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تنفيذاً لتوجيهات رئي�س الوزراء وبكلفة مليوين دينار 

عر�د يف  �ل�شحي  �ل�شرف  “�لأ�شغال” ت�شتكمل 

�لق�شط �لأكرب من ميز�نية “�ل�شحة” للأدوية

�أك���دت وزيرة �ل�س���حة فائق���ة �ل�س���الح �أنه 
ال توج���د م�س���اكل م���ن �لناحية �ملالي���ة يف توفري 
�الأدوي���ة بال���وز�رة، �إذ تكمن �مل�س���كلة يف جو�نب 

�أخرى مثل �مل�س���انع، ونوعية �لدو�ء، و�الإجر�ء�ت 
�ملعم���ول به���ا. وقال���ت: “�إن �لق�س���ط �الأكرب من 
ميز�نية وز�رة �ل�سحة يوجه لتوفري جميع �الأدوية 

�لطبي���ة  و�ملر�ك���ز  �مل�ست�س���فيات  يف 
�حلكومية”.

�ملنامة – وز�رة �الأ�سغال: تنفيذ�ً لتوجيهات 
رئي����س �ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأمري 
خليف���ة  بن �س���لمان �آل خليفة بتلبي���ة �حتياجات 
منطق���ة عر�د من خدم���ات �لبني���ة �لتحتية، بد�أت 
وز�رة �ال�س���غال و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط 
�لعمر�ين بتنفيذ م�رصوع ��س���تكمال �سبكة �ل�رصف 
�ل�س���حي مبجم���ع 241 يف ع���ر�د بكلف���ة ملي���وين 
دين���ار تقريب���اً.  من جانب���ه، قال وزير �الأ�س���غال 
ع�س���ام خلف: يف �س���وء توجيهات �ساحب �ل�سمو 
�مللكي رئي�س �لوزر�ء، بد�أت �لوز�رة باإعد�د خطة 

متكاملة لتنفي���ذ �حتياجات منطقة عر�د 
2ب�ساأن تطوير خدمات �لبنى �لتحتية.
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�ملنام���ة - جمعي���ة �لكلم���ة �لطيب���ة: 
�أعلن���ت �للجن���ة �ملنظم���ة �لعلي���ا جلائ��زة 
�س���مو �ل�س���يخ عي�س���ى ب���ن عل���ي للعمل 
�لتطوعي يف دورتها �ل�س���نوية �ل�س���ابعة، 
برئا�سة رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لكلمة 
�لطيبة ح�س���ن بوهز�ع، عن ت�س���كيل جلنة 
�لتحكيم �خلا�س���ة بجائزة �أف�س���ل م�رصوع 
تطوع���ي بحرين���ي، و�لت���ي ت�س���م كال من 
فال���ح �لرويل���ي، وهالة �س���ليبيخ، و�أحمد 

�أحمدي.
وق���ال رئي����س جلن���ة جائ���زة �أف�س���ل 
م����رصوع تطوعي بحريني يعق���وب بوهز�ع 
يف ت�رصيح له �إن �للجن���ة �ملنظمة للجائزة 

حتر����س على �ختيار �أع�س���اء جلنة حتكيم 
جائزة �أف�س���ل م����رصوع تطوع���ي بحريني، 
من �أ�س���حاب �خلرب�ت يف �لعمل �لتطوعي 
�لذي���ن قدم���و� �إ�س���هامات الفت���ة يف هذ� 

�ملجال على �مل�ستوى �ملحلي.
ي�س���ار �إل���ى �أن جائ���زة �س���مو �ل�س���يخ 
عي�س���ى للعم���ل �لتطوعي الأف�س���ل ثالثة 
م�س���اريع تطوعية يف مملكة �لبحرين تقدر 
ب 9000 �آالف دوالر تبد�أ ب� 4000 دوالر 
للفائز باجلائزة �الأولى �أما �جلائزة �لثانية 
و�لفائ���ز  دوالر،   3000 قيمته���ا  فتبل���غ 

باجلائ���زة �لثالث���ة فيح�س���ل على 
•2000 دوالر. �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي	

قرقا�س: حل �أزمة قطر يف �لريا�س ولي�س نيويورك �حت�شاب “�لغلء” مبعا�س �ملتقاعد يخف�س �لدعم �ملبا�شر

جن�شيات تتو�رث وحتتكر �أعمال بالبحرين 

�لدول���ة  وزي���ر  �عت���رب  وكاالت:   � عو��س���م 
�الإمار�تي لل�س���وؤون �خلارجية �أنور قرقا�س �أن حل 
�الأزم���ة مع قطر يجب �أن يت���م يف �لريا�س ولي�س 
يف نيوي���ورك �أو لندن. و�أ�س���ار قرقا����س �أم�س يف 
تغريدة ن�رصها على ح�س���ابه يف “توي���رت”، �إلى �أن 
�سيا�س���ة �ملظلومي���ة و�لعالقات �لعام���ة �لغربية 
�لتي تتبعها قطر لن تغطي على دعهما لالإرهاب.
�إلى ذلك، و�س���ل وزير �خلارجية �لربيطاين، 
بوري�س جون�س���ون، �أم�س، �إلى �ل�س���عودية لبحث 

�أزمة قطر.
�لربيط���اين جمي���ع  وح���ثَّ وزي���ر �خلارجي���ة 
�الأطر�ف �إلى �ال�س���طفاف خلف جهود �لو�س���اطة 
�لكويتي���ة ب�س���اأن �الأزم���ة، و�لعم���ل جت���اه وقف 
�لت�س���عيد. و�سيبحث جون�سون �الأزمة مع ممثلني 

من �ل�سعودية وقطر و�الإمار�ت و�لكويت. 
يف غ�س���ون ذلك، �أعلنت �خلارجية �الأمريكية 
�أن �لوزير ريك�س تيلر�سون يعتزم زيارة �لكويت 
يف �ل�10 من �ل�سهر �جلاري لبحث �آخر �مل�ستجد�ت 

يف �الأزمة �لقطرية مع �أمري �لكويت �ل�سيخ �سباح 
�الأحمد �جلابر �ل�سباح.

�إلى ذلك،  �أعلن رئي�س هيئة قناة �ل�س���وي�س 
ورئي����س �ملنطقة �القت�س���ادية لقناة �ل�س���وي�س 
�مل�رصية �أن �ملنطقة �القت�سادية لقناة �ل�سوي�س 
و�ملو�ن���ئ �لتابعة له���ا ملتزمة بتنفي���ذ قر�ر�ت 
منع �ل�س���فن �لقطرية من �ملرور يف هذه �ملو�نئ 

�أو دخوله���ا، حر�س���ا على �الأم���ن �لقومي 
�مل�رصي.

قال وزير �لعم���ل و�لتنمية �الجتماعية جميل 
حميد�ن �إن خف�س �العتماد�ت �ملالية بامليز�نية 
�لعامة للدولة للعامني 2017 - 2018 يف بع�س 
بنود �لدعم �حلكومي لي�س �لق�س���د منه تقلي�س 
�لعالو�ت، و�إمنا �إعادة تنظيمها فقط. و�أو�سح �أنه 
نظ���ر� ملحدودية �عتماد�ت �لدع���م، فاإن �حلكومة 

�رتاأت توجيهها للمو�طنني �الأكرث ��ستحقاقا.
و�أ�س���ار �إل���ى �أن �ل�س���مان �الجتماعي مل يكن 

يحت�س���ب �لدخ���ل �ل�س���حيح �لو�قع���ي للمتقاعد، 
مما ي���وؤدي �إلى ع���دم حتقيق �لعد�ل���ة و�لتكافل 
�ملطلوبني ب���ني �ملو�طنني. وب���نيَّ �أن �نخفا�س 
مبل���غ �لدع���م �حلكومي نت���ج �إدخال عن����رص عالوة 
�لغالء �س���من معايري �ال�س���تحقاق و�حت�سابها مع 

�لر�تب �الأ�سا�س للمتقاعدين. 
و�أك���د �أن ذلك يخف�س مبل���غ �العتماد �ملايل 
�ملخ�س����س لهم بامليز�نية �لعامة للدولة بعد �أن 

كان �س���ابقا ال يحقق �لعد�ل���ة �ملطلوبة 
بني �ملو�طنني. 

تتقا�س���م �جلالي���ات يف �لبحرين قطاعات 
�الأعم���ال ب�س���كل الف���ت، حيث جتد جن�س���يات 
ت�ستحوذ على حرفة �أو �سناعة معينة باتت مع 
مرور �لزم���ن ومن دون عقد “ت�س���جيل” حكر� 

عليها. 
ويرى �لبع�س �أن “�لتق�س���يمة” جاءت من 
دون تخطيط، فال�س���وق وجمريات �لعمل هما 
من �أفرزها ي�س���اف �إلى ذلك مه���ارة �لعمالة، 
فيم���ا تدخل �لقوة �لبدنية و�ل�س���كل و�لتحمل 
كالع���ب رئي�س فيها، ف�س���ال عن ��س���تقطاب 
بع�سهم بع�س���ا، بحيث يح�رص �ل�سخ�س �بنه �أو 

قريبه وهكذ�.
ويق���ول رج���ل �الأعم���ال ح�س���ن حمم���ود: 

“�ل�سوق ق�سمت نف�سها بنف�سها، حيث �أ�سبح 
ل���كل جن�س���ية حرفته���ا �ملتخ�س�س���ة بها، مع 
بع�س �ال�س���تثناء�ت، وعادة ما تت�س���كل دون 

ترتيب”. 
و�أو�س���ح �أن “�لهنود على �س���بيل �ملثال 

ي�سيطرون على قطاع �ملقاوالت”. 
م���ن جهت���ه، ق���ال �لباح���ث �القت�س���ادي 
حمم���د �خلطيب “جن���د �أن �لتخ�س�س���ات ذ�ت 
�لع�س���لية ترتك���ز يف جن�س���يات  �ملتطلب���ات 
�س���به �لق���ارة �لهندية خ�سو�س���ا �الإن�س���اء�ت 
و�ملقاوالت، يف حني ي�سيطر �لتايلنديون على 
�لديك���ور، و�لفلبينيون على �أعم���ال �لتجزئة، 
و�مل�رصي���ون و�الأثيوبي���ون ال �س���يما �لعن����رص 

�لن�س���ائي - ولو ن�سبيا - على قطاع 
�ملطاعم و�ملقاهي �ل�سعبية”. 
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• �لرئي�سان �الأمريكي و�لرو�سي يف لقائهما �الأول على هام�س قمة �لع�رصين يف هامبورغ	

بوتني وتر�مب: وقف �لنار جنوب �شوريا
و��س���نطن - روي���رتز: �أعلن وزي���ر �خلارجية 
�لرئي�س���ني  �أن  الف���روف،  �س���ريغي  �لرو�س���ي، 
فالدمي���ري بوت���ني و�الأمريك���ي دونال���د تر�مب 
�تفقا على وقف �إطالق �لنار يف �أجز�ء من �سوريا، 

�عتبار�ً من 9 يوليو )�الأحد(.
و��س���نطن  م���ع  “�تفقن���ا  وق���ال الف���روف: 
و�الأردن على �سالمة ووحدة �الأر��سي �ل�سورية”.

�إل���ى ذلك، ق���ال وزير �خلارجي���ة �الأمريكي، 
ريك�س تيلر�سون، �إننا “نبحث مع رو�سيا و�الأردن 

تفا�سيل �لقو�ت يف مناطق خف�س �لتوتر”.
و�أ�ساف: “مل نقرر بعد كيفية رحيل )رئي�س 
�لنظ���ام �ل�س���وري( ب�س���ار �الأ�س���د، ولك���ن ه���ذ� 

�سيحدث يف �ملرحلة �النتقالية”.
و�أم���ل �لوزي���ر �الأمريك���ي �أن “نتمك���ن م���ن 

تو�سيع �تفاق وقف �لنار لي�سمل مناطق 
15�أخرى يف �سوريا”.

ال�سائغ: ميكن تاأجيل م�ساريع “الأ�سغال” الراأ�س 

مالية عند التق�سف

حالـة بوماهـر... وعــود... وم�سـاريــع 

معطلــة
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�لتوظيف يف �لقطاع �حلكومي م�شتمر
املالية: وزير  امليزانية...  عن  الربملان  ا�ستف�سارات  على  احلكومة  ردود  بن�سر  “$” تنفرد 

ك�س���ف وزير �ملالية �ل�س���يخ �أحمد بن حممد �آل 
خليف���ة عن ��س���تمر�ر عملي���ات �لتوظي���ف بالقطاع 

�حلكومي بالعامني 2017/ 2018.
وق���ال رًد� عل���ى ��ستف�س���ار�ت �للجن���ة �ملالية 

�لربملانية �مل�س���رتكة، و�لتي ح�سلت “�لبالد” على 
ن�س���خة منه���ا، �إن �إج���ر�ء�ت �لتوظيف �س���تتم وفقا 
�العتماد�ت �ملالية �لتي �س���يتم �إقر�رها لكل وز�رة 
وجهة حكومية �سمن م�رصوع قانون �عتماد �مليز�نية 

�لعامة للدولة لعامي 2017/ 2018.
وعن خطة �حلكومة يف �إعادة توجيه دعم �ملو�د 

�لغذ�ئي���ة، �أو�س���ح �لوزي���ر �أن قان���ون �مليز�ني���ة ال 
يت�سمن تعديال على �سيا�سات دعم �ملو�د �لغذ�ئية. 
و�أردف: يت�س���من �مل����رصوع عل���ى �العتم���اد�ت 
�لالزم���ة ل�رصف مبال���غ �لدعم �لنق���دي لدعم �للحوم 

للمو�طن���ني و�إعانة �ملو�د �لغذ�ئية �الأخرى 
يف حدود �الحتياجات �لفعلية.

