أ�ضا�ضية يف خطة وز�رة �لإ�ضكان �لَرّ�مية �إلى توفري 
�لوحد�ت �ل�ض���كنية للمو�طنني يف �أق�ر مدة ممكنة 

ح�ضبما هو خمطط له �ضمن برنامج عمل �حلكومة.
و�أك���د �أن م����روع مدين���ة �ض���لمان يع���د �أح���د 
�مل�ض���اريع �لرئي�ض���ية �ملدرج���ة �ض���من خط���ة بناء 
25 �أل���ف وحدة �ض���كنية �ملدرج���ة يف برنامج عمل 
�حلكومة، وه���و �للتز�م �ملنبثق ع���ن �لأمر �مللكي 
�ل�ض���امي ببناء 40 �ألف وحدة �ضكنية، مو�ضًحا باأنه 
يف �إط���ار برنام���ج عمل �حلكوم���ة �ض���تقوم �لوز�رة 
بتكثي���ف �لعمل يف باق���ي مر�حل �مل����روع لزيادة 
�لإنتاجي���ة �خلا�ض���ة بعدد �لوح���د�ت و�أعمال �لبنية 
�لتحتي���ة، وذل���ك وفًق���ا للميز�ني���ات �ملر�ض���ودة 
لذلك، حتى تتمكن �ل���وز�رة لحًقا من زيادة �أعد�د 

�مل�ضتفيدين يف مدينة �ضلمان.
و�أع���رب �ملهند�س �حلمر عن �طمئنانه ل�ض���ري 
�إجر�ء�ت توزيع �ل� 5000 وحدة �ضكنية �لتي �أمر بها 
�ض���مو ويل �لعهد وفق �جلدول �لزمني �ملخ�ض����س 

لربنامج �لتوزي���ع، موؤكًد� �إلى �أن �لوز�رة حر�ض���ت 
على �أن يتخلل �لتوزيع �أيام عيد �لأ�ضحى �ملبارك، 
بهدف م�ض���اركة �ملو�طنني �لحتف���ال بهذه �لأيام 
�ملباركة من جهة، و�ضمان ��ضتمر�ر عملية �لتوزيع 
و�لت�ري���ع بها حتى يت�ض���نى �إمتامه���ا يف �أق�ر مدة 
ممكن���ة من جهٍة �أخرى، م�ض���رًي� �إلى �لت���ز�م �لوز�رة 
بت�ض���خري طاقاتها لتنفيذ برنامج �لتوزيعات وفق 

�جلدول �لزمني �ملخطط.
ورف���ع وزي���ر �لإ�ض���كان �أ�ض���مى �آيات �ل�ض���كر 

و�لعرف���ان �إلى عاه���ل �لبالد، و�إل���ى �حلكومة على 
م���ا �أولته م���ن دعٍم ورعاية غري حم���دودة للخدمات 
و�مل�ض���اريع �لإ�ض���كانية، وحر�ض���ها عل���ى توزي���ع 
�لوح���د�ت عل���ى �ملو�طن���ني، موؤك���ًد� �أن �ل���وز�رة 
�ضتو��ض���ل �لعم���ل بالتز�م تام نح���و حتقيق هدف 
�إجن���از 40 �أل���ف وحدة �ض���كنية ح�ض���ب �لتوجيهات 
�مللكية وتوزيعها على �مل�ضتفيدين، من �أ�ضحاب 
�لطلب���ات يف جميع �ملحافظات، بالتو�زي مع �لعمل 

على بر�مج تلبي �لطلبات �جلديدة.

كما توجه �حلمر باأ�ض���دق �لتهاين و�لتربيكات 
�إل���ى جميع �مل�ض���تفيدين من �لوحد�ت �ل�ض���كنية، 
جمدًد� تعهد �ل���وز�رة تنفيذ �أمر �ض���مو ويل �لعهد 
يف �أ����رع وقت ممكن، و�ل�ض���تمر�ر يف ت�ريع وترية 
تنفيذ �مل�ض���اريع �لإ�ض���كانية من �أج���ل �إمتام �أو�مر 
�لتوزيعات يف خمتلف �مل�ض���اريع �لإ�ض���كانية �لتي 
تنفذها �لوز�رة بكافة حمافظات �ململكة وم�ضاريع 

مدن �لبحرين �جلديدة.
ُيذكر �أن مدينة �ض���لمان تعد �لأكرب عن غريها 

من �ملدن قي���د �لتنفيذ من حيث �مل�ض���احة وعدد 
�لوح���د�ت، و�خلدم���ات �ملتنوع���ة، حي���ث �ض���وف 
تبل���غ �لطاق���ة �ل�ض���تيعابية للمدين���ة م���ا يقارب 
100 �أل���ف ن�ض���مة، �إذ �إن هذه �ملدين���ة تتاألف من 
6 �ض���و�ح، وتعكف �ل���وز�رة حاليًّا على ��ض���تكمال 
�لبني���ة �لتحتية، و�خلدمات �لأ�ضا�ض���ية لالأر��ض���ي 
�لأخ���رى باملدينة �لتي �ضت�ض���يد عليها �مل�ض���اريع 

�مل�ضتقبلية، ما يتيح �رعة ��ضتكمال �ملدينة.

“الإ�سكــان” توا�سـل ت�سليـم مفاتيــح وحــدات مدينـة �سلمــان
تنفيًذ� لأمر �ضمو ويل �لعهد بتوزيع 5000 وحدة �ضكنية

• جانب من توزيع �ملفاتيح على �مل�ضتفيدين من وحد�ت م�روع مدينة �ضلمان	
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“ال�سحة” ت�سكل جلنة ل�ستبعاد الأدوية املخدرة التالفة
بعد تاأجيل العمليات يف “ال�سلمانية”

بعد نف���اد اأدوية التخدي���ر وتاأجيل العمليات 
يف جمم���ع ال�س���لمانية الطبي، اأ�س���در وكيل وزارة 
ال�س���حة وليد املان���ع  ق���رارا اإداريا ب�س���اأن اإعادة 
ت�س���كيل جلنة تر�س���يد �رصف وا�س���تخدام الأدوية 
والعقاقري الطبية املخدرة بوزارة ال�س���حة، والتي 
تخت�ص مبراجعة النظام احلايل املتبع يف ا�ستبعاد 
الأدوية املخ���درة املنتهية ال�س���احية اأو التالفة 
واآلي���ة التعام���ل مع الأدوي���ة املخ���درة املفقودة 

واإعداد تقرير بذلك يت�سمن نتائج اأعمالها.
اإل���ى جانب ب���اأن تق���وم اللجن���ة باإج���راء ح�رص 
�سامل لاأدوية املخدرة التي يتم �رصاوؤها و�رصفها 
وا�س���تخدامها لعاج املر�س���ى والكمية املخزونة 
اأو املتبقي���ة وامل���دة التي تكفي ل�س���تخدام هذا 

املخزون ح�سب ُمعدل ال�ستهاك الفعلي.
واأوج���ب القرار التي ح�س���لت “الب���اد” على 
ن�س���خة منه باأن ُيعاد ت�س���كيل جلنة تر�سيد �رصف 

وا�ستخدام الأدوية والعقاقري الطبية املخدرة.
وكل���ف الق���رار ب���اأن ت�س���بح اللجنة برئا�س���ة 

الوكيل امل�ساعد لل�سحة الأولية منال العلوي.
وجاء القرار ا�ستنادا اإلى:” القانون رقم )15( 
ل�س���نة 2007 ب�س���اأن املواد املخ���درة واملوؤثرات 
العقلية، وعلى املر�س���وم رقم )67( ل�سنة 2017 
باإع���ادة تنظيم وزارة ال�س���حة، وعل���ى القرار رقم 
)17( ل�س���نة 2016 ب�س���اأن اإن�س���اء وت�سكيل جلنة 
تر�س���يد ����رصف وا�س���تخدام الأدوي���ة والعقاق���ري 

الطبية املخدرة”.

اختصاصات اللجنة
وكلف الوكيل اأع�س���اء اللجنة بدرا�سة النظام 
احلايل لو�س���ف و�رصف الأدوية والعقاقري الطبية 
املخ���درة ب���وزارة ال�س���حة واإع���داد تقري���ر بذلك 
يت�س���من نتائ���ج اأعماله���ا وتو�س���ياتها، وتعزيز 
مب���ادئ واأ�س����ص ال�س���تخدام الر�س���يد يف ����رصف 
وا�س���تخدام الأدوية املخدرة واقرتاح �س���بل احلد 

من الهدر يف ال�ستخدام.
اإل���ى جانب، مراجعة النظ���ام احلايل املتبع يف 
ا�س���تبعاد الأدوية املخ���درة املنتهية ال�س���احية 

اأو التالف���ة واآلي���ة التعام���ل مع الأدوي���ة املخدرة 
املفق���ودة واإعداد تقري���ر بذلك يت�س���من نتائج 

اأعمالها وتو�سياتها.
واأوجب القرار اأع�س���اء اللجنة باإن�س���اء قاعدة 
ت�س���مل بيان���ات ح���ول كمي���ات الأدوي���ة املخدرة 
وبيان���ات تداوله���ا ومع���دلت ا�س���تهاكها داخل 
وتقيي���م  ومتابع���ة  ال�س���حة،  وزارة  موؤ�س�س���ات 
ا�س���تخدام الأدوية املخ���درة يف الرعاية ال�س���حية 
الأولي���ة والثانوي���ة ب�س���ورة م�س���تمرة واق���رتاح 
الإج���راءات وال�سيا�س���ات الازم���ة بح�س���ب نتائج 
التقييم، ومراجعة الحتياجات ال�سنوية من املواد 
املخدرة لوزارة ال�س���حة قب���ل اإدراجها يف التقرير 
التقدي���ري ال�س���نوي للم���واد املخ���درة ململك���ة 
البحرين ورفعه اإل���ى الهيئة الدولية للرقابة على 

املخدرات.
وو�س���ع الآليات والإج���راءات الكفيلة باإحكام 
الرقاب���ة عل���ى ت���داول الأدوية املخ���درة وحتديد 

معدل ال�ستهاك لدى جميع اجلهات املذكورة.
اللجن���ة  اأع�س���اء  جمي���ع  الوكي���ل  وفر����ص 
مبراجعة بروتوكولت العاج املماثلة ودرا�س���تها 

بروتوك���ول  و�س���ع  يف  منه���ا  وال�س���تفادة 
املخ���درة  لاأدوي���ة  الأمث���ل  ال�س���تخدام 

وموؤ�رصات القيا�ص املنا�سبة.

توصيات الفريق
ويج���وز للجنة دعوة من تراه من ذوي 
اخلربة والخت�سا�ص حل�سور اجتماعاتها، 
ويتول���ى مق���رر اللجن���ة �س���ائر الأعم���ال 

الإدارية حتت اإ�رصاف الرئي�ص.
واوجب القرار باأن جتتمع اللجنة بن
اًء على دعوة من رئي�سها ب�سفة دورية 
مرة  كل �سهر اأو كلما دعت احلاجة لذل
ك، ويكون اجتماعاها �سحيحاً بح�سور 

اأغلبية الأع�ساء.
وال�����زم ال�����وك�����ي�����ل ب�����اأن ي�����ر
ف����ع ال����ف����ري����ق ت����ق����اري����ر دوري����ة 
لى  اإ تها  �سيا تو و لها  عما اأ ئج  بنتا
لتخاذ الازم نحوها،  الوزارة  وكيل 
وعلى املخت�سني تنفيذ هذا القرار.

• 	
�سورة �سوئية من التعميم

مروة خمي�س

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

اأكيا�س “ب�سل” تت�سبب يف غيبوبة وفقدان التوا�سل ل�سبعيني
اجلاين دفعه بقوة وت�سبب له باإ�سابات بليغة

ح���دث خ���اف ب���ني مواط���ن “72 عاًم���ا” 
وعام���ل اآ�س���يوي اجلن�س���ية يبي���ع اخل�رصوات 
والفواكه بال�س���وق املركزي مبنطقة املنامة، 
تبادل فيها الطرفان ال�سب يف م�سادة كامية 
بينهما، دفع الآ�س���يوي عل���ى اإثرها املواطن 
ا، ولذ  من �س���دره، ما ت�سبب ب�س���قوطه اأر�سً
اجلاين بالفرار، اإذ دخول ال�سبعيني يف غيبوبة 
مل ي�س���تيقظ منه���ا اإل بعد مرور حوايل �س���هر 
كام���ل، وفقد ب�س���بب تلك “الدفع���ة” قدرته 
على التوا�س���ل مع الآخرين والتعبري والنطق 
اأي�ًس���ا، وال�س���بب وجود اأكيا�ص ب�سل يف ممر 

ال�سوق.
ال�س���هود  اأح���د  ق���ّرر  الواقع���ة  وح���ول 
الآ�سيويني الذي كان برفقة اجلاين اأنه واأثناء 
تواج���ده يف منطقة ال�س���وق املركزي مبنطقة 
املنام���ة ح�رص اإليهم املجني علي���ه، الذي قام 
بتوجيه عبارات ال�س���ب وال�ستم اإليه، فتدخل 
زميله املتهم بينهم���ا، مما دفع املجني عليه 

اإلى اأن مي�سك بقمي�ص املتهم.
واأ�س���اف اأنه ورغبة من املته���م يف اإبعاد 
املجن���ي عليه عن���ه قام بدفعه، مم���ا اأدى اإلى 
�س���قوطه على الأر�ص، وعندما �ساهده مغمى 
علي���ه لذ بالف���رار م���ن املوق���ع خ�س���ية م���ن 

امل�سائلة القانونية.
وبعد نقل املجني عليه بوا�س���طة �سيارة 
الإ�س���عاف اإلى جمم���ع ال�س���لمانية الطبي، مت 
فح�س���ه من قبل الطبيب ال�رصعي، الذي اأثبت 
مبذكرت���ه اأن���ه بالط���اع على املل���ف الطبي 
اخلا�ص باملجني عليه، تبني له وجود اإ�س���ابة 
دماغي���ة �س���وحبت بك����رص �رصخ���ي وتكدم���ات 
واأنزفة اإ�س���ابية على �س���طح امل���خ، واأن هذا 
الو�س���ف الوارد ب���الأوراق الطبية ي�س���ري اإلى 
تعر�ص املجني عليه لإ�س���ابة ر�سية بالراأ�ص 
ا  حدثت من امل�س���ادمة بج�سم �سلب را�ص اأيًّ
كان نوع���ه، واأن ذل���ك جائ���ز احل���دوث نتيجة 
�سقوطه وارتطام راأ�سه بالأر�ص وفق الت�سور 

الوارد مبذكرة النيابة العامة.
وبعد مدة مت اإعادة توقيع الك�س���ف على 
املجن���ي علي���ه، وثب���ت بالتقري���ر الطب���ي اأن 
اإ�س���ابته بالراأ�ص هي اإ�س���ابة ج�سيمة ت�سببت 
يف وجوده يف حالة �س���به غيبوبة مع فقدان تام 
للتعبري اأو الت�س���ال مع الآخري���ن، وكذا عدم 
الق���درة على حتري���ك الأطراف، وه���و ما يعد 
يف حالته الراهنة عاهة ت�س���ل ن�سبتها الكلية 

املقدرة بحوايل 100 %.
وج���اء يف اأوراق الق�س���ية الت���ي تنظره���ا 
املحكم���ة املخت�س���ة يف اأنه كان ق���د ورد باغ 
للنياب���ة العامة من مركز �رصطة النعيم، مفاده 
ورود ب���اغ م���ن غرف���ة العمليات الرئي�س���ية 
م�س���مونه وجود �س���خ�ص ملقى عل���ى الأر�ص 
بال�س���وق املركزي، تبني اأنه �سخ�ص بحريني 
م���ن موالي���د الع���ام 1946، ح����رصت �س���يارة 
جمم���ع  ط���وارئ  اإل���ى  نقل���ه  ومت  الإ�س���عاف 
ال�سلمانية الطبي، وقّرر الطبيب حينها ب�سكل 
عاج���ل اإجراء عملي���ة جراحية ل���ه لوجود نزيف 

بالراأ�ص.
عل���ى  بالط���اع  اأن���ه  بالب���اغ  واأ�س���يف 
الكام���ريات الأمنية تبني قيام �س���خ�ص بدفع 
املجن���ي عليه وبالتح���ري حول هوي���ة اجلاين 
مت التو�س���ل لبيانات���ه، واأن���ه املتهم، كما مت 
التع���رف على ال�س���خ�ص ال���ذي كان برفقته، 
الذي تبني اأنه ال�س���اهد الآ�س���يوي الذي كان 

برفقة املتهم.
وبعد القب�ص على املتهم الآ�سيوي “28 
عاًم���ا” الذي كان متواجًدا يف م�س���كنه، اعرتف 
اأن ما ن�س���ب له م���ن اتهام �س���حيح، وبني اأن 
احلا�س���ل اأنه يف يوم 14 اأبريل 2018 بحوايل 
ال�ساعة 9:00 �س���باًحا، وحال تواجده بال�سوق 
املرك���زي كون���ه يعمل عل���ى حم���ل الأغرا�ص 
وتو�س���يلها للزبائ���ن، فقد ح�رص له �س���خ�ص 
بحرين���ي طلب من���ه اإزالة اأكيا�ص الب�س���ل من 

الطريق، فاأبلغه اأنه �سيحركها من مكانها.

وتاب���ع، اأن املجني عليه جتاذب مب�س���ادة 
كامي���ة مع �س���ديقه الآ�س���يوي -ال�س���اهد- 
فطلب منه الكف عن ذلك، اإل اأن املجني عليه 
اأم�س���كه من قمي�س���ه، فحاول اإبعاد يده عنه، 
ولكنه كان مم�سًكا بقوة بقمي�سه حتى متكن 

من اإزالة يده.
وب���ني اأنه بعد اإزالة ي���د املجني عليه عن 
قمي�س���ه قام بدفعه ما ت�سبب ب�سقوط الأخري 
عل���ى الأر����ص وغ���اب ع���ن الوع���ي، ويف تلك 
اللحظة خاف من امل�ساءلة القانونية فغادرت 

املكان وتوجه اإلى مقر �سكنه.
ولفت املته���م اإلى اأنه يف نف�ص اليوم مت 
القب����ص عليه، بعدما ح�رص اأف���راد ال�رصطة اإلى 
مقر �س���كنه، ومت اإحالته للنيابة العامة، التي 
قرر اأمامه���ا اأنه دفع املجني عليه بقوة ولكن 

لي�ست كل قوته اإذ دفعه بيد واحدة فقط.
ومبتابعة النيابة العامة للحالة ال�س���حية 
املجني علي���ه، تبني اأنه منوم بق�س���م العناية 
املرك���زة، كما اأف���ادت اإحدى املمر�س���ات اأنه 
يف حالة غيبوبة تامة منذ دخوله للم�ست�س���فى 
وحتى تاريخ املح�رص املخت�ص بهذه املتابعة، 

الذي كان بعد مرور 10 اأيام من الواقعة.
وثبت من خ���ال التقرير املع���د من قبل 
الطبيب ال�رصعي اأن املواطن املجني عليه قد 
تعر����ص اإلى اإ�س���ابة ر�س���ية بالراأ�ص واحلالة 
الإ�س���ابية �س���وحبت بك�رص يف اجلمجمة ونزيف 
على �س���طح امل���خ، الأمر الذي ي�س���تلزم فرتة 
ع���اج تزيد على 20 يوًم���ا، ومن املتعذر فنيًّا 
التكه���ن مبدى تطور احلالة م�س���تقبا، ولكن 
م���ن املرجح اأن���ه اإن مل يحدث له م�س���اعفات 
مميت���ة اأن يتخلف لديه عاهة م�س���تدمية يتم 
حتديدها وتقديرها عند عر�سه على الطبيب 
بعد 3 اأ�سهر من تاريخه، على اأن يرد الطبيب 
ال�رصع���ي كاف���ة م���ا ي�س���تجد م���ن اأوراق طبية 

و�سور اأ�سعة.
وورد للنياب���ة العام���ة بع���د م���رور حوايل 
�س���هر واحد م���ن الواقع���ة حم�رص م���ن الإدارة 
الأمني���ة ب�س���اأن ال�س���تعام عن حال���ة املجني 
عليه ال�س���حية، حي���ث اأفاد ق�س���م العناية اأنه 
مت نقل���ه اإلى اأحد الأجنحة، الذي اأفادت اإحدى 
املمر�سات فيه اأنه ل يوجد اأي حت�سن يف حالة 
املجني عليه ال�س���حية، ول زال فاقًدا للو�سع 

وغري م���درك ملا حوله، كما اأن���ه ل يتكلم، لذا 
تعّذر تدوين حما�رص له.

لك���ن وملتابع���ة احلال���ة ب�س���كل اأو�س���ح 
بالن�س���بة للنياب���ة العام���ة فقد توج���ه وكيل 
النيابة املحقق بالق�س���ية بنف�س���ه بعد مرور 
اأك���ر من �س���هرين عل���ى الواقع���ة اإلى جممع 
ال�س���لمانية الطبي، وذلك لا�ستعام عن حالة 
املجني عليه ال�س���حية وما ا�س���تجد بها، فتم 
اإعامه باأن املجني عليه مت نقله جلناح ثالث.

فتوجه وكي���ل النيابة اإلى ال�س���بعيني يف 
غرف���ة العاج، وهناك �س���اهده فاحًت���ا عيناه، 
فتكل���م مع���ه، اإل اأن الأخ���ري مل ي�س���تجب اإلى 
حديث���ه ومل ي���رد علي���ه باأي���ة كلم���ة، فطلب 
م���ن املمر�س���ة احلا����رصة برفقته جل���ب ملفه 
ال�سحي، التي قررت له اأن حالة املجني عليه 
اأ�س���بحت اأف�سل من ال�س���ابق وعليه مت نقله 
اإلى هذا اجلناح، كما قالت للمحقق اأن املجني 
عليه يعي حاليا القلي���ل مما يدور حوله لكنه 
ل ي�ستطيع التكلم ب�سبب اإ�سابته، فطلب من 
الق�سم التوا�س���ل معه يف حال ا�ستجدت حالة 

املجني عليه ال�سحية.
اإلى ذل���ك، اأحالت النياب���ة العامة املتهم 
للمحاكمة عل���ى اعتبار اأنه بتاري���خ 14 اأبريل 
2018، اعتدى على �سامة ج�سم املجني عليه 
البحريني واأف�س���ى فعل العت���داء اإلى حدوث 
عاه���ة م�س���تدمية دون اأن يق�س���د اإحداثه���ا، 
وذل���ك باأن قام بدفعه مما اأدى اإلى �س���قوطه 
عل���ى الأر�ص وت�س���بب ذلك باإ�س���ابة املجني 

عليه بعاهة م�ستدمية تقدر بن�سبة 100 %.
فنظرت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
باأولى جل�س���ات الق�سية، التي قررت تاأجيلها 
حت���ى جل�س���ة 10 �س���بتمرب، وذل���ك ملخاطبة 
مكت���ب وزير الع���دل لندب حم���ام للمتهم مع 
ا�س���تمرار حب�سه حلني اجلل�سة القادمة، بعدما 
اعرتف اأمامها اأنه دفع املجني عليه لكن دون 

اأن يق�سد اإحداث نتيجة فعله.

�سيًكا بـ15 األف دينار من دون ر�سيد �سنة ملدان بت�سليم “خملِّ�س” 
“اجلنائية الكربى” رف�ست ال�ستئناف

ق�س���ت املحكمة الكربى اجلنائية الثانية 
ا�ستئناف  برف�ص  ال�س���تئنافية(  )ب�س���فتها 
م���دان باإعطاء �س���يك بقيم���ة 15 األ���ف دينار 
ب���دون ر�س���يد لآخ���ر، ال���ذي كان عب���ارة عن 
اأتع���اب املجن���ي عليه ال���ذي اتف���ق معه على 
ا�س���تخراج �سجل جتاري ملقهى ومطعم با�سم 
امل�ستاأنف، وحكمت بتاأييد العقوبة ال�سادرة 

بحقه التي تق�سي بحب�سه ملدة �سنة واحدة.
امل�س���تاأنف  اأن  يف  التفا�س���يل  وتتمث���ل 
كان قد اأ�سدر �س���يًكا موقًعا من قبله و�سلمه 
للمجن���ي علي���ه بعدم���ا وقع كذل���ك على عقد 

بينهما، مفاده قيام الأخري بتخلي�ص اإجراءات 
تراخي����ص وتخلي����ص م���ا يلزم م���ن معامات 
يف وزارة البلديات، من اأجل ا�س���تخراج �س���جل 
جتاري اإلى مطعم ومقهى ل�س���الح امل�ستاأنف 
يف مدة ل تتجاوز 3 �س���هور، ول�س���مان �رصيان 
العقد �س���لم الأخري ال�س���يك مو�سوع الق�سية 
اإل���ى املجن���ي علي���ه، وايل بلغ���ت قيمته 15 
األ���ف دين���ار، وذل���ك حت���ى يتمكن م���ن اإنهاء 

الرتاخي�ص الازمة.
وعن���د حلول موع���د �رصف ال�س���يك تقدم 
املجني عليه اإلى البنك ل�س���حب قيمة ال�سيك 

ال���ذي بحوزت���ه، لكن���ه تب���ني ل���ه اأن ح�س���اب 
امل�ستاأنف لي�ص به ر�سيد كاف ل�رصف ال�سيك، 
فتوجه مبا����رصة اإلى مركز ال�رصطة وتقدم بباغ 

جنائي �سد املدان.
فاأحالت���ه النيابة العام���ة للمحاكمة بعدما 
اأ�س���ندت اإليه تهم���ة اأنه بتاريخ 5 اأغ�س���ط�ص 
2017، اأعطى ب�س���وء نية �س���يًكا للم�س���تفيد 
-املجن���ي عليه- م�س���حوًبا على اأح���د البنوك 
بقيم���ة 15 األ���ف دين���ار، وتب���ني عن���د حلول 
موعد الوفاء ب�رصف ال�سيك عدم وجود ر�سيد 
كاف قائم وقابل الت�رصف فيه، الذي ق�س���ت 

مبعاقبته حمكمة اأول درجة بعد نظر الق�سية 
باحلب�ص مل���دة �س���نة واحدة، وق���درت كفالة 
100 دينار لوقف التنفيذ حلني ال�ستئناف، 
واأم���رت باإحال���ة الدع���وى املدني���ة للمحكمة 

املخت�سة.
فلم يقبل امل�س���تاأنف بهذا احلكم وطعن 
علي���ه بال�س���تئناف، ال���ذي دفع اأمامه���ا باأن 
العق���د ين����ص عل���ى اأن يق���وم املجن���ي عليه 
بتنفيذ املعامات الازمة خال مدة 3 اأ�س���هر 
م���ن تاري���خ توقي���ع العق���د، اإل اأن���ه مل يلتزم 
بامل���دة املتفق عليه���ا، وكان من املفرت�ص 

اأن ي�س���بح العقد لغًيا، واأن يعيد ال�سيك مرة 
اأخ���رى اإليه لإخال���ه ببنود بالعق���د، كما دفع 
اأن تاريخ ����رصف ال�س���يك كان مرتبط بتنفيذ 
الأعم���ال املتف���ق عليه���ا يف العق���د املوق���ع 

بينهما.
لك���ن املحكم���ة ال�س���تئنافية بين���ت يف 
حيثيات حكمها اأن امل�ستاأنف مل يقدم جديًدا 
يف الدعوى، فلهذا ال�س���بب انتهت اإلى قبول 
ا�ستئنافه �سكا ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد 
احلكم امل�س���تاأنف بحقه، وكذلك الأمر باإحالة 

الدعوى املدنية اإلى املحكمة املخت�سة.
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تن�سر “البالد” على حلقات اأبرز ما يت�سمنه كتاب اأ�ستاذ علم االجتماع امل�ساعد بق�سم االجتماع بكلية 

االآداب يف جامعة البحرين اأحالم القا�سمي امل��س�م “ال�سيخ�خة الن�سطة: التحديات وامل�ؤ�سرات والتجارب 

الناجحة وتطبيقاتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي”.

واأعّد الكتاب ل�سالح املجل�س التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�س�ؤون االجتماعية يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. وذكرت القا�سمي بالف�سل الرابع من الكتاب اأن مقيا�س ال�سيخ�خة 

الن�سطة االأوروبي �سجل مراتب متقدمة لتجارب �س�ي�سرا وال�س�يد والدمنارك وفنلندا وه�لندا واململكة 

ال�س�يد م�ساعدتهم كي يعي�س�ا حياة طبيعية وم�ستقلة،  امل�سنني يف  اأه��داف رعاية  اأن من  املتحدة. وبينت 

وميكن للم�سنني الذين ال يزال�ن يعي�س�ن يف املنزل احل�س�ل على اأن�اع خمتلفة من الدعم جلعل احلياة 

اأ�سهل، وعلى �سبيل املثال تقدم جميع البلديات تقريًبا يف ال�س�يد وجبات جاهزة ميكن ت��سيلها اإىل املنازل.

ولفتت اإىل اأن �س�ي�سرا احتلت املرتبة االأوىل يف امل�ؤ�سر العام يف مقيا�س مراقبة ال�سيخ�خة العاملي لعام 

2015، ويعي�س فيها قرابة ربع ال�سكان الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاًما. وت�ستعر�س حلقة الي�م املن�س�رة 
بال�سحيفة التجربة ال�س�ي�سرية وال�س�يدية.

على النقي�ض من حالة اأفغان�ستان، فقد احتلت 
�س����ي�را املرتبة الأولى يف امل�ؤ����ر العام يف مقيا�ض 
مراقبة ال�س���يخ�خة العامل���ي لع���ام 2015، كما اأنها 
حتت���ل مرتبة عالي���ة يف جميع املج���الت. ويعي�ض يف 
�س����ي�را م���ا يق���رب من 24 % م���ن ال�س���كان الذين 
تزي���د اأعماره���م عن 60 عاًم���ا، تت�فر له���م جمم�عة 
من ال�سيا�س���ات والربام���ج املتعلقة ب� ‘ال�س���يخ�خة 
الن�س���طة’ وتعزي���ز القدرات وال�س���حة، وت�فري بيئة 
م�ؤاتي���ة لكب���ار ال�س���ن، بالإ�س���افة اإل���ى الَدعم الذي 

ي�فره الأهل والأ�سدقاء.
وبح�س���ب مقيا����ض مراقبة ال�س���يخ�خة العاملي، 
فاإن �س����ي�را حتت���ل املرتبة الأول���ى يف جمال البيئة 
التمكيني���ة، حي���ث تبلغ اأعلى ن�س���بة من الر�س���ا عن 
النق���ل العام يف منطقتها بن�س���بة )83 %( بني كبار 
ال�سن، واأعلى معدل من الرتباط الجتماعي الإقليمي 
بن�س���بة )91 %(، واحلري���ة املدنية بن�س���بة )93 %( 
ب���ني كبار ال�س���ن. وه���ي حتت���ل املرتب���ة الثانية يف 
املجال ال�س���حي، ويبلغ العمر املت�قع لل�س�ي�ريني 
83 عاًم���ا - ويق���ل بعاٍم واحد فقط ع���ن اليابانيني 
الذين يت�س���درون قائمة الأط�ل عم���ًرا يف العامل -، 
ويبلغ مت��س���ط العمر املت�قع عند ال����60 عاًما )25 
عاًما(، ومت��س���ط العمر ال�س���حي املت�قع عند ال�60 
)19 عاًما( والرفاه الذهني الن�سبي )97 %(. وحتتل 
�س�ي�را املرتبة الثانية يف جمال القدرة. وترجع هذه 

الزي���ادة بالتق���دم 8 مراتب عن العام املا�س���ي اإلى 
مراجعة بيانات التح�سيل التعليمي بني كبار ال�سن. 
اأم���ا تغطية املعا�س���ات فكانت بن�س���بة 100 % 
وثالث اأعلى ن�سيب فرد من الدخل الإجمايل الق�مي 

)54.762( دولر اأمريكي.
ويعي�ض يف �س����ي�را 1504 اأ�سخا�ض بلغ�ا �سن 
املائ���ة، وذلك بح�س���ب اآخر اإح�س���اء اأج���ري يف العام 
2014، كم���ا بلغ���ت ن�س���بة الأجانب الذي���ن جتاوزوا 
عامهم ال�س���تني يف العا�سمة َبرن الناطقة بالأملانية 
نح� 11 % من اإجمايل ال�س���كان، وهي ن�س���بة ُمقاربة 

للُمع���دَّل ال�طني.  اأطلقت املدين���ة م�روع “معاً نح� 
امل�ستقبل” الذي ي�ستهدف ال��س�ل اإلى نح� 2000 
ح  �س���خ�ض اأجنبي من كبار ال�سن فيها، والذين ل ُيَرجَّ
قيامه���م بالَبح���ث ع���ن املعل�م���ات امُلتاح���ة باللغة 
الأملانية. وَي�س���َمل ه���ذا العدد العّمال امل��س���ميني 
ال�س���ابقني من اإ�س���بانيا واإيطاليا، وكذلك الالجئني 
الذي���ن ت�اف���دوا على �س����ي�را يف ت�س���عينات القرن 
املا�س���ي هرًب���ا من ح���روب البلق���ان. ومع���روف اأن 
العديد من ه����ؤلء حافظ�ا على ثقافتهم ولغتهم يف 

اإطار جمتمعاتهم التي تت�سف برتابطها ال�سديد. 