را�شد الغائب

مازن الن�شور

حمرر ال�شوؤون الربملانية

مروة خمي�س 

ال ت���ع���دي���ل ع���ل���ى ����س���ي���ا����س���ات دع�����م �مل�������و�د �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء	
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اختيار جلنة حتكيم جائزة اأف�ضل م�رشوع تطوعي يف البحرين
برعاية �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي

املنام���ة - جمعي���ة الكلم���ة الطيب���ة: 
اأعلن���ت اللجن���ة املنظم���ة العلي���ا جلائزة 
جلائزة �ش���مو ال�ش���يخ عي�ش���ى ب���ن علي 
للعم���ل التطوع���ي يف دورتها ال�ش���نوية 
ال�ش���ابعة، برئا�ش���ة رئي�س جمل����س اإدارة 
جمعية الكلمة الطيبة ح�ش���ن بوهزاع، عن 
ت�ش���كيل جلنة التحكيم اخلا�ش���ة بجائزة 
اأف�ش���ل م�رشوع تطوعي بحرين���ي، والتي 
ت�ش���م كال م���ن فال���ح الرويل���ي، وهال���ة 

�شليبيخ، واأحمد اأحمدي.
وق���ال رئي����س جلن���ة جائزة اأف�ش���ل 
م�رشوع تطوعي بحرين���ي يعقوب بوهزاع 
يف ت�رشي���ح له اإن اللجنة املنظمة للجائزة 
حتر�س على اختيار اأع�ش���اء جلنة حتكيم 
جائزة اأف�ش���ل م�رشوع تطوع���ي بحريني، 
من اأ�شحاب اخلربات يف العمل التطوعي 
الذي���ن قدموا اإ�ش���هامات الفت���ة يف هذا 
املج���ال على امل�ش���توى املحل���ي. ولفت 
اإلى اأن اجلائ���زة التي تقام للعام الثالث 
على التوايل وبرعاية �شمو ال�شيخ عي�شى 
ب���ن عل���ي اآل خليف���ة تركز على ت�ش���جيع 
االأعم���ال التطوعي���ة يف مملك���ة البحرين 
واجلمعي���ات،  االأف���راد  م�ش���توى  عل���ى 
معت���رًبا اأن وج���ود جائزة اأف�ش���ل م�رشوع 
تطوع���ي بحريني كاأحد االأفرع امل�ش���تقة 
من جائزة �ش���مو ال�ش���يخ عي�شى بن علي 
العربية للعمل التطوعي ي�شهم يف زيادة 
التناف�شية يف املجاالت التطوعية حر�شا 
على امل�شاركة يف اجلائزة، وهو ما ي�شب 
يف اإطار جهودها الرامي���ة اإلى ن�رش ثقافة 
التط���وع ودف���ع املجتم���ع جتاه ت�ش���جيع 

االأفكار اخلالقة يف العمل التطوعي.
واأ�ش���اف بوه���زاع اأن���ه مت فت���ح باب 
الرت�ش���ح يف اجلائ���زة حتى نهاي���ة يوليو 
اجل���اري، وه���و م���ا ي�ش���جع الكث���ر م���ن 
املب���ادرات ال�ش���بابية التطوعي���ة عل���ى 
امل�ش���اركة يف فعالي���ات اجلائ���زة، التي 
تتي���ح املج���ال اأم���ام ال�ش���باب البحريني 

م�ش���اريع  تق���دمي  يف  اإبداعات���ه  الإب���راز 
تطوعية ت�ش���اهم يف معاجل���ة العديد من 
االإ�شكاالت واالأزمات التي تواجه املجتمع 

البحريني.
واأو�ش���ح اأن العم���ل التطوع���ي يقوم 
يف االأ�ش���ا�س على ت�ش���جيع االبتكار لدى 
امل�ش���اركني في���ه، وه���و اأح���د العنا����رش 
املهمة الت���ي يتم على اأ�شا�ش���ها تقييم 

امل�رشوع���ات امل�ش���اركة يف اجلائ���زة م���ن 
قبل جلن���ة التحكيم، وفقا للمعاير التي 

حددتها اللجنة املنظمة للجائزة.
واأك���د رئي����س جلن���ة جائ���زة اأف�ش���ل 
م����رشوع تطوع���ي اأن���ه اإمياًنا م���ن اللجنة 
املنظم���ة جلائزة �ش���مو ال�ش���يخ عي�ش���ى 
بن عل���ي للعمل التطوعي، ب���دور العمل 
مواجه���ة  يف  امل�ش���اهمة  يف  التطوع���ي 
التحديات االقت�شادية واالجتماعية التي 
تواجه خطط التنمية ال�ش���املة باململكة، 
فاإنه���ا حتر����س عل���ى اأن تك���ون اأف���كار 
امل�رشوعات املتقدمة للجائزة خم�ش�ش���ة 
ملعاجل���ة اإحدى هذه التحديات، من خالل 
تق���دمي من���وذج عم���ل للم�رشوع يو�ش���ح 
التاأثر املجتمعي له، وم�ش���توى االبتكار 
فيه، ومدى قابليت���ه يف التطبيق واقعيا 
امل�ش���تقبل،  يف  والتو�ش���ع  واال�ش���تمرار 
م�ش���راً اإلى اأنال�ش���باب البحرين���ي اأظهر 
تط���ورا كبرا يف جمال التط���وع يف عديد 
من املج���االت وي�ش���تفاد م���ن طاقاتهم 

وحيويتهم يف اإثراء العمل التطوعي.
الت���ي  امل�رشوع���ات  اإن  واأ�ش���اف: 
�شترت�ش���ح للم�ش���اركة يف اجلائزة �شوف 
التحكي���م،  جلن���ة  عل���ى  عر�ش���ها  يت���م 
الت���ي �ش���تقوم بدوره���ا بت�ش���فية هذه 
امل�رشوعات واختيار اأف�ش���ل 3 م�رشوعات، 
والتي �شيتم االإعالن عنها خالل احتفالية 
جائزة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي للعمل 
التطوع���ي التي تق���ام يف الفرتة من 12 
اإلى �ش���بتمرب املقبل بالتزامن مع اليوم 

العربي للعمل التطوعي.
ولف���ت رئي����س جلنة اجلائ���زة اإلى اأن 
ال�ش���نتني املا�ش���يتني م���ن عم���ر جائزة 
اأف�ش���ل م�رشوع تطوعي بحريني، برهنت 
اأن الطاقات البحرينية التطوعية تتطور 
ب�شورة الفتة، م�شتفيدة من ثقافة اخلر 
والتط���وع املنت����رشة يف مملك���ة البحرين، 
ومبا يعرب عن اإح�ش���ا�س عال بامل�شوؤولية 

م���ن االأفراد جت���اه حميطه���م االجتماعي 
وجت���اه االإن�ش���انية عموم���ا، م�ش���ددا على 
اأن العمل التطوعي ل���ه تاأثرات اإيجابية 
يف حي���اة الف���رد، والتي ت�ش���هم يف قدرة 
اأ�ش���اليب  ابت���كار  عل���ى  املجتمع���ات 

امل�شاعدة ملن يحتاج اإليها.
ي�ش���ار اإل���ى اأن جائزة �ش���مو ال�ش���يخ 

 3 الأف�ش���ل  التطوع���ي  للعم���ل  عي�ش���ى 
م�شاريع تطوعية يف مملكة البحرين تقدر 
ب� 9000 اآالف دوالر  تبداأ ب� 4000 دوالر 
للفائ���ز باجلائ���زة االأول���ى، اأم���ا اجلائزة 
دوالر،   3000 قيمته���ا  فتبل���غ  الثاني���ة 
والفائ���ز باجلائزة الثالثة فيح�ش���ل على 

2000 دوالر.

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي	

• �شعار اجلائزة	

•  يعقوب بوهزاع	

ب������وه������زاع: اجل�����ائ�����زة ����ش���ج���ع���ت ال���ك���ث���ر م�����ن امل�������ب�������ادرات ال�������ش���ب���اب���ي���ة ال���ت���ط���وع���ي���ة ب��امل��م��ل��ك��ة

“اخلارجية”: “هجوم امل�ضورة” عمل اإرهابي جبان

... وتدين ب�ضدة “تفجري �ضيناء” 

جدول زمني لتطوير البنية التحتية يف عراد
تنفيذاً لتوجيهات رئي�س الوزراء وبكلفة مليوين دينار... “االأ�شغال”:

املنام���ة – وزارة االأ�ش���غال: تنفي���ذاً لتوجيهات 
رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة بتلبي���ة احتياجات منطقة عراد 
م���ن خدم���ات البنية التحتي���ة، بداأت وزارة اال�ش���غال 
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين بتنفيذ م�رشوع 
ا�شتكمال �شبكة ال�رشف ال�شحي مبجمع 241 يف عراد 

بكلفة مليوين دينار تقريباً. 
وياأتي امل�رشوع �ش���من احتياجات اأهايل املنطقة 
التي قدمت من قبل املمثل البلدي للدائرة ال�شابعة 

�شباح را�شد الدو�رشي.
م���ن جانبه، قال وزير االأ�ش���غال ع�ش���ام خلف اإن 
الوزارة عملت على ح�رش جميع احتياجات منطقة عراد 
لتطوير البنية التحتية والتي ت�شمن خدمات ال�رشف 
ال�شحي وا�ش���تكمال م�ش���ارف مياه االأمطار وتطوير 
الطرق اإ�ش���افة اإلى اخلدمات االأخرى ذات اخت�شا�س 

الوزارة.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن الوزارة و�ش���عت ج���دوالً زمنياً 
لتنفيذه���ا وف���ق امليزانيات املتاح���ة لتطوير البنى 

التحتية.
واأ�شار اإلى اأنه يف �شوء توجيهات �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء، بداأت ال���وزارة باإعداد خطة 
متكاملة لتنفيذ احتياجات منطقة عراد ب�شاأن تطوير 
خدمات البنى التحتية ومنها ا�شتكمال �شبكة ال�رشف 
ال�ش���حي مبجم���ع 241 وا�ش���تبدال اأنابي���ب ال����رشف 

ال�شحي يف �شارعي رقم 4501 – 4402.
وع���ن تفا�ش���يل امل����رشوع، اأو�ش���ح الوزي���ر اأنه 
ي�ش���تمل على اإن�ش���اء 827 مرتاً من اخلطوط العميقة 
و15 غرفة تفتي�س عميقة و3110 اأمتار من اخلطوط 
الرئي�ش���ية، و2015 مرتاً من اخلطوط الفرعية وبناء 
263 غرف���ة تفتي�ش للخط���وط الرئي�س���ة واخلطوط 

الفرعية و176 تو�ش���يلة للمنازل واالأرا�ش���ي خلدمة 
�شكان عراد جممع 241.

واأكد الوزير اأن ا�شتكمال �شبكة ال�رشف ال�شحي 
مبجم���ع 241 �ش���تكون منطق���ة ع���راد مت تغطيت���ه 
بالكامل م���ن خدمات ال�رشف ال�ش���حي والتي ترتبط 

مبحطة املحرق لل�رشف ال�شحي.
من جانبها، ثمنت الع�ش���و البلدي ممثل الدائرة 
ال�شابعة مبحافظة املحرق �شباح الدو�رشي توجيهات 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء بهذا ال�شاأن، 
ورفعت اإلى �ش���موه �ش���كر وتقدير اأه���ايل عراد على 

مبادرات ومتابعات �شموه الحتياجات مناطقهم.
كما اأ�ش���ادت الدو�رشي بجهود الوزارة، م�ش���يدة 
باهتمام الوزير ووكيل �سوؤون الأ�سغال اأحمد اخلياط 
ومتابعاتهم���ا لالإ����رشاع يف امل�رشوع كون���ه اأولوية لدى 

قاطني املنطقة.

اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مملك���ة  خارجي���ة  وزارة  اأدان���ت 
البحرين ب�ش���دة االعتداء االإرهابي 
الذي ا�ش���تهدف دوري���ة اأمن اأثناء 
قيامه���ا مبهماتها بحي امل�ش���ورة 
يف حمافظ���ة القطي���ف باململك���ة 
واأ�ش���فر عن  ال�ش���عودية،  العربية 
ا�شت�شهاد اأحد رجال االأمن واإ�شابة 
اآخرين، معربة عن خال�س التعازي 
و�ش���ادق املوا�ش���اة الأهايل وذوي 
بال�ش���فاء  ومتنياته���ا  ال�ش���هيد، 
العاج���ل جلمي���ع امل�ش���ابني جراء 
هذا العم���ل االإرهابي اجلبان الذي 

ي�شتهدف االإ�رشار باالأمن.

البحري���ن  اأك���دت مملك���ة  واإذ 
اململك���ة  جان���ب  اإل���ى  وقوفه���ا 
العربية ال�ش���عودية ال�ش���قيقة يف 
كل ما تتخذه من اإجراءات حا�ش���مة 
وخطوات الزمة ال�ش���تتباب االأمن، 
مل�ش���اعيها  املطل���ق  وتاأييده���ا 
الدءوب���ة؛ للحفاظ على ا�ش���تقرار 
االإره���اب  ومواجه���ة  املنطق���ة 
باأ�شكاله كافة، فاإنها �شددت على 
����رشورة ت�ش���افر جه���ود املجتمع 
ال���دويل عل���ى امل�ش���تويات كافة 
مبا ي�ش���من اجتث���اث ه���ذه االآفة 
اخلط���رة التي ته���دد جميع دول 

العامل.

اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مملك���ة  خارجي���ة  وزارة  اأدان���ت 
البحرين ب�ش���دة التفجر االإرهابي 
اأمني���اً  حاج���زاً  ا�ش���تهدف  ال���ذي 
يف  �ش���يناء  �ش���مال  مبحافظ���ة 
جمهوري���ة م�رش العربية، واأدى اإلى 
مقتل عدد من الع�شكريني، بينهم 
قائ���د برتب���ة عقي���د، معرب���ة عن 
بالغ التعازي و�ش���ادق املوا�ش���اة 
وذوي  والأه���ايل  م����رش  ل�ش���عب 
بال�ش���فاء  ومتنياته���ا  ال�ش���حايا، 
العاج���ل جلمي���ع امل�ش���ابني جراء 
ه���ذا العمل االإرهابي الذي ال ميت 
ين ب�ش���لة ويتنافى مع القيم  للدِّ
واالأخالقية  االإن�ش���انية  واملب���ادئ 

كافة.
اخلارجي���ة  وزارة  واأك���دت 
موق���ف مملك���ة البحري���ن الثابت 
والداع���م جلمهورية م����رش العربية 
ال�ش���قيقة يف حربها �شد االإرهاب 
واملت�ش���امن متام���اً معه���ا فيم���ا 
تتخذه من اإج���راءات لتعزيز االأمن 
م�ش���ددة  اال�ش���تقرار،  وتر�ش���يخ 
على ����رشورة تكاتف اجلهود كافة 
املوجه���ة للق�ش���اء عل���ى العن���ف 
والتط���رف واالإرهاب بكل �ش���وره 
ومهم���ا كانت دوافع���ه، ومن اأجل 
ا�شتئ�ش���ال ه���ذه االآف���ة اخلطرة 
االأم���ن  الت���ي ت�ش���تهدف زعزع���ة 

وال�شلم الدوليني.

تنفيذ اإ�ضكان البحري وقاليل ووادي ال�ضيل يف 2017 و2018
10 م�رشوعات باأجندة الوزارة و6 منها بتمويل من امليزانية... احلمر للربملان:

ك�ش���ف وزير االإ�شكان با�ش���م احلمر عن اأن خطة 
م�رشوعات ال���وزارة بامليزانية العامة اجلديدة للدولة 

تت�شمن 11 م�رشوعا.
واأو�شح ردا على ا�شتف�شارات اللجنة الربملانية 
املالية امل�شرتكة، ح�شلت “البالد” على ن�شخة منها، 
اأن خطة الوزارة ح�ش���ب ورد يف برنامج عمل احلكومة 
لتنفي���ذ 25 األف وحدة �ش���كنية. وذك���ر اأن اأبرز تلك 
امل�رشوعات: ا�ش���تكمال مراحل العمل مب�رشوع ال�رشاكة 
م���ع القطاع اخلا�س للمدينة ال�ش���مالية، وا�ش���تكمال 
مراح���ل العم���ل مب����رشوع ال�رشاكة مع القط���اع اخلا�س 
مل�رشوع اللوزي االإ�ش���كاين، وا�ش���تكمال مراحل العمل 

مب����رشوع ال�رشاكة م���ع القط���اع اخلا�س مل����رشوع ديار 
املح���رق، وم����رشوع البحر وا�ش���تكمال م�رشوع �ش���رتة 

االإ�شكاين، باالإ�شافة اإلى ا�شتكمال م�رشوع توبلي.
ولف���ت اإلى اأن اأبرز امل�رشوعات االإ�ش���كانية التي 
�ش���تقوم احلكوم���ة بتنفيذه���ا يف العام���ني 2017 - 
2018 م���ن برنامج التنمية اخلليجي هي: ا�ش���تكمال 
مراح���ل بن���اء الوحدات ال�ش���كنية مل����رشوع �رشق احلد 
االإ�ش���كاين والبنى التحتية املرافقة لها، وا�شتكمال 
مراح���ل بن���اء الوح���دات ال�ش���كنية مل����رشوع املدينة 
ال�ش���مالية االإ�ش���كاين والبنى التحتي���ة املرافقة لها، 
وا�ش���تكمال مراحل بن���اء الوحدات ال�ش���كنية مل�رشوع 
املدينة اجلنوبية، وكذلك تنفيذ م�رشوع وادي ال�شيل 

•وقاليل االإ�شكاين. وزير االإ�شكان	

را�ضد الغائب



حالـة بوماهـر... وعــود... وم�شـاريــع معطلــة
جتاوزات غري اأخالقية للعمالة العازبة

باملح���رق،  بوماه���ر  حال���ة  يف  ت�س���ري  اأينم���ا 
ت�ستن�س���ق عب���ق ال���راث والأ�س���الة البحريني���ة، 
فاأزقته���ا وفرجانه���ا حتك���ي كث���ريا ع���ن تاريخنا 
احلدي���ث، ويروي م���ا تبقى من منازله���ا القدمية 

احلياة الب�سيطة التي عا�سها الآباء والأجداد. 
جنب���اً اإلى جنب م���ع التاريخ اجلميل، �س���يجد 
الزائر للحالة ما ي�س���ري اإلى تاأخري وتعطيل العديد 
م���ن امل�س���اريع اخلدمية وال�س���تمالكات املوجهة 

ملنفعة اأهايل املنطقة. 
وف���وق ه���ذا “التمطيط” يف اجناز امل�س���اريع 
اخلدمية، �سي�س���دم الزائر الليلي حلالة “بوماهر” 
ب�سوء ا�س���تخدام العمالة الأجنبية العازبة للمنازل 
“الآيل���ة لل�س���قوط” يف ممار�س���ات غ���ري اأخالقية 
وقانوني���ة، مل ُيف�س���لها الأهايل عن���د حديثهم ل� 

“البالد” خجالً. 

تهديد الناس 
“البالد” زارت احلالة العريقة مبعية الع�س���و 
البلدي عن الدائرة غ���ازي املرباطي الذي اأكد اأن 
اأج���زاًء من بع�ض املن���ازل القدمية ق���د �رشعت يف 

ال�سقوط فعالً.
واأردف: ه���ذه املن���ازل حتمل قيم���ة تاريخية 
حقا، ولكنها اأ�س���حت تهدد حياة و�سالمة النا�ض، 

وبات من ال�رشورة ا�ستمالكها وترميمها. 
وتابع: اإن هذه املنازل الآيلة لل�سقوط ل تزال 
اأمالكا خا�سة لأ�سحابها، ولكن ل ميكنهم الت�رشف 
فيها بعد �س���دور قرار يربطها ب�س���كل اأو باآخر مع 

م�رشوع “طريق اللوؤلوؤ”. 
وا�س���تدرك قائ���اًل: اإن اأ�س���حابها ل ميانعون 
ا�س���تمالكها اأو هدمها اأو ترميمه���ا، ولكن بقاءها 

بهذا الو�سع ي�سكل خطراً، ولبد من التحرك. 

األرض المعطلة 
حال����ة  يف  اأر�س����اً  اأي�س����ا  زارت  “الب����الد” 
بوماهر)جممع 216( �سدر ب�ساأنها قرار ا�ستمالك 
للم�سلحة العامة قبل اأكرث من 10 �سنوات، اإل اأن 
عملية ال�ستفادة منها ل�سالح الأهايل مل تتحقق 
بع����د.  وقال الع�س����و البل����دي غ����ازي املرباطي 
اإن الأر�����ض )املعطل����ة( ه����ي اأ�س����ال جمموعة من 
العق����ارات القدمية، وجرى ا�س����تمالكها من قبل 
الدول����ة فعال يف العام 2006، وم����ن ثم اإخالوؤها، 
با�س����تثناء مالك واحد رف�ض القرار وطعن عليه 

ق�سائياً. 
واأردف: وعلي���ه، تعطل م�رشوع ال�س���تفادة 
من الأر�ض، واآخر خطاب ر�س���مي وردنا ب�ساأنها 
ج���اء م���ن الوزي���ر ال�س���ابق ل�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين جمعة الكعب���ي يف العام 
2014، واأكد لنا فيه اأن الق�سية منظورة اأمام 

الق�ساء امل�ستعجل!

الجهاز القضائي 
وعرب املرباطي عن اأ�س���فه ملا يح�س���ل، 
فم���ن غري املقبول اأن يتعط���ل امل�رشوع على 
ه���ذا النح���و ... نتوقع �رشعة اأك���رب من اجلهاز 
الق�س���ائي، وقد يكون التق�س���ري من وزارة 
البلدي���ات لتاأخره���ا يف  الأ�س���غال و�س���وؤون 

تقدمي امل�ستندات املطلوبة. 
رئي����ض  اأن  البل���دي  الع�س���و  واأك���د 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري 
خليف���ة بن �س���لمان اآل خليف���ة وجه اأكرث 
من مرة لل�رشعة يف اإخالء الأر�ض والبدء يف 

تنفيذ امل�رشوع.
اإل���ى ذلك، تط���رق البل���دي املرباطي اإلى 
م�رشوع تطوير البني���ة التحتية يف حالة بوماهر، 

والكهرب���اء  املي���اه  اأن خط���وط  اإل���ى  م�س���راً 
واملج���اري جرى النتهاء منه���ا فعالً، ومل يتبقَّ 
غ���ري الطرق، واملطلوب تعديلها ور�س���فها ب� 

“الأ�سفلت” والطوب الأحمر.

1.5 مليون 
واأك���د اأن جمي���ع املوافق���ات جاه���زة لتغيري 
الطرق واملمرات، واأن التكلفة الإجمالية للم�رشوع 

تقدر مبليون ون�سف دينار. 
و�س���دد املرباطي على اأن امل����رشوع جاهز من 
كاف���ة النواح���ي، ومل يتبقَّ �س���وى اجل���زء املتعلق 
بامليزانية واملناق�س���ات، وهنالك اهتمام خا�ض 

من رئي����ض الوزراء به���ذه املنطق���ة، وعليه اأدعو 
وزارة الأ�سغال اإلى اأخذ الأمر على نحو اأكرث جدية، 

وال�رشوع بالتنفيذ. 
وتط���رق املرباطي خالل زي���ارة “البالد” اإلى 
م����رشوع تطوي���ر �س���احل بوماه���ر وال���ذي ينتظره 
الأهايل برقب بعد اإزالة كبائن ال�س���يادين العام 

املا�سي.

االنطالقة 
واعترب البلدي اأن تنفي���ذ امل�رشوع يعد اأول 

حتد اأم���ام وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات، 
اإذ اإن �س���احل بوماهر هو النقط���ة الأولى لإيفاء 

الوزارة بوعودها لتطوير ال�سواحل. 
وبح�س���ب املرباطي، ف���اإن خمططات م�رشوع 
تطوير ال�س���احل تظهر اأن اإجمايل امل�ساحة ُتقدر 
ب���� 450 م���را مربعا، و�س���يجري تخ�س���ي�ض ما 

مقداره 150 مرا كمنطقة �سباحة. 
ولفت اإلى اأن امل�رشوع يت�سمن مم�سى مب�سافة 
كيلو مر واحد، وا�سراحة عائلية، وج�سورا عائمة 
ت�ستخدم كمواقف ل�سفن و”طراريد” ال�سيادين. 

غير مقبول 
واأو�س���ح اأن وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
ع�س���ام خلف قد اأطل���ع البلديني على ت�س���اميم 
مبدئية لتطوير ال�س���احل خ���الل زيارتني اأجراهما 

للمكان يف فرة ل تتجاوز العام. 
�س���يتطلب  امل����رشوع  اإن  املرباط���ي:  وق���ال 
ميزانية �س���تراوح ب���ني 300 و350 األ���ف دينار، 
وهو مبلغ ب�سيط اإذا ما قورن بالنقلة النوعية التي 

�سيحدثها يف منطقة بات و�سعها غري مقبول. 

����س���ن���وات    10 م������ن  لأك���������رث  م�����������رشوع�����اً  ع���ط���ل���ت  ق�������س���ائ���ي���ة  �����س����ك����وى 
م����ط����ال����ب ب����ا�����س����ت����م����الك وت�����رم�����ي�����م امل�������ن�������ازل الآي�������ل�������ة ل���ل�������س���ق���وط

رجاء مرهون

• ت�شوير ر�شول احلجريي  اأجزاء من بع�ض املنازل القدمية بداأت يف الت�ساقط	

• اأر�ض امل�رشوع املعطل	

• اأهايل “بوماهر” يتطلعون اإلى تطوير ال�ساحل	
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“$” توا�صل ن�رش تفا�صيل م�رشوعات امليزانية العامة للدولة
تلخي�ص 200 ملف و2500 �صفحة لنفقات خمتلف الوزارات واجلهات )احللقة 14(

توا�ص���ل “البالد” ن�رش ما يت�ص���منه م�رشوع قانون امليزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018 
املح���ال م���ن احلكومة اإلى الربملان. وانفردت ال�ص���حيفة بن����رش م�رشوعات ونفق���ات اأغلب الوزارات 
واجلهات الر�ص���مية. وتتابع ال�صحيفة يوميا ن�رش تفا�ص���يل اإيرادات وم�رشوفات وم�رشوعات خمتلف 
الوزارات واجلهات الر�ص���مية. وتت�ص���من امليزانية بيانات ومعلومات تق���ع يف 200 ملف واأكرث من 

2500 �صفحة.

اإع��������داد: را�ص�������د الغائ�������ب

• رئي�ص جمل�ص ال�صورى علي ال�صالح	

• رئي�ص جمل�ص النواب اأحمد املال 	

8.7 ماليني دينار امل�رشوفات 
يف 2017 ومثلها يف 2018

ثبات اعتماد م�رشوفات 
املجل�ص لعامني

8.7 ماليني دينار م�رشوفات 
املجل�ص مبيزانية 2016 اأي�صا

9.7 ماليني دينار م�رشوفات 
املجل�ص بعام 2016 اأي�صا

ميزانية “الشورى” تحافظ على مستواها لعامين

9.7 ماليين دينار مصروفات “النواب” لعام

ارتفاع كلفة وظائف البحرينيني 
من 4.1 ماليني دينار يف 2017 اإلى 

4.2 ماليني يف 2018

30 األ���ف دي�ن�����ار �صن���وي����ا 
للعم�����ل الإ�صاف������ي

1000 دين���ار �صنوي���ا مك����اف����اأة 
موظ����ف ال�صن����ة

3 اآلف دينار للموؤمترات الداخلية 
يف 2017 و4789 دينار يف 2018

4 اآلف دين����ار �صن���ويا مك����اف���اأة 
ان�ضبــــــاط

564 األ���ف دين����ار �صنويا كلف����ة 
وظ����ائ���ف الأج����ان���ب 

100 دينار اعتماد العمل الإ�صايف 
لالأجانب لعام 2017 و�صفر يف 2018

9 اآلف دينار �صنويا تكاليف �صكن 
الأجانب 

ل اعتم����اد لوظ����ائ�����ف م���وؤقت��ة 
لبح���رينيي����ن اأو اأج���ان���ب

خف�ص ميزانية التدريب من 22 
األف دينار يف 2017 اإلى 10 اآلف 

دينار يف 2018

48 األ���ف دين���ار ميزاني�ة التدريب 
 خ�����ارجي�����ا بالع�����ام اجل�������اري 

و49 األفا باملقبل

5 اآلف دينار �صنويا اأج�ور ال�صفر 
للتدريب ومثلها ملالب�ص املوظفني

انكما�ص اعتماد املهام اخلارجية 
من 9500 دينار يف 2017 اإلى 5 

اآلف يف 2018

11 األف دينار نفقات اإقامة 
معار�ص داخلية يف 2017 و6 اآلف 

يف 2018

1.8 مليون دينار اإيجار املباين 
التمويلي يف 2017 و1.7 مليون 

يف 2018

80 األف دينار اإيجار املركبات 
وال�صاحنات لعامني

ارتفاع ميزانية الطباعة من 30 
األف دينار يف 2017 اإلى 54 األفا 

يف 2018

85 األف دينار �صنويا لأمن 
وحرا�صة اجلهاز

1200 دينار مكافاآت لغري املوظفني 
يف 2017 و200 دينار يف 2018

14 األف دينار ملواد طباعة 
وت�صوير يف 2017 و20 األفا يف 

2018

30 األف دينار لإ�صالحات تقنية 
املعلومات لعامني

ارتفاع كلفة وظائف البحرينيني 
من 52 األف دينار اإلى 54 األفا

489 األف دينار للعمل الإ�صايف يف 
2017 و506 اآلف يف 2018

ل مكافاأة ملوظف ال�صنة اأو الإجنازات 
اال�ضتثنائية اأو االن�ضباط اأو العمل اخلا�ص

79 األف دينار للموؤمترات 
واملهمات الر�صمية خارج البحرين

20 األف دينار نفقات ال�صيافة لعامني

4800 دينار لإيجار املركبات 
وال�صاحنات لعامني

"1000 دينار �صنويا لال�صرتاكات 
يف اجلرائد واملجالت والن�رشات

10 اآلف دينار لالإعالن لعامني 

8800 دين�����ار لالأم�����ن واحل�را�ص����ة 
لع���امي���ن

5 اآلف دينار لالأجهزة املكتبية 
لعامني و6 اآلف لالأثاث

ارتفاع حمدود مب�رشوفات الوزارة 
من 180 األف دينار يف 2017 اإلى 

182 األفا يف 2018

اعتماد 148 األف دينار م�رشوفات 
للوزارة يف 2016 ولكنها اأنفقت 

%61 فقط اأّي 89 األفا

• رئي�ص جهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل اآل خليفة	

• وزير النفط ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة	

23 ألف دينار سنويا مكافأة العمل الخاص بـ “المساحة”