وكان���ت بع����ض امل���دن التابع���ة لكانت����ن َبرن 
ب�س���منها العا�س���مة الفدرالي���ة الت���ي حتم���ل نف�ض 
ال�س���م، ومدن بييل/بيان ولنغنته���ال، قد اأُطَلقت 
ه���ذا امل����روع للمرة الأول���ى يف الع���ام 2014، بغية 
ُم�س���اعدة املهاجرين املتقدمني بال�سن يف ال��س�ل 
اإلى املعل�مات الر�س���مية املتاحة ب�س���اأن م�ا�س���يع 
كالتغذية، وال�س���حة العقلي���ة، والتاأمني الجتماعي، 
اخلدم���ات  جمم�ع���ة  عل���ى  واطالعه���م  والتقاع���د، 

املت�فرة لهم.
ومن بني التجارب الرائدة يف رعاية امل�سنني يف 
�س����ي�را تربز جتربة دور رعاية امل�س���نني، ومن بني 
هذه الدُّور، جِن�د دار “�سفابغ�ت” لرعاية امل�سنِّ�ني، 
ال�اقعة يف “ب�مبليز”، اإحدى �س�احي العا�سمة برن. 
وتتك���ّ�ن هذه الّدار من مبنًى ُم�ك���ّ�ن من 11 طابًقا، 
وكل طابق ميثل ِوحدة ت�سّم مطبًخا و�سال�ًنا وُغ�َرًفا 
مفردة واأخ���رى مزدوجة. ومتت مراعاة اخل�س��س���ية 
يف كل وح���دة، ففي الطابق التا�س���ع حيث ُت�قيم ع�ر 
�س���يدات اإيطاليات يف جناح خم�ّس�����ض، تت�ّف�ر فيه 

�ْي�ن، اأطِل�ق عليه ا�س���م “جناح  الراح���ة واله���دوء التامَّ
����ئ ِوفق���ا ملزاج  البح���ر الأبي����ض املت��س���ط”، وُه�يِّ
ُن�زلئ���ه ومبا يتنا�َس����ب مع من���ط احلي���اة الإيطالية. 
تقيم كل �س���يدة من ه�ؤلء ال�س���يدات امل�س���ّن�ات يف 
م�سكن اأُحادي ُم��ستقل، فيه غرفة و�رفة مطّل�ة على 
م�س���هد من م�س���اهد املدينة، ويف اأج����اء ف�لكل�رية 
مت��س���طية. اجلميع هنا يتح���دث الإيطالية وياأكل�ن 
“الالزاني���ا” واخلب���ز الأبي�ض، وي�س���اهدون حمّط�ات 
التلفزي����ن الإيطالية. وعلى اجلدران �ُس�����ر لبع�ض 
املدن الإيطالية: روما والبندقية وفل�رن�س���ا، وي�جد 
ِت�مثال ملرمي العذراء، بالإ�س���افة اإلى مكتبة ت�ُس����م 
جمم�ع���ة من روائع الِق��س����ض والرِّوايات مل�س���اهري 

الكّت�اب الإيطاليني.
خا�س���ة  رعاي���ة  دور  كذل���ك،  �س����ي�را،  ويف 
بامل�س���نني املدمنني، مثل دار “�س����لينا” يف مدينة 
�سبيت�ض )كانت�ن برن(، فهي واحدة من دور الرعاية 
يف �س����ي�را التي تقّدم الرعاية ال�سحية والجتماعية 

للمدمنني املتقّدمني يف العمر.

• دار �سفابغ�ت لرعاية امل�سنِّ�ني يف �س�ي�را	

ثالث اأعلى ن�سيب فرد من الدخل الإجمايل الق�مي

يعي�ض يف �س�ي�را 1504 اأ�سخا�ض بلغ�ا �سن املئة

  “$” تن�ر كتاب “ال�سيخ�خة الن�سطة” لأحالم القا�سمي )4(

م وجبات  بلديات السويد تقدِّ
للمسنين وتوصلها للمنازل... 

وربع السويسريين ستينّيون
• القا�سمي م�سلِّمة ن�سخة من الكتاب لرئا�سة جامعة البحرين	

اإعداد: را�شد الغائب

�شــوي�شـــرا الأولــــى مبــوؤ�شـــر مــراقبـــة ال�شيخــوخــة
الياباني�ن يت�سدرون قائمة الأط�ل عمًرا يف العامل

متويل رعاية م�شني ال�شويد من ال�رضائب واملنح احلكومية
يختار املتقاعدون بدء تلقي معا�سهم بني 61 و67 عاًما

�سكان ال�س�يد ي�س���يخ�ن ب�رعة، وت�فري رعاية 
جي���دة له����ؤلء امل�س���نني ي�س���بح ذا اأهمي���ة كب���رية 
ال�س����يديني  اأن العدي���د م���ن  ومتزاي���دة. �س���حيح 
امل�س���نني يف �س���حة جي���دة ومعظمهم يعي�س����ن يف 
منازله���م، ولك���ن البالد ت�س���تعد للم�س���تقبل بحيث 
يك����ن واحد م���ن كل اأربعة من ال�س����يديني يف عمر 

ال�65 اأو اأكرث. 
ومن ب���ني ال�س���كان البالغ عدده���م 9.8 ملي�ن 
ن�س���مة، هن���اك 20 % منه���م جت���اوزا �س���ن التقاعد 
املعي���اري البال���غ 65 عاًما. ومن املت�ق���ع اأن يرتفع 
ه���ذا العدد اإلى 23 % بحل����ل العام 2040. ويعترب 
مت��س���ط العمر املت�قع يف ال�س����يد م���ن بني اأعلى 
املعدلت يف العامل: 79.9 �سنة للرجال و 83.7 �سنة 

للن�ساء. 
ويف ال�س����يد، تبلغ ن�س���بة ال�س���كان الذين تبلغ 
اأعماره���م 80 �س���نة 5.2 %، وه� ما يزي���د قليال عن 
مت��س���ط الحت���اد الأوروبي البالغ 5.1 %. ول �س���ك 
باأن هذا ميثل عامل �س���غط كبري على اأي دولة لتبداأ 
يف ر�سم ال�سيا�س���ات والربامج املتعلقة بال�سيخ�خة 
الن�س���طة. وهذا ما �رع���ت فيه البلديات ال�س����يدية 
الت���ي تخطط للمناطق ال�س���كنية مبا يجعلها تت�افق 

مع احتياجات امل�سنني.
ومت����ل معظ���م رعاية امل�س���نني م���ن ال�رائب 
البلدي���ة واملنح احلك�مية. ويف الع���ام 2014، بلغت 
التكلف���ة الإجمالي���ة لرعاي���ة امل�س���نني يف ال�س����يد 
)12.7 ملي���ار دولر اأمريك���ي(، ولكن 4 % فقط من 
التكلفة مت مت�يلها من ر�س����م املر�سى. وتكاليف 
الرعاية ال�س���حية التي يدفعها امل�س���ن�ن اأنف�س���هم 
مدع�مة. وتختار املزيد من البلديات خ�سخ�سة اأجزاء 

من رعاية امل�سنني.
 ويف الع���ام 2013، قدم���ت الرعاي���ة اخلا�س���ة 
خدمات ل� 24 % من جميع امل�س���نني للح�س����ل على 
امل�س���اعدة املنزلية. وميكن جلميع امل�ستفيدين اأن 
يختاروا م���ا اإذا كان����ا يرغب�ن يف ت�فري امل�س���اعدة 
املنزلي���ة اأو ال�س���كن اخلا����ض م���ن قبل امل�س���غلني 
العامني اأو اخلا�سني.  وعلى الرغم من ذلك، تتحمل 
البلدية دائًما امل�س����ؤولية ال�س���املة عن جمالت مثل 
التم�يل وتخ�س���ي�ض امل�ساعدة املنزلية اأو مكان يف 
من�ساأة �سكنية خا�س���ة.  ومن اأهداف رعاية امل�سنني 
يف ال�س����يد م�س���اعدتهم كي يعي�س����ا حياة طبيعية 
وم�س���تقلة. وهذا ي�س���مل العي�ض يف منازلهم لأط�ل 

فرتة ممكنة. 
وميكن للم�س���نني الذين ل يزال�ن يعي�س�ن يف 
املنزل احل�س����ل على اأن�اع خمتلفة من الدعم جلعل 
احلي���اة اأ�س���هل. وعلى �س���بيل املثال، تق���دم جميع 
البلدي���ات تقريًبا يف ال�س����يد وجب���ات جاهزة ميكن 

ت��سيلها اإلى املنازل.
ويف الع���ام 2014، �س���اعد م�ظف���� امل�س���اعدة 
املنزلية ح�ايل 221،600 �س���خ�ض بعمر 65 �سنة اأو 
اأكرث. كما يقدم ما يقرب من ن�سف بلديات ال�س�يد 
وجبات م�س���رتكة لكبار ال�س���ن يف مراك���ز حمددة، يف 
حني ينظم عدد قليل من املجم�عات ال�س���غرية من 

امل�سنني اإلى فرق تطبخ وجباتهم اخلا�سة. 
وعندما يك�ن ال�س���خ�ض امل�س���ن غري قادر على 
التعامل م���ع متطلبات احلياة الي�مية، ميكنه تقدمي 
طلب للح�س�ل على امل�ساعدة من خدمات امل�ساعدة 

املنزلية املم�لة من البلديات.
وميك���ن للم�س���نني العاجزي���ن احل�س����ل عل���ى 

امل�س���اعدة على مدار ال�ساعة، مما يعني اأن الكثريين 
ق���ادرون عل���ى البق���اء يف منازله���م ط����ال حياتهم. 
وميكن اأي�ًسا ت�فري الرعاية ال�سحية والجتماعية يف 
منازلهم للمر�سى الذين يعان�ن من اأمرا�ض خطرية.
وتق���ّرر كل بلدي���ة معدلته���ا اخلا�س���ة لرعاية 
امل�س���نني. وتعتمد التكلفة على ع�امل مثل م�ست�ى 
امل�س���اعدة املقدمة اأو ن�عها ودخل ال�س���خ�ض. تبلغ 
التكلفة الق�س����ى للم�س���اعدة املنزلية والن�ساطات 
النهارية وبع�ض اأن�اع الرعاية الأخرى 1،772 كرونة 

�س�يدية يف ال�سهر.
وكبار ال�س���ن العاجزون م�ؤهل�ن اأي�ًسا خلدمات 
النق���ل يف �س���يارات الأج���رة اأو املركب���ات املكيف���ة 
خ�سي�س���ا لهم. وه���ذا اخليار مت���اح لأولئك الذين ل 
ي�س���تطيع�ن ال�سفر عن طريق و�س���ائل النقل العام 
العادي���ة. ويف العام 2014، مت اإجناز 11 ملي�ن رحلة 

من هذا القبيل يف جميع اأنحاء البلد.
وتقدم البلديات اأن�سطة نهارية للم�سنني الذين 
يحتاج�ن اإلى التحفيز واإعادة التاأهيل. وت�س���تهدف 

هذه الأن�س���طة يف املق���ام الأول امل�س���ابني باخلرف 
اأو الإعاقة الذهنية. وت�س���اعد هذه الأن�سطة النهارية 
الكثريي���ن على ال�س���تمرار يف حياتهم واأن�س���طتهم 

الي�مية.
وت�س���تمل عمليات ال�س���ليب الأحمر ال�س����يدي 
عل���ى زيارات للم�س���نني. ويق�م متط�ع� ال�س���ليب 
الأحمر بزيارة امل�س���نني الذين يعي�س�ن يف منازلهم 
اأو يف اأن�اع خمتلفة من امل�ساكن. قد ت�سمل الزيارات 
الدرد�س���ة واملحادثة اأو النزهة اأو مرافقة امل�سن يف 
زي���ارة للطبي���ب اأو امل�ست�س���فى. ويف كل عام يق�م 
متط�ع���� ال�س���ليب الأحم���ر بح����ايل 30 األ���ف زيارة 

للم�سنني.
ويحق جلميع امل�اطنني ال�س����يديني احل�س�ل 
على معا�ض تقاعدي بع���د التقاعد. وميكن اأن يختار 
النا�ض الب���دء يف تلقي معا�س���هم التقاعدي بني 61 
و67 عام���ا. ويف الفرتة م���ن الع���ام 2005 اإلى العام 
2014، زاد عدد ال�س�يديني العاملني الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 65 و 74 �س���نة بن�س���بة ت�سل اإلى 127 

%. ويبلغ مت��سط �سن التقاعد الي�م 64.5.
وبف�س���ل كل هذه اخلدمات والت�سهيالت حتتل 
ال�س����يد املرتب���ة الأولى عل���ى مقيا�ض ال�س���يخ�خة 
الن�س���طة الأوروب���ي يف املرتني اللت���ني طبق فيهما 
و2013  و2013،   2012 الع���ام  ب���ني  املقيا����ض 
و2015. ويف جم���الت املقيا����ض الفرعي���ة، حتت���ل 
ال�س����يد املرتب���ة الأول���ى يف املرحلت���ني يف جم���ال 
ت�ظي���ف كبار ال�س���ن، ويف جم���ال الق���درات والبيئة 
التمكيني���ة لل�س���يخ�خة الن�س���طة، وحتت���ل املرتب���ة 
الرابع���ة يف املرحلة الأول���ى، والثالث���ة يف الثانية يف 
جمال م�ساركة كبار ال�سن يف املجتمع، وحتتل املرتبة 
الثاني���ة يف املرحلة الأول���ى، والرابع���ة يف الثانية يف 
جمال ال�س���تقاللية واحلي���اة الآمنة وال�س���حية لكبار 

ال�سن.
اأم���ا على مقيا����ض مراقبة ال�س���يخ�خة العاملي، 
فاإن ال�س����يد حتت���ل املرتب���ة الثالث���ة عامليًّا. وهي 
حتتل املرتبة الأولى يف جمالت عديدة. ويحتل البلد 
املرتب���ة الأعل���ى يف جم���ال الق���درات )5( حيث يبلغ 
مع���دل الت�ظيف 73.6 %، وم�س���ت�يات التح�س���يل 
العلم���ي ب���ني كب���ار ال�س���ن 68.7 %. وه���ي حتت���ل 
املرتب���ة ال�ساد�س���ة يف جمال البيئ���ة التمكينية نظًرا 
لرتفاع م�س���ت�ى ر�سا كبار ال�س���ن عن ال�سالمة )73 
%( واحلري���ة املدني���ة )94 %( والنق���ل العام )65 
%(. كما اأنها حتتل مرتبة عالية يف جمال اأمن الدخل 
)7(، م���ع تغطية الدخل واملعا�ض التقاعدي بن�س���بة 
100 %، ومعدل فقر ال�س���يخ�خة )5.3 %( اأي اأقل 
مبق���دار 3 نقاط مئوية عن املع���دل الإقليمي. ويبلغ 
مت��س���ط العمر املت�ق���ع عند 60 )24(، ومت��س���ط 

العمر ال�سحي عند 60 )18(.

• اأحد مقار ال�سليب الأحمر ال�س�يدي	
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يرت�خى �ص���احب �لقر�ر �لإير�ين �أمام 
مو�صكو يف بحر قزوين وُيقّر بالتفاق �لذي 
عنى �أولويتها فيه مع �لدول �ل�ص���وفياتية 
�ل�ص���ابقة �ملت�ص���اطئة عليه، وعلى ح�صاب 
���ح  �مل�ص���الح �لإير�ني���ة مثلم���ا ف�ّس وو�صّ
�لكات���ب �لالم���ع �أمري طاه���ري يف مقالة له 
ن�ستها “�ل�سق �لأو�صط”، ويرت�جع �صاحب 
ذل���ك �لقر�ر �أم���ام �لإ�س�ئيلي يف �ص���وريا، 
ويعود �إل���ى �خللف يف �ل�ص���مال بعيد�ً عن 

“جبهة” �جلنوب و�حتمالتها!
�أم���ام �لرتك���ي يف �ص���وريا  ويرت�ج���ع 
�أي�ص���اً ول يج���د حرج���اً يف توزي���ع مو�قفه 
�ملتناق�ص���ة: م���ع �أنقرة �ص���ّد �لأكر�د ويف 
�ص���عيها �إل���ى �ص���مان �أمنه���ا �لقوم���ي يف 
�لد�خَل���ن �لعر�قي و�ل�ص���وري، و�ص���ّدها 
يف مو�ص���وع �ل�صلطة �لأ�ص���دية ومقاربتها 

�ل�صاملة للق�صية �ل�صورية!
ويرت�خى �أم���ام �لأوروبين يف حماولة 
تعوي����ض خ�ص���ائر �لتفّل���ت �لأمريكي من 
�لتف���اق �لن���ووي، و�لع���ودة �إل���ى �ص���رية 
�لعقوب���ات! ويتع���ب جه���ده ل���� “�إقن���اع” 
�لرو�ض بالتو�ّصط مع �صاكن �لبيت �لأبي�ض 
عّله يفلح يف جلم �صيا�ص���اته �لعد�ئية �إز�ء 
�إير�ن! بل ل ينزل يف بيانه �لديبلوما�ص���ي 
و�لفك���ري! �ملحاج���ج �ص���ّد �إلغ���اء �لتفاق 
�لن���ووي، حت���ت �ص���قف تقري���ع �لرئي����ض 
دونالد تر�مب لأنه “بالعمق” ل يعرف �أين 
تكمن م�صلحة بالده يف �ملنطقة! ويتجاهل 
“�لإجن���از�ت” �لت���ي حّققها �ص���لفه بار�ك 
�أوبام���ا! بل ل يرتك فر�ص���ة ممكنة مبا�سة 
وغري مبا����سة �إلّ ويحاول �نتهازها من �أجل 

حماولة تهدئة خو�طر تر�مب!
لكن���ه ه���و ذ�ت���ه �ص���احب �لق���ر�ر يف 
طه���ر�ن ل يع���رف �ص���يئاً �آخ���ر �إز�ء �أه���ل 
ت���ه” �لإ�ص���المية وجري�ن���ه �لعرب، غري  “�أُمَّ
�لغلو يف �لت�ص���لُّب و�إ�صهار �أ�صباب �لعد�ء: 
من �لع���ر�ق، �إلى �ليمن، �إل���ى لبنان... �إلى 
�لإمع���ان يف �لعتد�ء �ل�صيا�ص���ي و�لإعالمي 
و�لِقَيمي على �ململكة �لعربية �ل�ص���عودية 

حتديد�ً وخ�صو�صاً!. “�مل�صتقبل”.

في مألوف 
غريب! )1(

مل يرتك �ص���مو رئي����ض �ل���وزر�ء خليفة بن 
�ص���لمان حفظ���ه �هلل خي���ار�ً �أو خمرج���اً �أو ملفى 
يختب���ئ في���ه كل م���ن زور �ص���هادة تعليمية �أو 
��صرتى مباله ر�صالة ماج�ص���تري �أو دكتور�ه، �أو 
من �قتن�ض �لفر�ص���ة ولفق �ص���هادته ثم �حتل 
موقعاً �أو من�ص���باً �أو حتى وظيفة عادية مبكان 
م���ا بغري ح���ق وبالباطل، حان �لوق���ت للتعامل 
معه ولي����ض �أقل من �إعادت���ه ملكانه �لطبيعي، 
و�إذ� ج���ادل بادعاء �حلق بوظيفة و��ص���تكى من 
قطع �ل���رزق فعلى �لأقل و�ص���عه مبكان يليق 
ب�صهادته �حلقيقية وهذ� ظلم، فمكانه �لوحيد 
عل���ى �لر�ص���يف م���اد�م زور وح���رف و��ص���رتى 
�ل�ص���هاد�ت، توجيهات كرمية من �صمو رئي�ض 
�ل���وزر�ء، حي���ث �أ�ص���در �ص���موه �لأو�م���ر لإد�رة 
و�لتعلي���م،  �لرتبي���ة  �لع���ايل ووز�رة  �لتعلي���م 
وباملنا�ص���بة ح�ص���ن ما �أكد عليه وزي���ر �لرتبية 
�لأخ ماج���د �لنعيمي باأخذ هذ� �لقر�ر ماأخذ �جلد 
و�لتعام���ل معه مب���ا يعيد �لأمور �إلى ن�ص���ابها، 
و�أظ���ن �أن �آلفا من �ملزورين �صينك�ص���فون بل 
هناك ويا للهول ما �صيك�ص���ف عنه �لنقاب من 
ف�صيحة مل�صوؤولن ل �أ�صتبعد �أن يكونو� وكالء 

ووكالء م�ص���اعدين ونو�با و�ص���ورين و�ص���فر�ء 
وجتار� وم���در�ء وروؤ�ص���اء تنفيذي���ن وغريهم 
من عباد �هلل غري �ل�ص���احلن ممن �صولت لهم 
نفو�ص���هم �رت���كاب ه���ذه �حلماق���ة �لت���ي حان 

�لوقت لت�صديد فاتورتها.
لكن كل ما �أرجوه و�أخ�ص���اه حقيقة بالوقت 
نف�ص���ه هو �أن تتقاع�ض بع�ض �لإد�ر�ت وبع�ض 
�مل�صوؤولن بالدولة عن تطبيق هذ� �لقر�ر �لذي 
من �صاأنه ب�صط �حلق باملجتمع و��صرتد�د مكانة 
�ل�ص���هاد�ت خ�صو�صا �لعليا �لتي �أ�صبحت مثل 
�ل�ص���هادة �لبتد�ئية، فال تكاد تلتقي ب�صخ�ض 
تعرفه حق �ملعرفة بل تعرف عنه بالدته وغباءه 
وحتى ك�ص���له وخموله ثم تفاج���اأ بعد فرتة باأنه 
يحمل �ملاج�ص���تري �أو �لدكت���ور�ه، بل هناك من 
يدعي �أن �صهادته من بريطانيا رغم �أنه ل يجيد 
�للغة �لإجنليزية �ص���وى ب�صع كلمات ل تتجاوز 
�أ�ص���ابع �لي���د؟ هل هن���اك جامع���ات بريطانية 
مع���رتف بها متنح �لدكت���ور�ه بالعربية؟ يجوز! 
كما �أن هناك من �ختفى عن �ل�ص���احة �ص���هرين 
�أو ثالثة ث���م يفاجئك باأنه دكت���ور! و�أظن �أنكم 
تعرف���ون �لكث���ري م���ن ه���وؤلء �لأ�ص���خا�ض من 

حولك���م ول متلك���ون �إل �أن تنادوه���م بدكتور، 
�أنا �صخ�ص���ياً مل �أناد �أحد�ً �أ�صك فيه بهذ� �للقب 
و�أرى بعيني���ه �لريبة بل �لغ�ص���ب ورمبا يعرف 
ذلك، هذ� فقط ملجرد �ل�صك، فما بالك لو �أنني 

كنت متيقنا من ذلك؟
�أظ���ن �أن���ه حان �لوق���ت جدياً وب���كل �إ�س�ر 
لتنفيذ �أمر �ص���مو رئي�ض �ل���وزر�ء بهذ� �ملجال 
فقد طفح �لكيل وعل���ى وز�رة �لرتبية وديو�ن 
�خلدم���ة �ملدنية وهيئ���ة �لتقاع���د �إذ� كان قد 
��ص���تنفد منها على ح�صاب �صهادته �ملزورة �أن 
تعم���ل هذه �جلهات وغريها على ك�ص���ف هوؤلء 
وحما�ص���بتهم، و�إل �أعترب كل مت�ص���رت مع هوؤلء 
متو�طئ���ا معهم، لأنه ب�س�حة طفح �لكيل ولبد 
من نزع �لألقاب �مل�سوق���ة و�ملزورة و�لتي مت 
�س�وؤها حتى ل ي�صبح جمتمعنا فا�صد�ً بامتياز.

�ص���كر�ً �ص���مو رئي�ض �ل���وزر�ء فق���د �أعدت 
�لأم���ور لن�ص���ابها و�لباق���ي على �مل�ص���وؤولن 

بالدولة.

تنويرة: لو كان �لع�ص���ق حر�م���اً ملاذ� ُخلق 
�جلمال؟.

محمد المحفوظ

د. زهرة 
حرم

كلنا نخ�ص����ى على �أنف�ص����نا من 
�لخ����رت�ق؛ �خ����رت�ق �خل�صو�ص����ية، 
و�لنب�ض يف متعلقاتنا �ل�صخ�ص����ية! 
من منا مك�ص����وف متام����ا لالآخرين؟ 
ومن منا يرغب يف �أن يكون كذلك! 
�لكث����ريون عل����ى م�ص����توى �حلياة 
�لجتماعي����ة، يوؤكدون �أن �ص����يئن 
خا�ص����ن ممنوع �لق����رت�ب منهما؛ 
و�ملحفظ����ة؛  �خلا�����ض،  �لهات����ف 
�ص����جل عالقات����ك  يحم����ل  ف����الأول 
ورمب����ا  ور�ص����ائلك،  و�ت�ص����التك، 
خو�ط����رك وهو�ج�ص����ك، �أم����ا �لثاين 
فه����و �ص����جلك �مل����ايل، وبطاقاتك 
�لئتمانية و�لبنكية، كالهما خا�ض 
و�لثب����ور وعظائم  و�لوي����ل  و�سي، 
�لأمور مل����ن يتجر�أ على �مل�ص����ا�ض 

بهما!
�أو  بال�سي����ة  �لدع����اء  ه����ذ� 
�خل�صو�ص����ية – يف ظل �ل�صطحات 
�ل�سيعة – لالإمكانات �لتي تتو�فر 
عليه����ا هو�تفن����ا )�لذكي����ة ج����د�( 
هناك من يرد عليه، وُيفنده، ويعّد 
�أن �لخرت�ق �ص����هل ويف �ملتناول! 
و�لكالم يطول ح����ول ذلك، غري �أن 
هن����اك �خرت�َقا مل نلتف����ت �إليه، �أو 
رمب����ا مل ُنعره �هتمامنا، وهو �أ�ص����د 
و�أده����ى، وقد تكون ل����ه تد�عيات 
خطرة، خ�صو�ص����ا �إذ� جتاوز �لفرد 
�إلى �ملجتمع، ثم �لدول، لأهد�ف ل 

عّد لها ول ح�س! كيف؟ 
�خ����رت�ق  كلمت����ن:  يف  �إن����ه 
�مل�ص����اعر! هل فك����ر �أحدك����م يوًما 
�لت����ي  و�أحا�صي�ص����ه  عو�طف����ه  �أن 
يظن �أنها خا�ص����ة به؛ ق����د ُتر�قب، 
ويت����م تتبعها، �أو رمبا ت�ص����جيلها، 
و�خلروج مبلف متكامل عن طبيعة 
�صخ�ص����يته؛ ه����ل ه����ي م�ص����طربة 
عد�ئي����ة،  �أو  هادئ����ة،  �أو  نف�ص����ًيا، 
�إل����خ. هن����اك م����ن  �أو �جتماعي����ة... 
يرت�ص����د )�لاليكات( وعددها، ويف 
�أو �ل�ص����فحات، ولأي  �أي �ملو�ق����ع 

�لأ�صخا�ض تتجه، فهل ت�صدقون!
�إن����ك ل حتت����اج �إل����ى �حلدي����ث 
�أو  �أو معتقد�ت����ك،  �أف����كارك،  ع����ن 
توجهاتك، �أًيا كانت؛ فتتبع ب�صيط 
لك؛ ق����د يكون ك�ص����ًفا كام����ال! �إن 
تنقالتك عرب �ص����فحات �ل�صو�صال 
و�ملو�ق����ع  �ملختلف����ة،  ميدي����ا 
�لإلكرتونية كفيلة باإظهار ��صمك، 
وجن�ص����ك،  وعم����رك،  و�ص����ورتك، 
وحمل ولدتك، وح�صاباتك �لبنكية، 
ب����ل قيا�ص����ات بذلت����ك، بالط����ول 
و�لعر�����ض، ول �أجم����ل من����ك و�أنت 

توقع على �تفاقية �خل�صو�صية!
نعم؛ �حلديث عن �خل�صو�صية 
يط����ول؛ وهي ن�ص����بية يف مكان ما، 
�صبه ُمطلقة يف �آخر، مثل �حل�صابات 
�لبنكي����ة، �لتي ندعو� �هلل �أن تكون 
يف �أم����ان د�ئ����م! ولكن ه����ي �أهون 
عليك من �خرت�ق م�صاعرك، وكيف 
يفك����ر عقل����ك، فهذه �أمور خا�ص����ة 
حتى �لنخاع، و�ص����اربة يف �ص����ميم 
�خل�صو�ص����ية، ورغم ذل����ك، هناك 

من ي�صتبيحها!
وح����دك  تك����ون  ل  ق����د  نع����م، 
�صخ�ص����ية  كن����ت  �إذ�  �إل  �له����دف، 
مطلوبة بطريق����ة �أو باأخرى، ولكن 
هناك َمْن يجل�ص����ون خلف �صا�صات 
حو��ص����يبهم، وهو�تفهم؛ يقتفون 
�أثر �ص����عوب باأكمله����ا، �أو جماعات 
حتركاته����ا  يرت�ص����دون  معين����ة، 
باملليمرت، يف عمل خمابر�تي جديد 
من نوعه، بو��ص����طة �أجهزة ت�ص����مي 
نف�ص����ها “ذكي����ة”، حينها ت�ص����بح 
�جلهة �لت����ي تقف ور�ءه����ا �ملالك 
�ل�سعي ملعلوماتك �خلا�صة، فتبيع 
بال�ص����لوك،  وتتالع����ب  وت�ص����رتي، 
وينته����ي  و�لرغب����ات،  و�لإر�د�ت، 
�لأم����ر �إل����ى �لتحك����م �ملطل����ق بك، 
وبغريك... هكذ� بب�ص����اطة �صيخرج 

علينا �حلكام �جلدد!.

َتوقف... 
أنت ُمراقب!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

هناك جمموعة خطرية من �لأ�ص���ئلة، ولبد 
م���ن �لإجابة عنها، من �أين يح�ص���ل �لأ�ص���خا�ض 
�لذي���ن يت�ص���لون باملو�طنن وبال�ص���م على 
�أرقامه���م م���ن �أجل �لرتوي���ج ل�ص���لعة �أو خدمة 
تقدمه���ا �سكة م���ا؟ وهل هذ� �لت����سف قانوين 
�أم ل؟ و�أت�ص���ور �أنن���ي كتب���ت قب���ل ف���رتة عن 
هذه �لفو�ص���ى يف ع���امل �لت�ص���الت و�لإزعاج 
�لذي يتعر�ض له �لنا�ض، يف منت�ص���ف �لأ�صبوع 
�جلاري �ت�ص���ل بي �ص���خ�ض م���ن هاتف حممول 
خلت���ه يف �لبد�ية مو�طنا يري���د ن�س خرب �أو يريد 
�أن نكت���ب ع���ن م�ص���كلة، لكنني تفاج���اأت باأن 

�لأخ يعرف ��ص���مي “�آلو... �لأ�صتاذ �أ�صامة، �حنا 
�ل�سكة �لفالنية لل�ص���ياحة ولدين���ا عرو�ض لك 
خ�صي�ص���ا، ياري���ت ت�سفنا �ملكتب �أو �ص���نقوم 
باإر�ص���ال مندوبنا �إليك”، طبع���ا مل �أمهله كثري� 
“ووزعت���ه”، وقل���ت ل���ه �أن���ا م�ص���غول حالي���ا، 

�ملعذرة.
يف �لبد�ي���ة كان���ت تاأتين���ا �ملكامل���ات من 
حم���الت و����سكات حتلي���ة �ملياه، يري���دون من 
�ملو�طن “بالغ�صب” �أن ي�صرتي جهاز �لتحلية 
منه���م، وم���ع م���رور �لوق���ت �زد�دت �لعرو�ض 
�ملزعجة و�لت�ص���الت ب�ص���كل ل ميكن تخيله، 

هذ� يت�ص���ل في���ك ليدلل على رحلة �ص���ياحية، 
وذ�ك يت�صل ليدلل على “�صامبو جزيرة كريت 
�ليونانية”، و�آخر جلهاز ك�صف ومر�قبة �ل�صغط 
و�لذبحة �ل�ص���درية، ولئحة طويلةعري�ص���ة من 
�ملنتجات �لت���ي تفر�ض عل���ى �لنا�ض بطريقة 
وقحة ودون مر�عاة للخ�صو�صية، وكاأنها وكالة 

من غري بو�ب.
هل هن���اك جهات تق���وم بت�ص���هيل �أعمال 
ه���وؤلء �ملزعج���ن وتعطيهم �أرق���ام هو�تفنا؟ 
نريد �لتو�ص���ل �إل���ى معادلة ح�ص���ابية لقيا�ض 
ه���ذه �لق�ص���ية �لتي �أ�ص���بحت بالفع���ل مقلقة 

وكاأن هن���اك م���ن ي�ص���ع �أقمار� �ص���ناعية فوق 
بيوتنا، كيف تتدفق �أرقام �ملو�طنن �إلى هذه 
�ل�سكات و�ملحالت وما هو دور قطاع �لت�صالت 
وه���ل هناك قو�نن ولو�ئح؟ نري���د �أن نفهم... 
ه���ل ما يقومون به قانوين �أم غري قانوين؟ و�إذ� 
كان قانوني���ا ملاذ� و�لعك�ض، فاملو�طن تكفيه 
ال�س���غوط النف�س���ية واالجتماعي���ة واملط���ارق 
�لتي تهوي على ر�أ�ص���ه كل يوم، فنزيده �أي�صا 
بهذه �لت�ص���الت �ملزعجة �لتي تنخر م�ص���امعه 
يف كل وق���ت دون مر�عاة حرم���ة �لنا�ض و�آد�ب 

�ل�صتئذ�ن!.

أوقفوا االتصاالت
التي ال تراعي حرمة الناس

��ص����تطالعات �لر�أي �لت����ي جترى بن �آن 
و�آخر تعد من �أف�ص����ل �لأ�صاليب �لتي ميكن 
من خاللها �لتعرف عل����ى ر�أي �ملو�طنن يف 
�لق�ص����ايا �مل�ص����ريية ويف ما مي�����ض حياتهم 
ب�ص����فة خا�ص����ة وتقيي����م ما يج����ري حولهم، 
كما �أّنها ت�ص����عنا وجها لوجه �أمام �ل�ص����ورة 
�حلقيقية وعلى �أ�صا�ص����ها نقول ملن �أح�صن 
�أح�ص����نت ومل����ن تقاع�����ض �أنت ل�ص����ت جدير� 
بالثق����ة، يف �لأ�ص����بوع �لفائت �أج����رت �إحدى 
�ل�ص����حف �ملحلي����ة ��ص����تطالعا للتعرف على 
ر�أي �لنا�ض يف �أد�ء �أع�ص����اء �ملجل�ض �لنيابّي، 
كان����ت �لنتائ����ج معربة ع����ن �لو�قع ب�ص����دق 

فغالبي����ة �لآر�ء قالت ب�س�ح����ة “لن ننتخبهم 
مرة ثاني����ة”، و�ملعنى �ل����ذي توؤكده �لعبارة 
�أّن �لنو�ب ل ميثلوننا ول ينقلون هو�ج�ص����نا 
ل  ب����ل  و�لإن�ص����انية  �ملعي�ص����ية  وق�ص����ايانا 

يحملون همومنا �أ�صالً، لقد خيبو� �آمالنا. 
�إّن كل ما يتذكره �ملو�طن من �ل�صنو�ت 
�لأربع �ل�ص����الفة من عمر �ملجل�ض �لنيابّي �أنه 
مل يتحق����ق �إجناز حقيقي و�حد، و�لف�ص����يحة 
�لك����ربى �أّن �ل����دورة �لربملاني����ة �نتهت ومل 
ي�ص����عر �ملو�ط����ن بوج����ود �أحد م����ن �لنو�ب، 
ولي�ض هناك �أف�صل مما عرّب عنه �ملو�طنون 
جت����اه ممثليه����م، �إذ ق����ال �أحد �مل�ص����اركن 

“�إّن جترب����ة �ملجل�����ض �حلايل هي �لأ�ص����عف 
من ب����ن �ملجال�ض �لنيابي����ة منذ عام 2002 
وحت����ى �لي����وم”، بينم����ا كان ر�أي مو�طن �آخر 
“كل �لت�سيعات �ل�ص����ادرة عنه يف �ل�صنو�ت 

�لأخرية مل تكن يف �صالح �ملو�طن”.
�أن تقاب����ل نتائج �ل�ص����تطالع بالتجاهل 
و�لنزع����اج م����ن بع�����ض �لربملاني����ن لي�ض 
مفاجاأة لنا بزعم �أّن �لنتائج �لتي �أ�صفر عنها 
�ل�ص����تطالع ل تعك�ض بال�سورة ر�أي �ل�صارع 
�لبحرين����ّي، فالعين����ة ل تتج����اوز �أربعة �آلف 
�ص����خ�ض يف حن �أّن �لكتلة �لناخبة 424 �ألف 
�صوت... لقد تنا�صى هوؤلء �أّن �ل�صتطالعات 

ب�ص����كل عام و�ص����يلة يتم �عتمادها يف جميع 
بل����د�ن �لعامل، وتعد موؤ�����س� حقيقيا لقيا�ض 
�جتاه����ات �لر�أي �لعام، �إذ لي�ض من �ملعقول 
�لتع����رف على ر�أي مئات �لآلف يف ��ص����تفتاء 
�أو ��ص����تبانة! وكان بودن����ا �أن ن�ص����ّدق �ل����رد 
�ل�صادر عن �أحد �لنو�ب باأّن “�أغلبية �ل�صارع 
�لبحرين����ّي تقدر �لدور �لذي قام به �ملجل�ض 
خالل �ل�صنو�ت �لأربع �ملن�سمة، �إننا عملنا يف 
حدود �ملعق����ول وكانت �لتحديات كبرية”!، 
�أّما �ل�ص����بب فاإنه بب�ص����اطة �أنه كان بال دليل 

عملّي ي�صنده وبالتايل ل قيمة له.

ال إلعادة انتخابهم

علي
 نون

تسديد فاتورة 
الشهادات المزورة

  نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

    ومضة قلم

باإلذن

sm.adnan56
@hotmail.com

 َوْخـَزُة ُحب 



اللرية الرتكية ترتفع قليال
الل���رية  ارتفع���ت  روي���رتز:   - ا�س���طنبول 
الرتكي���ة قليالً مقابل الدوالر يف تعامالت هزيلة 
اأم����س الثالث���اء، متجاهل���ة تعليق���ات الرئي����س 
االأمريك���ي دونالد ترام���ب التي ا�س���تبعد فيها 
مقاب���ل  لرتكي���ا  مطال���ب  اأي  عل���ى  املوافق���ة 
االإف���راج عن ق�س اأمريكي حمتجز. ويف مقابلة مع 
رويرتز يوم االإثنني، ق���ال ترامب اإنه غري مهتم 
باأن يلح���ق موقفه ال�س���ارم اأ�رضاًرا باالقت�س���اد 
االأوروب���ي واقت�س���ادات االأ�س���واق النا�س���ئة يف 

نهاية املطاف.
وارتفعت العملة الرتكية اإلى 6.0700 لرية 
للدوالر بحلول ال�ساعة 0500 بتوقيت جرينت�س.

امل�رضف املركزي يلغي ترخي�س بنك الكويت واآ�سيا

اأ�س���در حمافظ م�رضف البحرين املركزي ر�سيد املعراج هذا االأ�س���بوع قراًرا يلغي مبوجبه الرخ�سة 
املمنوحة لبنك الكويت واآ�سيا.

وج���اء يف القرار “يلف���ى ترخي�س بنك جملة تقليدي ل� )بنك الكويت واآ�س���يا/ معفاة( واملمنوح يف 
العام 1980 حتت ال�س���جل التجاري رقم 11177. وت�س���ري بيانات ال�سجل التجاري اإلى اأن البنك ي�ساهم 
فيه م�س���تثمرون بحريني���ون وكويتيون براأ�س مال �س���ادر ق���دره 30 مليون دوالر اأ�س���رتايل )نحو 22 
مليون دوالر(، اإذ تبلغ اال�س���تثمارات البحرينية يف البنك نحو 5 ماليني دوالر اأ�س���رتايل. وت�س���م قائمة 
امل�ساهمني يف البنك م�رضفيني حمليني هما بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني وذلك بن�سبة 
8.3 % لكل منهما، يف حني ت�ساهم فيه 10 بنوك وموؤ�س�سات كويتية خا�سة وحكومية، منها املوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات االجتماعية الكويتية، وال�رضكة الدولية الكويتية لال�ستثمار، والبنك االأهلي الكويتي.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

 علي الفردان

املحرر االقت�صادي

ي������ج������ب ت�������وف�������ري ال�������������س������اح������ن������ات ب��������ك��������ام��������ريات ال����������رج����������وع ل���ل���خ���ل���ف
ال�������س���ري ال�����������رضع�����ة وخ��������ط  ج�����ه�����از يف ك������ل م����رك����ب����ة حل����ف����ظ م����ع����ل����وم����ات 

“املوا�صالت”: 20 عاًما عمر ال�صاحنة االأق�صى لرتخي�ص “نقل الب�صائع”
مينع على ال�رضكات اإيقاف املركبات بالطرق العامة واملناطق ال�سكنية

واالت�س���االت  املوا�س���الت  وزارة  ح���ددت 
ا اأعلى ملودي���الت املركبات من اأج���ل التاأهل  ح���دًّ
للح�سول على ترخي�س نقل الب�سائع، وذلك ب� 15 
عاًما، اإذ لن ت�سدر بطقات الت�سغيل اإذا كان �سنة 
�سنع ال�سيارة اأكرث من هذه املدة، كما حددت 20 

عاماً حداً اأق�سى للرتخي�س يف كل االأحوال.
واأ�سدر وزير املوا�س���الت واالت�ساالت كمال 
اأحمد هذا االأ�سبوع قراًرا ي�سع فيه نظاًما لرتخي�س 
نقل الب�ضائع، وقد احتوى القرار على �رشوط على 
ال�رضكات من اأجل اأن حت�سل على الرخ�س، اإذ منح 
القرار �سنة كاملة للتنفيذ، اأي بحلول 6 اأغ�سط�س 

.2019
وج���اء يف الق���رار اأن���ه ال يقل ع���دد املركبات 
الداخل���ي  النق���ل  ن�ض���اط  ملزاول���ة  املخ�ض�ض���ة 
للمرخ����س به عن 5 �س���يارات وال يزيد عن 20، يف 
حني و�ض���عت �ضقًفا لن�ض���اط نقل الب�ضائع خارج 

البحرين باأن ال يتجاوز 25 مركبة.
كما اأعط���ى الق���رار لل�رضكات احل�س���ول على 
رخ�س اإ�سافية فوق ال�سقف امل�سموح لها، وذلك 
وفق طلب يحدد فيه، حاجة املرخ�س له يف زيادة 
املركبات ووجود ما يفيد من ذلك من عقود عمل 
مع املوردين، وك�س���ف بعدد ال�سائقني والتقرير 
امل���ايل، اإذ يتم ال���رد على طلب���ات ال�رضكات خالل 

15 يوًما، اإذ يتم التحقق من مالئمة الطلب لواقع 
قط���اع النق���ل بالبحري���ن وتاأثريه عل���ى االزدحام 

املروري والبيئة وغريها من االعتبارات.
وا�س���رتطت الوزارة اأن تكون املركبة يف حالة 
فنية �سليمة، واأن ال يكون م�سى على �سنعها عند 

طلب بطاقة الت�س���غيل 15 عاًم���ا، ويف كل االأحوال 
ال يج���وز الرتخي�س للمركبة بعد مرور 20 عاًما من 

�سنة ال�سنع.
واأ�س���ارت وزارة املوا�س���الت اأنه���ا �س���تحدد 
اأبعاد املركبات وفًقا لال�سرتاطات ال�سادرة بهذا 

ال�ساأن من قبل الوزارة.
وجاء من بني اال�سرتاطات والتجهيزات التي 
يجب عل���ى املركب���ات التي تعم���ل يف جمال نقل 
الب�س���ائع التزود بها، هو جه���از حلفظ معلومات 
ال�رضع���ة و�س���اعات العمل وف���رتات التوقف وخط 

ال�س���ري، اإلى جان���ب تزويدها بكام���ريات من اأجل 
الرج���وع للخلف و�رضائ���ط جانبية عاك�س���ه ومطفاأة 

حريق اثنتني.
كم���ا تن���اول الق���رار نق���ل امل���واد اخلط���رة 
والتزام���ات املرخ�س لهم يف جمال نقل الب�س���ائع 
ا، اإلى جانب نقل الب�سائع املربدة  داخليًّا وخارجيًّ

ونقل احليوانات احلية.
وحددت الوزارة كذل���ك يف قرارها، التزامات 
املرخ����ص له���م مب���ا فيه���ا ����رشوط اأماك���ن اإيواء 

ال�ساحنات.
كم���ا األزمت وزارة املو�س���الت ����رضكات نقل 
الب�س���ائع، باأن تعني م�س���ئوالً عن االأعمال الفنية 
واالإداري���ة، يتمت���ع باخلربة العملي���ة الالزمة، على 
اأن مي�س���ك �س���جالً منتظًما يدون فيه كافة بيانات 

العقود بعمليات النقل.
كما ا�سرتطت الوزارة توفري �سائقني لقيادة 

املركبات يف رحالت النقل الدويل. 
كم���ا منع وزارة املوا�س���الت يف ق���رار تنظيم 
ن�ض���اط نق���ل الب�ض���ائع، عل���ى ال����رشكات اإيق���اف 
املركب���ات يف امل�ض���تخدمة يف الن�ض���اط يف الطرق 
العام���ة ويف االأحياء ال�س���كنية، كم���ا منعت قيادة 
ال�س���ائق للمركب���ة اأكرث من 8 �س���اعات م�س���تمرة 
يف ي���وم العمل الواح���د، اإذ األزم���ت كل مرخ�س له 
ت�ض���جيل �ض���اعات القيادة يف ن�ضاط نقل الب�ضائع 

الدويل.

النفط يرتفع و�صط توقعات ب�صح املعرو�ص يف اأمريكا
العراق ينوي طلب اإعفاءات اأمريكية للعقوبات االقت�صادية على اإيران

وفد يزور وا�سنطن لطرح املبادرة

بغداد – رويرتز: قال م�سوؤولون باحلكومة والبنك 
املرك���زي يف العراق اإن اقت�س���اد الب���الد يرتبط باإيران 
ارتباًط���ا وثيًقا للغاي���ة اإلى حدٍّ اأن بغداد �س���تطلب من 
وا�س���نطن ال�س���ماح لها بعدم التقيد ببع�س العقوبات 

االأمريكية املفرو�سة على جارتها طهران.
وقّرر الرئي����س االأمريكي دونال���د ترامب يف وقت 
�س���ابق من العام اجلاري ان�سحاب الواليات املتحدة من 
اتف���اق دويل يهدف اإلى تقييد برنام���ج اإيران النووي، 

واأعاد فر�س عقوبات جتارية على طهران.
وقال���ت وا�س���نطن اإن هن���اك عواقب �س���تواجهها 

الدول التي ال حترتم العقوبات.
واالآن، بات���ت بغ���داد يف موق���ف �س���عب. فالعراق 
ي�س���تورد اإم���دادات مهم���ة م���ن حليفت���ه اإي���ران، لكن 
الواليات املتحدة وهي حليف رئي�سي اآخر لبغداد تقدم 

له امل�ساعدات والتدريبات االأمنية.
و�سيمثل طلب بغداد لالإعفاء من العقوبات تغرًيا 
���ا يف االأ�س���اليب ال�سيا�س���ية الت���ي يتبعه���ا رئي�س  مهمًّ
ال���وزراء العراق���ي حي���در العب���ادي. وق���ال العبادي يف 
البداية اإن بغداد �س���تحرتم كافة العقوبات االأمريكية، 

لكنه واجه انتقادات حادة من خ�سومه.
واأبلغ امل�سوؤولون “رويرتز” اأن وفًدا �سي�سافر اإلى 
وا�سنطن لطلب اإعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم 

مل يف�سحوا عن موعد الزيارة.
وقال م�سوؤول بالبنك املركزي العراقي ”احلكومة 
تخطط لطلب اإعفاء من وا�سنطن. �سيحدث هذا قريًبا“.

وامتنع م�سوؤول يف مكتب العبادي عن التعليق.
وذك���ر م�س���وؤول ب���وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة اأن 
الوزارة تبحث ال�سيا�س���ة االإيراني���ة مع �رضكائها يف اأنحاء 

العامل.
واأ�ساف امل�سوؤول ”قدمنا نف�س الر�سالة اإلى جميع 
ال���دول يف الع���امل، وه���ي اأن الرئي�س ق���ال اإن الواليات 
املتحدة ملتزمة التزاًما كامالً بتطبيق جميع عقوباتنا“.

”الع���راق بل���د �س���ديق و�رضي���ك مه���م  واأ�س���اف 
للوالي���ات املتحدة، ونحن ملتزمون ب�س���مان ا�س���تقرار 

العراق وازدهاره“.
ويخ�سى امل�س���وؤولون العراقيون من حدوث نق�س 

يف �س���لع اأ�سا�س���ية اإذا التزمت بغداد بجميع العقوبات. 
فق���د ي�س���بب ذلك ا�س���طراًبا �سيا�س���يًّا يف وقت دقيق 

ت�سهده ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية.
وي�س���تورد الع���راق جمموعة كبرية من ال�س���لع من 
اإيران، ت�س���مل االأغذي���ة واملنتجات الزراعي���ة واالأجهزة 

املنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار ال�سيارات.
وبلغت قيمة الب�س���ائع التي ا�ستوردها العراق من 
اإي���ران نحو �س���تة ملي���ارات دوالر يف االثني ع�رض �س���هًرا 
املنتهي���ة يف مار����س  2018، مبا ميث���ل نحو 15 % من 

اإجمايل واردات العراق يف 2017.
كما اأن هناك عقوًدا للطاقة بني البلدين ت�س���اهم 
يف التج���ارة الت���ي بل���غ حجمه���ا 12 ملي���ار دوالر العام 

املا�سي.
ويقول امل�سوؤولون اإنهم يطلبون من كل وزارة اأن 
ت�س���ع قائمة بالواردات ال�رضورية لالقت�ساد العراقي. 

و�سيجري طلب اإعفاءات لتلك ال�سلع.
وا�ستهدفت العقوبات االأمريكية التي دخلت حيز 
التطبيق يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري جتارة اإيران 
يف الذه���ب وغريه من املعادن النفي�س���ة، وم�س���رتيات 
طهران م���ن ال���دوالر االأمريك���ي وقطاع ال�س���يارات يف 

البالد. و�سيبداأ �رضيان بقية العقوبات يف نوفمرب.
كان العب���ادي ق���ال اإن الع���راق �س���يظل يح���رتم 
املطلب اخلا�س مب�س���رتيات ال���دوالر االأمريكي، الذي 

ميثل جزًءا رئي�س���يًّا من العقوبات واأحد املطالب االأكرث 
�س���عوبة عل���ى ال����رضكات، يف �س���وء �س���فقات الطاقة 

وغريها من االتفاقات التجارية الكبرية.
ويعني هذا اأنه ال ميكن للبنوك واحلكومة العراقية 

الدفع حلكومة اإيران اأو كياناتها بالعملة االأمريكية.
وق���ال م�س���وؤول بالبن���ك املرك���زي اإن البن���ك وّزع 
حتذي���ًرا عل���ى امل�س���ارف اخلا�س���ة لاللت���زام باحلظ���ر 
املفرو����س عل���ى التعامالت بال���دوالر لكنه �سي�س���مح 

باإجراء التعامالت باليورو.
واأراد عدد من الدول االأوروبية، من بينها فرن�س���ا 
الوالي���ات املتح���دة  اأن تلت���زم  واأملاني���ا،  وبريطاني���ا 
باالتف���اق الن���ووي العاملي. ويعكف االحت���اد االأوروبي 

على احلفاظ على التجارة مع اإيران.
توؤثر العقوبات ب�س���فة خا�سة على ال�رضكات التي 
جتري عملي���ات يف الواليات املتحدة. وق���ال ترامب اإن 
اأولئ���ك الذين يجرون اأن�س���طة يف اإيران لن ي�س���تطيعوا 

القيام باأن�سطة يف الواليات املتحدة.
���ا يف بغداد ق���ال اإن معظم  لكن دبلوما�س���يًّا غربيًّ
ال����رضكات اخلا�س���ة يف الع���راق ل���ن تت����رضر ن�س���بيًّا من 
العقوب���ات. وق���ال ”الكث���ري م���ن ال����رضكات العراقي���ة 
لي����س لها ا�س���تثمارات اأمريكية، وال تتعام���ل بالدوالر 
االأمريكي. تلك )ال�رضكات( مبقدورها موا�سلة التعامل 

مع اإيران دون م�سكالت“.

يف  النف���ط  اأ�س���عار  ارتفع���ت 
وقت م���ن املتوقع فيه اأن ت�س���هد 
اأ�س���واق الوقود االأمريكية �سحا يف 
املعرو����س، يف ح���ني م���ن املنتظر 
االأمريكي���ة  العقوب���ات  ت���وؤدي  اأن 
الو�س���يكة على اإيران اإلى تقلي�س 

اإمدادات االأ�سواق العاملية.
االآجلة خلام  العق���ود  وارتفعت 
غرب تك�س���ا�س الو�سيط االأمريكي 
ت�س���ليم �س���بتمرب 27 �س���نتا اأو م���ا 
يع���ادل 0.4 % اإل���ى 66.70 دوالر 
للربمي���ل. وينته���ي ت���داول العقد 

اليوم.
االآجل���ة خل���ام  العق���ود  وزادت 
القيا�س العاملي مزيج برنت خم�سة 
�سنتات اإلى 72.26 دوالر للربميل.
وبلغ���ت خمزون���ات املنتج���ات 
بالوالي���ات  املك���ررة  النفطي���ة 
وزي���ت  الدي���زل  مث���ل  املتح���دة 
التدفئة اأدنى م�ض���توى لها يف مثل 
هذا الوقت من العام يف 4 �سنوات.

ياأت���ي ذل���ك قبيل ف���رتة ذروة 

الطلب على تلك االأنواع من الوقود.
وخارج الواليات املتحدة، تركز 
االأ�سواق على العقوبات االأمريكية 
على اإيران التي �ست�ستهدف قطاع 
النفط االإيراين اعتبارا من نوفمرب.

االثن���ني  وا�س���نطن  وعر�س���ت 
11 ملي���ون برميل م���ن النفط من 
اال�سرتاتيجي  البرتويل  االحتياطي 
االأول  ب���ني  الف���رتة  يف  للت�س���ليم 
م���ن اأكتوبر اإل���ى 30 نوفمرب، وقد 
اأث���ر  يب���دد النف���ط امُلف���رج عن���ه 
املتوقع���ة  االنخفا�س���ات  بع����س 
العقوب���ات  االإم���دادات نتيج���ة  يف 

االأمريكية على اإيران.
يتوق���ع  للعقوب���ات،  ونتيج���ة 
بن���ك بي.اإن.ب���ي باريبا الفرن�س���ي 
البلدان  اإنت���اج منظم���ة  انخفا����س 
امل�س���درة للب���رتول )اأوبك(، التي 
ت�س���م اإي���ران، م���ن 32.1 ملي���ون 
يف  املتو�س���ط  يف  يومي���ا  برمي���ل 
2018 اإل���ى 31.7 ملي���ون برمي���ل 

يوميا يف 2019.
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ترامب ينتقد رئي�س الحتياطي الفدرايل لرفعه معدلت الفائدة
 عينه قبل اأ�صهر يف املن�صب

وا�ص���نطن - اف ب: وج���ه الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب يف الأيام الأخرية انتقادات عديدة 
اإلى رئي�س الحتياطي الفدرايل الأمريكي جريوم 
باول ال���ذي عينه قبل اأ�ص���هر يف هذا املن�ص���ب، 
واتهم���ه باأن���ه يعق���د عمله ع���ر زي���ادة معدلت 

الفائدة.
وك���رر ترام���ب ه���ذه النتق���ادات الثنني يف 
مقابل���ة مع وكالة روي���رز رف�س خالله���ا تاأكيد 
تاأييده ل�ص���تقاللية املوؤ�ص�صة التي تقوم مبهام 
البنك املركزي، وه���و موقف ميكن اأن يثري قلق 
اأ�ص���واق املال. وقال “ل�صت �ص���عيدا جدا بزيادة 

معدلت الفائدة، ل ل�صت �صعيدا بذلك”.
وردا على �صوؤال عما اإذا كان يوؤيد ا�صتقاللية 
“اأوؤم���ن  ترام���ب  ����رح  الف���درايل،  الحتياط���ي 

باحتياطي فدرايل يفعل ما هو منا�صب للبالد”.
الأوروب���ي  الحت���اد  اأي�ص���ا  ترام���ب  واته���م 
وال�ص���ني بالتالع���ب بعملتيهم���ا م�ص���ريا اإلى اأن 
بكني ت�ص���عف الي���وان لتخفيف تاأثري الر�ص���وم 

اجلمركية الأمريكية.
وبعد هذه الت�ريحات �ص���جل الدولر تراجعا 

الثالثاء يف اآ�صيا.
وخالل ع�صاء جلمع اأموال اجلمعة، قال ترامب 
اإنه كان يتوق���ع اأن يكون باول رجال “يحب املال 
غ���ري املكل���ف”، ملمحا اإل���ى اأنه �ص���عر بخيبة اأمل 
م���ن زيادة معدلت الفائدة، كما نقل م�ص���اركون 
يف احلف���ل يف ت�ريح���ات نقلتها �ص���حيفة “وول 

�صريت جورنال” ووكالة “بلومرغ نيوز”.
وكان ترام���ب ����رح قبل �ص���هر تقريب���ا اإنه 
“لي�س �ص���عيدا جدا” بقرار الحتياطي الفدرايل 

رفع معدلت الفائدة.
وكان الحتياط���ي الفدرايل رفع مع حت�ص���ن 

القت�ص���اد الأمريكي، معدل الفائدة الأ�صا�ص���ي 
�ص���بع مرات من���ذ دي�ص���مر 2015 بينه���ا مرتان 
هذه ال�ص���نة يف عهد رئي�ص���ه احلايل جريوم باول. 
ويتوق���ع اأن يرف���ع املع���دلت جم���ددا مرتني يف 

.2018
واأك���د ب���اول يف مقابل���ة اإذاعية يف منت�ص���ف 
يولي���و اأنه لي����س مهتما بال�ص���غط الذي ميار�س 
عليه لتغيري �صيا�صته. وقال “ل نويل العتبارات 
ال�صيا�ص���ية اأي اهتمام”. واأ�صاف “مل يقل يل اأحد 
يف الإدارة �ص���يئا ميك���ن اأن يث���ري قلق���ي يف هذا 

ال�صاأن”.
وكان ترامب عني يف فراير املا�صي جريوم 
ب���اول عل���ى راأ����س الحتياط���ي الف���درايل بعدما 
رف����س اأن يبقى لولية ثاني���ة جانيت يلني التي 
انتقدت���ه خ���الل حملت���ه لنتخاب���ات 2016. وقد 
اتهمه���ا بالبق���اء على معدلت فائدة منخف�ص���ة 

لدعم معار�صيه.

وع���ادة، ل يتناول ال�صيا�ص���يون الأمريكيون 
�صيا�ص���ة الحتياطي الفدرايل لأن ذلك ميكن اأن 
يثري خماوف من اإخفاق امل�رف املركزي يف احلد 
من زيادة الت�ص���خم. لكن اإدارة ترامب خارجة عن 

املاألوف.
اإن  بر����س  لفران����س  هيلين���غ  كارل  وق���ال 
انتق���ادات ترامب لالحتياطي الف���درايل “اأثارت 
اهتمام���ا كبريا” لكنه���ا مل حترك فعليا اأ�ص���واق 

الأ�صهم وال�صندات.
واأ�صاف “حتى الآن، ل يعتقد النا�س اأن ذلك 
�صيغري �صيا�صة الحتياطي الفدرايل، على الأقل 

يف اجتماعه يف �صبتمر” املقبل.
 لكن ديفيد غيلمور املحلل يف مركز “فورين 
ايك�صت�ص���نج اناليتيك����س” ي���رى اأن انتق���ادات 
ترامب “كان���ت بالتاأكيد من العوام���ل املوؤثرة” 
على اأ�ص���واق ال�رف. واأ�ص���اف “لكن ل اأعتقد اأن 

باول �صيتاأثر بذلك”.

اثينا - اف ب: اأعل���ن رئي�س الوزراء 
اأم�س  اليك�ص���ي�س ت�ص���يرا�س  اليون���اين 
الثالث���اء اأن اليون���ان ا�ص���تعادت زم���ام 
اأمورها بعد ت�صحيات موؤملة خالل برنامج 

م�صاعدات مالية ا�صتمر 8 �صنوات.
وقال ت�ص���يرا�س يف خط���اب متلفز 
من جزيرة ايثاكا اإن اليونان “ا�صتعادت 
ح���ق تقرير م�ص���ري ثروتها وم�ص���تقبلها 

بنف�صها”.
واختياره ذلك املوقع له دللة رمزية 
مرتبطة باملح���ن التي واجهه���ا الغريق 
خ���الل رحل���ة يولي�ص���ي�س، بط���ل ملحم���ة 
هومريو����س، للع���ودة الى ايث���اكا. وقال 
“اليوم يوم وفاء الدين لكنه بداية حقبة 

جديدة”.
واأك���د اأن اليون���ان جت���اوزت ملحمة 
الع����ر احلدي���ث” خالل  “الودي�ص���ة يف 
الأزم���ة، اإذ طبقت تدابري تق�ص���ف بقيمة 
دولر(  ملي���ار   75( ي���ورو  ملي���ار   65

وعا�صت يف “حالة طوارئ م�صتمرة”.
واأنه���ت اليون���ان الثن���ني املرحل���ة 
الثالثة والأخرية من برنامج امل�ص���اعدات 
ر�ص���ميا، لك���ن اخل���راء يح���ذرون من اأن 
التحدي���ات التي تواجهه���ا البالد مل تنته 

بعد.

واأقر�س الحت���اد الوروب���ي والبنك 
النق���د  الوروب���ي و�ص���ندوق  املرك���زي 
ال���دويل اليون���ان املثقل���ة بالدي���ون، ما 
جمموع���ه 289 مليار ي���ورو )330 مليار 
دولر( يف ث���الث برامج متتالية يف 2010 

و2012 و2015.
وقد تكون اليونان �ص���جلت فائ�ص���ا 
يف امليزانية با�ص���تثناء دفعات الديون، 
بنح���و 4 باملئ���ة يف 2016 و2017، لكن 
ذلك يف مقابل اإ�ص���الحات �ريبية موجعة 
ول تزال يداه���ا مكبلتان يف النفاق على 

امل�صاعدات الجتماعية.
وو�ص���عت اليونان ت�ريعات متعلقة 
مبعا�ص���ات تقاع���د جديدة وتخفي�ص���ات 
�ريبية ل�صنتي 2019 و2020 و�صتبقى 

خا�صعة ملراقبة دولية لعدة �صنوات.
وقبل ثماين �ص���نوات، وخ���الل اإعالنه 
عن �صفقة النقاذ الأولى لليونان، حتدث 
رئي����س احلكومة اآنذاك ج���ورج باباندريو 
عن “اودي�ص���ا جدي���دة لليونانيني. لكننا 

الن على طريق العودة اإلى ايثاكا”.
ول يتفق علم���اء الثار وحتى قدامى 
املوؤرخني حول ما اذا كانت جزيرة ايثاكا 
احلالية هي موطن يولي�صي�س كما تقول 

ملحمة هومريو�س.

• ترامب يعتقد اأن رئي�س الحتياطي الفدرايل يعقد عمله لرفعه الفائدة	

بنجال���ورو – روي���رز: ارتفعت اأ�ص���عار 
الذهب اأم�س الثالثاء اإلى اأعلى م�ص���توياتها 
يف اأ�صبوع بدعم من تراجع الدولر بعدما قال 
الرئي����س الأمريكي دونال���د ترامب اإنه ”غري 
�ص���عيد“ برفع جمل����س الحتياطي الحتادي 
)البنك املركزي الأمريكي( لأ�صعار الفائدة.
وزاد الذهب يف املعامالت الفورية 0.4 
% اإلى 1194.81 دولر لالأوقية )الأون�صة( 
بحلول ال�ص���اعة 0701 بتوقي���ت جرينت�س، 
بعدم���ا لم����س يف وق���ت �ص���ابق 1196.27 
دولر لالأوقية وهو اأعلى م�ص���توياته منذ 14 

اأغ�صط�س .
و�ص���عد الذه���ب يف العق���ود الأمريكية 
الآجلة 0.5 % اإلى 1200.60 دولر لالأوقية.
وانخف�س الدولر اأمام عمالت رئي�ص���ية 
ومقاب���ل الني اأم����س الثالثاء، بعدم���ا انتقد 
ترام���ب يف مقابلة مع روي���رز رئي�س جمل�س 
الحتياط���ي ج���ريوم ب���اول لرفع���ه اأ�ص���عار 

الفائدة.
ويتاأث���ر الذه���ب كث���ريا برف���ع اأ�ص���عار 
الفائ���دة لأن���ه يزي���د م���ن تكلفة الفر�ص���ة 

البديل���ة على حائ���زي املعدن ال���ذي ل يدر 
عائ���دا بينما يعزز الدولر املقوم به املعدن 

الأ�صفر.
ومن ب���ني املع���ادن النفي�ص���ة الأخرى، 
ارتفعت الف�ص���ة يف املعامالت الفورية 0.6 

% اإلى 14.79 دولر لالأوقية.
 799.90 اإل���ى   %  0.8 البالت���ني  وزاد 
دولر لالأوقية، يف حني �صعد البالديوم 0.3 

% اإلى 913.50 دولر لالأوقية.
وانخف�س الدولر اأم�س دون امل�ص���توى 
النف�ص���ي امله���م البال���غ 110 ين���ات للمرة 

الأولى منذ 28 يونيو.
وارتفع الدولر ال�صرايل 0.13 % اإلى 
0.7350 دولر اأمريك���ي بعد اأن فاز رئي�س 
ال���وزراء مالك���ومل ترنبول يف ت�ص���ويت على 

زعامة احلزب الليرايل بفارق �صئيل.