ال مــوظفيـــن أجـــانــــب بـــوزارة النفــــط

ارتفاع كلفة وظائف 
البحرينيني بالوزارة من 12.4 

مليون دينار يف 2017 اإلى 
12.7 مليونا يف 2018

224 األف دينار اعتماد العمل 
الإ�صايف يف 2017 و220 األفا يف 

2018

ل مكافاأة ملوظف ال�صنة و19 
األف دينار �صنويا مكافاأة العمل 

اخلا�ص

تهاوي اعتماد بدل الندب من 
13 األف دينار اإلى 6870 دينارا

1800 دينار �صنويا مكافاأة 
ان�ضباط وال مكافاأة لالجنازات 

ال�صتثنائية

645 األف دينار بدل املالحة يف 
2017 و648 األفا يف 2018

39 األف دينار �صنويا عالوة 
الرتاخي�ص اجلوية

528 اعتماد وظائف الأجانب يف 
2017 و526 األفا يف 2018

7320 دينار للعمل الإ�صايف 
 لالأجانب يف 2017 و5520 

يف 2018

6600 تكاليف �صكن املوظفني 
الأجانب بالوزارة

100 األف دينار �صنويا لتدريب 
املوظفني داخليا ومثلها خارجيا

24 األف دينار �صنويا 
خم�ص�صات التدريب اخلارجي 

و31 األفا اأجور ال�صفر

7388 دينارا ملالب�ص 
املوظفني و323 األفا للعمل 

اجلزئي يف 2017 

ارتفاع ميزانية املوؤمترات الداخلية 
من 3 اآلف دينار اإلى 5 اآلف

ارتفاع اعتماد املوؤمترات اخلارجية 
من 62 األف دينار اإلى 67 األفا

29 األف دينار �صنويا نفقات 
ال�صيافة

603 اآلف دينار �صنويا الإيجار 
الت�صغيلي للمباين

183 األف دينار �صنويا اإيجار 
املركبات وال�صاحنات

200 دينار لالإعالن لعامني 
و242 األفا لال�صرتاكات 

باملنظمات

ارتفاع ميزانية الطباعة من 60 
األف دينار اإلى 112 األفا

انخفا�ص ميزانية الأمن 
واحلرا�صة من 146 األف دينار 

اإلى 90 األفا

• وزير املوا�صالت والت�صالت كمال اأحمد	

1.2 مليون دينار بدل المالحة الجوية لعامين
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اإر��������س�������اء م�����ب�����داأ امل�����راق�����ب�����ة وال����ت����دق����ي����ق ع����ل����ى امل�����ؤ�����س���������س����ات ال���ط���ب���ي���ة

53 % مـن �صكــاوى الأخطــاء �صــد مـ�ؤ�ص�صــات خـا�صــة
ا على احلايكي: ًّ اإحالة 11 ق�سية للنيابة... وزيرة ال�سحة رّدّّّّّّّّّ

خطة التدقيق

التي  الخط��ط واإلج��راءات  م��ا 
اتخذتها الوزارة لكي تحقق ما 
جاء في برنامج عمل الحكومة 
برام��ج  بتكثي�����ف  والمتعل��ق 
التدقي��ق الطب��ي، وتعزيز آليات 

تسجيل األخطاء الطبية؟
- تق����م ال����زارة ببح���ث ومناق�س���ة 
جمي���ع احل���االت والعملي���ات التي جتري 
يف جمم���ع ال�س���لمانية الطب���ي م���ن خالل 
جلن���ة ال�فيات واملرا�س���ة، اإ�س���افة اإلى 
النظر يف ال�سكاوى املقدمة من املر�سى 
واملراجع���ن واالأف���راد من خ���الل مكتب 
جت���ارب  ومكت���ب  املر�س���ى،  عالق���ات 
وحق�ق املر�س���ى واملري�ض اأوالً مبجمع 
�س���كاوى  ومكت���ب  الطب���ي،  ال�س���لمانية 

املر�سى.
- تت�ل���ى ال����زارة عملية امل�س���اءلة 
تق���ع  الت���ي  احل���االت  والبح���ث جلمي���ع 
باملجم���ع الطبي �س����اء ح���االت ال�فيات 
اأو احل���االت الت���ي ترد اإليها م���ن اللجان 
الفرعية مبختلف اأق�س���ام املجمع ال�رسيرة 
وغ���ر ال�رسيري���ة اأو م���ن خ���الل اجتم���اع 

التقرير الي�مي.
- تق����م جلن���ة ال�فيات واملرا�س���ة 
جمي���ع  ومناق�س���ة  بدرا�س���ة  املركزي���ة 
الت���ي �س���احبتها م�س���اعفات  احل���االت 
والتحق���ق منه���ا، ويف ح���ال اال�س���تباه يف 
اأي منه���ا ب�ج����د اإهم���ال اأو خط���اأ طب���ي 
يتم ت�س���كيل جلنة حتقق يف امل��س����ع، 
وعن���د ثب�ت وج����د خطاأ طب���ي اأو اإهمال 
يت���م اتخاذ االأجراء املنا�س���ب نح���� اإحالة 
امل��س����ع اإلى الهيئة للب���ت فيه، ويتم 
اإع���ادة التحقيق يف ح���ال مل تقتنع اللجنة 

بالنتائج االأولية.
- تعم���ل ال�زارة على حت�يل االأخطاء 
اجل�س���يمة اأو ال�في���ات املفاجئة مبا�رسة 
اإل���ى الهيئ���ة ال�طني���ة لتنظي���م املهن 
واخلدم���ات ال�س���حية املخت�س���ة قان�ناً 

بالنظر يف هذه احلاالت.
  

حقوق المرضى

الصح��ة  وزارة  إج��راءات  م��ا   -
لمتابعة آليات تصحيح األخطاء؟

- قامت ال�زارة بعدد من املبادرات 
التي تهدف يف حت�س���ن ج����دة خدماتها 

ال�سحية وتط�ير مهارات الك�ادر الطبية 
والفني���ة مبن�س���اآتها مبا يلب���ي تطلعات 
ال�زارة وحاجات ور�س���ا املرتددين على 
خدماتها، اإذ قامت بت�سكيل جلنة تط�ير 
وحت�س���ن �س���ر العمل بق�س���م الط�ارئ 
مبجمع ال�سلمانية الطبي، ت�سكيل مكتب 
واملري����ض  املر�س���ى  حق����ق  جت���ارب 
اأوالً، اإ�س���افة اإل���ى اال�س���تمرار يف تنفيذ 
خط���ة ال����زارة لتدريب الك����ادر الطبية 
والتمري�س���ية والفنية، وتد�س���ن مركز 

االت�سال املركزي.
وتت����يل ال����زارة النظر يف �س���كاوى 
املر�س���ى واملراجع���ن والنا����ض عام���ة 
املتعلق���ة باخلدمات ال�س���حية املقدمة 
منه���ا، اإذ اإنها تق�م باإر�س���ال ال�س���ك�ى 
مرفق���ة م���ع مذكرة ر�س���مية اإل���ى رئي�ض 
الدائ���رة املعني���ة للنظ���ر فيه���ا، ويت���م 
بعده���ا اإب���الغ �س���احب ال�س���ك�ى مبا مت 
حيال �س���ك�ته، اإ�س���افة اإلى وج�د خدمة 
وزارة  مب�ق���ع  واالقرتاح���ات  ال�س���كاوى 

ال�سحة.

قرارات تأديبية

- كم كان مؤش��ر رصد األخطاء 
الطبي��ة، وم��ا نس��بة تصحيحها 
اليوم مقارنة بمؤشرات القياس 

قبل سنتين؟
- بلغ عدد ال�سكاوى التي ا�ستلمتها 
الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات 
ال�س���حية املعنية بال�س���كاوى منذ العام 
2014 وحتى العام اجلاري 408 �سكاوى 
من القط���اع الع���ام واخلا����ض للتحقيق 
فيه���ا، االنته���اء م���ن التحقي���ق يف 239 
�س���ك�ى، بينما ال تزال 169 �سك�ى قيد 

حي���ث  التحقي���ق، 
يف  حت�ي���ل  مت 
ال�س���ن�ات  الثالث 

املا�س���ية 11 ق�سية 
اإلى النيابة العامة.

وبين���ت امل�ؤ�رسات اإلى 
اأن عدد ال�س���كاوى يف القطاع 

الع���ام ارتف���ع اإل���ى 73 �س���ك�ى مقارنة 
ل�سنتي�ن  با
بعام����������ي 

2014و2015.
ع���دد  ب���اأن  البيان���ات  واأو�س���حت 
القرارات التاأديبية ال�سادرة من الهيئة 
و2016  و2015   2014 االأع����ام  خ���الل 
بلغت نح���� 47، فيم���ا بلغ���ت القرارات 
التاأديبية مل�ظفي وزارة ال�سحة نح� 22 
قرارا تاأديبيا، منها اإلغاء ترخي�ض مزاولة 

املهنة، والت�قيف عن العمل.
 

معالجة طارئة

- م��اذا تحق��ق ف��ي مش��روع 
تط���وي�����ر النظ����ام المرك��زي 
لش��كاوى المرض��ى ف��ي وزارة 
الصح��ة، وه��ل يتضم��ن النظام 
تحلي��ل للش��كاوى ومعالجته��ا 

لتفاديها في المستقبل؟
- اإن ال����زارة قامت بالبدء يف تنفيذ 
م���ا ج���اء يف برنام���ج احلك�م���ة لتط�ي���ر 
النظام املركزي ل�س���كاوى املر�س���ى يف 
وزارة ال�س���حة وذلك عرب م�س���اريع عدة، 
منها اإن�س���اء وحدة ل�س���كاوى املر�س���ى، 
التعامل  واإجراءات  ال�سيا�س���ات  وو�س���ع 
م���ع ال�س���كاوى املقدم���ة من املر�س���ى 
واملرتددي���ن عل���ى اخلدمات ال�س���حية، 
ومن اأهم م�ساريعها تنفيذ م�رسوع جتارب 
وحق�ق املر�س���ى واملري�ض اأوالً، والذي 
يعد م���ن امل�س���اريع املمي���زة والفريدة 
كربي���ات  م���ع  يتما�س���ى  مب���ا  عاملي���اً 
يف  ال�س���حية  واملراك���ز  امل�ست�س���فيات 

اأوروبا واأمركا وكندا.
وقد تفردت ال�زارة بتميزها بتقدمي 
للرعاي���ة  م���زود  اأول  لتك����ن  امل����رسوع 
ال�س���حية يق�م بتطبيق حل����ل ومعاجلة 
�س���كاوى املر�س���ى ب�قته���ا اأي �س���اعة 

تقدميها واآنيتها.
ال����زارة ال�س���كاوى الت���ي  وتتلق���ى 
يت���م اإيج���اد احلل����ل لها م���ن جانب 
مكتب جتارب وحق�ق املر�س���ى 
برام���ج  م���ن  اأوالً  واملر����ض 
واجلرائ���د  الي�مي���ة،  االإذاع���ة 
الي�مي���ة  وال�س���حف  املحلي���ة 
االجتماعي،  الت�ا�ض  وو�س���ائل 
والنظ���ام ال�طن���ي للمقرتحات 
االإلك���رتوين  وال�س���كاوى 
)ت�ا�س���ل(، و�سكاوى املنظ�مة 
االإلكرتونية، واالت�سال الهاتفي 
املبا�رس، واحل�س�ر ال�سخ�سي، اأو 

عرب مركز االت�سال.
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201420152016
408116137155

القطاع
الخاصالعامالخاصالعامالخاصالعام

585849887382

القرارات التأديبية الصادرة

اإلجمالي
السنة

201420152016
472441

القرارات التأديبية الصادرة 
1219لموظفي وزارة الصحة

• جدول ي��سح عدد ال�سكاوى امل�ستلمة بح�سب القطاعن العام واخلا�ض	

• عدد القرارات التاأديبية ال�سادرة من الهيئة خالل االأع�ام 2014 و2015 و2016	

%  59 م�����ن  واالن�����ت�����ه�����اء  اأع�����������ام   3 يف  �����س����ك����اوى   408
169 �س��ك�����������������ى م�����ازال����������������ت ق��ي���������������د الت��ح��ق����ي�������������ق
ال�����ب�����ح�����ري�����ن م�������ن اأق�����������ل م������ع������دال ب�������االأخ�������ط�������اء ع���امل���ي���ا

قالت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح اإن ال�زارة اأر�ست مبداأ املراقبة والتدقيق على م�ؤ�س�ساتها الطبية من 

خالل العديد من الإجراءات؛ وذلك لتعزيز اآليات ت�سجيل الأخطاء الطبية ومتابعة اإجراءات ت�سحيحها، حيث 

بلغ عدد ال�سكاوى التي ا�ستلمتها الهيئة ال�طنية لتنظيم اخلدمات ال�سحية املعنية بال�سكاوى منذ العام 2014 

وحتى العام اجلاري 408 �سكاوى للتحقيق فيها.

وذكرت ال�زيرة رداً على �س�ؤل برملاين للنائبة روؤى احلايكي، باأنه مت النتهاء من التحقيق يف 239 �سك�ى، 

النيابة  اإىل  11 ق�سية  املا�سية  ال�سن�ات الثالث  169 �سك�ى قيد التحقيق، حيث مت حت�يل يف  بينما ل تزال 

ترخي�ص  واإلغاء  العمل،  عن  الإيقاف  منها  ال�سحة،  وزارة  مل�ظفي  تاأديبيا  22قرارا  اإ�سدار  مت  فيما  العامة، 

مزاولة املهنة. ولفتت من خالل اإح�سائية مرفقة بالإجابة اإىل اأن 53 % من �سكاوى الأخطاء الطبية �سد 

م�ؤ�س�سات خا�سة. 

اأن مع �سدور  اأق��ل املعدلت لالأخطاء الطبية يف العامل، مبينة  ب��اأن مملكة البحرين واح��دة من  واأردف��ت 

القان�ن رقم )38( ل�سنة 2009 باإن�ساء الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، اإذ اأ�سبحت الهيئة 

جهة م�ستقلة حمايدة معنية بتنظيم املهن ال�سحية والرقابة على اخلدمات ال�سحية بكل حيادية، اإذ تت�ىل 

الهيئة التحقيق يف ال�سكاوى وم�ساءلة املرخ�ص لهم. 

وفيما ياأتي اأ�سئلة النائبة روؤى احلايكي واإجابات ال�زيرة فائقة ال�سالح:

مروة خمي�س

اأك����دت وزيرة ال�س����حة فائقة ال�س����الح اأنه ال 
ت�جد م�ساكل من الناحية املالية يف ت�فر االأدوية 
بال�زارة، اإذ تكمن امل�س����كلة يف ج�انب اأخرى مثل 
امل�سانع، ون�عية الدواء، واالإجراءات املعم�ل بها.

وقال����ت: “اإن الق�س����ط االأك����رب م����ن ميزاني����ة 
وزارة ال�س����حة ي�ج����ه لت�ف����ر جمي����ع االأدوي����ة يف 

امل�ست�سفيات واملراكز الطبية احلك�مية”.
واأ�سارت اإلى اأن هناك م�سنع اأدوية يف مدينة 
احل����د، ولكنه �س����غر وحمدود االإنت����اج، واحلك�مة 
عازم����ة على القي����ام به����ذا امل�����رسوع، اإال اأن هناك 
الكث����ر من اال�س����رتاطات واملعاي����ر التي ينبغي 

ا�ستيفاوؤها.

وذكرت اأن اإن�ساء م�سنع اأدوية اأمر تتعدد فيه 
اجلهات ذات العالقة، وه� يعد م�رسوعا ا�ستثماريا 

اإلى جانب ك�نه طبيا.
واأردف����ت اأن جمل�����ض التنمي����ة االقت�س����ادية 
يهدف اإلى ت�سجيع اال�ستثمار يف اململكة، وه� اإلى 
جانب وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، والهيئة 
ال�طني����ة لتنظي����م امله����ن واخلدم����ات ال�س����حية، 
واملجل�����ض االأعل����ى لل�س����حة وغرها م����ن اجلهات 
املعني����ة يعمل�����ن على التن�س����يق له����ذا امل�رسوع 

ال�طني لل�رساكة بن القطاعن العام واخلا�ض.