الذهب يرتفع والدولر يراجع بالتزامن مع ت�ريحات ترامب

اف ب - كاراكا����س: ب���داأ ت���داول الأوراق 
النقدية اجلدي���دة للعمل���ة الفنزويلية الثنني 
يف مرحل���ة اأول���ى م���ن خط���ة اإنعا����س اأطلقه���ا 
الرئي����س نيكول����س م���ادورو ملعاجل���ة الأزمة 
القت�ص���ادية العميقة ويرف�ص���ها اأرباب العمل 
الذين ي�ص���عرون بالقل���ق من احتم���ال “زعزعة 

لال�صتقرار”.
وعر مادورو يف ت�ص���جيل فيديو و�ص���ع يف 
ب���ث حي عل���ى موقع في�ص���بوك م�ص���اء الثنني، 
ع���ن ارتياح���ه لأن تداول العمل���ة اجلديدة التي 
اأطلق عليها ا�ص���م “البوليفار ال�صيادي” يعمل 
“بن�ص���بة مئ���ة يف املئة”. واأ�ص���اف اأن “النظام 

امل�ريف ت�رف مثل الأبطال”.
وذكر �ص���حافيون من وكال���ة فران�س بر�س 
اأن �ص���وارع العا�صمة �ص���به مقفرة، اإذ ان معظم 
املحالت التجاري���ة والإدارات مغلقة وو�ص���ائل 

النقل امل�صرك متوقفة.
ويوؤك���د الرئي����س ال�ص���راكي م���ادورو اأن 
نقط���ة  �ص���تكون  اجلدي���دة  النقدي���ة  الأوراق 
النط���الق اإلى “تغي���ري كبري”. واأك���ر فئة من 
هذه الأوراق النقدية هي 500 بوليفار �صيادي 
)50 ملي���ون بوليفار حايل اأي ما يعادل �ص���بعة 
دولرات يف ال�ص���وق ال�ص���وداء التي تعد املرجع 
حالياً بحكم الأمر الواقع(. لكن املحللني وخراء 
القت�ص���اد ي���رون اأن برنامج احلكومة لإ�ص���الح 

القت�ص���اد غ���ري قاب���ل للتطبيق وحت���ى “غري 
واقعي”.

ويق�ص���ي هذا الرنامج اأي�ص���ا بزيادة احلد 
الأدن���ى لالأجور بن�ص���بة 3400 باملئ���ة )اأي 34 
�ص���عفا( وتخفيف الرقابة عل���ى �رف العمالت 

وو�صع نظام جديد لأ�صعار الوقود.
العم���ل  اأرب���اب  نقاب���ة  رئي����س  وق���ال 
“فيديكامارا����س” كارلو�س لرازابال يف موؤمتر 
�ص���حايف اإن هذه القرارات “�صتوؤدي اإلى تفاقم 

ا�صطراب القت�صاد”.
واأ�ص���اف “ل نعتق���د اأن احلكوم���ة احلالية 
ميكنها اأن ت�ص���تعيد الثقة الالزمة لتكون خطة 
الإ�ص���الحات جدي���رة بالثق���ة”، م�ص���ريا اإلى اأن 
القرارات “ميكن اأن تدمر ال�ركات التي تواجه 

م�صاكل يف موجوداتها”.
اأما مدير مكت���ب “ايكونوميريكا” هينكل 
غار�ص���يا، فقد راأى اأنها “خطة غ���ري منطقية”، 
بينم���ا يتوق���ع اأن تبلغ ن�ص���بة الت�ص���خم مليون 
يف املئ���ة يف نهاي���ة 2018 يف فنزويال. وتدهور 
الو�صع القت�صادي يف فنزويال البلد الذي كان 
غني���ا ج���دا وميلك اأك���ر احتياط���ات نفطية يف 
العامل، ب�ص���كل كبري. ويوؤم���ن النفط 96 باملئة 
من عائدات فنزويال لكنه تراجع اإلى م�صتوى هو 
الأق���ل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1،4 مليون برميل 
يومي���ا يف يولي���و مقاب���ل معدل اإنتاج قيا�ص���ي 

حققته البالد قبل ع�رة اأعوام وبلغ 3،2 ماليني 
برميل.

ويبل���غ العجز 20 باملئة م���ن اإجمايل الناجت 
الداخل���ي والدي���ن اخلارجي 150 ملي���ار دولر 
الت�ص���عة  النق���د  احتياط���ي  يتع���دى  ل  بينم���ا 

مليارات.
وق���ال اخلب���ري القت�ص���ادي ب���ول ليدن���ز 
لفران����س بر�س “اإذا بقي العجز والإ�ص���دار غري 
املنظم للعملة )ملواجهة الت�ص���خم( فاإن الأزمة 

�صتتفاقم”.
واأك���د م���ادورو يف ت�ص���جيل الفيدي���و على 
في�س���بوك ان اأو�س���اط الأعمال ملزمة “التقيد” 

بالجراءات اجلديدة “واإل �صنحا�صبهم”.
ومن جهته، كتب نائ���ب الرئي�س الأمريكي 
ماي���ك بن����س يف تغري���دة على توي���ر اأن “هذه 
الجراءات اجلديدة �ص���تجعل حياة الفنزويليني 
اأ�ص���عب”. وطل���ب م���ن حكوم���ة م���ادورو التي 
اتهمها “بالطغيان”، ال�صماح بدخول امل�صاعدة 

الإن�صانية.
من جهتها، ذكرت الأمم املحتدة اأنها تقدر 
عدد الفنزويليني الذين فروا من بلدهم ب�صبب 

الأزمة ب�2،3 مليون ن�صمة.
ودعا الأمني العام ملنظمة الدول الأمريكية 
لوي����س املاغ���رو يف تغري���دة عل���ى توير دول 
املنطقة اإلى “اإبقاء اأبوابها مفتوحة اأمام �صعب 
فنزويال الذي اأ�ص���بح �صحية اأ�صواأ اأزمة اإن�صانية 

ت�صهدها القارة”.
ودعت ثالثة من اأحزاب املعار�صة الرئي�صة 
اإل���ى اإ����راب ل����24 �ص���اعة �ص���د “الج���راءات 
الفو�ص���وية وغري العقالنية واملتناق�صة وغري 
القابلة لال�ص���تمرار، والتي لن توؤدي �صوى اإلى 
تفاق���م الفو�ص���ى والأزم���ة القت�ص���ادية التي 
ت�ص���هدها فنزوي���ال”. وق���ال الزعي���م النقاب���ي 
ال�ص���ابق اندري�س فيال�صكيز الذي ي�صارك حزبه 
“الق�ص���ية الراديكالية )ك���وزا ار( يف ال�راب 
“اإنه���ا خطوة اأول���ى”. واأ�ص���اف اأن الهدف هو 
تنظيم “الحتجاج���ات الجتماعية” بينما جتري 
تظاه���رات متفرقة احتجاجا عل���ى نق�س املواد 

الغذائية.
وردا على حترك الأحزاب، دعا الرجل الثاين 
يف املع�صكر الرئا�صي ديو�صدادو كابيو اأن�صاره 
اإلى تنظيم تظاهرة م�صادة للتعبري عن دعمهم 

لرئي�س الدولة.

بدء تداول الأوراق النقدية اجلديدة يف فنزويال... واأرباب العمل قلقون
اإزالة 5 اأ�صفار من العملة املنهارة و�صط ت�صخم بلغ مليون %

• الرئي�س الفنزويلي يطلق العملة اجلديدة يف حماولة للعودة بالقت�صاد املنهار	

م�صوؤول: “اأرامكو” قد تعّزز ا�صتثمارها يف ماليزيا
كوالملب���ور – روي���رز: ق���ال الرئي����س 
التنفيذي لوحدة ت�صنيع الكيماويات التابعة 
ل�ركة الطاقة احلكومي���ة املاليزية برونا�س 
اأم�س الثالثاء، اإن �ركة اأرامكو ال�ص���عودية قد 
تعزز ا�ص���تثمارها يف جممع بنجرياجن للتكرير 

والبروكيماويات يف ماليزيا.
وتو�صعت �ركات مثل اأرامكو ال�صعودية 
واإك�ص���ون موبيل ورويال دات�س �صل يف قطاع 
البروكيماوي���ات خ���الل ال�ص���نوات الأخ���رية 
لتنوي���ع اأن�ص���طتها وتقلي����س العتماد على 

اإنتاج النفط اخلام.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لبرونا����س 
كيميكال���ز ج���روب لرويرز �ص���ازايل حمزة يف 
مقابلة ”هناك احتمال... تارة نعر�س عليهم، 
وت���ارة يب���دون اهتمامهم، لكن الأمر يخ�ص���ع 

للجدوى القت�صادية“.
ويف العام املا�صي، وقعت اأرامكو اتفاًقا 
ل�ص���تثمار �ص���بعة ملي���ارات دولر يف م����روع 

التطوير املتكامل للتكرير والبروكيماويات 
)رابي���د(، وه���و ج���زء م���ن جمم���ع بنج���رياجن 
املتكامل. وا�ص���رت �ركة الطاقة ال�صعودية 
لحق���ا ح�ص���ة بقيم���ة 900 ملي���ون دولر يف 

م�صاريع بروكيماويات يف رابيد.
ال�ص���ق  كيميكال���ز  برونا����س  وتق���ود 
اخلا�س بالبروكيماويات يف رابيد الواقع يف 
ولية جوهور بجنوب ماليزيا، وهو اأكر م�روع 
با�ص���تثمارات  لبرونا����س بقط���اع امل�ص���ب 

اإجمالية تقدر بواقع 27 مليار دولر.
وي�صم جممع بنجرياجن املتكامل م�صفاة 
نفطية بطاقة 300 األف برميل يوميًّا وجممًعا 
للبروكيماويات بطاق���ة اإنتاجية قدرها 7.7 

مليون طن مري وموقًعا لتخزين النفط.
وذكر �ص���ازايل يف املقابل���ة اأن برونا�س 
���ا ال�ص���تحواذ عل���ى  كيميكال���ز تدر����س جديًّ
�ركات لتو�صعة ن�صاطها بقطاع الكيماويات 

املتخ�ص�صة.



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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القوات ال�شعودية تعرت�س بالي�شتياً حوثياً اأطلق على جازان

اعرت�شت القوات اجلوية ال�شعودية، م�شاء الثالثاء، �شاروخاً بالي�شتياً اأطلقته ميلي�شيات احلوثي على 
جازان. وكانت الدفاعات اجلوية ال�شعودية قد اعرت�شت، م�شاء ال�شبت، �شاروخاً اأطلقته ميلي�شيات احلوثي 
على جنران. وتلجاأ ميلي�ش���يات احلوثي، ال�شتهداف احلدود ال�شعودية بال�شواريخ يف حماولة للتغطية على 

خ�شائرها اأمام تقدم اجلي�س الوطني باليمن، بدعم من حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن.
ال���ى ذلك، قتل 22 عن�رشا من ميلي�ش���يات احلوث���ي االإيرانية يف غارات جدي���دة للتحالف العربي، على 
جتمعات ومواقع االنقالبيني �رشق مديرية الدريهمي مبحافظة احلديدة. ودمرت الغارات مركبات ع�ش���كرية 
للحوثيني، و�أ�سفرت عن �سقوط 22 قتيال يف �شفوف املتمردين. وكانت م�شادر ع�شكرية مينية قد اأفادت 
ب�ش���يطرة قوات املقاومة اليمنية امل�ش���رتكة، وعلى راأ�ش���ها األوية العمالقة عل���ى 70 % من مركز مديرية 
الدريهم���ي مبحافظ���ة احلديدة من ميلي�ش���يات احلوثي املوالية الإي���ران. ومن ناحية اأخرى، خا�ش���ت قوات 

اجلي�س الوطني معارك عنيفة �شد ملي�شيات احلوثي االنقالبية يف جبهة املالجم �شمال حمافظة البي�شاء.
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القدس المحتلة ـ أ ف ب:

الرباط ـ رويترز:

اأقام قطاع ال�ش���جون بوزارة الداخلية 
امل�رشية، يف اأول اأيام عيد االأ�ش���حى، حفال 
لالإفراج عن عدد من ال�ش���جناء وال�شجينات 
�ش���من مب���ادرة “ال�ش���جون ب���ال غارم���ني 
اأو غارم���ات”، الت���ي اأعل���ن عنه���ا الرئي�س 
امل����رشي عبدالفت���اح ال�شي�ش���ي. واأعربت 
االأ����رش الت���ي اأف���رج عنه���ا، عن �ش���عادتها 
بالق���رار، خ�شو�ش���ا اأن���ه ج���اء يف اأول اأيام 
عيد االأ�ش���حى، وبعد معاناتهم مع ظروف 
مادي���ة حالت دون �ش���داد ديونه���م. واأكد 
قط���اع ال�ش���جون اأنه �ش���يتم االإف���راج عن 
املئات من الغارم���ني والغارمات، تنفيذا 
ال���ذي   ،2018 للع���ام  الرئا�ش���ي  للق���رار 
يجيز االإعفاء ع���ن الغارمني الذين تنطبق 
عليهم ����روط �لإفر�ج بالعفو. وي�س���تبعد 
م���ن قوائ���م االإف���راج املحك���وم عليهم يف 
جنح مت�س االأمن القومي والدولة، وحائزي 
املفرقعات، واملحكوم عليهم يف ق�ش���ايا 
ر�ش���وة وف�ش���اد، وغريه���ا م���ن اجلناي���ات 

املن�شو�س عليها يف القانون.

ق���ررت احلكومة االإ�رشائيلية تو�ش���يع 
حي على و�شك االإن�شاء يف م�شتوطنة “بيت 
اإيل” املجاورة ملدينة رام اهلل يف ال�ش���فة 
الغربية املحتلة، لي�ش���مل بناء 650 وحدة 
�شكنية جديدة يف امل�ش���توطنة عو�شا عن 
296 وحدة متت امل�شادقة عليها يف وقت 

�شابق.
اال�ش���تيطاين  احل���ي  بن���اء  وياأت���ي 
اجلدي���د، بزعم “تعوي�س” متنحه احلكومة 
االإ�رشائيلية للم�ش���توطنني بع���د اإخالء حي 
“اأولبانا” يف عام 2012 وحي “دارينوف” 
يف  القانوني���ني  غ���ري   ،2015 ع���ام  يف 

امل�شتوطنة.
واأو�شحت و�شائل اإعالم اإ�رشائيلية اأن 
اإج���راءات التخطي���ط التي تعم���ل عليها ما 
ي�شمى ب� “االإدارة املدنية” التابعة جلي�س 
االحتالل االإ�رشائيل���ي، يف مراحلها االأخرية، 

ومن املتوقع اأن يبداأ البناء قريًبا.

ب�ش���جن  اإ�رشائيلي���ة  حمكم���ة  ق�ش���ت 
�شقيق ال�شابة عهد التميمي التي حتولت 
اإل���ى رمز للن���زاع الفل�ش���طيني االإ�رشائيلي 
بعد �ش���فعها جنديني، اإثر اأدانته بر�ش���ق 
جن���دي باحلج���ارة، وف���ق ما اأعل���ن اجلي�س 
اأم����س الثالث���اء. واع���رتف وع���د التميم���ي 
بال���دور ال���ذي ق���ام ب���ه خ���الل مواجهات 
عنيف���ة يف مار����س 2017 عندم���ا اأ�ش���يب 
�رشطي من حر�س احلدود بجروح جراء اإلقاء 
فل�شطينيني احلجارة على مركبته، بح�شب 

حكم �شدر عن حمكمة ع�شكرية االثنني.
ولدى �شوؤاله يف املحكمة اإن كان لديه 
ما ي�ش���يفه، قال املته���م البالغ من العمر 
22 عاما “ال �شيء لدي الأ�شيفه. لن تكون 
هن���اك مرة ثالث���ة”، وذلك بح�ش���ب احلكم 

الذي ن�رشه اجلي�س اال�رشائيلي اأم�س.
ووقعت احلادثة يف قرية النبي �شالح 
يف ال�ش���فة الغربية املحتلة حيث ت�ش���كن 

عائلة التميمي.

�ش���ادقت احلكوم���ة املغربي���ة، على 
م����رشوع قان���ون يعي���د التجني���د االإلزامي 
لل�ش���بان وال�ش���ابات، وذلك للم���رة االأولى 

منذ عام 2006.
واأ�ش���ار بي���ان با�ش���م الق����رش امللكي 
اإل���ى “مبداأ اإلزام املواطن���ات واملواطنني 
البالغني من 19 اإلى 25 �شنة باأداء اخلدمة 
الع�ش���كرية، خالل مدة حمددة يف اثني ع�رش 

�شهرا”.
وج���اء يف البي���ان اأن م����رشوع القان���ون 
ال���ذي �شي�ش���بح �ش���اريا مبج���رد ن����رشه يف 
اجلريدة الر�ش���مية، �شيحدد حاالت االإعفاء 
من اخلدمة الع�شكرية وحقوق وم�شوؤوليات 

االأ�شخا�س املجندين.
ونقل���ت وكال���ة روي���رتز ع���ن البيان 
“يه���دف تطبي���ق اخلدمة الع�ش���كرية اإلى 
اإذكاء روح الوطنية لدى ال�ش���باب يف اإطار 

التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة”.

�شجون م�رشية “بال 
غارمني اأو غارمات”

اإ�رشائيل ت�شادق على بناء 
650 وحدة ا�شتيطانية

�شجن �شقيق عهد التميمي 
لر�شقه جنديا اإ�رشائيليا

املغرب يعيد التجنيد 
االإجباري

خادم احلرمني: خدمة �ضيوف الرحمن ال�رشف الأكرب
حجاج بيت اهلل... من جمرة العقبة اإلى طواف االإفا�شة

اأكد خ���ادم احلرمني ال�رشيفني، امللك �ش���لمان 
بن عبدالعزيز، اأم�س الثالثاء، اأن ال�رشف االأكرب للبالد 
هو خدمة �شيوف الرحمن، داعياً اهلل اأن يدمي اخلري 

وال�شالم على االأمة و�شائر البالد.
وكت���ب امللك �ش���لمان عل���ى ح�ش���ابه يف موقع 
“تويرت”: “اإن ال�رشف االأكرب الذي اأكرم اهلل به بالدنا 
ه���و خدمتها ل�ش���يوف الرحمن، ومع عيد االأ�ش���حى 
املب���ارك، اأدعوه �ش���بحانه اأن يتم���م للحجاج حجهم، 

واأن يدمي اخلري وال�شالم على اأمتنا و�شائر البالد”.
واألقى خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �ش���لمان 
بن عبدالعزيز اآل �ش���عود كلمة بهذه املنا�ش���بة قال 
فيه���ا “اأهنئك���م وجمي���ع املواطن���ني وحج���اج بيت 
اهلل احلرام بعيد االأ�ش���حى املبارك، �ش���ائالً املولى 

�شبحانه اأن يعيده على اجلميع باخلري والربكة”.
وتابع “�رشّف اهلل �ش���بحانه ه���ذه البالَد املباركة 
بخدمة �ش���يوف الرحمن من احلجاج والزوار، وتوفري 
اأ�ش���باب اأداء ن�ش���كهم بطماأنين���ة وي����رش، ومل ي���زل 
بذل الغايل والنفي�س يف �ش���بيل خدمتهم وال�ش���هر 
عل���ى راحتهم م�ش���در فخ���ر لبالدنا منذ تاأ�شي�ش���ها 
عل���ى ي���د املوؤ�ش����س املل���ك عب���د العزي���ز - رحمه 

اهلل - و�شتوا�ش���ل اأداَء هذا الواج���ب بعون من اهلل 
وتوفيقه”.

واأ�شاف “اإخواين واأبنائي الع�شكريني اإن حجاج 

بي���ت اهلل احل���رام والعامل كل���ه ي�ش���اهد ويلم�س ما 
تبذلونه من جهود وم���ا تقدمونه من خدمات حلجاج 
بي���ت اهلل احل���رام، وهو واج���ب عليكم و����رشف لكم 

تنالون به االأجر باإذن اهلل”.
واأك���د اأن “الت�ش���حيات الكبرية الت���ي يقدمها 
من�ش���وبو القطاعات الع�ش���كرية، دفاعاً عن حيا�س 
الوط���ن وحماي���ة مقد�ش���اته ومقدرات���ه ه���ي حمل 
فخرن���ا واعتزازن���ا”. وق���ال “نح���ن ويف ه���ذا اليوم 
املب���ارك نتذك���ر �ش���هداءنا واأبطالنا الذي���ن بذلوا 
اأرواَحهم يف �ش���بيل دينهم وحماية وطنهم، ون�ش���األ 
اهلل اأن يتغّمَده���م برحمته الوا�ش���عة، واأن ميّن على 

امل�شابنَي بال�شفاء العاجل”.
اإلى ذلك، توجه �شيوف الرحمن، اأم�س الثالثاء، 
اإل���ى منى لرم���ي جمرة العقبة وه���ي اجلمرة الكربى 
ب�ش���بع ح�ش���يات يف يوم العا�رش م���ن ذي احلجة وهو 

يوم عيد االأ�شحى.
ويع���ود احلج���اج اإل���ى احل���رم ال�رشي���ف لطواف 
�لإفا�س���ة وهي �س���بعة �أ�س���و�ط يليها �ل�س���عي بني 
ال�شفا واملروة يلي ذلك )النحر( ذبح الَهدي للحجاج 

املتمتعني والقارنني.. ثم احللق والتق�شري.
وا�ش���تعدت قوات االأمن ال�ش���عودية منذ �شاعة 
مبكرة، ون�رت ع�ر�ت �آلف �جلنود و�ل�سباط خلدمة 

�شيوف الرحمن.

• خادم احلرمني ال�رشيفني خماطبا �شيوف الرحمن	

اأكد خادم احلرمني ال�شريفني، امللك �شلمان بن عبدالعزيز، اأم�س الثالثاء، اأن ال�شرف الأكرب 

للبالد هو خدمة �شيوف الرحمن، داعياً اهلل اأن يدمي اخلري وال�شالم على الأمة و�شائر البالد.

اأك��رم اهلل به  ال��ذي  ال�شرف الأك��رب  “اإن  “تويرت”:  امللك �شلمان على ح�شابه يف موقع  وكتب 

بالدنا هو خدمتها ل�شيوف الرحمن، ومع عيد الأ�شحى املبارك، اأدعوه �شبحانه اأن يتمم للحجاج 

حجهم، واأن يدمي اخلري وال�شالم على اأمتنا و�شائر البالد”.

تدخالت قطرية واإيرانية تعطل ت�ضكيل الكتلة الأكرب بالعراق
اأرجعت م�ش���ادر عراقية عدم جن���اح اجتماع 
ق���ادة الكت���ل ال�شيا�ش���ية، يف فن���دق باب���ل اإلى 
تدخ���الت كل م���ن اإي���ران وقط���ر حي���ث اأج���رت 
الدولت���ان ات�ش���االت ومار�ش���ت �ش���غوطاً على 

االأكراد والعرب ال�شنة ملقاطعة االجتماع.
فالدور االإيراين بات مف�شوحا ملنع ت�شكيل 
كتل���ة اأكرب يقودها التيار ال�ش���دري وت�ش���تبعد 
قادة ميلي�ش���يات احل�ش���د ال�ش���عبي املقربة من 
اإي���ران، واالأه���م اأنه���ا ت�ش���تبعد رئي�س ال���وزراء 
ال�ش���ابق نوري املالك���ي الذي يتمت���ع بعالقات 

وثيقة مع طهران.
غ���ري اأن دورا خفيا تق���وم به قطر يف االجتاه 

ذاته ك�شف عنه ال�شتار يف االأيام املا�شية.
فم�ش���اء االأحد ا�شت�ش���اف فن���دق بابل خارج 
املنطقة اخل�رشاء يف بغداد اجتماعا الإعالن الكتلة 

الربملانية االأكرب باأكرث من مئتي مقعد.
قائم���ة املدعوين �ش���ملت: رئي����س الوزراء 
العراق���ي حيدر العبادي زعيم كتل���ة الن�رش التي 
متتل���ك 42 مقعداً، ومقتدى ال�ش���در زعيم كتلة 
�ش���ائرون التي متتلك 54 مقعدا، وعمار احلكيم 

زعيم تي���ار احلكمة التي لديها 20 مقعدا، واأياد 
عالوي و�ش���الح املطلك زعيمي الكتلة الوطنية 
ب� 25 مقع���دا، ومتت دع���وة القياديني يف كتلة 
املح���ور الوطن���ي ال�ش���نية ولديه���ا 35 مقع���دا 
وممثل���ني عن احلزب���ني الكرديني الرئي�ش���يني 
ولديهم���ا معا نحو 40 مقعدا. وغاب عن االجتماع 
ممثلو االأكراد واملحور الوطني ما اأدى اإلى ف�شل 
ت�ش���كيل كتلة برملانية متتلك االأغلبية الكافية 

لت�ش���كيل حكومة. وبح�ش���ب م�ش���ادر من بغداد، 
ف���اإن قائ���د “فيل���ق القد����س” االإيراين قا�ش���م 
�ش���ليماين اجتمع مع قيادات كردية ما اأ�شفر عن 
غياب االأكراد عن االجتماع. كما اأجرى م�شوؤولون 
قطريون ات�ش���االت �رشي���ة مع القي���ادي خمي�س 
اخلنجر املق���رب من قطر واإي���ران والذي مار�س 
بدوره �ش���غوطا على قيادات املحور ال�شني كي 

تقاطع اجتماع فندق بابل.

دبي ـ العربية نت:

منى ـ وكاالت:

موظف �شعودي لكل 8 حجاج

لالإح�ش���اء  العام���ة  الهيئ���ة  ك�ش���فت 
ال�ش���عودية، اأن االإح�ش���ائية النهائية لعدد 
احلجيح هذا املو�شم، 1439/2018 هي 2 
ملي���ون و371 األف���ا و675 حاجا، قدم اأكرث 
م���ن ملي���ون و700 األف منهم م���ن اخلارج، 
فيم���ا بل���غ ع���دد حجي���ج الداخ���ل اأكرث من 
600 األف. وق���ال مدير ع���ام اإدارة االإعالم 
والوع���ي االح�ش���ائي، املتحدث الر�ش���مي، 
تي�ش���ري املف���رج، اإن ع���دد الق���وى العاملة 
للجهات ال�ش���عودية الت���ي قدمت خدماتها 

ل�ش���يوف الرحمن هذا املو�ش���م م���ن كافة 
القطاعات، بلغت اأكرث من 287 األفا و300 
موظف �ش���عودي. رج، اأن هذا العدد يعني، 
اأن اململك���ة العربية ال�ش���عودية، من خالل 
القوى العاملة يف احلج، التي متثل اأكرث من 
40 جه���ة حكومية وخا�ش���ة، وفرت موظفا 

واحدا لكل 8 من احلجيج.
وقدت اجلهات املخت�ش���ة باحلج اأكرث 
م���ن 215 خدمة رئي�ش���ة وفرعية ل�ش���يوف 
الرحم���ن، وبلغ اإجمايل ع���دد القوى العاملة 
التي تقدم خدمات االإ����رشاف واملتابعة من 

6 جهات، 7،310 م�رشفني وم�رشفات.

دبي ـ العربية نت:

دبي ـ وكاالت:

• اجتماع الكتل ال�شيا�شية يف فندق بابل	

دبي ـ العربية نت:
اأك���د رئي����س اجلمهوري���ة العراقي���ة، 
ف���وؤاد مع�ش���وم، التزامه بدع���وة الربملان 
اجلدي���د لالنعقاد وفق���اً للمهل���ة الزمنية 
الت���ي حدده���ا الد�ش���تور، وه���ي 15 يوماً 
نتائ���ج  عل���ى  امل�ش���ادقة  تاري���خ  م���ن 
يف  ه���ذا  ياأت���ي  الربملاني���ة.  االنتخاب���ات 
اأعقاب اإحال���ة املحكمة االحتادية العراقية 
العليا نتائ���ج االنتخاب���ات الربملانية اإلى 
عليه���ا  للم�ش���ادقة  اجلمهوري���ة  رئا�ش���ة 
بع���د اعتماده���ا، وذل���ك بعد م���ا يزيد عن 
ثالثة اأ�ش���هر من انتهاء االنتخابات، مرورا 
مب�شل�ش���ل الطعون واتهامات التزوير بني 

االأطراف امل�شاركة.
يذك���ر اأن الد�ش���تور العراق���ي ين�س 
عل���ى اختي���ار رئي�س للربملان يف اجلل�ش���ة 

االأولى للمجل�س النيابي اجلديد.

مع�شوم ملتزم مبوعد 
دعوة الربملان لالنعقاد



ويف �س���ياق مت�س���ل، ذكرت و�س���ائل �إعالم 
ر�سمية �أن �إير�ن ك�سفت عن مقاتلة جديدة �م�س 

�لثالثاء.
وقال���ت وكال���ة ت�س���نيم لالأنب���اء �إن �لطائرة 
�جلديدة �لتي �أطلق عليها ��س���م “كوثر” حملية 
�ل�س���نع متاماً، وقادرة على حمل �أ�سلحة متنوعة 

و�ست�ستخدم يف مهام دعم ق�سرية.
و�أر�س���لت �إي���ر�ن �أ�س���لحة و�آالف �جلنود �إلى 
�س���وريا لدعم ب�س���ار �الأ�س���د يف �حلرب �ملندلعة 
منذ �سبع �س���نو�ت. ولكنها تفتقر للقوة �جلوية، 
و�لت���ي تقت�رش يف �إي���ر�ن على ب�س���ع ع�رش�ت من 
�لطائر�ت �لهجومية با�ستخد�م مناذج رو�سية �أو 
�أمريكية قدمية ح�س���لت عليه���ا قبل �لثورة عام 

.1979
وك�س���فت �إي���ر�ن يف ع���ام 2013، عما قالت 
�إنه���ا “مقاتل���ة جدي���دة حملية �ل�س���نع” �أطلقت 
عليها ��س���م “قاه���ر 313”، ولكن بع�س �خلرب�ء 

�أبدو� ت�سككا يف قدر�ت �لطائرة �آنذ�ك.
ويف مقابل���ة مع وكالة “روي���رز” من �لبيت 
�الأبي����س، �ُس���ئل �لرئي�س �الأمريك���ي عن رف�س 
�إي���ر�ن، عل���ى ل�س���ان �ملر�س���د �الإي���ر�ين �آية �هلل 
عل���ي خامنئي، �الجتماع مع���ه، بعدما كان تر�مب 
قد �أبدى ��س���تعد�ده للقاء نظريه ح�س���ن روحاين 
ملناق�س���ة برنامج �إير�ن �لنووي. ورد تر�مب على 
�سوؤ�ل “رويرز” هذ� قائالً �إنه ال يعنيه �إمتام هذ� 

�للقاء من عدمه.

وكان���ت حرك���ة طالبان �س���نت يف وقت �س���ابق 
�ليوم، هجوما مزدوجا، �سمل �إطالق �ساروخني على 
�لق�رش �لرئا�س���ي يف كابول بينما كان �لرئي�س �أ�رشف 
غني يلقي خطابا مبنا�س���بة عبد �الأ�س���حى، يف وقت 
د�رت ��ستباكات عنيفة بني م�سلحني وقو�ت �الأمن 
يف �حل���ي �لقدمي من �ملدنية. وقال متحدث با�س���م 
�ل�رشط���ة �إن قو�ت �الأمن ��س���تبكت م���ع “�إرهابيني” 
�س���يطرو� �س���باح �م�س على مبنى يف ح���ي ركا خانه، 

حيث �أطلقو� منه �ساروخني.
وذكر �مل�س���وؤول �أفغاين، وفق ما �أوردت وكالة 
“�أ�سو�س���يتد بر�س”، �أن �ل�س���اروخ �الأول �سقط يف 
منطقة قريبة من �لق�رش، بينما �سقط �لثاين بالقرب 
من جممع ي�س���م مقر بعثة �لناتو و�سفارة �لواليات 
�ملتحدة يف، لكن مل ي�سب �أحد ب�سوء. و�سمع �سوت 
�النفج���ار�ت يف �لب���ث �حل���ي خلط���اب غن���ي، وقطع 
�لرئي����س خطاب���ه ليق���ول “�إذ� كانو� يعتق���دون �أن 
�لهجوم �ل�س���اروخي �سيجعل �الأفغان خانعني، فهم 
خمطئون.” و�ملنطقة �لتي �سقط فيها �ل�ساروخان 
و�حدة من �أكرث �ملناطق �ملوؤمنة يف �جلزء �ملح�س���ن 
ب�س���دة د�خ���ل كاب���ول، و�لت���ي يوجد بها �س���فار�ت 
ومقر�ت حكومية يحيط بها جدر�ن �أ�سمنتية �ساهقة 

و�أ�سالك �سائكة. 
وياأت���ي �لهج���وم بعد �أي���ام قليلة عل���ى عر�س 
�لرئي����س �الأفغ���اين �����رشف غني على حرك���ة طالبان 

وقفا الإطالق �لنار لثالثة ��سهر.