الخدمات الطبية
واأ�سارت وزيرة ال�سحة اإلى اأن �ساحب 

ال�س���م� امللكي رئي�ض جمل����ض ال�زراء اأكد 
�رسورة ت�فر االأدوية.

وقال���ت ال�س���الح اإن ال�زارة م�س���تمرة 
على التط�ير واالرتقاء مب�س���ت�ى اخلدمات 

الطبية التي تقدمها.
واأك���دت اأن ال�زارة تاأخذ بعن االعتبار 
جمي���ع ال�س���كاوى التي تتعلق به���ا، والتي 
تن�رس يف ال�سحف اأو و�سائل االإعالم وو�سائل 
ال����زارة  وتق����م  االجتماع���ي،  الت�ا�س���ل 
بدرا�س���ة كل �سك�ى ومعاجلتها، كما تعمل 
على تفادي �س���ي�ع االأخطاء اأو امل�س���كالت 
الت���ي قد حتدث يف ال����زارة، والتي تهدف 
لتح�سن اخلدمات وجت�يده وتقليل ن�سبة 

ال�سكاوى.

لــلأدويـــــة الق�صـــــط الأكبـــــر مـــن ميـــزانيـــــة “ال�صحـــــة” 
احلك�مة عازمة على بناء م�سنع لالأدوية... ال�سالح:

• وزيرة ال�سحة	

م�سنع االأدوية 
يف احلد �سغر 
وحمدود االإنتاج

بناء م�سنع 
لالأدوية م�رسوع 

ا�ستثماري وطبي

حمرر ال�ص�ؤون املحلية

• النائب روؤى احلايكي	



ك�ش���ف وزير �ملالية �ل�ش���يخ �أحمد ب���ن حممد �آل 
خليفة ع���ن ��ش���تمر�ر عملي���ات �لتوظي���ف بالقطاع 

�حلكومي بعامي 2017/ 2018.
وق���ال رد� عل���ى ��شتف�ش���ار�ت �للجن���ة �ملالية 
�لربملانية �مل�ش���ركة، و�لتي ح�ش���لت “�لبالد” على 
ن�ش���خة منه���ا، �إن �إج���ر�ء�ت �لتوظي���ف �ش���تتم وفقا 
�العتم���اد�ت �ملالية �لتي �ش���يتم �إقر�رها لكل وز�رة 
وجهة حكومية �ش���من م�رشوع قانون �عتماد �مليز�نية 

�لعامة للدولة لعامي 2017/ 2018.
�أما ب�شاأن عدم تغري نفقات �لقوى �لعاملة ببع�ض 
�جلهات �لر�ش���مية و�ال�شتف�ش���ار عن �عتماد �لزيادة 
�ل�ش���نوية للموظفني بهذه �جله���ات، رد �لوزير باأن 
تقدير�ت م�رشوفات نفقات �لقوى �لعاملة تت�ش���من 
�لزي���ادة �ل�ش���نوية للرو�ت���ب �الأ�شا�ش���ية ملوظف���ي 
�لقطاع �لعام يف كل من �ل�شنتني �ملاليتني 2017/ 
2018 مع �الأخذ يف �العتبار �شبط �مل�رشوفات �الأخرى 
�ملتعلق���ة بنفق���ات �لق���وى �لعاملة، و�لتي ت�ش���مل 
على �ش���بيل �ملثال نفقات �لتدريب ونفقات �لعمل 
�الإ�ش���ايف وتعديل درجات �ل�ش���فر للوظائف �الإد�رية 

�لعليا وخف�ض �أعد�د �لوفود للمهام �لر�شمية.
وحول خطة �حلكومة يف �إعادة توجيه دعم �ملو�د 
�لغذ�ئي���ة، �أو�ش���ح �لوزير ب���اأن قان���ون �مليز�نية ال 
يت�شمن تعديال على �شيا�شات دعم �ملو�د �لغذ�ئية. 
و�أردف: يت�ش���من �مل����رشوع عل���ى �العتم���اد�ت 
�لالزم���ة ل����رشف مبالغ �لدع���م �لنقدي لدع���م �للحوم 
للمو�طنني و�إعانة �مل���و�د �لغذ�ئية �الأخرى يف حدود 

�الحتياجات �لفعلية.
�أم���ا ب�ش���اأن ع���دم ت�ش���من �مليز�ني���ة فائ����ض 
�إير�د�ت �لبلديات، علَّ���ق �لوزير �أن �لبلديات حتظى 
قان���ون  ح�ش���ب  و�الإد�ري���ة  �ملالي���ة  باال�ش���تقاللية 

�إن�شائها.
تقدي���ر�ت  خف����ض  �إل���ى  �لوزي���ر  ولف���ت 
�مل�رشوفات �ملتكررة دون �حت�ش���اب فو�ئد �لدين 
�لع���ام بن�ش���بة 3 % و4.5 % لل�ش���نتني �ملاليتني 
مقارن���ة بامليز�ني���ة �ملعتم���دة لل�ش���نة �ملالية يف 

.2016
ونب���ه �إل���ى تخفي����ض �مل�رشوف���ات �لت�ش���غيلية 
لل���وز�ر�ت و�جله���ات �حلكومية بن�ش���بة 15 % كحد 
�أق�ش���ى وذل���ك لع���دم �الإخ���الل يف توف���ري �خلدمات 

�لرئي�شة بالوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية.
وفيم���ا ياأت���ي ن����ض �أ�ش���ئلة �للجن���ة �لربملانية 

وردود �لوزير:

انعكاس اإليرادات
هل انعك�ست اإي���رادات جميع الر�سوم التي 
مت زيادته���ا يف الفرتة ال�سابقة يف امليزانية 
)مث���ال: املخالفات املرورية وال�سجل التجاري 

والكهرباء وغريهم...(؟
- مت عك����ض جميع مبادر�ت تنمية �الإير�د�ت من 
جان���ب �جلهات �حلكومية �ملعنية، وذلك �أثناء عملية 
�إعد�د تقدير�ت �مليز�نية �لعامة لل�شنتني �ملاليتني 

.2018 /2017

 غير الحكومية
م���ا اخلط���وات املتخ���ذة، والت���ي �ستتخذ 
لإدراج اإي���رادات اجله���ات احلكومية امل�ستقلة 

وال�رشكات احلكومية �سمن امليزانية العامة؟
- يتم �إدر�ج عو�ئد �جلهات �حلكومية �مل�شتقلة 
يف �مليز�ني���ة �لعام���ة للدول���ة بن���اء عل���ى قو�ن���ني 
�لتاأ�ش���ي�ض �ل�ش���ادرة لكل جهة حكومي���ة على حدة، 
حيث يتم حتديد ن�ش���بة �الإير�د�ت �لتي حتول خلز�نة 
�لدولة، �إال �أنه ق���د ال تقوم بع�ض �جلهات �لتحويلية 
�مل�ش���تقلة ب���اإدر�ج �إير�د�ته���ا يف �مليز�ني���ة �لعامة 
للدولة؛ نظر� لتدوير بع�ض �جلهات �إير�د�تها؛ حتى 
يتم تغطية م�رشوفاتها �لت�ش���غيلية وذلك ح�ش���ب ما 
تن�ض عليها قو�نينها و�للو�ئح �لتاأ�شي�ش���ية �لتابعة 

لها.
باالإ�ش���افة لذل���ك، تتم مناق�ش���ة �إي���ر�د�ت تلك 
�جله���ات مع �ل�ش���لطة �لت�رشيعية �ش���من مناق�ش���ات 

م�رشوع قانون �مليز�نية �لعامة للدولة.
�أما ب�ش���اأن �ل�رشكات �حلكومية، فيمكن �الإ�ش���ارة 
يف ه���ذ� �ل�ش���دد �إل���ى �أن �حلكوم���ة تق���وم يف �إط���ار 
�الإع���د�د مل�رشوع قان���ون �مليز�نية �لعام���ة للدولة يف 
كل دورة ميز�ني���ة بالتو�فق مع �ل�ش���لطة �لت�رشيعية، 
وبعد �لتن�ش���يق مع �جلهات �حلكومية �مل�شوؤولة عن 
�الإ�رش�ف على �ل�رشكات �حلكومي���ة ملو�فاتها بتقدير 
�لعو�ئ���د -�إن وج���دت- و�لتي يتم ر�ش���دها �ش���من 

�عتماد �مليز�نية �لعامة للدولة. 
علما باأن �شيا�ش���ة توزيع �لعو�ئد كل �شنة مالية 
تعك�شها عو�مل و�عتبار�ت عدة تختلف من �شنة �إلى 
�أخرى وذلك كما هو �حلال يف �رشكات �لقطاع �خلا�ض 
على �شبيل �ملثال، ولي�ض �حل�رش مدى توفر �ل�شيولة؛ 
لتوزيع �الأرباح �لنقدية و�شيا�ش���ة �ل�رشكة ال�ش���تيفاء 
جزء منه���ا لتمويل �أعمالها ومنوه���ا �لطبيعي، وذلك 

ح�شب �لنظام �الأ�ش���ا�ض لكل من تلك �ل�رشكات وفقا 
لقانون �ل�رشكات �لتجارية �لتي تخ�ش���ع لها �ل�رشكات 

�حلكومية.

 استقالل البلديات
م���ا اأن هناك فائ�سا يف اإيرادات البلديات 
ملاذا مل تت�سمن تلك الإيرادات يف امليزانية 

العامة للدولة؟
- حتظ���ى �لبلدي���ات )�أمان���ة �لعا�ش���مة وبلدية 
�ملحرق و�ل�ش���مالية و�جلنوبية( باال�شتقاللية �ملالية 

و�الإد�رية وذلك ح�شب قانون �إن�شائها.

3 % الخفض
مل���اذا ارتفع���ت النفق���ات املتك���ررة يف 
م����رشوع امليزانية الراهنة رغ���م التوجه العام 

برت�سيد النفقات؟
- مت تخفي����ض تقدير�ت �مل�رشوفات �ملتكررة 
دون �حت�ش���اب فو�ئد �لدَّين �لعام بن�شبة 3 % و4.5 
% لل�ش���نتني �ملاليتني مقارنة بامليز�نية �ملعتمدة 

لل�شنة �ملالية يف 2016.
وق���د �أدى �رتفاع تقدير�ت فو�ئ���د �لدَّين �لعام 
�حلكوم���ي، و�لذي ق���د مببلغ 477 و566 لل�ش���نتني 
تقدي���ر�ت  �إجم���ايل  �رتف���اع  �إل���ى   2018  /2017
�مل�رشوف���ات �ملتك���ررة يف م����رشوع قان���ون �عتم���اد 

�مليز�نية �لعامة.

 الزيادة السنوية
من املالحظ اأن م�رشوف���ات القوى العاملة 
للع���ام 2018 مل ترتف���ع، واإمن���ا �سجلت بذات 
العتم���اد للع���ام 2017 ومل حتت�س���ب الزيادة 
ال�سنوية �سمن هذه العتمادات، فما اأ�سباب عدم 
تغري نفق���ات القوى العامل���ة يف بع�ض القوى 
العامل���ة يف بع����ض اجله���ات الر�سمية للعامني 

2017/ 2018؟
- تت�ش���من تقدير�ت م�رشوفات نفقات �لقوى 
�لعاملة �لزيادة �ل�شنوية للرو�تب �الأ�شا�شية ملوظفي 
�لقطاع �لعام يف كل من �ل�شنتني �ملاليتني 2017/ 
2018 مع �الأخذ يف �العتبار �شبط �مل�رشوفات �الأخرى 
�ملتعلق���ة بنفق���ات �لق���وى �لعاملة، و�لتي ت�ش���مل 
على �ش���بيل �ملثال نفقات �لتدريب ونفقات �لعمل 
�الإ�ش���ايف، وتعديل درجات �ل�شفر للوظائف �الإد�رية 

�لعليا، وخف�ض �أعد�د �لوفود للمهام �لر�شمية.

أرباح ممتلكات
ما مربرات عدم اإدراج جزء من اأرباح �رشكة 
ممتل���كات يف امليزانية العامة رغم الإعالن عن 

ذلك؟
- مت���ت خماطبة �رشك���ة ممتلكات بهذ� �ل�ش���اأن 

ب�شفتها جهة �الخت�شا�ض.

 خفض العجز
هل تدار�س���ت احلكومة تاأث���ري القرتا�ض 
ين الع���ام على  امل�ستم���ر وارتف���اع ن�سب���ة الدَّ
امليزان التجاري والت�سنيف الئتماين للبحرين 

و�سعر �رشف الدينار؟
- مت بي���ان �ملخاط���ر �لرئي�ش���ة للمالي���ة �لعامة 
�ش���من وثيق���ة �لبيان �ملايل و�القت�ش���ادي �لذي مت 
�إرفاق���ه مع بيانات م����رشوع قانون �عتم���اد �مليز�نية 
�لعام���ة، و�لذي مت حتويله للربملان، حيث مت حتليل 
تد�عي���ات وخماط���ر �ال�ش���تمر�ر يف منو �لدي���ن �لعام 
وم�ش���تويات فو�ئد �لدَّين وذلك يف حال عدم و�ش���ع 
حل���ول �رشيع���ة؛ لتخفي����ض �لعجز �مل���ايل بامليز�نية 
�لعامة ب�شكل تدريجي على �ملدى �ملتو�شط و�ملدى 

�لبعيد.

 معالجة الدَّين
هل ب���داأت ال�رشك���ة ال�ست�ساري���ة املعنية 
ي���ن الع���ام اأعمالها؟ وم���ا النتائج  ب���اإدارة الدَّ
املتوقع���ة من عمل هذه ال�رشك���ة على م�ستوى 

الدين العام بنهاية العام 2018؟
- جتدر �الإ�شارة �أنه لي�ض �لهدف من �لتعاقد مع 
�ل�رشكة �ال�شت�ش���ارية معاجلة م�شتويات �لدَّين �لعام، 
�إمن���ا تهدف �إلى تقدمي �ال�شت�ش���ارة ل���وز�رة �ملالية 

لتاأ�شي�ض وحدة الإد�رة �لدَّين �لعام.
�الإد�ري  �لهي���كل  �ق���ر�ح  مهامه���ا  وت�ش���مل 
وتدريب وتاأهيل �لطاق���م �لفني يف �لوز�رة للتعامل 
ي���ن �لعام بكل �حر�فية وفقا الأف�ش���ل  مع �إد�رة �لدَّ
�ملمار�شات �لدولية، و�شيعزز ذلك من قدرة موظفي 
وز�رة �ملالي���ة يف �إعد�د �إ�ش���ر�تيجيات �إد�رة �لدَّين 
�لعام وحتليل �ملخاطر باأدو�ت �لدَّين �لعام، وتطوير 

تقارير �ملالية يف هذ� �ل�شاأن.