اإي��ران بخ�صو�ص  توا�صل مع  لي�ص هناك  اإن��ه  ترامب،  دونالد  الأم��رك��ي،  الرئي�ص  قال  فيما 

حمادثات حمتملة، اعترب الرئي�ص الإيراين، ح�صن روحاين، اأم�ص الثالثاء، اأن بالده لبد اأن تطور 

قدراتها الع�صكرية. وقال روحاين يف كلمة اأذاعها التلفزيون الإيراين على الهواء مبنا�صبة “اليوم 

تريد  التي  الع�صكرية  القوى  ملواجهة  اأنف�صنا  جنهز  اأن  “يجب  الدفاعية”:  لل�صناعات  الوطني 

ال�صتيالء على اأر�صنا ومواردنا”.

موسكو – رويترز:

عواصم ـ وكاالت:

كيراال ـ اف ب:

روماـ أ ف ب:

فيينا ـ رويترز:

�أعلن���ت رو�س���يا، �أم����س �لثالثاء عن 
موع���د ت�س���ليم تركي���ا منظوم���ة �لدفاع 
�أب���دت  �لت���ي   ،S-400 �ل�س���اروخي 
�لوالي���ات �ملتحدة قلقه���ا جتاهها �أكرث 
من م���رة و�عتربته���ا تهديد� لالأ�س���لحة 

�الأمريكية �ل�سنع.
“�إنرفاك����س”  وكال���ة  ونقل���ت 
�لرو�س���ية لالأنباء عن �رشكة رو�سوبورون 
�إك�س���بورت �حلكومية �مل�سدرة لل�سالح 
قوله���ا، �إن رو�س���يا �س���تبد�أ يف ت�س���ليم 
�س���و�ريخ S-400 �لدفاعي���ة �ملتقدمة 

�إلى تركيا يف عام 2019.
وذكرت �لوكالة نقال عن م�سوؤولني 
يف �ل�رشكة، �أنها �س���تتحول �إلى ��ستخد�م 
�لعمالت �ملحلي���ة يف �التفاقات �ملربمة 
مع �ل�رشكاء �لتجاري���ني �الأجانب بدال من 
��س���تخد�م �ل���دوالر �الأمريك���ي. و�أب���دت 
�لوالي���ات �ملتح���دة قلقها م���ن �عتز�م 
تركيا، ع�س���و حلف �س���مال �الأطل�س���ي، 
ن�رش �س���و�ريخ S-400 �لرو�سية �ل�سنع، 
و�عتربت �أنها ت�سكل خطر� على عدد من 
�الأ�س���لحة �الأمريكية �ل�سنع �مل�ستخدمة 

يف تركيا مبا فيها طائر�ت �إف35-.

�أعلن���ت �ل�س���لطات �لهندية �أم�س 
�لثالث���اء �أن �أك���رث من مليون �س���خ�س 
�أقيم���ت  خميم���ات  يف  �إيو�وؤه���م  مت 
للمهجري���ن يف والي���ة ك���ري�ال جن���وب 
�لب���الد، �لتي �رشبتها �أمطار مو�س���مية 
عنيفة �أ�س���فرت عن �س���قوط �أكرث من 

410 قتلى.
ويك�سف �نح�س���ار �ملياه تدريجيا 
ب�س���بب تر�ج���ع غ���ز�رة �الأمط���ار، حجم 
�لدم���ار يف هذه �ملنطقة �لتي ت�س���كل 

وجهة لل�سياح يف �ملو��سم �الأخرى.
وق���ال �لناط���ق با�س���م �حلكوم���ة 
�س���وبا�س تي يف، �إن عدد �الأ�س���خا�س 
�ملقيمني يف �ملخيمات �الإن�سانية بلغ 

�الآن مليون و28 �ألف �سخ�س.
و�أف���اد �جلي�س �لهن���دي باأن �أكرث 
من 1000 �سخ�س ما ز�لو� عالقني يف 

بيوت غمرتها �ملياه يف �ملدينة.
وذك���ر جن���دي طلب عدم ك�س���ف 
هويت���ه، �أن معظ���م هوؤالء �ل�س���كان ال 
يريدون �إجالءهم بل يطلبون �حل�سول 

على مو�د غذ�ئية ومياه لل�رشب فقط.
وقدرت �ل�س���لطات �ملحلية قيمة 
�خل�س���ائر بثالثة ملي���ار�ت دوالر وقد 
يرتفع مع �نح�سار �ملياه �لذي يك�سف 

عن حجم �الأ�رش�ر.

�أعلن����ت �ل�س����لطات �الإيطالية، عن 
مقتل 8 من هو�ة �مل�س����ي يف �لطبيعة، 
وال يز�ل 5 �آخرون يف عد�د �ملفقودين، 
�إث����ر في�س����ان ج����دول جبل����ي فج����اأة يف 

منطقة كاالبريا يف جنوب �لبالد.
وقال متحدث با�سم وحدة �حلماية 
�ملدني����ة �ملحلي����ة “لدين����ا ر�س����ميا 8 
قتل����ى، ولك����ن ال ميكنن����ا �أن ن�س����تبعد 

�إمكانية �أن ترتفع هذه �حل�سيلة”.
ونقلت وكالة �ل�سحافة �لفرن�سية 
ع����ن �ملتحدث “وفق����اً ملعلوماتنا فقد 
يف  �سخ�س����ا   30 حو�ل����ى  هن����اك  كان 

�ملكان �سمن ثالث جمموعات”.
يف  �الأم����ن  �إد�رة  �أك����دت  والحق����اً، 
كوزينت�سا، عا�س����مة مقاطعة كاالبريا، 
�إنق����اذ م����ا جمموع����ه 23 �سخ�س����اً و�أن 
عمليات �لبحث ال تز�ل م�ستمرة للعثور 
�إد�رة  وبح�س����ب  مفقودي����ن.   5 عل����ى 
�الأم����ن ف����اإن ه����وؤالء �الأ�س����خا�س كانو� 
�س����من جمموعتني ت�سم كل منهما 18 
�سخ�س����اً. من جهتها �أفادت “�س����حيفة 
�لقتل����ى  �أن  �س����ري�”  دي����ال  كوري����ريي 
�لثمانية هم 4 رجال و4 ن�س����اء، م�سرية 
�إل����ى �أن����ه ب����ني �لناج����ني �ل�����23 هناك 

طفالن بينهما فتاة.

روسيا

الهند

إيطاليا

تركيا تت�سلم منظومة 
�إ�س400- يف 2019

نزوح �أكرث من مليون 
ب�سبب �لفي�سانات

قتلى ومفقودون
يف في�سان مفاجئ
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روحاين: يجب اأن نتجهز للمواجهة وال بد من تطوير قدراتنا

القوات االأفغانية تعلن انتهاء “هجوم كابول”... ومقتل م�سلحني

تر�مب: مل نتو��سل مع �إير�ن ب�ساأن حمادثات حمتملة

• ح�سن روحاين يعاين مقاتلة حملية �ل�سنع 	

• جندي �أفغاين خالل ��ستباكات م�سلحة	

اأنهت قوات الأمن الأفغانية هجوما ا�صتمر اأكرث من 6 �صاعات، اأم�ص الثالثاء يف كابول، مما 

اأدى اإىل مقتل مهاجمني اثنني، يف اليوم الأول من عيد الأ�صحى. وقال اجلرنال، مراد علي مراد، 

قائد حامية كابول خالل موؤمتر �صحفي اإن “لدينا 6 جرحى بني مدنيني وع�صكريني، فيما قتل 

املهاجمان”، وفق “فران�ص بر�ص”. واأ�صاف اأن “قذائف هاون” اأطلقت خالل الهجوم، الذي ذكرت 

تقارير  عدة اأنه ا�صتهدف الق�صر الرئا�صي ونفذ بوا�صطة �صواريخ.

“�لذرية”: ال داللة على توقف �أن�سطة كوريا �ل�سمالية �لنووية

�عتقال جا�سو�سني �إير�نيني يف �أمريكا

فر�س���ت �لواليات �ملتح���دة، �أم�س �لثالثاء، عقوبات على �سخ�س���ني رو�س���يني وعلى �رشكة رو�س���ية و�أخرى 
�سلوفاكية مبوجب برنامج �أمريكي ي�ستهدف �الأن�سطة �ل�سارة �ملرتبطة بالف�ساء �الإلكروين.

وقالت وز�رة �خلز�نة �الأمريكية يف بيان على موقعها �الإلكروين �إن �ل�رشكتني و�ل�سخ�س���ني مرتبطان ب�رشكة 
د�يفتكنو �سريفي�زس، وهي �رشكة فر�ست عليها عقوبات من قبل. و�أ�سافت �أن �ل�رشكتني هما فيال-مارين ومقرها 
�س���ان بطر�س���ربغ، والكنو �إ�س.�أر.�أو ومقرها �سلوفاكيا. ويف وقت �س���ابق، �لثالثاء، ك�سفت “مايكرو�سوفت” عما 
و�س���فتها مبحاوالت قر�سنة جديدة من رو�س���يا ت�ستهدف جماعات �سيا�س���ية �أمريكية، قبيل �نتخابات �لتجديد 
�لن�سفي. وقالت �ل�رشكة �إن جمموعة مرتبطة باحلكومة �لرو�سية �أن�ساأت مو�قع �إلكرونية وهمية يبدو �أنها حتاكي 
منظمت���ني حمافظتني �أمريكيتني، هما معهد هاد�س���ون و�ملعهد �جلمهوري �لدويل. و�س���ممت 3 مو�قع وهمية 
�أخ���رى لتب���دو كما لو �أنها مرتبطة مبجل�س �ل�س���يوخ �الأمريكي. ومل تقدم مايكرو�س���وفت �أي و�س���ف �آخر للمو�قع 

�لوهمية، كما رف�س م�سوؤولون رو�س �تهاماتها و�عتربو� �أنها بال �أ�سا�س.

عقوبات اأمريكية جديدة على كيانات رو�سية

�عتقل���ت �ل�س���لطات يف �لوالي���ات �ملتح���دة 
�جلن�س���ية  �أي�س���ا  يحم���ل  �أحدهم���ا  �إير�ني���ني، 
�الأمريكي���ة، ووّجه���ت �إليهم���ا تهم���ة �لتج�ّس����س 
حل�ساب �حلكومة �الإير�نية، بعدما جمعا معلومات 
عن �إير�نيني معار�س���ني لنظام طهر�ن، و�لتقطا 

�رش�ً �سور�ً ملوؤ�س�سات يهودية.
و�أف���ادت وثائ���ق ق�س���ائية �أن وز�رة �لعدل 

وّجه���ت �إل���ى كل م���ن �الأمريكي-�الإي���ر�ين �أحمد 
ر�سا حممدي دو�ستد�ر )38 عاماً( �لذي يقيم يف 
�إي���ر�ن، و�الإير�ين جميد قرب���اين )59 عاماً( �لذي 
يقي���م يف كاليفورني���ا، تهمة �لتج�ّس����س ب�س���بب 
قيامهما معاً مبر�قبة �أماكن يهودية وحماولتهما 
�خر�ق �سفوف جماعة “جماهدي خلق” �الإير�نية 

�ملعار�سة يف �ملنفى.

ومت �عتقال �لرجلني يف 9 �أغ�س���ط�س �جلاري 
لكن مل يتم �لك�سف عن �لتهم �ملوّجهة �إليهما �إال 

يوم �الثنني بعدما ن�رشتها حمكمة يف و��سنطن.
و�لته���م �ملوّجهة �إل���ى دو�س���تد�ر وقرباين 
ت�س���مل �لتج�س����س حل�س���اب �حلكوم���ة �الإير�نية، 
�إ�س���افًة �إل���ى تقدمي خدم���ات �إليه���ا، يف �نتهاٍك 

للعقوبات �الأمريكية �ملفرو�سة على طهر�ن.

كابول ـ وكاالت:

دبي ـ العرببة نت:

قالت �لوكال����ة �لدولية للطاقة �لذرية �إنها 
مل جتد �أي داللة على �أن كوريا �ل�سمالية �أوقفت 
�أن�س����طتها �لنووية مما يزيد من �ل�س����كوك حول 

��ستعد�د �لبالد للتخلي عن تر�سانتها.
تقرير”��س����تمر�ر  يف  �لوكال����ة  و�أ�س����افت 

�لن����ووي  �ل�س����مالية  كوري����ا  برنام����ج  وتطوي����ر 
و�لبيان����ات �لتي ت�س����درها كوريا �ل�س����مالية يف 

هذ� �ل�سدد مدعاة للقلق �ل�سديد“.
وم����ن �ملق����رر �إحال����ة �لتقرير �إل����ى جمل�س 
حمافظي �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �ل�سهر 
�لقادم. كان �لرئي�����س �الأمريكي دونالد تر�مب 
قد قال يف مقابلة �أجرتها معه “رويرز” �الثنني 

�إن����ه يعتقد �أن كوريا �ل�س����مالية �تخذت خطو�ت 
حمددة نحو نزع �ل�س����الح �لنووي و�إنه �س����يلتقي 
”على �الأرجح“ بزعيم كوريا �ل�سمالية كيم جوجن 
�أون م����رة �أخرى. وعقد تر�مب قم����ة تاريخية مع 
كيم يف 12 يوني����و و�فق خاللها �لزعيم �لكوري 
�ل�س����مايل ب�رشوط غري حمددة على �لعمل �سوب 
�إخالء �سبه �جلزيرة �لكورية من �ل�سالح �لنووي.

�سوريا... مقرتحات اأمريكية ملنع عودة “داع�ش” وتقزمي نفوذ اإيران
�ساغ خرب�ء �أمريكيون، بينهم �ملبعوث �جلديد 
�إلى �سوريا، جيم�س جيفري، قبل تعيينه، مقرحات 
عن �س���وريا، ت�سمنت فر�س حظر جوي وبري �سمال 

�رشقي �لبالد.

وبح�س���ب ما نقلته �س���حيفة “�ل�رشق �الأو�سط”، 
ف���اإن �ملقرحات ته���دف �إلى �حليلول���ة دون عودة 
“د�ع����س”، ومن���ع �إي���ر�ن م���ن بناء هيكل ع�س���كري 
و��س���تخبار�تي د�ئ���م يف �س���وريا، �إ�س���افًة �إلى منع 
�لقو�ت �الإير�نية وقو�ت �لنظام �ل�سوري من دخول 

�سمال �رشقي �سوريا بعد هزمية “د�ع�س”.

وت�س���مل �ملقرحات فر����س منطقة حظر جوي 
وب���ري يف �س���مال و����رشق نه���ر �لف���ر�ت، م���ع وجود 
ع�س���كري �س���غري على �الأر�س، و�الإبقاء عليها حتى 
تنفيذ قر�ر جمل�س �الأمن رقم 2254 �ل�ساعي الإقر�ر 
حكومة �س���ورية م�ستقلة دون م�س���اركة ب�سار �الأ�سد 

و�لقو�ت �ملدعومة من �إير�ن �لد�عمة حلكمه.

كما ت�س���مل �ملقرحات ت�سديد �لعقوبات �سد 
�لبن���وك �لد�عم���ة للنظ���ام �ل�س���وري ووكالء �إير�ن، 
ومعاون���ة حلف���اء �لواليات �ملتحدة يف �س���وريا على 

�إيجاد �أ�سو�ق بديلة للنفط و�ل�سادر�ت �لزر�عية.
وتت�سمن �ملقرحات �أي�ساً �لعمل مع تركيا يف 

منبج وغريها من �ملناطق خللق نفوذ �سد رو�سيا.
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قّدم رئيس مجلس إدارة نادي املحرق الشيخ أحمد بن عيل ال خليفة خالص الشكر والتقدير 
ملمثل جاللة امللك املفدى لألعامل الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد ال خليفة عىل مبادرة 
سموه بإلغاء جميع العقوبات املالية واالنضباطية التي اتخذها االتحاد البحريني لكرة القدم يف 

قضية الالعب عبدالوهاب املالود.
وأكد رئيس نادي املحرق أن هذه املبادرة التي تأيت قبل انطالقة دوري نارص بن حمد ألندية 

الدرجة األوىل لكرة القدم يف نسختها تؤكد حرص سموه عىل بدء البطولة بروح تنافسية تتسم 
بالروح الرياضية.

أح��م��د ب���ن ع��ل��ي ي��ث��ّم��ن م���ب���ادرة ن��اص��ر ب���ن حمد

  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(

 أشادت فعاليات رياضية باملباركة 
امللكية الس��امية من قب��ل عاهل 
البالد جالل��ة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة إىل ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب، 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
األوملبية  اللجنة  رئي��س  والرياضة، 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، لرعاية س��موه 
ل��دوري كرة القدم تحت مس��مى 
“دوري ن��ارص ب��ن حم��د املمتاز” 

للموسم الريايض 2018-2019.
 ونوه��ت األرسة الرياضية بالدور 
البارز الذي ستلعبه الرعاية الكرمية 
لس��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، مش��ريين إىل العديد من 
واملكتسبات  اإليجابية  االنعكاسات 
التي س��يحققها الدوري من خالل 
رعاي��ة س��موه، مقدري��ن جه��ود 
س��موه الداعمة للرياضة والشباب 

البحريني.
 من جهته، أكد وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر، أن الحركة 
الرياضية يف اململك��ة تفخر وتعتز 
بالرعاية امللكية الس��امية من لدن 
عاه��ل البالد صاحب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة، واهتامم 
جاللته غري املحدود بتطوير القطاع 
الري��ايض ومنظوم��ة عمل��ه، األمر 
الذي س��اهم يف تحقيق��ه العديد 
من اإلنجازات والنقالت النوعية يف 
مس��ريتها الفني��ة واإلدارية مبا فيها 
كرة القدم التي تس��ري بخطى ثابتة 

ونسق مرتفع نحو التطور والنامء.
الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وق��ال   
والرياضة: “ إن رعاية ممثل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة، لبطولة 
الدوري لكرة القدم الذي س��يكون 
تحت اس��م دوري ن��ارص بن حمد 
املمتاز لك��رة القدم، س��تكون لها 
انعكاسات إيجابية عىل مسرية كرة 
الق��دم البحرينية، وس��تحقق نقلة 
نوعية بارزة يف مستوى دوري الكرة 
ال��ذي يعترب من أقدم املس��ابقات 

املحلية يف اململكة”.
 وأضاف: “إن سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة، ق��دم العديد من 
املب��ادرات املتميزة تج��اه األلعاب 
الرياضية املختلفة، من أبرزها كرة 
القدم، حيث قدم س��موه مبادرات 
جعلت األندية الوطنية واملنتخبات 
تخطو خط��وات موفقة يف العديد 
نتائ��ج  وظه��رت  املحاف��ل،  م��ن 
مبادرات واسرتاتيجية سموه رسيعا 
وبصورة الفتة خاصة عىل املنتخب 
الوطن��ي الذي ظهر مبس��توى فني 
متميز يف مختل��ف البطوالت التي 

شارك فيها”.
 وتابع:” إن س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، يس��تحق منا أكرث 

نظ��ري جهوده الكب��رية واملباركة يف 

االرتقاء بالرياض��ة البحرينية. وإن 

مسابقة دوري كرة القدم وإطالق 

اس��م س��موه عليه��ا نؤم��ن أنها 

ستش��هد اعتباراً من هذا املوس��م 

نقلة متميزة من الناحية التنظيمية 

والفني��ة، م��ام س��ينعكس إيجابياً 
عىل مس��تواها التنافيس والحضور 
واالجتذاب  الجامه��ريي  واإلقب��ال 
اإلعالم��ي، وكل ذل��ك س��يصب يف 
مصلحة الك��رة البحريني��ة عموما 

وميهد الطريق أمامها”.
 واختتم الجودر: “ إن وزارة شؤون 
س��تعمل عىل  والرياضة  الش��باب 
س��تحتضن  التي  املنش��آت  تجهيز 
منافس��ات دوري ن��ارص بن حمد 
متمي��ز،  بص��ورة  الق��دم  لك��رة 
وستسخر كافة اإلمكانيات من أجل 
إنجاح الدوري. كام أننا عىل ثقة يف 
قدرة االتحاد البحريني لكرة القدم 

برئاسة الش��يخ عيل بن خليفة آل 
خليف��ة عىل إخراج ال��دوري بحلة 
تنظيمية تتناس��ب مع االسم الغايل 

الذي يحمله”.
 بدوره، اعرب األم��ن العام للجنة 
عبدالرحمن  البحريني��ة  األوملبي��ة 
صادق عس��كر عن بالغ س��عادته 
برعاية وتس��مية الدوري البحريني 
لك��رة الق��دم يف املوس��م الجديد 
2019-2018 باس��م ممث��ل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة، والذي 
سيسهم يف إضافة املزيد من القوة 
واإلث��ارة عىل ه��ذه املس��ابقة يف 

املواسم القادمة.
 وأضاف عس��كر ان ه��ذه الرعاية 
التي ج��اءت مببارك��ة عاهل البالد 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك حمد بن 
عي��ىس آل خليف��ة لرعاي��ة ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريي��ة 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
لبطولة الدوري للموس��م الريايض 
االيجابية  انعكاس��اته  له  س��يكون 
لل��دوري  الع��ام  املس��توى  ع��ىل 
البحريني، وسيدفع بالفرق للظهور 
الفن��ي واالداء االفضل  باملس��توى 
والذي سيكون له بعد آخر يف تطور 
مس��توى كرة القدم البحرينية، مبا 
يتوافق م��ع الرؤية التي رس��امها 

سموه ملونديال 2022. 
 وأكد عس��كر أن اللجن��ة االوملبية 
واألرسة الرياضية س��تعمل جاهدة 
من أجل إظهار هذه املس��ابقة يف 
أفض��ل ص��ورة ممكنة مل��ا تحمل 
اس��ام غاليا ع��ىل قلوبنا، حيث من 
املؤمل أن تكون انعكاسات تسمية 
املس��ابقة بدوري “نارص بن حمد” 
ايجابية عىل ك��رة القدم البحرينية 
بعد أن اعطى س��موه ك��رة القدم 
البحرينية أولوية ضمن اسرتاتيجيته 
املقبل��ة م��ن أج��ل التنافس عىل 
والقاري��ة  االقليمي��ة  البط��والت 
والحض��ور يف مختلف املناس��بات 

العاملية.

فعاليات رياضية تشيد برعاية ناصر بن حمد لدوري سموه الممتاز للقدم
الجودر: سيشهد نقلة نوعية تنظيمية وفنية

ع���س���ك���ر: ال���رع���اي���ة ت��ض��ي��ف اإلث��������ارة وال����ق����وة ل��ل��م��ن��اف��س��ات
اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي:

عبدالرحمن عسكر هشام الجودرالشيخ علي بن خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من الحضور من قرعة دوري ناصر بن حمد الممتاز

لقطة جماعية أثناء القرعة

أشاد رئيس مجلس اإلدارة بنادي 
الري��ايض أحمد املس��لم  الح��د 
بالق��رار الش��جاع والحكيم الذي 
أصدره ممثل جاللة امللك لألعامل 
الشباب رئيس  الخريية وش��ؤون 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
البحرينية  اللجنة األوملبية  رئيس 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، وذلك بإلغ��اء العقدين 
الالع��ب  قب��ل  م��ن  املوقع��ن 

املالود، ك��ام وّجه  عبدالوه��اب 
سموه إللغاء عقوبة اإليقاف عىل 
الالعب ومنحه حرية التس��جيل 
واللع��ب لصال��ح ن��ادي الح��د 
بن��اء ع��ىل رغبت��ه، باإلضافة إىل 
توجيهات سموه إللغاء الغرامات 
املالية التي ترتب��ت عىل األندية 

جراء قضية الالعب.
وأك��د املس��لم أن ن��ادي الح��د 
دامئًا ما يرّح��ب ويقف مع تلك 

بالش��ك  التي  الحكيمة  القرارات 
تصب يف مصلحة الوطن، وأضاف 
املس��لم أن تلك املبادرة الكرمية 
من س��موه تؤكد حرص واهتامم 
س��موه بأبناء البحرين الرياضين 
ودعم��ه ال��ال مح��دود للرياضة 
والرياضي��ن يف جمي��ع األلعاب 
وعىل كافة املس��تويات مبا يخدم 

مصلحة الرياضة البحرينية.
اب��ن  ورح��ب املس��لم بع��ودة 

أبنائ��ه املخلص��ن الالعب  م��ن 
عبدالوه��اب املال��ود إىل كي��ان 
نادي��ه األم )الحد(، حيث ال يزال 
النادي يكّن كل اح��رتام وتقدير 

لهذا النجم الكبري. 
وأش��ار رئيس نادي الحد املسلم 
إىل قوة ومتانة العالقات األخوية 
التي ترب��ط نادي الح��د بأندية 
الرفاع واملحرق، مؤكًدا اس��تمرار 
تل��ك العالق��ات ملا فيه��ا خدمة 

للرياضة البحرينية. 
ويف ختام ترصيح��ه، مّثن رئيس 
نادي الحد املسلم الدور الكبري 
الذي قام ب��ه االتحاد البحريني 
لك��رة الق��دم برئاس��ة الش��يخ 
عيل ب��ن خليف��ة آل خليفة يف 
احت��واء القضية وإيجاد الحلول 
املنصفة من أجل مصلحة الكرة 
البحريني��ة واملنتخ��ب الوطني 

لكرة القدم.

المسلم: قرار ناصر بن حمد يصب في مصلحة الوطن
نادي الحد الرياضي        المركز اإلعالمي:

أحمد المسلم

أحمد بن علي
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17 اتحادات إس��كندنافيا تدعم ترش��ح س��يفرين لرئاس��ة اليويفا
كووورة

أعلنت اتحادات كرة القدم 
الوطنية يف إسكندنافيا، 

أمس الثالثاء، دعمها 
لرتشح السلوفيني ألكسندر 

سيفرين، لالستمرار يف 
رئاسة االتحاد األورويب 

للعبة )يويفا( لفرتة أخرى.
واتخذ قرار دعم سيفرين 

لتويل الرئاسة 4 أعوام 
أخرى، باإلجامع، خالل 
مطلع هذا األسبوع يف 

اجتامع ممثيل اتحادات 
الدمنارك وجزر فاروه 

وفنلندا وأيسلندا والرنويج 
والسويد. وأرسل كل 

اتحاد عىل حدة خطاًبا 

إىل اليويفا يبلغ من خالله 
بدعمه الستمرار سيفرين، 

حسب ما أوضح بيان 
مشرتك أصدرته االتحادات، 

أمس الثالثاء. ومن املقرر 
أن يجرى التصويت عىل 
اختيار رئيس لليويفا يف 
السابع من فرباير خالل 

اجتامع الجمعية العمومية 
)كونجرس اليويفا( 

بالعاصمة اإليطالية روما.
وكان سيفرين قد انتخب 
رئيًسا لليويفا عام 2016 

خلفا للفرنيس ميشيل 
بالتيني، حيث استكمل 

سيفرين الفرتة الرئاسية، 

بعد أن عوقب بالتيني 
باإليقاف عن مامرسة أي 
نشاط يتعلق بكرة القدم 

ضمن قضية الفساد الخاصة 
مببلغ “مثري للشبهات” حوله 

السويرسي جوزيف بالتر 
الرئيس السابق لالتحاد 

الدويل )فيفا( إىل بالتيني.

يواصل ممث��ل اململك��ة الفريق األول 
لك��رة القدم بنادي املح��رق تحضرياته 
األهيل  فري��ق  اإلعدادي��ة الس��تضافة 
السعودي يوم الخميس املقبل املوافق 
25 أغس��طس الجاري، وذلك يف مباراة 
تقام عىل االستاد الوطني ضمن ذهاب 
مثن نهايئ كأس العرب لألندية األبطال.

وستقام املباراة عند 6.45 مساء.
ويق��ود الحص��ص التدريبي��ة لفري��ق 
املحرق املدرب الوطني سلامن رشيدة 

وطاقمه املعاون.
وكثف املحرقاوي��ون جرعة التدريبات 
والتحض��ريات للمواجهة العربية خالل 
األيام املقبلة، يف حني مل يخضع الفريق 
للراح��ة خ��الل إج��ازة عي��د األضحى 
املبارك، خاصة مع قرب موعد املباراة.

استمرار التحضيرات

وس��يواصل املحرق تدريبات��ه اليومية 
عىل أن ينقله��ا إىل ملعب املباراة قبل 
يوم م��ن موعده��ا، وم��ن املتوقع أن 
يدخ��ل املحرق بدًءا م��ن غد الخميس 
يف معس��كر داخيل، تأهًبا واس��تعداًدا 
للمباراة، ضمن إط��ار حرص الجهازين 
الفني واإلداري عىل الرتكيز مع الالعبني 

بش��كل كب��ري للمب��اراة والدخ��ول يف 
أجوائها مبكرًا.

أبوظبي تزور التدريبات

قامت الناقل الحرصي والرسمي لكأس 
العرب لألندية األبط��ال )قناة أبوظبي 
الرياضي��ة( بزي��ارة إىل تدريبات فريق 
املح��رق عىل ملعب��ه الخارج��ي مبقر 

النادي يف عراد.
وحرص��ت قناة أبوظب��ي الرياضية عرب 
مراس��لها الزمي��ل خال��د إبراهيم عىل 
إجراء اللق��اءات اإلعالمية مع عدد من 
أفراد فريق املح��رق يتقدمهم املدرب 
س��لامن رشيد، ومس��اعده عيل عامر، 
باإلضاف��ة إىل نجم الهجوم إس��امعيل 
عبداللطي��ف وقائ��د الفري��ق ونج��م 
الحراسة سيد محمد جعفر، عالوة عىل 

املحرتف الليبي محمد صولة.
وقدمت قناة أبوظبي الرياضية تغطية 
ممي��زة منذ بدء كأس الع��رب لألندية 
األبطال، وكانت قد تواجدت يف مباراة 
ممث��ل اململك��ة فري��ق الرف��اع خالل 
ذه��اب دور ال��� 32 أيًضا أم��ام فريق 
مولودي��ة الجزائ��ر، يف املواجه��ة التي 
أقيمت 9 أغسطس الجاري عىل االستاد 

الوطني.

مناورة جادة

وكان املحرق املحرق قبل 3 أيام مناورة 
جادة بني أفراد الفريق عىل تشكيلتني. 
وجاءت املناورة ضم��ن إطار التحضري 
الستضافة الفريق السعودي يف املباراة 
املهم��ة ي��وم الخميس املقب��ل، والتي 
يس��عى فيه��ا املحرق لتحقي��ق نتيجة 
إيجابية وانتظار ما ستسفر عنه مباراة 
اإلي��اب التي س��تقام يوم 24 س��بتمرب 

املقبل.

وصول األهلي

ومن املؤمل أن يصل الفريق السعودي 
إىل البحرين غ��ًدا الخميس قبل يومني 
من موع��د املب��اراة. وكان املحرق قد 
حدد فن��دق الدبلومات مقرًّا لس��كن 
وف��د الفريق الس��عودي، في��ام حدد 
فن��دق “ك��راون ب��الزا” مقرًّا لس��كن 
مراقب املب��اراة ومقيم الحكام وطاقم 

التحكيم.

أرجنتيني يقود الفريق السعودي

ويق��ود فريق نادي األهيل الس��عودي 

امل��درب األرجنتين��ي بابل��و غوي��دي، 
ويضم الفري��ق يف صفوفه ع��دًدا من 
الالعب��ني البارزين س��واء الس��عوديني 
العوي��س، واملدافع  كالحارس محم��د 
معتز هوساوي واملهاجم السوري عمر 

السومة.

طاقم التحكيم

يش��ار إىل أن املباراة س��يديرها طاقم 
تحكي��م من اإلم��ارات بقي��ادة حكم 
الس��احة يعقوب الح��امدي، ويعاونه 
سعود حسن وجمعة املخيني، والحكم 
الرابع حمد عيل. وسيكون املرصي عالء 

عبدالعزي��ز مراقًب��ا للمب��اراة، وطارق 
أحمد من العراق مقياًم للحكام.

االجتماع الفني والمؤتمر الصحافي

وس��يعقد االجت��امع الفن��ي الخ��اص 
باملب��اراة بحض��ور ممث��يل الفريق��ني 
واألطراف ذات العالقة ويرأسه مراقب 
املباراة، ع��ىل أن يقام املؤمتر الصحفي 
للفريق��ني ال��ذي يس��بق املواجهة بني 
الذي  للفريق��ني،  األخريين  التدريب��ني 

سيكون يف استاد البحرين الوطني.

الحد يساند المحرق

ناش��د أمني ال��رس العام بن��ادي الحد 
الري��ايض س��لامن املس��لم، جامه��ري 
ورابطة املشجعني بنادي الحد للوقوف 
خلف فريق املحرق لكرة القدم ممثل 
الوطن‘ الذي س��يخوض مباراة ذهاب 
ال��دور األول من بطول��ة كأس العرب 
لألندي��ة األبط��ال ضد فري��ق األهيل 
الس��عودي ي��وم الس��بت املوافق 25 
أغس��طس 2018. وع��رب املس��لم عن 
ثقت��ه بالجامهري البحريني��ة بالحضور 
والوقوف خل��ف فريق املحرق، مؤكدا 
أن مساندة املحرق تعترب واجبا وطنيا.