مصروفات الطوارئ
هن���اك ارتف���اع كب���ري يف حج���م املبل���غ 
املخ�س�ض للطوارئ حتت اإ�رشاف وزارة املالية 
خ�سو�س���ا اأنه ل���ن يتبقى اإل 5 اأ�سه���ر للتنفيذ، 

فرنجو بيان اأ�سباب ذلك؟
- ��ش���تناد� لقانون �مليز�نية �لعامة �ل�شادر يف 
�لع���ام 2002 يتم �إدر�ج يف قان���ون �عتماد �مليز�نية 
بن���د ي�ش���مى “�العتم���اد �الحتياطي” بقيم���ة تعادل 
3 % م���ن �إجم���ايل تقدي���ر�ت �مل�رشوف���ات �ملتكررة 
يكون حت���ت �إ����رش�ف وز�رة �ملالية، وللوزير �ش���لطة 
�ل����رشف منه؛ للوفاء باأية �لتز�مات عاجلة �أثناء تنفيذ 

�مليز�نية �لعامة.

إعادة الهيكلة
م���ا برنامج احلكومة لإع���ادة هيكلة الأجهزة 
احلكومية والقوى العاملة خ�سو�سا اأن امليزانية 

املقدمة ل تت�سمن اأي �سيء يف هذا ال�ساأن؟
- بن���اء عل���ى توجيه���ات �ش���مو رئي�ض �ل���وزر�ء 
قامت �حلكومة بت�ش���كيل جلنة وز�رية برئا�شة نائب 
رئي����ض جمل�ض �لوزر�ء، و�لتي �ش���تقوم بدورها برفع 
تو�ش���ياتها ل�ش���مو رئي�ض �لوزر�ء حول برنامج �إعادة 

هيكلة �لوز�ر�ت و�الأجهزة �حلكومية.
ونظر� لعدم �نتهاء �للجنة �ملذكورة من �أعمالها، 
فلم يت�ش���من م�رشوع قانون �عتماد �مليز�نية �لعامة 
2018 �نعكا�ش���ات تل���ك   /2017 للدول���ة لعام���ي 
�لتوجهات، حيث �شتنعك�ض نتائج تنفيذ �لتو�شيات 
فور �إقر�رها يف فرة تنفيذ �مليز�نية �لعامة، و�شمن 

�لنتائج �ملالية للح�شاب �خلتامي �ملوحد للدولة.

الضريبة المضافة
ما انعكا�سات تطبيق �رشيبة القيمة امل�سافة 
على ميزانية 2018؟ وما اخلطوات التي �ستتخذ 
لتطبي���ق اتفاقية �رشيبة القيم���ة امل�سافة مع 
تو�سي���ح انعكا�سات ذل���ك يف امليزانية العامة 

للدولة؟
- تعت���رب �رشيب���ة �لقيمة �مل�ش���افة �رشيبة عامة 
عل���ى �ال�ش���تهالك، و�ل�رشيبة �النتقائي���ة �رشيبة على 
بع�ض �ل�شلع �ل�شارة ب�شحة �الإن�شان و�لبيئة عموما؛ 

بهدف �حلد من ��شتهالكها.
�مل���ايل  �لتع���اون  مو�فق���ة جلن���ة  وق���د مت���ت 
و�القت�ش���ادي على م�رشوع �تفاقيت���ي �رشيبة �لقيمة 
�مل�ش���افة و�ل�رشيبة �النتقائية و�للتني مت عر�شهما 
على �ملجل����ض �الأعلى ملجل�ض �لتع���اون �خلليجي يف 
قمة �لريا����ض يف دي�ش���مرب 2015. وفو�ض �ملجل�ض 

جلنة �لتعاون �ملايل �خلليجية ال�شتكمال �ملتطلبات 
�لالزم���ة كاف���ة لتوقي���ع �التفاقيتني. وعلى �ش���وئه 
وقع���ت دول جمل����ض �لتع���اون �التفاقيت���ني وذلك 

متهيد� لتطبيقهما.
و�شي�ش���اهم �الإير�د �ملحقق من هذه �ل�رشيبة يف 
متويل م�رشوف���ات �خلدمات �الجتماعي���ة �حلكومية، 
�إ�ش���افة �إلى �ش���د �لفج���وة �ملالي���ة ب���ني �الإير�د�ت 

و�مل�رشوفات وخلق �لتو�زن.
�إ�ش���افة �إل���ى ذل���ك يج���ري �لعم���ل حالي���ا على 
تعيني �رشكة ��شت�شارية متخ�ش�شة للعمل على بيان 
�الأث���ر �ملايل لتطبي���ق قانون �لقيمة �مل�ش���افة على 

�مليز�نية �لعامة )مت طرح �ملناق�شة(. 
كما يتم يف �لوقت �حلايل �لتن�ش���يق مع �جلهات 
�ملعني���ة؛ بهدف و�ش���ع برنام���ج متكام���ل للتطبيق 
و�ملتطلب���ات  �لقانوني���ة  �جلو�ن���ب  م���ن  و�النته���اء 
�الإد�ري���ة و�لفني���ة لتطبيق �رشيبة �لقيمة �مل�ش���افة 
و�ل�رشيبة �النتقائية، كما مت �لتو�فق عليها من قبل 

دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي.

التوظيف الحكومي
كي���ف �ستعال���ج احلكوم���ة تاأث���ري و�س���ع 
امليزاني���ة احلايل عل���ى عملي���ة التوظيف يف 

القطاع العام؟
- �ش���تتم �إجر�ء�ت �لتوظيف وفق���ا �العتماد�ت 
�ملالية �لتي �شيتم �إقر�رها لكل وز�رة وجهة حكومية 
�ش���من م�رشوع قانون �عتماد �مليز�نية �لعامة للدولة 

لعامي 2017/ 2018.

تجارب الدول
ملاذا تاأخر تق���دمي امليزانية اإلى ال�سلطة 

الت�رشيعية كل هذا الوقت؟
�عتم���اد  م����رشوع قان���ون  �إحال���ة  �لتاأخ���ري يف   -
�مليز�نية كان ب�ش���بب بحث جمي���ع �خليار�ت �ملتاحة 
للتعامل مع حتديات �لو�ش���ع �مل���ايل مع مر�عاة عدد 
من �العتبار�ت عند در��شة تلك �خليار�ت، و�لتي من 

�أهمها خف�ض عجز �مليز�نية.
ويف �لوق���ت نف�ش���ه �حلف���اظ عل���ى مكت�ش���بات 
�ملو�طنني �الأكرث ��ش���تحقاقا وعلى ��ش���تمر�ر �لنمو 
�القت�ش���ادي و��ش���تقر�ره كثو�بت �أ�شا�ش���ية يف تلك 
�خلي���ار�ت، و�ال�ش���تفادة يف ه���ذ� �ملج���ال م���ن ر�أي 
وجت���ارب بع�ض دول جمل����ض �لتع���اون و�ملنظمات 
�ملالي���ة �لدولي���ة ب�ش���اأن جت���ارب �ل���دول �الأخرى يف 
كيفي���ة تعاملها م���ع حتديات �رتفاع �لعج���ز و�لدَّين 

�لعام.

دعم الجامعة
ملاذا يت���م احت�ساب الدعم غ���ري املبا�رش 
)الفر�ض البديلة( �سمن الدعم املبا�رش ويخ�سم 
م���ن امل�رشوفات العامة؟ مث���ال على ذلك دعم 

جامعة البحرين وكلية املعلمني.
- مبالغ �لدعم �لنقدي �لتي تت�شمنها �مليز�نية 
�لعام���ة هي مبالغ دعم حقيقي���ة نقدية يتم حتويلها 
�إل���ى �جله���ات �مل�ش���تفيدة منه���ا كجامع���ة �لبحرين 

وكلية �لبحرين للمعلمني.

الرسوم الجديدة
م���ا الر�سوم بالتحديد الت���ي �سيتم رفعها 

على املواطن مقابل اخلدمات احلكومية؟
- �لر�ش���وم �ملعم���ول به���ا حاليا هي �لر�ش���وم 
�لت���ي �ش���درت عليه���ا قو�ن���ني وق���ر�ر�ت تنظيمية 
م���ع �الإبقاء عل���ى �ملبادئ �لرئي�ش���ة، و�لتي ت�ش���مل: 
ع���دم �مل�ش���ا�ض باملو�ط���ن مبا�رشة، و�إعادة هند�ش���ة 
نوعي���ة �خلدمات �ملقدم���ة مبا يتو�كب م���ع �لتطور 
�القت�ش���ادي و�لتكنولوجي، وتطبيق مبد�أ ��ش���رد�د 

تكلفة �خلدمات �حلكومية.

زيادة الموظفين
ما الإج���راءات التي �ستتخ���ذ ل�سبط نفقات 

القوى العاملة؟
- ت�شمني �لزيادة �ل�شنوية للرو�تب �الأ�شا�شية 
ملوظفي �لقطاع �لعام يف كل من �ل�شنتني �ملاليتني 
2017/ 2018 مع �الأخذ يف �العتبار �لتحكم، و�شبط 
�مل�رشوفات �الأخرى �ملتعلقة بنفقات �لقوى �لعاملة، 
و�لتي ت�ش���مل على �ش���بيل �ملثال نفق���ات �لتدريب 
ونفقات �لعمل �الإ�ش���ايف، وخف����ض �أعد�د �لوفود يف 
�ملهام �لر�ش���مية، وتعديل درجات �ل�شفر للوظائف 

�الإد�رية �لعليا.

15 % كحد أقصى
ما املبادرات املقرتحة خلف�ض امل�رشوفات 

املتكررة؟
- عمل���ت �حلكومة على تطبي���ق جميع �لقر�ر�ت 
�لت���ي �ش���درت م���ن جانب جمل����ض �ل���وزر�ء و�للجان 
�ملخت�شة و�لفرق �حلكومية �ل�شت �لتي مت �إن�شاوؤها؛ 
�لنفق���ات  لتخفي����ض  �لتو�ش���يات  و�ش���ع  به���دف 
�لت�ش���غيلية، ومت تنفيذ وتطوير �الإجر�ء�ت �ملتعلقة 
مب�ش���ريات �أنظم���ة �ملعلوم���ات و�ش���يانة �ملب���اين 

�حلكومية وم�شريات �لقرطا�شية و�ملو�د �لطبية.
باالإ�ش���افة �إلى مر�جع���ة عدد كبري م���ن �لعقود 
و�ال�ش���ر�كات �حلكومية �لرئي�ش���ة، وو�ش���ع معايري 
حم���ددة مل�ش���احات �ملكات���ب �حلكومي���ة ومعدالت 
�الإيج���ار�ت �ش���و�ء للمكاتب �حلكومي���ة �أو �ملركبات 
�حلكومية. كما مت تخفي�ض �مل�رشوفات �لت�ش���غيلية 
لل���وز�ر�ت و�جله���ات �حلكومية بن�ش���بة 15 % كحد 
�أق�ش���ى وذل���ك لع���دم �الإخ���الل يف توف���ري �خلدمات 

�لرئي�شة بالوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية.

ال تعديل
م���ا خطة احلكوم���ة يف اإع���ادة توجيه دعم 

املواد الغذائية؟
- ال يت�ش���من م����رشوع قانون �عتم���اد �مليز�نية 
�لعام���ة �أي تعدي���ل عل���ى �شيا�ش���ات دع���م �مل���و�د 
�لغذ�ئية. ويت�شمن �مل�رشوع على �العتماد�ت �لالزمة 
ل�رشف مبالغ �لدعم �لنقدي لدعم �للحوم للمو�طنني، 
و�إعانة �مل���و�د �لغذ�ئية �الأخرى يف حدود �الحتياجات 

�لفعلية.

الرسم المصاحبة
ما املب���ادرات التي �ست�ستح���دث لتطبيق 

مبداأ ا�سرتداد الكلفة؟
- تقوم كل وز�رة مبر�جع���ة �خلدمات �لتي يتم 
تقدميه���ا و�لر�ش���وم �مل�ش���احبة له���ا م���ع �الحتفاظ 
باملب���ادئ �لرئي�ش���ة و�ملتعلق���ة با�ش���رد�د كلف���ة 
مبكت�ش���بات  �مل�ش���ا�ض  ع���دم  مر�ع���اة  �خلدم���ات 
�ملو�طن���ني وذلك بعد در��ش���ة تكلفته���ا و�جلو�نب 
�ملالي���ة و�القت�ش���ادية �لتابع���ة له���ا ليت���م عر����ض 
نتائجها على كل من �ل�ش���لطة �لتنفيذية و�لت�رشيعية 
للتو�ف���ق عليه���ا. كم���ا تت���م مر�ع���اة جمموع���ة م���ن 
�ل�شيا�ش���ات �القت�ش���ادية و�ملعايري �الأ�شا�شية عند 
مر�جعة �لر�ش���وم �حلالي���ة؛ بهدف تنمي���ة �الإير�د�ت 

�حلكومية، وتنويع م�شادر �لدخل �حلالية.
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ا�ستمرار التوظيف بالقطاع احلكومي بالعامني 2017 و2018

“$” تنفرد بن�رش ردود احلكومة على ا�ستف�سارات اللجنة الربملانية عن امليزانية
ال تعديل على �شيا�شات دعم �ملو�د �لغذ�ئية... وزير �ملالية:

• وزير �ملالية	

�إجر�ء�ت �لتوظيف وفق �العتماد�ت را�سد الغائب
�ملالية لكل وز�رة 

تقدير�ت م�رشوفات نفقات �لقوى �لعاملة 
تت�شمن �لزيادة �ل�شنوية للرو�تب

تعديل درجات �ل�شفر للوظائف �الإد�رية �لعليا 
وخف�ض �أعد�د �لوفود للمهمات �لر�شمية

��شتمر�ر دعم �للحوم و�إعانة �ملو�د �لغذ�ئية 
�الأخرى بحدود �الحتياجات �لفعلية

ال �إدر�ج لفو�ئ�ض �إير�د�ت �لبلديات 
بامليز�نية الأنها م�شتقلة ماليا و�إد�ريا
خف�ض تقدير�ت �مل�رشوفات �ملتكررة 

3 % و4.5 % لل�شنتني �ملاليتني
�شبط نفقات �لتدريب 

و�لعمل �الإ�شايف

�إبر�ز جميع مبادر�ت تنمية �الإير�د�ت 
من جانب �جلهات �حلكومية 

خماطبة “ممتلكات” عن عدم 
�إدر�ج �أرباحها بامليز�نية

�لتعاقد مع �رشكة ��شت�شارية 
لتاأ�شي�ض وحدة الإد�رة �لدَّين �لعام

تخفي�ض �مل�رشوفات �لت�شغيلية 
للوز�ر�ت 15 % كحد �أق�شى

�إدر�ج عو�ئد �جلهات �مل�شتقلة 
بناء على قو�نني تاأ�شي�شها

لو�شع حلول �رشيعة لتخفي�ض 
�لعجز �ملايل ب�شكل تدريجي 

3 % من �إجمايل تقدير�ت �مل�رشوفات 
�ملتكررة ميز�نية للطو�رئ
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احت�ساب “الغالء” مبعا�ض املتقاعد يخف�ض ميزانية الدعم املبا�رش
امل�ضتحق للعالوة من يتق��ضى راتب 700 دين�ر ف�أقل... وزير العمل:

ق�����ل وزي����ر العم����ل والتنمي����ة االجتم�عي����ة جميل 
حمي����دان اإن خف�����ض االعتم�����دات امل�لي����ة ب�مليزاني����ة 
الع�م����ة للدول����ة لع�م����ي 2017/ 2018 يف بع�ض بنود 
الدعم احلكومي لي�ض الق�ض����د منه تقلي�ض العالوات، 

واإمن� الهدف منه اإع�دة تنظيمه� فقط.
واأو�ض����ح اأن����ه نظ����را ملح����دودي مب�ل����غ اعتم�دات 
الدع����م، ف�����إن احلكوم����ة ارت�����أت توجيهه����� للمواطنني 

االأكرث ا�ضتحق�ق�.
واأ�ض�ر اإلى اأن ال�ضم�ن االجتم�عي مل يكن يحت�ضب 
الدخل ال�ضحيح الواقعي للمتق�عد، مم� يوؤدي اإلى عدم 

حتقيق العدالة والتك�فل املطلوبني بني املواطنني.
وب����نينَّ اأن انخف������ض مبلغ الدع����م احلكومي نتيجة 
اإدخ�����ل عن�رص عالوة الغالء �ض����من مع�يري اال�ض����تحق�ق 

واحت�ض�به� مع الراتب االأ�ض��ض للمتق�عدين.
واأك����د اأن ذل����ك يخف�����ض مبل����غ االعتم�����د امل�����يل 
املخ�ض�����ض لهم ب�مليزانية الع�مة للدولة بعد اأن ك�ن 

�ض�بق� ال يحقق العدالة املطلوبة بني املواطنني.
ولفت اإلى اأن االأمر ذاته ينطبق على عالوة الغالء، 
فقد ك�نت 120 األف اأ�رصة ت�ضتلم العالوة؛ الأن املع�يري 
ك�نت حتت�ضب دخل الفرد فقط دون دخل االأ�رصة ككل.

وب����نينَّ اأن����ه مت الحق� تعدي����ل املع�ي����ري، حيث اإن 
امل�ض����تحق الفعلي للعالوة هو من يح�ض����ل على راتب 
بقيمة 700 دين�ر ف�أقل، وقد ا�ض����طرت احلكومة للحد 

من االرتف�ع ال�ضنوي يف اأعداد م�ضتحقي عالوة الغالء.
وق�ل اإن احلكومة مل ت�ض����ع لتقلي�ض العالوة بقدر 

م� �ضعت لتنظيمه� مب� يحقق العدالة بني املواطنني.

 انخفاض الدعم
و�ض����ّجلت اأرق�م بي�ن�ت الدع����م احلكومي املب��رص 
لل�ض����نتني امل�ليت����ني اجل�ري����ة واملقبلة انخف��ض����� يف 
االعتم�����د م����ن 620 مليون� و690 األف دين�����ر يف الع�م 

2017 اإلى 545 مليون� و133 األف� يف 2018.
ولوحظ انخف��ض الدع����م احلكومي املب��رص لهيئة 
الكهرب�ء وامل�ء، وعالوة حت�ضني املعي�ضة للمتق�عدين، 
ودع����م االأ�رص حم����دودة الدخل، ودعم برن�مج االإ�ض����ك�ن 

)عالوة االإيج�ر(.
وح�فظ����ت جه�ت وبرام����ج على م� تتق��ض�����ه من 

دعم، وهي: ج�معة البحرين، وح�ضة وم�ض�همة احلكومة 
يف اأنظم����ة التق�عد، ودعم برن�مج االإ�ض����ك�ن )تخفي�ض 
االأق�ض�م االإ�ض����ك�نية(. وارتفع الدعم لعدد من اجله�ت 

والربامج، وه����ي: كلية البحرين للمعلمني، وبولتيكنك 
البحرين، وال�ض����ندوق االجتم�عي الوطني، و�ض����ندوق 

ال�ضم�ن االجتم�عي، واإع�نة املواد الغذائية.

• �ضورة �ضوئية لبي�ن�ت الدعم احلكومي املب��رص للع�مني 2017/ 2018	

•  وزير العمل والتنمية االجتم�عية	

را�سد الغائب

�ض����بق� ب�ل�ض���م�ن  للمتق�ع���د  الواقع���ي  ال�ض���حيح  للدخ���ل  احت�ض����ب  ال 

تبن���ت وزارة الداخلي���ة يف الع�م 
الوطن���ي  امل����رصوع  برن�م���ج   2011
“مع����” ملك�فح���ة العن���ف واالإدم�ن 
ال���ذي اأطلقته املح�فظ���ة اجلنوبية؛ 
به���دف حم�ي���ة ال�ض���ب�ب والن��ض���ئة 
طري���ق  ع���ن  وذل���ك  وحت�ض���ينهم 
ملختل���ف  مدر�ض���ي  منه���ج  و�ض���ع 
املراح���ل الدرا�ض���ية ي�ض���تمل عل���ى 
مواد توعوي���ة وتثقيفية للعديد من 
الظواهر وامل�ض���كالت التي يتعر�ض 
له� االأبن�ء والن��ض���ئة وال�ض���لوكي�ت 
ال�ضلبية التي من �ض�أنه� الت�أثري على 

م�ضتقبلهم وم�ضتقبل وطنهم.
ومن منطلق امل�ضوؤولية الوطنية 
وزارة  ب���ني  املجتمعي���ة  وال�رصاك���ة 
مت  امل���دين،  واملجتم���ع  الداخلي���ة 
اال�ض���تع�نة ب�أحدث التج�رب الدولية 
العلمي���ة احلديث���ة الت���ي تركز على 
اجل�ن���ب التوع���وي ب�لدرج���ة االأولى 
وفق برامج تطبيقية مالم�ضة للواقع 
وقريبة من رج����ل ال�رصطة، ب�لتع�ون 
م���ع املنظم���ة االأمريكي���ة ملك�فح���ة 
 ،Dare العن���ف واالإدم����ن واجلرمية
حيث مت اإع���داد الربن�مج ب�ض���بغته 
البحرينية االأ�ض���يلة؛ به���دف تعزيز 
ال�رصاك���ة املجتمعي���ة وك����رص احل�ج���ز 
بني الطلبة وجه����ت اإنف�ذ الق�نون، 
يف  ال�ض���حيحة  الق���رارات  واتخ����ذ 
احلي����ة، واحلف����ظ على اال�ض���تقرار 
واالن�ض���ج�م االأ�رصي واملجتمعي، كم� 
و�ض���ع الق�ئمون على الربن�مج خطة 
عمل تهدف لرفع اأعداد امل�ضتفيدين 
منه، وتعزيز مبداأ ال�رصاكة املجتمعية 
ب�إ����رصاك فئ�ت املجتم���ع ك�فة خللق 
بيئة اآمن���ة، ون�رص ثق�فة امل�ض���وؤولية 

االأمنية لدى االأفراد.
وق���د �ض����همت �رصط���ة املجتمع 
امل����دة  تق���دمي  يف  كب���ري  ب�ض���كل 
العلمي���ة لطلبة املدار����ض وخلق جو 
م���ن االألف���ة واملحب���ة بينه���م وبني 
الطلبة، وتقبل الطلبة ل�ض���ورة رجل 
ال�رصط���ة ودوره يف حم�ي���ة املجتم���ع 
من الظواهر ال�ض���لبية وامل�ض���كالت 
والق�ض�ي� واجلرائم، وقد مت اختي�ر 
عدد من اأف���راد �رصطة خدمة املجتمع 
يف  اخل���رباء  قب���ل  م���ن  وت�أهيله���م 
املنظم���ة االأمريكية ملك�فحة العنف 
واالإدم����ن واجلرمي���ة Dare، وذلك 
بتعريفهم على التقني�ت التدريبية 
حول كيفية تدري�ض منهج الربن�مج 
لالأطف�ل  اإي�ض����ل املعلوم���ة  وطرق 

وللن�ضء.
وبن�ء على ذل���ك مت اإطالع وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م عل���ى الربن�م���ج 
والتع�ون معهم لو�ض���ع اآلية تطبيق 
الربن�م���ج، حيث مت اختي����ر املرحلة 
يف  الربن�م���ج  يف  للب���دء  االبتدائي���ة 
الف�ض���ل الدرا�ض���ي 2010 – 2011 
يف 6 مدار����ض، وق���د ا�ض���تف�د من���ه 
2580 ط�لب����، وبعد 6 �ض���نوات من 
الي���وم  اأ�ض���بح  الربن�م���ج،  انط���الق 
يدر����ض يف اأك���رث م���ن 100 من�ض����أة 
تعليمية )من الرو�ض���ة اإلى املرحلة 
الث�نوية( وي�ضتفيد منه اأكرث من 90 
األف ط�لب وط�لب���ة ، ويتم  من قبل 
مكتب التوعية واالإر�ض����د �ض����ملني 
اأولي�ء االأمور والع�ملني يف احلكومي 

واخل��ض.
وقد حقق الربن�م���ج العديد من 
االإجن����زات عل���ى امل�ض���توى املحلي 
والدويل م���ن اأهمه� حتقيق عدد من 
الوطني���ة  االإ�ض���رتاتيجي�ت  جوان���ب 
الت���ي و�ض���عته� ع���دد م���ن اجله�ت 
ك�الإ�ض���رتاتيجية الوطنية للمخدرات 
االإ�ض���رتاتيجية  الداخلي���ة(،  )وزارة 
الوطني���ة حلم�ية املراأة م���ن العنف 
االأ����رصي )املجل����ض االأعل���ى للمراأة(، 
الوطني���ة للطفول���ة  االإ�ض���رتاتيجية 
)وزارة العمل والتنمية االجتم�عية(، 
كم� مت اإعداد درا�ضة حول مدى ت�أثري 
الربن�مج، حيث اأ�ضفرت النت�ئج عن 
انخف��ض ن�ضبة ال�ضلوكي�ت اخل�طئة 
يف مدار����ض مملكة البحرين بن�ض���بة 

.% 44

برامج مك�فحة العنف 
واالإدم�ن يف اأكرث من 
100 من�ض�أة تعليمية

 الثقافة األمنية

حم�كم

“ال�سحفيني”: “اجلزيرة” فربكت افتتاحية “النباأ”

الربملان �سينجز امليزانية بالتعاون مع احلكومة يف اأ�رشع وقت

“الإدارية” ترف�ض تعديل تثمني منزل ا�ستملكته “البلديات”

م�ضتنكرة حتري�ض القن�ة على الفرقة ودعم االإره�ب

توجيه�ت امللك اأثلجت �ضدور املواطنني... رئي�ض “النواب”: 

موؤكدًة الوزارة اأن لي�ضت ملزمة ب�لتعوي�ض العيني

رف�ض����ت املحكمة الكربى املدنية االأولى )الدائرة 
االإدارية( برئ��ضة الق��ضي جمعة املو�ضى وع�ضوية كل 
من الق�ض�����ة حممد توفيق وط�رق عبدال�ض����كور وحممد 
الد�ض����وقي واأم�ن����ة �رص عب����داهلل ابراهيم، دعوى �ض����يدة 
ك�نت تط�ل����ب ب�إلغ�ء قرار �ض�����در من وزارة االأ�ض����غ�ل 
و�ض����وؤون البلدي�����ت والتخطي����ط العم����راين ب��ض����تمالك 
عق�ره�����؛ لع����دم قبوله� ب�ملبل����غ املثمن على اأ�ض��ض����ه 
�ض����عر العق�ر واملقّدر من قبل الوزارة، واألزمت ال�ضيدة 
مب�رصوف�ت الدعوى. وق�لت املحكمة اإن وق�ئع الدعوى 
َدت  تتح�ض����ل يف اأن املدعية اأق�مته� مبوج����ب الئحة ُقيِّ
بت�ريخ 3 دي�ض����مرب 2014 واأعلنت ق�نوًن�، بطلب احلكم 
ب�إلغ�����ء قرار اال�ض����تمالك ال�ض�����در م����ن وزارة البلدي�ت 
-املدع����ى عليه�����- للعق�����ر املل����وك له�����، واحتي�طًي� 
ب�إلزامه� بت�ض����ليمه� من����زل يع�دل ال�ض����كن احل�يل له�، 

وب�إلزامه� بك�فة الر�ضوم وامل�ض�ريف.
و�رصحت املدعي����ة دعواه� ب�أنه� مل ترت�ض التثمني 
ال����ذي قّدرته املدعى عليه� للمنزل اخل��ض به�، والذي 

مت ا�ضتمالكه للمنفعة الع�مة، وهو م� حدا به� اإلى اإق�مة 
الدع����وى امل�ثل����ة ط�لبًة احلكم له� مب� �ض����لف بي�نه من 

طلب�ت.
واأو�ض����حت املحكم����ة يف حيثي�����ت حكمه����� اأنه عن 
�ض����كل الطلب االأ�ض����لي اخل��ض ب�إلغ�ء قرار اال�ضتمالك 
املطعون علي����ه، ف�إن امل�دة )16( من الق�نون رقم 39 
ل�ضنة 2009 ب�ض�أن ا�ضتمالك العق�رات للمنفعة الع�مة، 
حّددت الأ�ضح�ب ال�ض�أن ميع�ًدا لرفع الدعوى طعًن� على 
قرار اال�ض����تمالك يتعني اأن تق�م خالله، وهو )60( يوًم� 
من ت�ري����خ اإخط�رهم ب����ه اأو من ت�ريخ ن�����رصه، بحيث اإذا 
م����� رفعت الدعوى بعد ذلك امليع�����د غدت غري مقبولة 

�ضكال.
واأ�ض�����فت اأن����ه مل����� ك�ن م����� تق����دم، وك�ن الث�بت 
م����ن االأوراق اأن جهة االإدارة اأ�ض����درت قرار اال�ض����تمالك 
املطعون عليه رقم )6( ل�ضنة 2010 بت�ريخ 21 نوفمرب 
2010، واأف�����دت ب�����أن هذا الق����رار مت ن�����رصه ب�جلريدة 
الر�ض����مية يف العدد رق����م 2976 بت�ريخ 2/12/2010 

ومت تبليغ املدعية ب����ه بت�ريخ 21 نوفمرب 2010، وهو 
م����� مل جتح����ده املدعية، حي����ث اأقّرت يف الئح����ة دعواه� 
بعلمه� بثمني العق�ر مو�ض����وع التداعي، وهو م� يقطع 

بعلمه� بقرار اال�ضتمالك املطعون.
وت�بعت، واإذ مل تب�در ب�إق�مة دعواه� امل�ثلة طعًن� 
عل����ى ذلك الق����رار اإال بت�ريخ 3 نوفم����رب 2014، اأي بعد 
�ض����دور القرار مب� يج�وز اأربعة اأع����وام، ف�إنه� تكون قد 
اأقيمت بعد امليع�����د املقرر ق�نوًن�، وتغدو غري مقبولة 
�ض����كاًل. واأ�ض�����رت اإلى اأنه عن الطل����ب االحتي�طي، فمن 
املق����رر اأنه يج����ب على امل�ض����تملك اأن يدفع تعوي�ًض����� 
للم�لك املنزوعة ملكيته واأن م� ي�ضتحقه امل�لك مق�بل 
ن����زع ملكيت����ه للمنفع����ة الع�م����ة يعترب تعوي�ًض����� له عن 
حرم�ن����ه من ملكه جرًبا واأن الِعربة يف تقدير ثمن العق�ر 
املنزوع ملكيته للمنفعة الع�مة هي بوقت اال�ض����تمالك 
على اأ�ض������ض اأن ن�رص قرار نزع امللكية يرتتب عليه ذات 
النت�ئج التي ترتتب على ت�ضجيل عقد امللكية واالأ�ضل 

اأن ثمن املبيع يقدر وقت البيع.