المحرق يواصل التحضير لألهلي السعودي ويكثف التدريبات

أحمد مهدي

سلمان المسلمسلمان شريدة متحدًثا إلى قناة أبوظبي سيدمحمد جعفر متحدًثا إلى قناة أبوظبي

فريق المحرق لكرة القدم من تدريبات المحرق المحرق يواصل التحضير ويتأهب لمواجهة األهلي السعودي

سيفرين

أحمد مهدي

يبح��ث الفري��ق األول لك��رة الق��دم 
بالنادي األهيل ع��ن تأمني مباراة ودية 
أخرى بع��د تعّذر إقام��ة اللقاء الودي 

بينه وبني فريق النهضة السعودي.
وكان مق��ررًا أن يلعب األهالويون لقاًء 
وديًّا أم��ام النهضة الس��عودي يوم 19 
أغسطس الجاري، لكنه ألغي، إذ يبحث 
الجه��ازان اإلداري والفن��ي يف الف��رتة 

الحالية عن مباراة ودية أخرى.
وكان األه��يل قد خ��رس بصعوبة أمام 

نظريه فريق االتفاق الس��عودي بثالثة 
أهداف مقاب��ل اثنني، يف املباراة الودية 
الت��ي جمع��ت الطرف��ني ع��ىل ملعب 
عبدالله الدبل بنادي االتفاق يف مدينة 

الدمام السعودية.
وجاءت الودية لألهيل ضمن تحضرياته 
الجديد  الري��ايض  للموس��م  اإلعدادية 
2018/2019، الذي س��يلعب خالله يف 
منافس��ات دوري الدرجة الثانية تحت 
قيادة املدرب الوطني عيىس السعدون 

الذي تس��لم مهام اإلدارة الفنية حديًثا 
يف بداية اإلعداد للموسم الجديد.

ويس��تمر األهيل يف سلس��لة تدريباته 
املسائية املحلية بدًءا من غد )الخميس( 
بعد الراحة التي منحه��ا الجهاز الفني 

للفريق؛ بسبب إجازة العيد.
ويأمل الجهاز الفن��ي األهالوي بقيادة 
عيىس السعدون للوصول إىل الجاهزية 
املطلوب��ة، والتع��رف عىل مس��تويات 
الالعبني كافة قبل بدء املوسم الجديد، 

خاصة وأن “النس��ور” ستدشن املوسم 
عرب مسابقة الدور املؤهل لكأس جاللة 

امللك للموسم 2018/2019.
وكان األه��يل قد خ��اض لقاءين وديني 
قبل حوايل أسبوعني، إذ فاز عىل الرفاع 
الرشقي بتش��كيلة أساسية )2-3(، فيام 
أرشك السعدون تش��كيلة من العنارص 
الت��ي جمعت  الش��ابة خ��الل الودية 
فريق��ه م��ع منتخبن��ا لفئة الش��باب، 
وانتهت ملصلحة األهيل بنتيجة )3-1(.

األهلي يبحث عن ودية بعد إلغاء مواجهة النهضة السعودي

عيسى السعدون

الكرمية  للمب��ادرات  اس��تمرارا 
لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، استجاب سموه 
بكرم��ه املعه��ود لاللتامس��ات 
املرفوع��ة لس��موه م��ن بعض 
الالعب��ني املوقوف��ني والص��ادر 
بحقهم عقوبات من االتحادات 
الرياضية التابعة للجنة األوملبية 

س��موه  أمر  البحريني��ة، حيث 
املعنيني باللجن��ة األوملبية وكل 
االتح��ادات الرياضي��ة بالعف��و 
عن الالعبني الخاضعني لإليقاف 
عقوب��ات  بحقه��م  والص��ادر 
م��ن االتح��ادات الرياضية فيام 
ع��دا العقوبات الص��ادرة بحق 
املنش��طات  تعاطيهم  ثبت  من 

املحظورة.
وتأيت املبادرة الكرمية من سموه 

كفاتح��ة خري يف بداية املوس��م 
املثل  لتعطي  الجدي��د  الريايض 
والق��دوة للجمي��ع يف العم��ل 
بجه��د وإخ��الص بعي��دا ع��ن 
املامرسات غري املنضبطة، وتعهد 
مقدم��و االلتامس��ات املرفوعة 
لس��موه بعدم تكرارها وتعهدوا 
ببذل الجهد بإخالص يف املوسم 
الجدي��د ليك��ون ع��ام الذهب 
الذي وع��د به س��موه لحرضة 

حافال  املل��ك  الجاللة  صاح��ب 
باإلنجازات.

وبادرت اللجنة األوملبية مبخاطبة 
كل االتح��ادات الرياضية لحرص 
جميع الالعب��ني الصادر بحقهم 
بحس��ب  وتصنيفهم  عقوب��ات 
املخالفات الستبعاد من مل يشمله 
عفو س��مو رئيس اللجنة بسبب 
تعاط��ي املنش��طات املحظورة، 
ومخاطبة كل االتحادات بش��أن 

املشمولني بالعفو ورفع اإليقاف 
والعقوبات الصادرة بحقهم وقد 
الرياضية  االتحادات  كافة  أثنت 
به��ذه  والالعب��ني  ومنس��وبيها 
املبادرة الكرمية لس��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة، مثمنني 
لس��موه املبادرة التي من شأنها 
أن تبث يف نفوس جميع الالعبني 
الحامسة والجهد لتحقيق املزيد 

من اإلنجازات واالنتصارات.

ناصر بن حمد يأمر بالعفو عن الالعبين الموقوفين
الرياضي��ة االتح��ادات  م��ن  عقوب��ات  بحقه��م  الص��ادر 

سمو الشيخ ناصر بن حمد



يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة اليد 
يف الس��اعة الع��ارشة صباًح��ا بالتوقيت 
املح��ي ململكة البحري��ن )الثانية عرًصا 
بتوقي��ت جاكرت��ا( م��ن صب��اح الي��وم 
األربع��اء، مواجه��ة مهمة أم��ام نظريه 
الكوري يف ث��اين مباريات��ه ضمن الدور 
الرئييس لدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 
ع��رة املقامة حاليًّ��ا مبدينت��ي جاكرتا 
وباملبان��غ، حيث يس��عى أحمر اليد إىل 
تأكيد وصوله إىل الدور نصف النهايئ من 
منافس��ات كرة اليد وإعالن نفسه كأول 
املتأهلني لل��دور القادم، وتحتضن صالة 
منافس��ات   )GOR popki cibubur(

مسابقة كرة اليد.
وكان منتخبن��ا ق��د نج��ح يف تحقي��ق 
االنتصار يف لقائ��ه األول بالدور الرئييس 
أمام إيران بنتيجة 29/23 يف مباراة كان 
فيها نج��وم األحمر يف املوعد، يف الوقت 
الذي فازت كوريا هي األخرى عىل هونغ 
كون��غ بنتيجة 40/15، األمر الذي يجعل 
من املواجهة مبثابة النهايئ مبكر لحس��م 

بطاقة العبور لنصف النهايئ.
وظهر منتخبنا يف مباراته األخرية بأفضل 
مس��توياته يف الدورة، رغم النقص الذي 
عاىن منه بحالتي الطرد التي تعرض لهام 
حس��ني الصياد وحس��ن مدن يف الشوط 
األول، إال أن العب��ي أحم��ر اليد برهنوا 
كفاءتهم ومس��تواهم الع��ايل من خالل 
األداء القوي والرجويل طيلة املباراة التي 
عكس��ت املس��توى الحقيقي لكرة اليد 
البحرينية وما وصلت إليه من قوة عىل 

املستوى القاري.
وش��هدت اللقاءات الرسمية األخرية بني 
املنتخب��ني تف��وق ملنتخبنا ع��ىل نظريه 
الك��وري، وذل��ك عائ��د للتط��ور الذي 
تعيش��ه كرة الي��د البحريني��ة وامتالك 
جيل من الالعبني س��اهم بصورة رئيسية 
يف تحقي��ق اإلنج��ازات واالنتصارات يف 
الس��نوات األخرية، األمر الذي يجعل من 
حظوظ املنتخب كب��رية وقوية ملواصلة 
والذه��اب خطوة  انتصارات��ه  سلس��لة 
إضافية نحو نصف النهايئ واملنافسة عىل 
إحدى امليدالي��ات امللونة، خصوًصا وأن 
أحم��ر اليد يعت��ر أول منتخب بحريني 
يف األلع��اب الجامعي��ة ينجح يف تحقيق 
ميدالي��ة أوملبي��ة للبحري��ن التي كانت 
يف النس��خة األخرية التي أقيمت بكوريا 

الجنوبية.
امل��درب  يواص��ل  أن  املتوق��ع  وم��ن 
اآليس��لندي آرين كريستيانس��يس عىل 
ذات النهج والفلس��فة الت��ي اتبعها منذ 
انطالق��ة املنافس��ات، وذل��ك باللع��ب 
بالدف��اع املغل��ق ب��ني منطقتي الس��تة 
والتسعة أمتار باإلضافة إىل توزيع األدوار 
بني الالعبني يف الشق الدفاعي، يف الوقت 
الذي وضح��ت بصمة كريستيانس��يس 
عىل املس��توى الهجوم��ي كذلك بتنويع 
مراك��ز إنه��اء الهج��امت بص��ورة كبرية 
واس��تغالل إمكانيات الالعب��ني الفردية 
والجامعية فيام يخدم مصلحة املنتخب 

وفًقا لظروف كل مباراة.
ويعتمد كريستيانس��يس ع��ىل الحارس 
محم��د عبدالحس��ني يف مواصل��ة تألقه 
وحاميته لعرين األحمر وأمامه الرباعي 
حس��ن مدن ومحمد عبدالرضا باإلضافة 

إىل عي مريزا ومحمد حبيب، فيام تكون 
التغ��ريات يف الش��ق الهجوم��ي بدخول 
حس��ني الصياد وحسن ش��هاب بدالً من 
م��دن وعبدالرضا، مع املس��توى الكبرية 
والجهوزية التي يتمتع بها العبي الجناح 
حس��ن الس��امهيجي وبالل بشام، هذا 
باإلضاف��ة إىل امت��الك كريستيانس��يس 
ملجموع��ة م��ن الب��دالء القادرين عىل 
تقدي��م اإلضافة كاألخوين محمود وعي 
عبدالق��ادر وكمي��ل محف��وظ ومحمد 

مريزا.
وميتل��ك العبو املنتخب الخ��رة الكافية 
للتعامل م��ع ظروف املباراة ومس��توى 
املنتخ��ب الك��وري ال��ذي مل يخض أي 
مباراة قوي��ة يف الدورة باس��تثناء لقائه 
أمام جارته الياب��ان يف الدور التمهيدي، 
وهو ما ظهر واضًحا يف اللقاء األخري أمام 
إي��ران الذي فرض فيه األحمر س��يطرته 
بهدوء وخرة كبرية يف إدارة املباراة، األمر 
الذي يجعل من س��الح الخرة مس��اعًدا 

لألحمر.
تدريبات��ه  أنه��ى  ق��د  منتخبن��ا  وكان 
اس��تعداًدا للمواجهة ي��وم أمس بحصة 
تدريبية ركز خالله��ا الجهاز الفني عىل 

نق��اط الق��وة والضع��ف م��ع تصحيح 
األخطاء التي وقع فيها الالعبون وتقديم 

التعليامت واإلرشادات الخاصة.

شهاب: المعنويات مرتفعة 
ومصممون على الفوز

قال الع��ب منتخبنا الوطن��ي لكرة اليد 
حس��ن ش��هاب أن معنوي��ات الفري��ق 
مرتفعة بعد االنتصار األخري الذي حققه 
عىل إي��ران يف افتت��اح ال��دور الرئييس 
من منافس��ات كرة اليد، وأوضح شهاب 
“الجميع مس��تعد لخوض مب��اراة اليوم 
أم��ام منافس قوي وعنيد وصاحب خرة 
كبرية يف البطوالت اآلس��يوية، فاملستوى 
ال��ذي قدمن��اه أمام إي��ران ضاعف من 
معنويات الالعبني ورفع من حدة الرتكيز 
ملواصلة املشوار يف املنافسات والوصول 

إىل أبعد نقطة”.
وأض��اف “الجميع مصم��م عىل تحقيق 
االنتصار والتأهل إىل الدور نصف النهايئ 
من الدورة، فاملنتخب يقدم أداًء متطورًا 
م��ن مب��اراة إىل أخرى، وذل��ك عائد إىل 
نظ��ام البطولة التصاعدي يف املنافس��ة، 
وه��و م��ا يتعامل مع��ه الجه��از الفني 

بخرة وهدوء من أج��ل تحقيق الهدف 
املنشود”.

وعن التحضريات للمباراة أوضح ش��هاب 
الصورة  ب��ذات  متواصلة  “التحض��ريات 
واملس��توى لكل مباراة، فالجهازان الفني 
واإلداري مع الالعبني يعطون كل مباراة 
حقها، واملنتخب يس��ري خط��وة بخطوة 
يف البطول��ة، وأرى أن املنتخ��ب جاه��ز 
لتقديم مباراة كبرية ومواصلة املس��توى 
املع��روف ع��ن ك��رة الي��د البحرينية، 
فالالعبون يدخل��ون كل مواجهة بهدف 

تحقيق االنتصار ورفع راية اململكة”.
تابع “األوراق مكشوفة لكل منتخب من 
خالل املواجهات العديدة التي كانت بني 
املنتخبني يف مختلف البطوالت الرسمية 
وكذلك اللقاءات الودية، ونحن مركزون 
عىل تقديم املس��توى املنتظ��ر بتطبيق 

تعليامت الجهاز الفني”.
وإذا م��ا كان��ت االنتص��ارات يف الف��رتة 
األخ��رية لألحم��ر عىل كوريا فستش��كل 
إضاف��ة للمنتخ��ب ق��ال “ال ننظ��ر إىل 
التاري��خ ب��ل نحن أبن��اء الي��وم، ولكل 
مباراة وبطول��ة ظروفها الخاصة، واليوم 
سنس��عى وراء كتابة انتصار جديد لكرة 

اليد البحرينية”.

الموت والمرهون يتألقان 
في إدارة مباراة اليابان 
والسعودية

أس��ندت لجنة الحكام مبسابقة كرة اليد 
إدارة مب��اراة الياب��ان والس��عودية إىل 
طاقم الحكام ال��دويل البحريني املكون 
من حسني املوت وس��مري املرهون التي 
أقيمت يف الدور الرئييس من املس��ابقة 
يوم أم��س األول االثنني وانتهت بتعادل 
املنتخب��ني 26/26، وذلك مل��ا يتمتع به 
الحك��امن من كف��اءة وخ��رة يف إدارة 
املواجهات القوية ليشكال واجهة مرفة 
للتحكي��م البحريني يف لعبة كرة اليد يف 
دورة األلعاب اآلسيوية، علام بأن االثنني 
سبق وأن شاركا يف النسخة املاضية التي 
أقيمت يف إنش��يون 2014 كام سبق وأن 
ش��اركا يف الكثري من البطوالت اآلسيوية 

األخرى.

يوسف فالح: الجميع جاهز 
لبدء المنافسات

ق��ال العب منتخبن��ا الوطن��ي للبولينغ 
يوسف فالح إن جميع الالعبني جاهزون 
لخوض غامر املنافسات يف دورة األلعاب 

اآلس��يوية يوم غٍد، وقال “خالل اليومني 
األخريين اعت��اد الالعبون ع��ىل األجواء 
العامة للصالة ونوعية الزيت املستخدم 
للمنافس��ات، وهو ذات النوع الذي تم 
الت��درب علي��ه يف البحرين خ��الل فرتة 
اإلع��داد املحلية للدورة، كام أن الالعبني 
ميتلك��ون الخ��رة الكافي��ة م��ن خالل 
املش��اركات التي خاضوه��ا يف مختلف 

البطوالت”.
وأضاف فالح “دورة األلعاب اآلس��يوية 
دامئًا ما تحظى باهتامم كبري ممن جميع 
الدول املش��اركة والالعب��ني كونها تعتر 
املسابقة األهم عىل مستوى القارة وتأيت 
بع��د دورة األلع��اب األوملبي��ة الدولية، 
وهذا ما يجعل املنافسة يف األسياد كبرية 
وأقوى من البط��والت األخرى، وتتطلب 
عم��اًل ذهنيًّا ونفس��يًّا كب��ريًا إىل جانب 

املهارة من أجل تحقيق أفضل نتيجة”.
وأكد ف��الح متتع اللعب��ة بجانب نفيس 
وذهب��ي كبري من خالل قول��ه “يف لعبة 
البولين��غ كل رمية لها حس��ابها الخاص 
ونقاطها الت��ي تدخل يف املجموع، وهنا 
تكمن الصعوب��ة واملخاطرة يف املحافظة 

عىل الرتكيز”.
وعن حظوظ املنتخب يف املنافسة أوضح 
“متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية ورفع 
اسم اململكة عالًيا يف هذا املحفل الدويل، 
فالالعبون رقم صع��ب ومعروفون عىل 
مستوى القارة، لكن تركيزنا منصب عىل 
العمل واالجتهاد من أجل تحقيق أفضل 

نتيجة”.
تدريبات��ه  أنه��ى  ق��د  املنتخ��ب  وكان 
الرسمية يوم أمس، حيث خاض املنتخب 
آخ��ر حص��ة تدريبي��ة قبل املنافس��ات 
بسبب انش��غال الصالة اليوم مبنافسات 
الس��يدات، ووضح ع��ىل الالعبني الرتكيز 
واإلرصار ع��ىل تحقي��ق نتيج��ة إيجابية 
م��ن خالل الجدية وال��روح العالية التي 
إىل  إضاف��ة  التدريب��ات،  يف  أظهروه��ا 
التعاون م��ع مدرب املنتخب مس��عود 

صابري.
وس��تكون انطالقة املنتخ��ب يف الدورة 
مبنافسات الثاليث التي سيتم فيها توزيع 
الالعب��ني الس��تة إىل مجموعتني باختيار 
م��ن م��درب املنتخب، ع��ىل أن يخوض 
بعدها الالعبون منافسات الفرق وأخريًا 
منافس��ات األس��اتذة الت��ي يتأه��ل لها 
أصح��اب املعدالت الكب��رية من النقاط. 
وتضم تشكيلة املنتخب كل من الالعبني 
عبدالرحمن  وأس��امة  املضح��ي  عم��ر 
ويوس��ف ف��الح وعبدالل��ه عبدالكريم 

وأحمد القعود وأحمد العويض.

أحمر اليد يواجه الشمشون الكوري بهدف التأهل
االنتصار يؤهله رسمّيًا لنصف نهائي األسياد

اندونيسيا        حسن علي، عيسى عباس:

جانب من التدريباتحسن شهاب

محمد عبدالحسين وعيسى خلف الحكمان حسين الموت وسمير مرهون

من تدريبات منتخب كرة اليد

الالعب يوسف فالح    )تصوير: علي الحلواجي(
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ودع الراميييان محمود حاجي وحسيين 
عبدالجليل منافسييات الي 50 مرتا رماية 
بندقييية )Positions 3( من التصفيات 
بعييد أن اكتفى الثيياين باحتالل املركزين 
17 و21 عييى التييوايل، يف حن واصلت 
للمراكييز  احتكارهييا  آسيييا  رشق  دول 
الثامنية األوىل املتأهلة إىل الدور النهايئ 

من املسابقة.
وبدأ محمود حاجييي بقوة من الجلوس 
حيييث متكن ميين احتالل مركييز متقدم 
مسييتفيداً من النقاط التي كان يحققها 
يف التصويبييات التي كان يطلقها، إال أنه 
تراجييع بعد ذلييك يف الوقييوف والرقود 
وهو ما أبعده عن دائرة املنافسة، حيث 
اكتفييى محمييود بالحصول عييى 1149 
نقطيية يف املجمييوع العام وبفييارق 10 
نقاط كامليية عن آخيير املتأهلن للدور 

النهايئ.
أما الرامي حسيين عبدالجبار فقد متكن 
من تحقيق أفضييل نتيجة له من الرقود 
إال أنييه مل يكن موفقيياً يف الرميات التي 
صوبهييا ميين الجلوس والوقييوف حيث 
حصييل عييى مجمييوع 1142 نقطة، ما 
وضعه يف املركز الواحييد والعرشين من 

بن 32 مشاركاً يف املنافسات.
وتختتم اليوم األربعاء منافسات البندقية 
لرماة البحرين، وذلك مبشاركة الراميتان 
صفاء الييدورسي وسييارة الييدورسي يف 
منافسات ال 50 مرت رماية بندقية، حيث 
يتوقع أن تظهر الراميتان مبسييتوى فني 
رفيع نظراً لتخصصهام يف هذه املسييافة 
مع إمكانية املنافسة عى الوصول للدور 
النهايئ، وتنطلق املنافسييات يف السيياعة 
التاسييعة صباحيياً بتوقيييت اندونيسيييا 
مملكيية  بتوقيييت  فجييراً  )الخامسيية 
البحرييين( عى أن يكون الييدور النهايئ 

بعد انتهاء التصفيات بساعتن تقريباً.

وصول العب والعبة الشوزن

من جهيية أخرى وصل أعضيياء منتخب 

الشييوزن مسيياء يييوم أمييس األول إىل 
مدينة باملبانغ اسييتعداداً للمشيياركة يف 
منافسييات اللعبة، حيث ميثل املنتخب 
الالعب حسيين ماجييد والالعبيية مريم 
حسيياين، وتبدأ منافسييات الشوزن يوم 
الجمعيية القادم بالتدريب الرسييمي ثم 
الجولة األوىل من التصفيات يوم السبت 

والنهائيات يوم األحد.

علي بن عبداهلل يزور القرية 
الرياضية ببالمبانغ ويلتقي 
البعثة

زار رئيييس االتحيياد اآلسيييوي للرماييية 
الشيييخ عييي بيين عبداللييه آل خليفة 
القرييية الرياضييية مبدينيية باملبانغ يوم 
أمييس االول األثنن، حيث التقى بالبعثة 
البحرينية املتواجدة يف املدينة واملتمثلة 
يف لعبتي الرماييية البولينغ حالياً، حيث 
تبادل األحاديييث مع نائب مدير البعثة 
عييي ياسيين وكذلييك منتخبييي الرماية 
والبولينغ والوفد اإلعالمي، ومتنى لجميع 
الرياضييين التوفيق يف املنافسييات التي 

يخوضونها.
كام قام سييعادته بزيييارة مقيير البعثة 
يف باملبانغ مع عي ياسيين، وتفقد سيير 
األمور بالشكل املطلوب، وحرص الشيخ 

عي عى تناول وجبة الغذاء رفقة أعضاء 
البعثيية يف مطعييم القرية وسييط أجواء 
أرسية رائعة. وكان الشيخ عي قد التقى 
بوفد منتخب الرماية يف صالة املنافسات 

التي تشهدها الدورة.

رزان تخوض نهائي سباق 
الطريق للدراجات الهوائية 
اليوم

تخييوض الالعبة رزان صبوح نهايئ سييباق 
الطريييق ملسييافة 100 كيلييو يف افتتيياح 
منافسييات الدراجييات الهوائييية بييدورة 
األلعاب اآلسيييوية التي تنطلق اليوم عى 
تتطلييع  حيييث   subang roads route

رزان لتحقيق نتيجة ايجابية يف اآلسييياد 
بعدما نجحت يف خطييف املركز الثالث 
وامليدالييية الربونزية يف سييباق الفردي 
ضييد السيياعة بالبطولة اآلسيييوية التي 
استضافتها مملكة البحرين العام املايض 

.2017
وأكييد املييدرب الوطني محمييد فاضل 
جاهزية الالعبة رزان لخوض املنافسات، 
موضحاً أن الالعبة تدربت بشكل مكثف 
من خالل التحضييرات املحلية، كام أنها 
بييارشت تدريباتهييا فييور وصولها صباح 
أمس يف جاكرتا بهدف االستعداد األمثل 
والوصييول إىل أعييى مراحييل الجاهزية 
الفنية للسييباق الذي يتوقع أن يشييهد 

منافسيية قوية ومن املتوقع أن ميتد إىل 
ساعتن ونصف أو ثالث.

رزان  اسييتعدادات   “ فاضييل  وأضيياف 
جيييدة وهي احد ابييرز العبات منتخب 
الدراجات للسيدات ولديها نتائج ايجابية 
يف مقدمتها البطولة اآلسيييوية بسييباق 
فييردي ضد السيياعة، ولكنها سييتخوض 
اليوم سييباق الطريق وهو مختلف عن 
األول ونتمنييى بأن تحقييق خالله نتيجة 
ايجابية رغييم أنها متخصصة يف سييباق 

الفردي ضد الساعة بصورة أكرب..”.
وأوضييح فاضل أن مسييار السييباق لن 
يكون مسييطحا بالكامل وسيكون هناك 
صعييود متمنيييا أن ال يؤثيير ذلييك عى 
اداء رزان صبوح، مشييرا إىل أن السباق 
سيشهد تنافسا محموما من قبل دراجي 
كازاخسييتان والصن وباقي الدول، لكنه 
عى ثقيية بييان رزان سييتبذل كل ما يف 
وسييعها من أجل تحقيييق افضل نتيجة 
ممكنة، خصوصييا وأنها يف مقتبل العمر 
)مواليد 1995( واملستقبل مازال أمامها.

وكان فاضييل قد حرض االجتييامع الفني 
يوم أمس والييذي تم خالله اعتامد كافة 

النواحي التي تخص السباق.
وتقيييم بعثيية الدراجييات املكونيية من 
املدرب محمييد فاضييل والالعب يحيى 

الدين ذياب ورزان صبوح.

جاكرتا تحييكم

- حرض سييفر مملكيية البحرييين لدى 
جمهورييية أندونيسيييا الدكتييور محمد 
غسييان شيييخو مباراة منتخبنا وايران يف 
كييرة اليد وجلييس يف املنصة الرئيسييية 
ميين البداية حتييى النهاييية وتفاعل مع 
كل هييدف يسييجله األحميير بالتصفيق 

وتشجيع الالعبن.
جاكرتييا  االندونيسييية  العاصميية  يف   -
يستخدم العديد من املواطنن الدراجات 
النارييية لتفييادي االزدحييام، ويوجد يف 

العاصمة أكرث من مليون دراجة نارية.
- وصييل إىل جاكرتييا املدييير التنفيييذي 
لالتحاد البحريني أللعاب القوى يوسف 

عبدالقادر واإلداري سامل نارص.
- بارك الشيييخ عي بن خليفة آل خليفة 
رئيييس االتحيياد البحريني لكييرة القدم 
تأهييل املنتخييب األوملبي لييدور الي 16 
عقب املبيياراة األخرة أمييام ماليزيا عرب 
اتصييال هاتفييي ملدير املنتخب الشيييخ 

أحمد بن عيىس آل خليفة.
- زار رئيييس اللجنة األوملبييية العراقية 
رعييد حمودي القرييية الرياضية وجلس 
مع رياضيي بالده وتناول معهم الطعام 

أمس يف مطعم القرية.

حاجي وعبدالجليل يودعان منافسات 50 مترا رماية بندقية
اليوم منافسات السيدات

الشيخ علي بن عبداهلل مع وفد منتخب الرماية

اندونيسيا         حسن علي وعيسى عباس:

تأثر واضح على الرامي محمود حاجي )تصوير:علي الحلواجي(رزان صبوح الفائزة ببرونزية آسيا العام الماضيمحمد فاضل

الرامي حسين عبدالجبار خالل المنافسات 

أعرب الحكم البحريني للرماية عادل 
عبدالله األسد املتواجد يف مدينة 

باملبانغ إلدارة منافسات الرماية بدورة 
األلعاب اآلسيوية عن سعادته مبشاركته 

األوىل يف هذا املحفل الكبر، معترباً 
ذلك باالنجاز الذي يضاف إىل الرياضة 
البحريني عموما والتحكيم البحريني 
خصوصا، وقال األسد “هذه مشاركتي 
األوىل يف األسياد، وبالتأكيد أنا سعيد 

للغاية بخوض هذه التجربة التي 
ستضيف الكثر بالنسبة يل يف مشواري 

الريايض”.
وتابع “قبل شهر تقريباً متكنت من 

الحصول عى الدرجة A يف التحكيم، 
وهي التي تؤهل صاحبها ليكون من 

بن املرشحن إلدارة دورة األلعاب 

األوملبية الدولية، وهو الحلم الذي 
أسعى للوصول إليه يف املرحلة القادمة، 

لكن ذلك يتطلب املزيد من العمل 
واملشاركة يف مختلف البطوالت العاملية 

التي من شأنها مساعديت يف الوصول 
لألوملبياد”. وأكد األسد أنه سيواصل 

العمل عى تحقيق حلمه، وأوضح “منذ 
اليوم األول يف هذه الدورة وأنا أعمل 

عى إثبات قدرايت وهو ما ساهم يف أن 
يتم اختياري ألن أكون الحكم الرئييس 
يف النهائيات التي أقيمت يف أول أيام 

املنافسات، وهذا ما يعطني الدافع 
ملواصلة العمل واالجتهاد بحثاً عن 

تحقيق حلمي بالوصول لألوملبياد ورفع 
راية اململكة عالية يف مختلف املحافل 

واملجاالت”. وعن ما ملسه من أجواء يف 

مشاركته األوىل باألسياد قال “األجواء 
رائعة ومثالية واملنافسة كبرة بن 

مختلف املشاركن، ويف هذه البطولة تم 
اعتامد النظام األوملبي والجميع يعلم 

أن أبطال العامل واألوملبياد من رشق 
آسيا، األمر الذي يجعل من منافستهم 

عى املستوى الفردي صعبة، لكن ليس 
هناك مستحيل يف ظل تقارب املستوى 

بن الرماة املشاركن”.
وختم األسد حديثه بتمني التوفيق 
لالعبي والعبات الرماية البحرينية 
املشاركن يف الدورة وكذلك جميع 

الالعبن املشاركن يف مختلف األلعاب 
الفردية والجامعية، وأن تحقق البحرين 
انجازاً كبراً بالحصول عى أكرب عدد من 

امليداليات امللونة.

سعيد بمشاركتي األولى في األسياد... وحلمي الوصول لألولمبياد 
حكم الرماية عادل األسد:

حكم الرماية عادل عبداهلل األسد أثناء إدارة المنافسات 
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دوري ابطال أوروبا
ذهاب الدور الفاصل 

)وكاالت(: قال هاري كني مهاجم توتنهام 
هوتسبري ومنتخب إنجلرتا لكرة القدم إن 
فريقه قطع خطوات كبرية يف الس��نوات 
األخ��رية ووصل إىل املرحل��ة التي ينبغي 

فيها إحراز األلقاب ملواصلة التطور.
وأبلغ كني وس��ائل إعالم بريطانية ”نحن 
فري��ق قطع خط��وات عمالق��ة يف فرتة 
قصرية والسبيل الوحيد ملواصلة ذلك هو 
بدء الفوز باأللقاب. الفريق مل يعد صغريا 

بأي شكل“.
وأضاف قائد إنجلرتا ”لقد وصلنا إىل عمر 
حيث أصبحن��ا أكرث خربة ونري��د الفوز. 

يجب أن نحاول أن نفعل ذلك“.

ويس��تمتع توتنه��ام، ال��ذي مل يحرز أي 
لقب منذ كأس رابطة األندية املحرتفة يف 
2008، بفرتة من االس��تقرار تحت قيادة 
املدرب ماوريس��يو بوكيتينو الذي يقيض 

موسمه الخامس.
وق��ال كني ”أعتق��د أننا وصلن��ا إىل قمة 
مستوانا. هذا املوس��م الخامس للمدرب 

والكثري منا حرض كل تلك الفرتة“.
وأضاف ”عندما متلك فريقا يعرف بعضه 
بعضا عىل مدار هذه الفرتة الطويلة فإن 
كل العب يعرف كيف يلعب باقي زمالئه 
وي��درك كيفي��ة تحفي��ز الجمي��ع خارج 

امللعب وهذا ما منلكه“.

)وكاالت(: نجحت تجربة مانشسرت 
س��يتي باالعت��اد ع��ىل مهاجمني 
اثنني مع��ا أمام هدرس��فيلد تاون 
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
الق��دم ويأمل جابرييل جيس��وس 
أن يحصل ع��ىل املزيد من الفرص 
للع��ب بج��وار س��ريجيو أجويرو 
بعدما س��جال أربع��ة أهداف فيا 

بينها.
وهز أجويرو الش��باك ثالث مرات 
بينا أحرز جيس��وس هدفا ليفوز 
س��يتي 1-6 ع��ىل هدرس��فيلد يف 

استاد االتحاد يوم األحد املايض.
وق��ال جيس��وس ملوق��ع الن��ادي 

”ميكننا بكل تأكيد اللعب معا“.
وأضاف ”س��ريجيو وأنا لدينا الروح 

لتس��جيل األه��داف وأن��ا أحاول 
دامئ��ا إنهاء الكرة بش��كل رائع. أنا 

بدأت هذا املوسم برغبة يف تطوير 
إنه��اء الفرص ومواصلة مس��اعدة 

الفريق“.
وأضاف ”أعتق��د أنها كانت مباراة 
واحدة فقط )املوسم املايض( التي 
مل نلع��ب فيها بش��كل جيد. لكن 
عادة عندما نشرتك معا نؤدي عمال 

جيدا“.
وشارك جيس��وس مهاجم الربازيل 
يف 29 مباراة بال��دوري اإلنجليزي 
املوسم املايض منها عرش مشاركات 
كبديل مع س��يتي حام��ل اللقب 
الذي يلعب يف ضيافة ولفرهامبتون 

واندرارز يوم السبت املقبل.

)وكاالت(: ش��ن وكي��ل األعال 
الشهري مينو رايوال، هجوما ضاريا 
ع��ىل نج��م مانشس��رت يونايتد 
الس��ابق بول سكولز، بعد انتقاد 
األخري ألداء الالعب الفرنيس بول 

بوجبا.
وكان س��كولز ش��كك بق��درات 
بوجب��ا القيادي��ة، بعد خس��ارة 
يونايتد أمام برايتون 3-2، مساء 
األح��د، يف الجول��ة الثاني��ة من 
الدوري اإلنجليزي، وقال حينها: 
“هناك نقص يف الالعبني أصحاب 
الفريق،  القيادي��ة يف  الس��ات 
اعتقدن��ا أن بول بوجبا ميكنه أن 
يكون املرش��ح املثايل ألن يصبح 
القائد، لكنه مل يثبت ذلك اليوم، 
قدم مباراة أخرى فقرية، إنه غري 

مركز”.
وأثارت هذه الترصيحات حفيظة 
راي��وال، الذي دافع عن موكله يف 
مجموع��ة م��ن التغريدات عىل 
ب”تويرت”،  الش��خيص  حس��ابه 
وقال يف واح��دة: “بعض الناس 
يحتاجون للحديث خوفا من أن 
يصبح��وا يف طي النس��يان، بول 

س��كولز لن يلحظ قائ��دا، حتى 
لو وقف أمام الس��ري وينس��تون 
تشريش��ل”. وأض��اف يف تغريدة 
ثانية س��اخرة: “عىل بول سكولز 
أن يصبح املدير الريايض وينصح 
ليال عديدة  س��نقيض  وودوارد، 
دون نوم من أج��ل البحث عن 

ناد جديد لبوجبا”.
يونايتد  مانشسرت  وتدخل العب 
الس��ابق جاري نيفيل، بتغريدة 

سخرت من تعليقات رايوال وقال 
فيها: “دعونا نأمل أن يربز بوجبا 
ساته القيادية، يف إسكات وكيل 

أعاله”.
عىل صعيد آخر، طلب الربتغايل 
جوزي��ه موريني��و، املدير الفني 
ملانشس��رت يونايت��د، م��ن إدارة 
ناديه، رسعة بي��ع نجم الفريق، 
خالل ما تبقى من فرتة االنتقاالت 

الصيفية الجارية يف أوروبا.

ووفقا مل��ا نرشته صحيفة “دييل 
س��تار” فإن مورينيو ال يرغب يف 
بق��اء الفرنيس أنتوين مارس��يال، 
ويري��د التخلص من��ه يف أقرب 
وقت ممكن، من أجل االستفادة 
بثمنه لجل��ب تعاقدات جديدة 
يف ف��رتة االنتق��االت الش��توية. 
وأوضح��ت أن الربتغايل يصطدم 
يف ه��ذا الصدد برغب��ة الرئيس 
التنفي��ذي للن��ادي إد وودوارد، 
يف اإلبقاء عىل الالعب الفرنيس، 
رغم تلقي مارس��يال العديد من 

العروض الفرنسية واإلسبانية.
ورجح��ت الصحيف��ة أن يحدث 
تصادًم��ا بني موريني��و وودوارد 
بش��أن مارس��يال، حي��ث ي��رى 
الرئي��س التنفيذي أن بيع النجم 
الفرن��يس يعد خطأ كبريًا، يف ظل 

صغر سنه وموهبته الكبرية.
وأشارت إىل أن مورينيو إن دخل 
يف رصاع مع وودوارد، فس��يخرج 
خارًسا بالتأكي��د، لعالقة الرئيس 
التنفيذي الوطيدة بعائلة جليزر، 

مالكة مانشسرت يونايتد.

)وكاالت(: أك��د أس��طورة ليفربول 
جيم��ي كاراجر، أن نج��م الفريق، 
الهولندي فريجيل فان ديك، ميكنه 
أن يتح��ول إىل واح��د من عظاء 

النادي.
وانتق��ل ف��ان دي��ك إىل ليفربول، 
م��ن  قادم��ا  امل��ايض  يناي��ر  يف 
س��اوثهامبتون، مقاب��ل 75 مليون 
جنيه إسرتليني، وهو رقم قيايس يف 
س��وق االنتقاالت العاملية بالنسبة 

ملدافع.
وترك ف��ان ديك تأث��ريا فوريا عىل 
أداء ليفرب��ول، ولع��ب دورا مها 
أبط��ال  دوري  لنه��ايئ  تأهل��ه  يف 
أوروب��ا املوس��م امل��ايض، واعرتف 
كاراجر الذي لعب مسريته بأكملها 
يف ليفرب��ول، وخ��اض مع��ه 508 
مباريات وفاز معه بدوري األبطال 

الع��ام 2005، بأن��ه متفاج��ئ من 
تأقلم الالعب الهولندي.

وق��ال كاراج��ر يف مع��رض تحليله 
باالس  وكريس��تال  ليفربول  ملباراة 

)0-2( لش��بكة “س��كاي سبورت” 
مس��اء اإلثن��ني: “إن��ه أفضل ما 
ظننت��ه من��ذ أن أىت إىل هن��ا، يف 
األع��وام الثالث أو األرب��ع املقبلة، 

ويف ح��ال اس��تطاع ليفربول الفوز 
بلقب ال��دوري أو دوري األبطال، 
أعتقد أن فان ديك سيحظى مبكان 
إىل جان��ب أالن هانس��ن، إذا كنا 
نتحدث عن أفضل الفرق يف تاريخ 

ليفربول”.
وأضاف: “هذه ه��ي الجودة التي 
هو عليها اآلن، والجودة التي ميكن 
أن يتمت��ع به��ا مس��تقبال، بالطبع 
يتوجب ع��ىل الفريق النجاح، لكن 
هذا هو التأثري القوي الذي أعتقد 

أن الالعب تركه عىل الفريق”.
املداف��ع  ب��أداء  كاراج��ر  وأش��اد 
الهولن��دي أمام كريس��تال باالس، 
قائ��ال: “ه��ذه املواجه��ة، ورمب��ا 
مباريات أخرى يف املستقبل، توضح 
لنا ملاذا دفع كلوب 75 مليون جنيه 

إسرتليني لرشاء فان ديك”.

توتنهام لم يعد صغيرا

جيسوس يبحث عن الفرص

األزمة تتفاقم

أسطــورة ليفــربــول

هاري كين

فيرجيل فان ديك

)وكاالت(: تعرض التشييل كالوديو برافو، الحارس البديل 
يف مانشسرت سيتي حامل لقب الدوري اإلنكليزي لكرة 

القدم، لقطع يف وتر أخيل خالل متارين فريقه االثنني قد 
يبعده عن كامل املوسم، بحسب ما ذكر فريقه.

وأوضح “سيتيزنز”: “سينتقل إىل برشلونة الخميس 
للخضوع لفحوص إضافية تحدد خطورة اإلصابة”.

وأحرز برافو لقب الدوري اإلسباين مرتني مع برشلونة 
قبل االنضام إىل سيتي يف 2016، لكن بعد موسم أول 

ارتكب فيه بعض األخطاء، خرس موقعه األسايس للربازييل 
ايدرسون القادم العام املايض من بنفيكا الربتغايل.

وغرد برافو الذي خاض املوسم املايض ست مباريات يف 
كأس الرابطة التي أحرزها سيتي “مها حصل أو كان سيئا 
اليوم، ستستمر الحياة وغدا سيكون يوما أفضل بالتأكيد”.

ومع إصابة برافو )35 عاما و119 مباراة دولية(، بقي 
لفريق املدرب اإلسباين جوسيب غوارديوال الحارس الشاب 

دانيال غرميشو )20 عاما( ليلعب دور البديل برغم قلة 
خربته.

وأقفل باب االنتقاالت يف الدوري اإلنجليزي، ما يعني 
أن سيتي سيكون عاجزا عن ضم حارس جديد قبل فرتة 

االنتقاالت الشتوية يف يناير املقبل.
وانضم الحارس الدويل السابق جو هارت من سيتي إىل 
برينيل بعد إعارته يف املوسمني األخريين، فيا باع سيتي 

حارس منتخب تحت 21 عاما أنغوس غون إىل ساومثبتون 
مطلع الصيف الحايل.

)وكاالت(: يرى قائد بايرن ميونخ السابق، أن املوسم 
الحايل سيكون األصعب عىل نجم الفريق البافاري توماس 

مولر، بعد انخفاض مستواه خالل املوسمني األخريين.
وقال ستيفان إيفنربج، خالل ترصيحاته: “مولر يعرف أنه 
سيخضع ملراقبة خاصة، واملوسم املقبل سيكون الخطوة 

الحاسمة يف مسريته”.
وعن التخيل عن جريوم بواتينج، علق: “إذا كان بايرن 
ميونخ يرغب يف الفوز بدوري األبطال، عليه أال يفعل 

ذلك، وال ميكن أن تكون هناك أي أسباب رياضية وراء 
بيعه”.

وأضاف: “عىل املستوى املحيل بوروسيا دورمتوند يتقدم 
قليال مرة أخرى، ولكن بشكل إجايل ال يوجد منافس 

لبايرن ميونخ محلًيا”.
وتابع: “يك يحصد بايرن لقب دوري األبطال، يحتاج 

للعديد من العوامل، التي افتقدها املوسم املايض، منها 
األداء الذي مل يكن بنسبة 100 % لبعض الالعبني، مثل 

ليفاندوفسيك”.
وأتم الدويل األملاين السابق: “بايرن ميونخ ضمن املرشحني 

للفوز باألبطال، ولكنه ليس من املفضلني للقب”.

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نية 

برشلونة تكرار سيناريو إنرت ميالن رفقة العبه الشاب 

رافينيا ألكانتارا، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.

ووفًقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن برشلونة 

يسعى إلنهاء تفاصيل إعارة رافينيا إىل ريال بيتيس 

هذا الصيف، مع وضع بند ضخم يسمح لألخري برشاء 

الالعب نهائيًّا، كا حدث عندما تم انتقال النجم 

الربازييل إىل إنرت ميالن يف املوسم املايض.

وكان خيار الرشاء يف عقد إعارة رافينيا إىل إنرت ميالن 

يبلغ 35 مليون يورو، ولذلك رفض النرياتزوري تفعيله 

بشكل نهايئ. 

وأشارت الصحيفة إىل أن هناك اجتاًعا عقد بني 

وكيل الالعب وإدارة الناديني، لحسم مستقبل رافينيا 

البالغ من العمر 25 عاًما، وذلك قبل نهاية االنتقاالت 

الصيفية.

سيتي يخسر برافو

مولر في خطر

إعارة رافينيا

جابرييل جيسوس وسيرجيو أجويرو

بول بوجبا

توماس مولر
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GAC Motor إقبال كبير على طرازات 2019 من

ت�ش���هد ط���رازات 2019 م���ن �ش���يارات 
قب���ل  م���ن  كب���راً  اإقب���االً   GAC Motor
اجلمهور الكرمي وذلك الأ�شعارها التناف�شية 
واملزاي���ا املتع���ددة التي تطرحه���ا ال�رشكة 
ف���وري  ت�ش���ليم  ت�ش���مل  والت���ي  للزبائ���ن 
و�أق�س���اط مرن���ة مبعام���ات �رسيع���ة وودية 

وغرها الكثر.
و����رشح مدي���ر العالم���ة التجاري���ة بري���ر 
جا�ش���م، “كعادتن���ا يف �رشك���ة الت�ش���هيالت 
لل�ش���يارات ن�ش���عى لتوفر اأحدث الطرازت 
للجمهور، حيث اأننا من اأوائل الوكاالت التي 
طرح���ت ط���رازات 2019 للعم���الء الراغبني 

باقتناء مركباتهم، و�شهدت طرازات 2019 
اإقباالً كبراً من قبل زبائننا الذين يحر�شون 
على اقتناء املركبات التي تنا�شب اأعمالهم 
ومتطلباته���م االأ�رشي���ة، لنوف���ر له���م كل ما 
يحتاجون���ه من حيث اجلودة واملتانة والقوة 
وال�ش���عر املنا�ش���ب، وخدمات م���ا بعد البيع 

ومن اأجل تقدمي اأف�شل واأقوى العرو�س يف 
ال�شوق املحلي لي�شتفيد منها جميع العمالء 

باختالف فئات دخلهم.
ي�ش���تمل العر����س على خيار ا�ش���تبدال 
جمي���ع ال�ش���يارات و�ش���مان اإعطاء اأف�ش���ل 
ت�ش���عرة للمركب���ة امل�ش���تبدلة، حيث يتاح 

للزبائن ا�شتبدال �شياراتهم القدمية باأخرى 
جديدة كلياً بباقات رائعة ت�ش���مل الت�شجيل 
والتاأمني ومانع ال�شداأ، اإ�شافة اإلى ال�شيانة 
للمركبة مل���دة 3 �ش���نوات/ 60.000 كيلو 
مرت وال�شمان الذهبي املمتد ل�شبع �شنوات 
واحللول التمويلية باأ�شعار فائدة تناف�شية.

“سيتي سنتر” تطلق خدمة “تسوقوا براحة”

“نيسان” تتصدر قائمة أفضل 3 فئات سيارات

اأطلق���ت ماجد الفطي���م، الرائ���دة يف تطوير 
املتكامل���ة  وامل���دن  الت�ش���وق،  مراك���ز  واإدارة 
ومن�ش���اآت التجزئة والرتفيه على م�ش���توى ال�رشق 
االأو�شط وافريقيا واآ�شيا، خدمة “ت�شوقوا براحة” 
لزوار ومت�ش���وقي �ش���يتي �ش���نرت البحرين، حيث 
�شتتوافر هذه اخلدمة املبتكرة اعتباراً من اليوم. 
ومع ه���ذه اخلدمة املتميزة الت���ي تتوافر يف 
البحرين الأول مرة، باتت جتربة الت�شوق يف �شيتي 
�شنرت البحرين اأكرث �شهولة وراحة، حيث �شتمكن 
اخلدمة املت�ش���وقني من ت�شليم اأكيا�س الت�شوق 
يف نقاط �ال�ستام �خلا�سة باخلدمة د�خل �ملركز 
وا�ش���تالمها الحقاً، اأو طلب تو�شيلها اإلى املكان 

الذي يختارونه.
وته���دف هذه اخلدم���ة اإلى االرتق���اء بتجربة 
الت�ش���وق من خ���الل تعزي���ز راحة خمتل���ف فئات 
الزوار، �شواء كانوا من العائالت الزائرين ب�شحبة 

االأطفال، اأو املت�ش���وقني الراغب���ني باملزيد من 
الراحة خالل جتولهم من متجر الآخر، اأو من ال�شياح 
الراغبني بتو�ش���يل م�شرتياتهم اإلى فنادقهم اأو 
اأماكن اقامتهم، حيث ت�ش���اهم خدمة “ت�ش���وقوا 

براح���ة” يف التخل����س م���ن عن���اء حم���ل االأكيا�س، 
ومتكني الزوار من اال�شتمتاع بالتجارب املختلفة 
املتواف���رة يف املرك���ز كاملاأك���والت ال�ش���هية اأو 

زيارة ال�شينما.

ت�ش���ّدرت �رشكة “ني�ش���ان” قائمة اأف�ش���ل 3 
فئ���ات �ش���يارات، وجاءت �ش���من الثالث���ة مراكز 
االأول���ى يف فئتني اأخريني وفقاً لدرا�ش���ة اجلودة 
االأولية لل�ش���يارات 2018 التي اأعدتها موؤ�ش�ش���ة 
“ج���اي. دي ب���اور”، والت���ي تع���د مبثاب���ة معيار 
�ش���ناعي لقيا�س اجلودة يف ال�ش���يارات اجلديدة 

بالواليات املتحدة.
 وبح�ش���ب درا�ش���ة ه���ذا العام، فق���د حققت 
�شيارات عالمة ني�شان حت�شناً من حيث امل�شكالت 
الفني���ة التي انخف�ش���ت مبعدل ثماين م�ش���كالت 
لكل 100 �ش���يارة لي�شل املتو�شط العام اإلى 85 
م�ش���كلة لكل 100 �شيارة، وهي اأف�شل نتيجة من 
حيث االأداء جلميع عالمات ال�شيارات اليابانية من 

غر الفئات الفاخرة. 
وجاءت �ش���يارة “ني�ش���ان فرونت���ر 2018” 
يف املرتب���ة االأول���ى بفئ���ة ال�ش���احنات )بيك اآب( 
متو�ش���طة احلج���م للع���ام الثال���ث عل���ى التوايل، 
فيما ف���ازت �ش���يارة “ماك�ش���يما” بجوائز يف فئة 
ال�ش���يارات الكبرة ب� 57 م�شكلة فنية لكل 100 
�شيارة، وهو ثاين اأعلى معدل الأي �شيارة �شملتها 
الدرا�ش���ة. ونالت �ش���يارة “ني�ش���ان األتيما” التي 
حتظى ب�ش���عبية املراكز االأولى يف فئة ال�شيارات 
التناف�ش���ية متو�ش���طة احلجم ب� 65 م�شكلة فنية 
لكل 100 �ش���يارة لتحقق بذلك املركز ال�شاد�س 
ب���ني جميع ال�ش���يارات التي �ش���ملتها الدرا�ش���ة، 

حي���ث اأح���رزت بذل���ك حت�ش���ناً مبع���دل 18 نقطة 
مقارنة بدرا�شة عام 2017. 

وعل���ق نائ���ب الرئي�س مارك �شوين�ش���ون، يف 
�رشك���ة “ني�ش���ان اأمري���كا ال�ش���مالية” قائ���ال: “اإن 
التق���دم الذي اأحرزته �ش���يارات عالمة ني�ش���ان يف 
“درا�ش���ة اجلودة االأولية لل�شيارات” من موؤ�ش�شة 
“جاي. دي باور” ه���ذا العام هو مبثابة حافز لنا، 
حيث تعك�س الدرا�ش���ة التي مت خاللها ا�ش���تطالع 
اآراء امل�شتهلكني ب�شكل مبا�رش، مدى ر�شا عمالئنا 
ع���ن جودة �ش���ياراتنا، �ش���واء من خ���الل �رشائها اأو 

ا�شتئجارها.” 
اأداًء  الدرا�ش���ة  اأظه���رت  “لق���د  واأ�ش���اف: 
اإيجابياً ل�ش���ياراتنا، والذي حتقق بف�شل اجلهود 
املتوا�ش���لة م���ن جان���ب ف���رق العم���ل يف كٍل من 
قطاعات الهند�شة، واالأبحاث والتطوير، واجلودة 
والت�ش���نيع يف �رشكة ني�شان من كافة اأنحاء العامل، 
وااللتزام من جانب �ش���بكة موردين���ا عاملياً. واإننا 
لن�ش���عر بالفخ���ر به���ذه النتائ���ج االإيجابي���ة التي 
حتققه���ا �ش���يارات ني�ش���ان للع���ام الثال���ث على 

التوايل.”

إنفينيتي تكشف عن طراز كهربائي جديد “بروتوتايب 10”

رولز-رويس تكشف عن “سيلفر جوست” الحصرية

تعر�س اإنفينيتي وللمرة االأولى 
كونك���ور  بيت����س  بيب���ل  ح���دث  يف 
�ش���يارتها   2018 ديليجان����س 
التجريبي���ة املده�ش���ة “بروتوتايب 
10”، وهي مركبة كهربائية جريئة 
م���ن ط���راز رود�ش���رت الكال�ش���يكية 
والتي متث���ل مدخالً لرغب���ة العالمة 
التجاري���ة يف تقدمي متع���ة القيادة 
واالأداء املثر م���ن خالل املحركات 

الكهربائية.
ت�ش���ميم  اإنفينيت���ي  واأع���ادت 
رود�ش���رت  ط���راز  م���ن  ال�ش���يارة 
“بروتوتايب  الكال�شيكية من خالل 
10” ذات املقعد املنفرد ب�ش���كل 
جميل واأنيق وباأ�ش���لوب م�شتقبلي. 
ومتثل ال�ش���يارة التجريبي���ة تطوراً 
الت���ي  الت�ش���ميم  للغ���ة  طبيعي���اً 
راأيناه���ا للم���رة االأول���ى يف �ش���يارة 
 Q( اإنفينيت���ي كي���و اإن�شبري�ش���ن
ملحات  ومتنحن���ا   ،)Inspiration
عن م�شتقبل الت�شميم لدى العالمة 
اإنفينيتي جعل  التجاري���ة. وتن���وي 

االإنت���اج اجلديدة  جمي���ع �ش���يارات 
التي ت�ش���نعها كهربائية الت�شغيل 

اعتباراً من العام 2021.
التنفي���ذي  املدي���ر  وعل���ق 
للت�شميم يف �رشكة اإنفينيتي كرمي 
حبي���ب بالق���ول: تعك�س ال�ش���يارة 
 ”10 “بروتوتاي���ب  التجريبي���ة 
اإنفينيتي  )Prototype 10( م���ن 
خمطط وت�ش���ميم عدد من ت�شاميم 
ال�ش���يارات االأك���رث اإث���ارًة يف تاريخ 
�ش���ناعة ال�ش���يارات، حي���ث احتفل 
امل�ش���نعون مبفاهي���م الق���وة عرب 
�شيارات املناف�ش���ات ذات املقعد 

الواحد والقوة الكبرة.
�ش���يارتنا  “تتح���دث  وا�ش���اف 
التجريبي���ة اجلديدة لغة م�ش���تقبل 
ال�ش���يارات الكهربائي���ة، وه���و اأمرٌ 
ينعك�س يف �ش���كلها وتفا�ش���يلها. 
اإنن���ا �ش���عداء بعثورنا على م�ش���در 
لالإله���ام يف حقب���ة ما�ش���ية مفعمة 
ال�شيارات خاللها  بالتفاوؤل متيزت 

وبكل ب�شاطة ب�شغف القيادة”.

تعترب �شيارة “�شيلفر جو�شت” 
الط���راز الذي ر�ش���خ �ش���معة عالمة 
�ش���يارة يف  رولز-روي�س كاأف�ش���ل 
العامل. واحتفاالً بهذا االإرث املميز، 
اأطلق���ت �رشك���ة رولز-روي�س طراز 
�شيلفر جو�شت احل�رشي ذا االإ�شدار 
املح���دود ب� 35 �ش���يارة فقط حول 

العامل. 
واأطلق���ت ال�رشكة موؤخ���راً فيلماً 
خا�شاً ي�شلط ال�شوء على الت�شميم 
الع����رشي االأني���ق لهذه الت�ش���كيلة 
احل�رشي���ة من جو�ش���ت الت���ي تربز 

عراقة عالمة رولز-روي�س.
وبهذه املنا�شبة قال مدير اإنتاج 
“جو�ش���ت” يف �رشك���ة رولز-روي�س 
“لق���د  ب���ات:  موت���ور كارز ماثي���و 
حر�ش���نا على اختيار املوا�ش���فات 
املمي���زة له���ذه ال�ش���يارات بعناية 
فائق���ة، باالعتم���اد عل���ى املراج���ع 
مه���ارة  ت���ربز  الت���ي  التاريخي���ة 
الت�ش���ميم الداخل���ي واخلارجي من 
اأج���ل تك���رمي ه���ذا الط���راز العريق 

باأ�ش���لوب ع�رشي يربز اأ�شالة عالمة 
رولز-روي����س الرائع���ة اليوم مثلما 
كانت �شيارة �شيلفر جو�شت تفعل 

يف املا�شي”.
متتاز جمموعة “�شيلفر جو�شت” 
ال�ش���عادة”  “روح  احل�رشية ب�ش���عار 
ال���ذي اأطل���ق للم���رة االأول���ى العام 
1911 م�شنوع من الف�شة اخلال�س. 
ويف داخ���ل كل �ش���يارة توجد عالمة 
“AX201” وه���ي لوح���ة ت�ش���جيل 
�شيارة �ش���يلفر جو�ش���ت االأ�شلية، 
عل���ى قاع���دة �ش���عار رولز-روي�س 
الذهب���ي  بالل���ون  وطوق���اً مطلي���ة 
واالأ�ش���ود يف القاعدة الإ�شفاء هوية 

فريدة لهذه املجموعة. 
كم���ا توجد يف �ش���يلفر جو�ش���ت 
قط���ع م���ن النحا����س املط���روق يف 
اإ�ش���ارة اإلى كرثة ا�شتخدام النحا�س 
يف حج���رة حم���رك �ش���يارة �ش���يلفر 
جو�شت االأ�ش���لية. كما اأن اللم�شات 
النحا�ش���ية الرائع���ة حتم���ل �ش���عار 

“AX201” امل�شمم خ�شي�شاً.

• برير جا�شم	
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ط���رح �ملط���رب �رشيف حم���دي، �أغني���ة جديدة 
منفردة، بعنو�ن “بالها �ض���رة” يف عيد �لأ�ض���حى 
�ملبارك، لفًتا �إلى �أنه يح�رشرّ �أي�ًض���ا �أغنية مبنا�ضبة 
�لعيد �لوطني لدولة �لإمار�ت. و�لأغنية من كلمات 

و�أحلان ح�ض���ام �حل�ض���ن، �كت�ض���اف �رشي���ف حمدي، 
ن مو�ل بد�ية �لأغني���ة وقام بعمل توزيع  �ل���ذي حلرّ
ومك�ض���اج وما�ض���ر �لأغنية، وعزف �ضولو بد�خلها 

�ملاي�ضرو �ل�ضوري �لكبر �لفنان نا�رش مور�يل.

مسافات

أمنيات نجوم مصر في عيد األضحى

���ه يتمنرّى مل�رش  ����رشرّح �لفن���ان �لكبر �ض���مر غ���امن �أنرّ
و�ل�ض���عب �مل����رشي و�لعرب���ي كلرّ �خل���ر ملنا�ض���بة عي���د 
�لأ�ض���حى، د�عي���ا �ملول���ى �أن ُيعيد عل���ى �لأم���ة �لعربية 
و�لإ�ضالمية هذه �ملنا�ضبة بكل خر، م�ضر� �إلى �أنه �ضعيد 

مبا حققه من جناح طو�ل م�ضو�ره �لفني.
و�أ�ض���اف �ض���مر غامن �أن �إ�ض���حاك �لنا�س �لآن �أ�ضبح 
اأمرا �ض���عبا جدا يف ظل ال�ض���غوط احلياتية التي يتعر�ض 
لها �لنا�س خ�ضو�ضا �أن �جلميع يفكر �لآن يف لقمة �لعي�س 

و�حلياة و�مل�ضاريف.
وحتدرّث �ضمر غامن عن �مل�رشح، وقال �إنه ُيثرّل حياته 
ويحبرّ���ه كثر�، م�ض���ر� �إل���ى �أن هناك جمموع���ة كبرة من 
�لفنانني �لذي���ن يتميزون بدمهم �خلفي���ف، ومنهم علي 

ربيع وم�ضطفى خاطر وحممد �ضالم.
و�أو�ض���ح �لفن���ان �لكبر �أن �لكوميديا �لآن �أ�ض���بحت 
عمل���ة ن���ادرة يف حياتن���ا، ف���كلرّ من���ا د�ئما م���ا يبحث عن 
�ل�ض���حكة، ويبح���ث عنه���ا يف كل م���كان، ويتمن���ى عندما 
ي�ض���حك �أل ينتهي �ضبب �لإ�ضحاك، م�ضر� �إلى �أنه يتمنى 

زيارة كل بيت وي�ضحك من فيه و�حد و�حد.
وك�ضفت �لنجمة �إلهام �ضاهني، عن طقو�ضها يف عيد 

�لأ�ضحى، موؤكدة �أنها تختلف من عام �إلى �آخر.
و�أ�ض���افت �ض���اهني يف ت�رشيحات خا�ض���ة ل� “�لبو�بة 
نيوز”: “كل �إجازة عيد بالن�ضبة يل لها طقو�ضها ومذ�قها 
�خلا����س”، مو�ض���حة: “�أحيان���ا �أق�ض���ي �لعي���د يف من���زيل 

�ل���ذي �أقطن به بالقاهرة و�أوقات �أخرى كنت �أ�ض���افر �إلى 
�ضقيقتي �لتي تعي�س يف دبي”.

و�أكدت �أنها �ضتق�ضي �إجازة هذ� �لعام خارج �لقاهرة 
بال�ضاحل �ل�ضمايل برفقة �أ�ضقائها و�أ�ضدقائها �ملقربني، 
لفت���ة �إلى �أنه لي�س هناك طقو����س بعينها تقوم بها هذ� 
�لع���ام، باعثة ر�ض���الة تهنئ���ة ملحبيها وع�ض���اقها قائلة: 
“كل ع���ام و�أنت���م باألف خر ويعود عليك���م �لعيد باخلر 

و�ل�ضعادة”.
وك�ض���فت �لفنانة �ل�ض���ابة �أمرة هاين عن طقو�ض���ها 
�خلا�ضة يف عيد �لأ�ض���حى، وقالت “�أمرة” ملوقع �لبو�بة 
ني���وز: “�أنتظر ه���ذ� �لعي���د كل عام بفارغ �ل�ض���ر و�أكرث 
�لأ�ض���ياء �لتي �أحبها فيه طقو�ض���ي �خلا�ضة �لتي �عتدت 
على �ل�ض���تمتاع مبمار�ض���تها”. و�أ�ض���افت: “�أول �ض���يء 
�أقوم به �رش�ء “�إ�ض���د�ل” جديد لأوؤدي به �ل�ضالة مع �أ�رشتي 
و�أ�ضدقائي يف �ل�ضاحات �لعامة، ثم �أعود �إلى �ملنزل على 

�لفور لتناول �لفتة يف �ل�ضباح �لباكر”.

عيد األضحى في البحرين... احتفال كبير بذكرى عظيمة
يحتفل �مل�ض���لمون ح���ول �لعامل بق���دوم عيد 
�لأ�ض���حى �ملب���ارك �أع���اده �هلل علين���ا وعلى جميع 
�مل�ض���لمني باخل���ر و�ليمن و�ل���ركات، يحتفلون 
وق���د �أدو� فري�ض���ة �حل���ج مكافاأة م���ن �هلل لعباده 
لمتثالهم لطاعته وتخليًد� لذكرى ق�ض���ة �إبر�هيم 
عليه �ل�ض���الم عندما �أر�د �لت�ضحية بابنه �إ�ضماعيل 
تلبي���ة لأم���ر �هلل فاأن���زل �هلل ف���د�ء ل���ه كب�ًض���ا من 
�ل�ضماء، لذلك يقوم �مل�ض���لمون بالتقرب �إلى �هلل 
يف هذ� �ليوم بالت�ض���حية باأحد �لأنعام وتوزيع حلم 
�لأ�ض���حية على �لأقارب و�لفقر�ء و�أهل بيته، ومن 
هنا جاء ��ض���مه عيد �لأ�ض���حى، ويرتدي �مل�ضلمون 
يف �لعي���د �ملالب����س �جلديدة ويتبادل���ون �لتهاين، 
ويذبحون الأ�ض���احي، ويف مملكتن���ا الغالية امتزج 
عب���ق وتقاليد �ملا�ض���ي بحد�ثة �حلا�رش يف م�ض���هد 
جميل بهي ي�ض���في على �لعي���د �ملزيد من �لبهجة 

و�ل�رشور و�حلبور.
وي�ض���مى �لعي���د �لأ�ض���حى يف �لبحري���ن بعيد 
�حُلجاج حيث يوؤدي �مل�ضلمون �ضعرة �حلج يف �أيام 
ذي �حلجة �لف�ض���يلة، و��ض���تعد�ًد� ل�ضتقبال عيد 
�لأ�ض���حى �ملبارك تكون �ض���و�رع �ململكة مزدحمة 
يف �لأ�ضو�ق �ل�ضعبية و�ملجمعات و�ملحال �لتجارية 
��ض���تعد�ًد� ل�رش�ء �ملالب�س �جلدي���دة و�رش�ء خمتلف 
�أ�ضناف �ملاأكولت و�حللويات �ل�ضعبية لتقديها 

لل�ضيوف بح�ضب بنا.
ومن �لتقاليد �لبحرينية �لأ�ض���يلة و�لطقو�س 
املتع���ارف عليه���ا يف مملكة البحري���ن وباقي دول 
�خلليج �لعربي يف عيد �لأ�ض���حى �ملبارك، �حتفال 
الأطف���ال باإلق���اء اأ�ض���حياتهم ال�ض���غرية املدللة 
يف �لبح���ر مرددي���ن �أن�ض���ودة “حية بي���ه ر�حت حية 
وي���ات حية على درب حلنينية ع�ض���يناك وغديناك 
وقطيناك ل تدعني علي حلليني يا حيتي”، و�حلية 
بية عبارة عن ح�ضرية �ضغرية احلجم م�ضنوعة من 
�ض���عف �لنخي���ل ويتم زرعها باحلب���وب مثل �لقمح 
و�ل�ضعر، يعلقونها يف منازلهم حتى تكر وترتفع 

حتى يلقونها يف �لبحر يوم وقفة عرفات.
ول ت���زال مملكة البحرين حتت�ض���ن بني اأهلها 
ع���اد�ت �لعيد �ل�ض���عبية �ملوروثة جي���اًل بعد جيل، 
مهما �ختل���ف �لزمن ومهما �ختلفت �لأجيال، فنجد 
ع���ادة )�لعيدي���ة( ل ت���ز�ل موجودة لتف���رح قلوب 
�لأطف���ال مهم���ا �ختلفت �أ�ض���كالها وت�ض���اميمها 
�حلديثة، ول نز�ل جن���د �لزيار�ت �لعائلية متبادلة 

رغ���م ظ���روف احلياة ال�ض���عبة 
و�ملزدحمة.

ويف ه���ذ� �لي���وم �ل�ض���عبي 
باللبا����س  �لأطف���ال  ���ن  يتزيرّ
�ل�ض���عبي فتلب����س �لفتاة ثوب 
)�لبخن���ق( �ملطرز بخيط �لزري 
�لذهب���ي �أم���ا �لولد �أو �ل�ض���بي 
و�ل�ض���ديري(  )�لثوب  يلب����س 
طبًعا مع )�لقحفية( وهو غطاء 

�لر�أ�س، ويكون �لأطف���ال يف �أجمل حلة فيتوجهون 
م���ع �آبائه���م و�أمهاتهم قبل حلول غروب �ل�ض���م�س 
ومع �أ�ض���دقائهم �إلى �أقرب �ضاحل بحر ثم يبد�أون 
�حتفالهم �ل�ض���عبي بالفتخار مبالب�ض���هم وبجمال 

)�حلية( �ملعلقة على رقابهم.

وعلى م�ض���توى �لأ�ض���احي يحتفل �ملو�طنون 
باململكة بعيد �لأ�ض���حى �ملبارك �أو )عيد �حلجاج( 
�أو )�لعي���د �لكب���ر( ك�ض���ائر مو�طني �أقط���ار �لأمة 
�لعربي���ة م���ن خ���الل تق���دمي �لأ�ض���احي قربانا هلل 
تعالى وهي �ض���نة متبعة منذ �أيام �ض���يدنا �إبر�هيم 
علي���ه �ل�ض���الم، حيث يختارون �أ�ض���حيتهم ح�ض���ب 

ميز�نية �لعائلة ومن ثم يتم تق�ضيمها على �لعائلة 
و�لأقارب و�جلر�ن و�لفقر�ء و�ملحتاجني.

كما تت�ض���در زيارة �لأهل و�لأقارب و�جلر�ن 
�أفر�ح �لعيد حيث ت�ضكل منا�ضبة �لعيد يف �لبحرين 
منا�ضبة �ضعيدة على الكبار وال�ضغار، فيتم خاللها 
�لتو��ض���ل م���ع �لأهل و�لأ�ض���دقاء و�جل���ر�ن، ومع 

�ل�ض���اعات �لأول���ى بعد �أد�ء �ض���الة �لعي���د يتو�فد 
�جلمي���ع بتهنئة بع�ض���هم �لبع�س يف �مل�ض���ليات 
و�مل�ضاجد ثم يذهب �لنا�س �إلى منازلهم ��ضتعد�ًد� 
لتهنئ���ة �لأه���ل و�لأقارب ول�ض���تقبال �ل�ض���يوف 
���ا بي���ت )�جلد �لأك���ر( �ل���ذي يجتمع فيه  خ�ضو�ضً
جميع �أفر�د �لعائلة ويتم تقدمي �حللوى �ملختلفة 

�لأ�ضكال و�لألو�ن مع �لقهوة �لبحرينية.
ويف �لبحري���ن يعتر غ���د�ء �لعيد من �لأ�ض���ياء 
املتميزة التي يح�رضها الأهل �ضغاًرا وكباًرا، حيث 
يجتم���ع �أفر�د �لعائلة م���ع �أقاربهم لتن���اول طعام 
الغداء يف بي���ت الوالد يف اأول يوم العيد، وعادة ما 
تكون وجبة الغ���داء عبارة عن )الغ���وزي( يف اأغلب 
�لبيوت �لبحرينية، وي�ض���تهر )�لقدوع( وهو �ضحن 
كبر ي�ض���م �أنو�ًعا كثرة م���ن �لفو�كه و�حللويات 
يت�ض���در جمل�س �ل�ض���يوف، حيث ُتقدم لل�ضيوف 
هذه �لأنو�ع ليختار منها ما ي�ضاء عندما يحل �ضيًفا 
على �أح���د �لبيوت، كم���ا تقدم �حلل���وى �لبحرينية 
�ملعروفة ب�ضهرتها لل�ضيوف و�لزو�ر. �أما �لعيدية 
فهي غالًبا ما تكون مبلًغا ب�ض���يًطا من املال يبعث 
الفرح���ة يف قلوب الأطف���ال ال�ض���غار، حيث يقوم 
�لكب���ار عند و�ض���ول �لأطف���ال بتوزي���ع )�لعيدية( 
عليه���م وه���ي متفاوتة ح�ض���ب �حلال���ة �لجتماعية 
لالأ�رشة، وغالبا ما تكون بني ع�رشين ون�ض���ف دينار 
بحرين���ي، كما يق���وم �لأطفال يف �لبحري���ن يف �أيام 
�لعي���د �لثالثة باملرور على �لبي���وت لأخذ �لعيدية 
من الأقارب واجلريان، وهي اإما اأن تكون مبلًغا من 

�ملال �أو حلويات ومك�رش�ت.
وبالن�ض���بة للحد�ئ���ق و�ملطاع���م و�ملجمع���ات 
�لتجاري���ة فهي تكتظ مبرتاديها م���ن �لبحرينيني 
و�خلليجيني على حد �ضو�ء �إلى درجة كبرة، ما يدل 
على اأجواء الفرح الغامرة واملنت�رضة بني اجلميع يف 
�ململكة من مو�طنيها وزو�رها، حيث ُي�ضكل �لعيد 
منا�ض���بة �ض���ياحية من �لدرجة �لأول���ى يف �لبحرين، 
ي�ضتعد لها �جلميع، كما ت�ضهد �ملجمعات �لتجارية 
ا  ح�ضوًر� و��ض���ًعا من �لعائالت �ل�ضعودية خ�ضو�ضً
دور �ل�ض���ينما و�ملطاع���م �لتي تتاأهب ��ض���تعد�ًد� 
لإر�ض���اء �ل�ض���يوف وزو�ر �لبحري���ن بتقدمي خدمة 

مميزة وتوفري كل �ضبل الراحة والهدوء واملتعة.

    BUZZ      
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في عيد األضحى... نصائح مهمة قبل طهي وتناول اللحوم

تنوعت بين الكوميدية والخاصة باألطفال

الجمهور على موعد مع 3 مسرحيات في عيد األضحى

يقبل النا�س خالل عيد االأ�شحى على تناول اللحوم ب�شكل ع�شوائي، 
وحت���وي اأغل���ب املطابخ يف ه���ذه الفرتة عل���ى كمية كبرية م���ن اللحوم 

احلمراء والبي�شاء، والتي يتم تطبيقها وتتبيلها يف وجبات عديدة.
اإال اأن معظم اال�ش���خا�س ال يعرفون اخلطورة التي ميكن اأن حتدثها 
تلك اللحوم على ال�سحة، ال�سيما اإذا كان هناك اإفراط يف تناولها. لذلك 
اإليكم بع�ض الن�سائح التي ميكن تطبيقها يف املطبخ للتقليل من هذه 

املخاطر.
� اختيار قطع اللحم القليلة الدهون وال�ش���عي اإلى نزع االأجزاء الغنية 

بالدهون.
ـ ا�ستخدام التوابل واخلل واملطيبات بدال من امللح وال�سو�ض.

� �ش���وي اللح���وم اأو طهوها يف الف���رن بدال من القل���ي؛ للتقليل من 
ال�شعرات احلرارية املكت�شبة.

- اإ�ش���افة اخل�رضوات املتنوعة الى اللحوم، اإما من خالل ال�شوي مع 
اللحوم اأو ال�شلق، اأو من خالل حت�شريها على �شكل �شلطات.

ـ ا�ســـتبدال الكميـــات الكبـــرة مـــن اللحـــوم احلمـــراء مب�ســـدر اآخر 
للربوتيني مثل االأ�سماك.

أحداث

حتاول ت�سحيح بع�ض امل�سار املتعلق 
بق�شية حق. 

علي���ك اأن تهتم اأك���ر بنوعية طعامك، 
فهذا مهم. 

جتّنـــب النزاعـــات وال�رصاعـــات، وُكـــن 
ا.  دقيقاً جدًّ

االأمور لي�ش���ت �ش���وى م�ش���األة وقت... 
ا�سرب. 

اجللو�س خلف املكاتب لي�س �شحًيا.

خذ املب���ادرة للقيام بكل ما يبعد عنك 
امل�شكالت 

درا�ســـات م�ســـتقبلية قـــد تغّر جمرى 
عملك.

بع�ـــض التـــوّرم يف القدمـــني قد يثر 
قلقك، ال تخف.

تبداأ م�ش���رية عمل وتوظف طاقاتك يف 
اإجنازات. 

اأنـــت بغنى عن امل�ســـكالت ال�ســـحية، 
مار�س الريا�شة. 

االن�ســـباط الـــذي اأظهرتـــه يف العمـــل 
ينعك�س عليك. 

توا�شل ما بداأته منذ مدة و�شعرت باأنه 
مفيد لل�سحة.
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الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:
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حمبو ومتابعو امل�رضح البحريني �شيكونون 
عل����ى موعد م����ع 3 م�رصحيات �سي�ســــارك فيها 
جنوم مــــن البحرين ومــــن دول اخلليج وذلك 
خالل ايــــام عيد االأ�ســــحى املبــــارك، وتتنوع 
امل�رصحيــــات ما بــــني الكوميديــــة االجتماعية 
وم�رضحي����ات اأطف����ال، فعل����ى ن����ادي ط����ريان 
اخلليج �ستعر�ض امل�رصحية الكوميدية “ بيت 
ابو �شفرية” من تاأليف الفنان جمال ال�سقر 

واإخراج الفنان عبا�ض ال�سماك.
ابتداء من ثاين ايام عيد االأ�سحى املبارك 
العر�ض االأول يبداأ عند ال�ساعة الثامنة م�ساء، 
والعر�ــــض الثــــاين يف متــــام ال�ســــاعة العا�رصة 

م�شاء واأ�شعار التذاكر تبداأ من 3 دنانري.
ي�ســــارك يف امل�رصحية �ســــالح خليل، �سيد 
ح�ســــني القمر، زكريا الزعيم، يا�رص القرمزي، 
جعفر جا�ش����م، حممد الر�ش����يع، على حم�شن، 
علــــي العويناتــــي، ح�ســــني ال�ســــماك، ح�ســــن 
ابوتاك����ي، اأ�ش����ماء جعف����ر، عب����داهلل القطان، 
عبا�ــــض ال�ســــماك، ح�ســــن اجلفري، ف�ســــيلة 

ال�شعالن 
اأمــــا املخــــرج واملنتج ح�ســــني العويناتي 
فقد عر�����س اأبتداء م����ن يوم اأم�����س اأول اأيام 
عي����د اال�ش����حى امل�رضحية الكوميدي����ة “ زمانا 
خرابهي” حتت رعاية �ش����مو ال�ش����يخ عبداهلل 
الفاحت بن حممد اآل خليفة على خ�ش����بة م�رضح 
املدر�ســــة الهنديــــة مبدينــــة عي�ســــى، ومــــن 
اال�سماء امل�ساركة يف امل�رصحية الفنان امل�رصي 
عالء مر�ش����ي، والفنان الكويتي عبداهلل بهمن 
والفن����ان الكويت����ي خالد لعج����ريب، والفنانة 
من����رية حمم����د، والفنان����ة �ش����والف، والفنان 
من�ســــور اجلــــداوي وغرهم واال�ــــرصاف العام 

عبداهلل ال�رصان.
اأك����د  لـ”الب����الد”  �ســــابق  ت�رصيــــح  ويف 
العويناتي اأن امل�رضحية الكوميدية االجتماعية 
“زمان����ا خرابه����ي” �ش����تقدم للجمه����ور وجبة 
متكاملة م����ن الكوميديا واملتعة يف اآن واحد، 
و�شتطرح العديد من امل�شاكل التي نعي�شها، 
ونحــــن على ثقة تامة بنجاح العمل خ�سو�ســــا 

مع وجود كوكبة من الفنانني والنجوم 

وم����ن امل�رضحيات الكوميدي����ة نذهب اإلى 
م�رضحي����ة االأطف����ال الت����ي �ش����يقدمها الفنان 
واملخــــرج حممــــد احلجــــري بعــــد غيــــاب عن 
م�����رضح وه����ي بعنوان “ اأم����ل الغاب����ة “ والتي 
�ســــتعر�ض ابتداء من ثاين اأيام عيد االأ�سحى 
املبارك على م�رصح نادي البا بالرفاع ال�رصقي، 
واملعــــروف اأن املخرج احلجــــري له خربة يف 
امل�رضح تتجاوز 30 �شنة وقدم خاللها م�رضحية 
اأطف����ال واحدة فق����ط وهي “ بح����رية البجع “ 
وعر�ش����ت حينه����ا مل����دة تزيد ع����ن 45 يوما 
متوا�شال مما يدل على جناح احلجريي يف هذا 

امل�شمار.

خمــــرج وموؤلــــف م�رصحيــــة “ اأم����ل الغابة “ 
حممــــد احلجــــري قــــال يف ت�رصيحات خا�ســــة 
امل�رضحي����ة  ه����ذه  اجلدي����د يف  اإن  ل�”الب����الد” 
وج����ود ك����وادر اأكادميية من خريج����ي امل�رضح 
مما �ش����يعطي العمل الفن����ي اإبداعا ومتيزا يف 
خمتلف املجــــاالت مــــن الف�ســــحة الكوميدية 
والديك����ور واملالب�س وكلها عنا�رض �ش����تعطي 
التجرب����ة امل�رضحي����ة واقعية اأكر، باالإ�ش����افة 
الــــى االأغــــاين املتميــــزة بالكلمــــات واالأحلان 
واالأداء االأم����ر الذي �شي�ش����اعد الطفل يف فهم 
امل�ش����مون. ون����وه احلج����ريي اإل����ى ان الباب 
�شيكون مفتوحا للجمهور بعد العر�س لطرح 

االأ�سئلة وهناك جوائز خم�س�سة.
يج����در بالذك����ر اأن اخ����ر م�رضحي����ة قدمه����ا 
احلجريي هي “ خرب�ش����ة” يف اغ�ش����ط�س العام 
املا�ســــي مبهرجان الريف امل�رصحي التا�سع، 
وكانــــت من تاأليف على يحيى واإعداد واإخراج 
حممد احلجري، خمرج م�ســــاعد علي مرهون، 
متثيل ملياء ال�ســــويخ عادل املالكي �سادق 
عبدالر�ش����ا ن����وف �ش����بت علي مره����ون علي 

م�شعل.
اإذن هنــــاك عدة خيــــارات اأمــــام اجلمهور 
البحرينــــي املحــــب للم�ــــرصح، وهــــذا احلــــراك 
امل�رضحي الن�شط يب�رض باخلري وبعودة االأعمال 

واالإنتــــاج وانتعا�ض امل�ــــرصح البحريني.. وعن 
هذا الن�ســــاط واالأعمال التي �ســــتقدم يف اأيام 
عيد االأ�ســــحى قال الفنان من�سور اجلداوي: 
اإن ه����ذه امل�رضحي����ات ت����دل على اأن ال�ش����احة 
امل�رضحية يف البحرين �ش����احة ن�شطة وال زالت 
�ش����تكون  الفر�����س  اأن  كم����ا  عنفوانه����ا،  يف 
متع����ددة امام الفن����ان البحرين����ي املتعط�س 
للعم����ل وامل�ش����اركة يف اأي عم����ل �ش����واء كان 

م�رضحيا اأو حتى يف الدراما.
وبــــدوره قــــال الفنــــان واملخــــرج جمــــال 
ال�ســــقر موؤلــــف م�رصحية “ بيت ابو�ش����فرية” 
ان احلراك امل�رصحي الن�سط واملتميز بداأ منذ 
اأيام عيــــد الفطر املبارك حيــــث قدمت اأكرث 
م����ن 4 م�رضحيات متنوعة، وا�ش����تمتع اجلمهور 
بالعرو�ــــض، وهــــذا اأمر �ســــحي جــــدا ويعترب 
دافعا للفنان ولكافة الفنيني. منوها بجرعة 
الكوميديا التي اأ�شافها على م�رضحية “ بيت 
اأبو�ش����فرية” والتي من املوؤكد اأنها �ش����تنال 

اإعجاب اجلمهور. 
كما اأعرب الفنان اأحمد جملي باأن مو�ش����م 
االأعياد دائما ي�ش����هد ازدحام����ا يف امل�رضحيات 
وهذا هــــو مطلبنا كفانــــني بحرينيني، وكلما 
كان����ت ال�ش����احة ن�ش����طة كلم����ا ن�ش����ط الفنان 
اأي�سا وهذا ي�ســــكل يف حد ذاته جناحا للم�رصح 

البحريني والفنان يف الوقت نف�شه.

حمرر م�سافات

22 اغسطس
1926

اك���ت�������ش���اف م��ن��اج��م 
ه��ائ��ل��ة ل��المل��ا���س يف 
ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا ما 
االآالف  ع�����رضات  دف���ع 
م������ن اال�����ش����خ����ا�����س 
ال�����ى ال���ت���دف���ق ال���ى 
ج����وه����ان���������ش����ب����ورغ 

ال�شتغاللها.

1958
ـــرة بــني  ـــط ازمــــــة خ
الــ�ــســني والـــواليـــات 
قيام  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة 
ال�شيوعية  ال���ق���وات 
بق�سف  )ال�سينيــــة( 
تابعتني  جــزيــرتــني 
لتايوان التي اطلقت 
ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه��ا ا���ش��م 

ال�سني الوطنية.

1961
ال�شويد تتخل������ى عن 
االن�شمام الى ال�شوق 
امل�شرتكة  االوروب��ي��ة 
ب����ا�����ش����م ح���ي���اده���ا 

التقليدي.

1978
املتمردين  من  مائة 
ـــني  ـــي ـــن ـــدي ـــان ـــس ـــ� ال
يحتجزون األفي رهينة 
يف  الوطني  الق�رص  يف 
و�شوموزا  نيكاراغوا 

يلبي مطالبهم.

1980
ال�سومال  بني  اتفاق 
املتحدة  وال���والي���ات 
لالمركيني  ي�سمــــــح 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ق��اع��دة 
ب������رب������ره ل���ت���ع���زي���ز 
املحيط  يف  وج��وده��م 
ال���ه���ن���دي وح���م���اي���ة 

طريق النفط.

• زمانا خرابهي 	

• فريق عمل “بيت ابو�شفرية”	

• م�رضحية اأمل الغابة	

• جمال ال�سقر	
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اإقالة م�س�ؤول بلجيكي لإهانته زمالءه املثليني

ب�سبب نق�ص معلمي الإجنليزية... اليابان ت�ستعني بالروب�تات

حنا مينه... �سيخ الرواية ال�س�رية يرحل عن 94 عاما

مت���ت �إقالة نائب عم���دة مدينة “�آن�س” �لبلجيكية هرني �إيغني، ب�س���بب ت�رصيحات علنية 
خ���الل فعالي���ة بعبار�ت �نتق���د بها �ملثليني، ح�س���بما �أف���ادت وكالة “نوفو�س���تي” نقال عن 

موظفني يف �إد�رة �ملدينة.
وق���ال �ملوظف���ون �لبلجيكي���ون للوكالة �لرو�س���ية :” نعم، نحن نوؤكد م���ا تناقلته بع�س 

و�سائل �لإعالم عن ��ستقالة نائب �لعمدة”.
ووفقا لو�سائل �إعالم حملية، فقد �رصح نائب عمدة �ملدينة يف فعالية عامة باأنه يعترب �أن 
�لعالقة �جلن�س���ية للرجال فيما بينهم �أو �لن�س���اء فيما بينهن �أو مزدوجي �مليول �جلن�سية �أمر 
يخالف طبيعة خلق �لإن�سان. وكان من �سمن �حل�سور زمالوؤه يف �إد�رة �ملدينة، و�لنائبة �لأولى 

لعمدة �ملدينة توما كالوين �لتي تنتمي �إلى منظمة )جمتمع �ملثليني(.

ق���ررت �حلكومة �ليابانية �ل�س���تعانة بالتكنولوجي���ا يف حماولة لإثارة حما�س���ة �لتالميذ على 
�للغ���ات �لأجنبية يف هذ� �لبلد، �لذي ل ينطق �س���كانه بلغات عدة، م���ن خالل �للجوء �إلى روبوتات 
تعليم �لإجنليزية لالأطفال. و�س���ينفذ �مل�رصوع �لنموذجي هذ� يف 500 مدر�س���ة، �عتبار�ً من �لعام 
�لدر��سي �ملقبل يف �أبريل 2019 مع ر�سد ميز�نية قدرها 250 مليون ين )2.27 مليون دولر(، 
عل���ى ما �أو�س���ح ناطق با�س���م وز�رة �لرتبية لوكال���ة “فر�ن�س بر����س”. و�أ�س���اف �أن “�لروبوتات 
�ملتو�ف���رة يف �ل�س���وق تتمتع بوظائف عدة وميكنها على �س���بيل �ملث���ال �أن تتحقق من لفظ كل 
تلمي���ذ”. قد تبدو هذه �لو�س���يلة غري ناجع���ة �إل �أن �لكثري من �ملد�ر�س يو�جه �س���عوبة يف �إيجاد 
مدر�س���ني �أكفاء للغة �لإجنليزي���ة، ول متلك �ملال �لكايف لتوظيف �أ�س���خا�س لهذه �ملادة. وقال 
�لناطق با�س���م �لوز�رة �إن “�إجر�ء�ت �أخرى �س���تتخذ”، مثل ��س���تخد�م �لأجهزة �للوحية �أو �لدرو�س 

عرب �لإنرتنت مع مدر�سني فعليني تكون �لإجنليزية لغتهم �لأم.

تويف �لرو�ئي �ل�س���وري، حن���ا مينه، 
�أم����س �لثالث���اء، عن عمر ناه���ز 94 عاما، 
بعدما ترك ر�س���يد� �سخما من �لرو�يات 

و�لأعمال �لأدبية �لأخرى.
�ل�س���ورية  �لأنب���اء  وذك���رت وكال���ة 
“توي���رت”:  �لر�س���مية يف تغري���دة ع���رب 
“وفاة �لكاتب و�لرو�ئي �لكبري حنا مينه 

عن عمر يناهز 94 عاما”.
وولد مين���ه �لع���ام 1924 يف مدينة 
�لالذقية، وعا�س طفولته يف �إحدى قرى 
ل���و�ء �لإ�س���كندرون، قبل �أن يع���ود �إلى 
�لالذقي���ة جم���دد�، حي���ث عا����س وكافح 
كث���ري� حتى �س���ق طريق���ه �إل���ى �لأعمال 
�لرو�ئية.وتنقل بني بلد�ن عدة، و�سافر 
�إل���ى �أوروبا ثم �إلى �ل�س���ني ل�س���نو�ت، 
لكنه ع���اد �إلى ب���الده. وللرو�ئي �لر�حل 
دور كب���ري يف تاأ�س���ي�س ر�بط���ة �لكّتاب 

�ل�سوريني و�حتاد �لكّتاب �لعرب.
ومثل كثريي���ن من �لأدب���اء �لعرب، 
ب���د�أ حنا مينه عمل���ه يف �ل�س���حافة، قبل 
�أن يرتكها ل�س���الح �لق�س�س �لق�سرية 
ثم �لرو�ي���ات، حتى �أطلق عليه “�س���يخ 

�لرو�ية �ل�سورية”.
وكت���ب مين���ه �لكثري م���ن �لرو�يات 
و�لق�س����س، يتح���دث يف معظمه���ا ع���ن 
�لبح���ر، وي�س���ف حياة �لبح���ارة يف مدينة 
�لالذقية، و�رص�عه���م على منت �ملر�كب 

و�ل�سفن ومع �أخطار �لبحر
ومن �أبرز �أعماله: �مل�س���ابيح �لزرق، 
وحكاية بحار، ونهاية رجل �سجاع، و�لثلج 
ياأتي من �لنافذة، و�مل�س���تنقع، و�لربيع 
�لبعيد،  و�خلري���ف، و�لقطاف، و�ملرف���اأ 

و�لرحيل عند �لغروب.

 Social
media

اأول مـ�لـ�د علـى 
جبـل عرفات

�س���جل م�ست�س���فى جبل �لرحمة قدوم �أول مولود يف م�س���عر عرفات خالل مو�س���م 
اح”. حج 1439، حيث رزقت حاجة �أردنية بطفل �تفقت وزوجها على ت�سميته “و�سّ

�س���هد م�ست�سفى جبل �لرحمة مب�سعل عرفات يف مكة �ملكرمة، يوم �لثنني، �أول 
حالة ولدة حلاجة من �جلن�سية �لأردنية.

ووفقا لوكالة �لأنباء �ل�س���عودية )و��س(، تلقي �لطف���ل وو�لدته �لرعاية �لطبية 
�لالزمة من قبل �لطاقم �لطبي بت�سفي جبل �لرحمة.

وذكرت )و��س( �أن و�لد �لطفل بادر بت�س���مية �ملولود “و�ساح” ن�سبة �إلى مدير 
م�ست�سفى جبل �لرحمة، “ملا لقاه من رعاية و�هتمام”.

و�حتف���ى �لطاقم �لطبي بق���دوم �ملولود �لأول على �س���عيد عرفات فيما �عترب 
اح” هو �أ�سغر حاج هذ� �لعام. مغردون يف �سياق �ملالطفة �أن �ملولود �لأردين “و�سّ

طفلة فل�سطينية حتتفل بعيد �لأ�سحى �ملبارك �أمام م�سجد قبة �ل�سخرة يف �لقد�س �ل�رصيف

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

�لطق�س ح�سن بوجه 
عام ولكنه حار مع بع�س 

�ل�سحب يف �لنهار.

�لرياح �س���مالية غربية بوجه عام 
م���ن 5 �إلى 10 عقد، وت�س���ل من 12 

�إلى 17 عقدة �أحيانا يف �لنهار.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني قرب �ل�سو�حل ومن 2 �إلى 
4 �أقد�م يف عر�س �لبحر. درجة �حلر�رة �لعظمى 42 م و�ل�سغرى 

28 م. �لرطوبة �لن�سبية �لعظمى 80 % و�ل�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن د�ر �لبالد لل�سحافة و�لن�رص و�لتوزيع 

  للتو��سل مع ق�سم �لعالنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة �لأيام للن�رص

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:49
الظهـر:  11:41
العصــر: 03:12
المغرب: 06:09
العشاء: 07:39

مواقيت 
الصالة

الأجمل” “اأيامه  اإلى  يع�د  والعامل  الغبية” تزدهر...  “اله�اتف 
يف تط���ور مفاجئ �س���يثري، على �لأرجح، ده�س���ة 
�لكثريين يف �لعامل، ك�س���فت تقارير حديثة، �أن عدد� 
متز�ي���د� من �لأف���ر�د ي�س���رتون هو�تف غ���ري ذكية، 
يف م�س���عى �إل���ى �لتخل�س م���ن �إدمانه���م �لز�ئد على 

�ملن�سات �لجتماعية.
ويجري �إطالق م�س���طلح “�لهو�تف �لغبية” على 
�لأجه���زة �لتي تتيح ع���دد� حمدود� من �خل�س���ائ�س 
�لب�س���يطة فح�س���ب، مثل �إجر�ء �ملكاملات و�إر�س���ال 

�ملت�س���لة  �لذكي���ة  �لهو�ت���ف  بخ���الف  �لر�س���ائل، 
بالإنرتنت.

وك�س���فت در��س���ات يف �لولي���ات �ملتح���دة �أن 
متو�سط ��ستخد�م �لأمريكيني للهو�تف �لذكية بات 
يقارب 3 �س���اعات يف �ليوم و�حد، و�سط خماوف من 

تبعات �شلبية لهذا االرتباط ال�شديد بالتقنية.
و�أظه���رت �أرقام هيئة “كاونرت بوينت” �لبحثية 
�أن �س���وق �لهو�تف �لذكية منا بن�سبة 2 باملئة، خالل 

�لعام �ملا�سي لكن �لعدد تر�جع بخم�سة باملئة خالل 
�لربع �لأخري من �لعام نف�سه.

ويف �ملقابل، ز�دت مبيعات �لهو�تف “�لعادية” 
�لتي جرى بيعها خالل 2017 لت�سل �إلى 450 مليون 

جهاز، �أي �أنها حققت منو� ب�5 %.
لكن �مل�سوؤول يف �لهيئة �لبحثية، �سوبيت �رصي 
فا�س���تافا، يرى �أن تر�جع عدد �لأجهزة �لتي بيعت ل 
يعني �لن�رص�ف عن �لهو�تف �لذكية، �إذ من �لو�رد �أن 

يكون �لنا�س غري ر�غبني يف �ل�ستغناء عن �أجهزتهم 
�لقدمية.

وتقول �لإخ�س���ائية �لنف�س���ية، د�ريا كو�س، �إن 
�لإكثار من ��س���تخد�م �لأجهزة �لذكية قد يتحول �إلى 
�إدمان حقيقي لدى �لنا�س حني ي�س���بحون حري�سني 
عل���ى مو�كب���ة �أي �س���يء عل���ى من�س���ات �لتو��س���ل 
�لجتماعي، وعندها تظهر عليهم �أعر��س مثل �لقلق 

وفقد�ن �ل�سيطرة على �لذ�ت.

طائــر �ســارد يحطــم 
مقاتلة حديثة

على  تتف�ق  “اإيغلز” 
مايكل جاك�س�ن

انفجار اآيباد يف متجر 
م�ظفني “اأبل” ي�سيب 

حتطمت طائرة مقاتلة يف جنوب �ل�س���ويد، 
عل���ى ما يب���دو، بع���د ��س���طد�مها بطائر قرب 

مدينة كارل�سكرونا.
و�أعلنت �لقو�ت �مل�سلحة �ل�سويدية، �أم�س 
�لثالث���اء، �أن قائد �لطائ���رة �ملقاتلة، من طر�ز 
جا�س 39 غرينب، �مل�سنوعة حمليا، قفز ب�سالم 
بعد �سدمة �لطائر. ونقل �لطيار �إلى م�ست�سفى 
قري���ب، على �لأرج���ح لإجر�ء فحو�س���ات، وفقا 
لوكالة “�أ�سو�س���يتد بر�س”، �لتي مل حتدد نوع 

�لطائر �لذي ت�سبب باحلادث.
وحتطمت �لطائرة بالقرب من كارل�سكرونا 
على بعد 160 كيلومرت� �رصق ماملو، ثالث �أكرب 

مدينة بال�سويد.

حق���ق �ألبوم “غريت�س���ت هيت����س” لفريق 
“�إيغلز” رقما قيا�س���يا كاأعلى �لألبومات مبيعا 
يف �لتاري���خ، ليطي���ح �ألب���وم مايكل جاك�س���ون 
“ثريلري” �لذي تقهقر للمركز �لثاين بعد تربعه 
على عر�س مبيعات �لأغاين �لعاملية ل�س���نو�ت. 
وموؤخ���ر� �أع���ادت جمعية �س���ناعة �لت�س���جيالت 
�لأمريكية ح�س���اب مبيعات �أف�سل �ملجموعات 
�ملو�س���يقية، و�أقرت بتفوق �لألبوم �لذي �أنتج 
بني �لعامني 1971 و1975، على �ألبوم مايكل 

جاك�سون �لذي �أنتج يف عام 1982.
وكان �ألبوم “غريت�س���ت هيت�س” قد تربع 
ملا يقرب لعقد من �لزمان كاأف�س���ل �لألبومات 
مبيع���ا، قب���ل �أن يتجاوزها �ألب���وم “ثريلر” بعد 
وفاة �أ�سطورة �لبوب جاك�سون يف �لعام 2009، 
ح�سبما ذكرت جملة “بيلبورد” يف ذلك �لوقت.

�أ�س���يب 3 �أ�س���خا�س بج���روح طفيفة جر�ء 
�نفج���ار حا�س���وب لوح���ي يف متج���ر ل�رصك���ة �أبل 

�لأمريكية يف �لعا�سمة �لهولندية �أم�سرتد�م.
وذكرت و�س���ائل �إعالم هولندية، �أن جهاز 
�آيباد �نفجر يف متجر �أبل يف �أم�س���رتد�م، ما �أدى 

�إلى �إ�سابة 3 موظفني.
وج���رى �إخ���الء �ملتجر عق���ب �لنفجار �لذي 
م���ن �ملرج���ح �أن���ه جنم ع���ن ت�رصي���ب يف بطارية 

�حلا�سوب �للوحي.
وفح�س���ت فرق �لإ�س���عاف �ملوظفني �ل�3 

�لذين �أ�سيبو� جر�ء �لنفجار.

• �مر�أة بحرينية و�بنها يحتفالن بعيد �لأ�سحي �ملبارك برمي “�حليه بيه” على �ساحل �ملنامة   )ت�سوير: خليل �إبر�هيم(	
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