مل����� ك�ن ذل����ك، وك�ن الث�ب����ت م����ن االأوراق قي�����م 
املدع����ى عليه� بتعوي�ض املدعية عن العق�ر مو�ض����وع 
التداع����ي والذي مت ا�ض����تمالكه للمنفعة الع�م����ة، اإال اأن 
املدعية رف�ض����ت ا�ض����تالم مبلغ التعوي�����ض على النحو 
امل�ضتف�د من كت�ب مدير اإدارة اال�ضتمالك والتعوي�ض 
امل����وؤرخ 16 ين�ي����ر 2013، والذي يفيد قي�م����ه ب�إيداع 
�ض����يك�ت لدى امل�ض����جل الع�م مبح�كم البحرين ك�أم�نة 
ب��ض����م املدعية وذلك عن قيم����ة التعوي�ض عن االأر�ض 
مو�ض����وع التداع����ي؛ لكونه����� راف�ض����ًة ا�ض����تالم مبل����غ 
التعوي�ض، وذلك ح�ل كون املدعى عليه� لي�ضت ملزمة 
ب�لتعوي�ض العيني بتخ�ض����ي�ض عق�����ر جديد للمدعية، 
وم����ن ثم يغ����دو ذلك الطل����ب ق�ئًم� على غري �ض����ند من 

الق�نون جديًرا ب�لرف�ض.
فلهذه االأ�ضب�ب حكمت املحكمة بعدم قبول الطلب 
االأ�ضلي �ض����كالً، وبرف�ض الطلب االحتي�طي، وحيث اإنه 
ع����ن امل�رصوف�ت، ف�إن املحكمة تل����زم به� املدعية عمالً 

بحكم امل�دة )192( من ق�نون املرافع�ت.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم

اجلف���ري - جمعية ال�ض���حفيني البحريني���ة: اأعربت 
جمعي���ة ال�ض���حفيني البحرينية عن �ض���ديد ا�ض���تنك�ره� 
مل���� ق�م���ت ب���ه قن����ة “اجلزي���رة” القطرية م���ن حم�ولة 
فربكة افتت�حية �ض���حيفة “النب����أ” البحرينية للعدد رقم 
)469( ال�ض����در �ضب�ح االأربع�ء املوافق 5 يوليو 2017، 
والتالعب عمدا مب���� مت ن�رصه لالإيح�ء ب�فرتاءات واأك�ذيب 

م�ض���للة ال ت�ض���تند اإل���ى واق���ع اأو م�ض���در، فيم���� اأكدت 
اجلمعية دعمه� الك�مل لل�ضحيفة الوطنية.

واأ�ض����رت اجلمعية اإلى اأن م� تبثه القن�ة يوؤكد يوم� 
بع���د اآخر م���دى التزيي���ف االإعالم���ي امل�ض���تمر الأكرث من 
عقدين، وحم�والته� امل�ضبوهة لتفتيت مكون�ت �ضعوب 
املنطق���ة والتحري�ض عل���ى بث الفرقة ودع���م االإره�ب، 

وه���ي ال�ضي��ض���ة الت���ي ط�مل���� انتهجته���� اجلزي���رة منذ 
منت�ضف ت�ضعين�ت القرن امل��ض���ي، متج�هلة اأخالقي�ت 
العم���ل االإعالم���ي واملهني���ة ال�ض���حفية يف نق���ل اخل���رب 
والتحقق من م�ض����دره، وفربك���ة اأخب�ر م�ض���وهة تفتقد 

للم�ضداقية وتهدف لتحقيق اأغرا�ض م�ضبوهة.
و�ض���ددت اجلمعية عل���ى دعمه� الك�مل ل�ض���حيفة 

“النب�أ”، م�ضيدة ب�ضي��ضته� التحريرية ونهجه� الوطني.
كم� ن��ض���دت اجلمعية كل و�ض����ئل االإعالم الوطنية 
ب����رصورة احلذر مم� يح�ك يف الظالم �ض���د مملكة البحرين 
وحم�والت زعزعة اال�ضتقرار، موؤكدة اأنه� تعول على وعي 
املجتمع واجل�ضم ال�ض���حفي ب�ملوؤامرات التي حت�ك �ضد 

البحرين هي احل�ضن ال�ض�من الأمن وا�ضتقرار اململكة.

املن�مة - بن�: اأ�ض����د رئي����ض جمل�ض النواب اأحمد 
املال ب�لتوجيه�ت امللكية ال�ض����مية ال�ض�درة من لدن 
ع�هل البالد �ض����حب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 
خليفة، بت�ض���مني املب�لغ اخل��ضة ب�ضوؤون املواطنني 
يف جم����الت ع���دة، يف م����رصوع ق�نون امليزاني���ة الع�مة 
للدولة الذي تن�ق�ض���ه ال�ض���لطة الت�رصيعية مع ال�ضلطة 
التنفيذي���ة ح�لي����، والتي مل يتم اإدراجه���� يف امل�رصوع 
� من جاللة امللك، على توفري كل  بق�نون، وذلك حر�ضً
�ض���بل العي�ض الكرمي والدعم ال���الزم للمواطن، والتي 
توؤكد املت�بعة ال�ض����مية الكرمي���ة والرفيعة ملط�لب 

واحتي�ج�ت وتطلع�ت ال�ضعب البحريني.

واأع���رب رئي����ض جمل�ض الن���واب عن ب�لغ ال�ض���كر 
وعظي���م االمتن����ن على م� يبدي���ه جاللة املل���ك دائًم� 
واأب���دا، من رع�ية واهتم�م ل�ض���وؤون الوطن واملواطن، 
وتوجيه�ت���ه ال�ض����مية لل�ض���لطة الت�رصيعية وال�ض���لطة 
التنفيذي���ة، ب�لعمل واالإجن����ز والتع����ون الف�عل، مل� 
فيه خري و�ض����لح الوط���ن واملواطنني، م�ض���يف� “اأن 
التوجيه����ت امللكي���ة ال�ض����مية توؤكد حر����ض جاللته 
ب����أن تك���ون كل االأعم�ل وامل�ض����ريع من اأج���ل الوطن 
االإ����رصار  اأو  واملواطن���ني، و����رصورة ع���دم امل�ض�����ض 
مب�ض����لح املواط���ن، واأهمي���ة توف���ري ك�ف���ة احل�ج�ت 
واخلدم�ت والدعم امل�ضتمر، على الرغم من التحدي�ت 

دول  ت�ض���هده�  الت���ي  اال�ض���تثن�ئية  االقت�ض����دية 
املنطقة”.

واأك���د رئي����ض جمل����ض الن���واب اأن “توجيه����ت 
جالل���ة املل���ك اأثلجت �ض���دور املواطنني، و�ض���يكون 
له���� انعك��ض����ت اإيج�بية عل���ى اجلميع، واأن ال�ض���لطة 
الت�رصيعية وال�ض���لطة التنفيذية �ض���تعمالن على اإجن�ز 
���� منهم�  م�رصوع ق�ن���ون امليزانية يف اأ�رصع وقت، حر�ضً
على تنفي���ذ التوجيه�ت ال�ض����مية، و�ض���م�ن دميومة 
م�ض���رية التنمية ال�ض����ملة، يف ظل امل�رصوع االإ�ض���الحي 
وامل�ض���رية الدميقراطية بقي�دة جاللة امللك املفدى 

حفظه اهلل ورع�ه”. • اأحمد املال	



اإعداد: اأ�سامة املاجد
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        يف �إ�ض���افة مهمة ملجمل 
ما كتب عن �ل�ضاعر و�لباحث 
�لكبري �أحمد ر��ضد ثاين بعد 
خم�س �ض���نو�ت على رحيله 
�أ�ضدر �حتاد كتاب و�أدباء 

�لإم���ار�ت وبالتع���اون 
�لثقاف���ة  وز�رة  م���ع 
وتنمية �ملعرفة كتاباً 

للدكت���ور حم���د ب���ن �رص�ي 
�لأ�ض���تاذ يف ق�ض���م �لتاريخ و�لآثار يف 
كلية �لعل���وم �لإن�ض���انية و�لجتماعية 
يف جامع���ة �لإم���ار�ت بعن���و�ن "�أحم���د 
ر��ض���د ثاين بني �لتاري���خ و�لرت�ث – 
نقدية".  روؤي���ة 
ي����ت���������ض����م����ن 
�ل�������ك�������ت�������اب 
در�����������ض���������ات 
م��ت��ف��رق��ة ح��ول 
�لر�حل  كتبه  ما 
�أحمد ر��ضد ثاين.

�أ�ض���درت �لهيئ���ة �مل�رصية �لعامة 
للكتاب، فى �ضل�ضلة در��ضات �إن�ضانية 
كت���اب بعن���و�ن " �مل���ر�أة ف���ى م�رص... 
�لعقل �لن�ض���وى ف���ى مو�جهة �ملجتمع 

�لذكورى " ملاهر عبد�لعال �ل�ضبع.
ب�ضعى  �مل����ر�أة  ق�ضايا  ي��ت��ن��اول 
�أ�ضا�س  على  حتليل  تاأ�ضي�س  �إل���ى 
تف�ضري  �إلى  ترمى  وحماولة  �جتماعى 
�لفكرية  �لبنى 
م�رصى  ملجتمع 
وع���رب���ى و���ض��ف 
ب������اأن������ه ي��غ��ن 
كو�ضفه:  �ملر�أة 
ب����امل����ج����ت����م����ع 

�لذكورى.

�ض���در حديًث���ا ع���ن �ل���د�ر �لعربية 
للعلوم نا�رصون كتاب "و�ض���ف �لطبيعة 
يف �ض���عر حمم���د بن عل���ى �ل�ضنو�ض���ي" 
بالتعاون معنادي جاز�ن �لأدبي، للباحث 
عبد �لعزيز طيا�س. ي�ض���كل هذ� �لكتاب 
�ل�ض���عرية  �لتجرب���ة  يف  نقدي���ة  ق���ر�ءة 
لل�ضاعر �ل�ضعودي وتناول فيها �لباحث 
)و�ض���ف �لطبيعة( يف نتاج �ل�ض���اعر من 
جميع نو�حيها وهي مما �حتوته دو�وين 
�ل�ضاعر �خلم�ضة: "�لقالئد"، و"�لأغاريد"، 
و"�لأز�ه���ري"، و"�لينابي���ع"، و"نفح���ات 

�جلنوب". 
ي����������ب����������د�أ 
بتمهيد  �لكتاب 
عن حياة �ل�ضاعر 
�لأدب���ي  ونتاجه 
ومر�حله �لعلمية 

و�لعملية.

إصدارات
الثقافة التي تخاف على نفسها من هجمة قط 

الجيران… ثقافة فئران
نزار قباني

كلما احترم المهاجر ثقافته األصلية، 
انفتح على ثقافة البلد المضيف.

أمين معلوف

�أطلقت ر�بطة �لأدباء �لكويتية �لدورة �لثانية من “�أكادميية �لأدب” يف فرتة �ل�ضيف برعاية وز�رة �لدولة ل�ضوؤون 
�ل�ض���باب. وقال �لأمني �لعام لر�بطة �لأدباء �لكويتيني طالل �لرمي�ض���ي “�إن �لرغبة يف �ض���قل �ملو�هب �ل�ض���بابية يف 
�لكتابة �لإبد�عية هو �لهاج�س �لذي تهدف �إليه �لر�بطة من خالل تنظيمها للدورة �لثانية من دور�ت �أكادميية �لأدب”. 
وبني �أن �أكادميية �لأدب هي برنامج تدريبي مكثف موجه �إلى �ل�ض���باب بغية �ض���قل مهار�تهم �لأدبية وو�ض���ع �أرجلهم على طريق 
�لكتابة �لأدبية. وت�ض���مل �لدورة �لثانية من �لكادميية تنظيم 5 دور�ت متنوعة يف خمتلف �ض���نوف �لدب يقدمها باقة مميزة من 

�أ�ضاتذة �لأدب يف �لفرتة من 9 يوليو �جلاري حتى 10 �أغ�ضط�س �ملقبل.

�أناب حمافظ �لإ�ضكندرية حممد �ضلطان نائب �ملحافظ �ضعاد �خلويل، يف ��ضتقبال �لوفد �ل�ضيني 
برئا�ض���ة كوي يوينج نائب وزير �لدعاية يف �حلزب �ل�ض���يني �حلاكم، وبح�ض���ور قن�ضل عام جمهورية 
�ل�ض���ني �ل�ضعبية ت�ضون نان�ضان؛ يف �إطار تعزيز �لعالقات �مل�رصية �ل�ضينية عامة، وتوطيد �إتفاقيات 
�لتاآخي بني �ملدن �ل�ضينية و�لإ�ضكندرية وخا�ضة يف جمال �لتبادل �لثقايف، وكذ� �لتن�ضيق للحدث �لثقايف �ل�ضيني 
“معر�س ثقافة �لغرب �ل�ضيني- منطقة �ضينجيانغ” �لذي �ضيقام بالإ�ضكندرية يف �لفرتة من 10 - 16 من يوليو 

�جلاري.

متابعات

و��ض����تمرت �لدع����وة �إل����ى �إحي����اء �ض����وق عكاظ 
و�ملطالبة �إلى �إعادة جمده و�ضابق عهده، حتى كان 
ذلك يف عهد �مللك عبد�هلل بن عبد �لعزيز �آل �ضعود 
)رحم����ه �هلل( بع����د غياب ��ض����تمر ح����و�يل ” 1300″ 

�ضنة.
و�فتتح����ه نيابة ع����ن خادم �حلرم����ني �ل�رصيفني 
�مللك عب����د�هلل بن عبد�لعزيز )رحمه �هلل( م�ضت�ض����ار 
خادم �حلرمني �ل�رصيفني �أم����ري منطقة مكة �ملكرمة 
�ض����احب �ل�ض����مو �مللك����ي �لأم����ري خال����د �لفي�ض����ل، 
و��ض����تمر هذ� �مل�رصوع يف كل عام يظهر تطور�ً جديد 
يف فعالياته وينتظر �كتمال عنا�رص �ملدينة �لثقافية 

�ل�ضياحية ل�ضوق عكاظ .
ومنذ �نطالق����ة فعالياته ظل �لعطاء متو��ض����الً 
مكت�ض����ياً يف كل ع����ام حل����ة جدي����دة وروؤي����ة متميزة 
يقدم فيها مناذج متنوعة من �مل�ض����اركات و�لأفكار 
و�ل����روؤى �لتي تعك�����س حر�س �ململك����ة على تطوير 
فعاليات ه����ذا الن�ش����اط الثقايف الرتاث����ي واالرتقاء 

مبفهومه �حل�ضاري.
وتعد �ل����دورة �ل� 11 من �ض����وق ع����كاظ �لدورة 
�لأول����ى بعد �ض����دور �أم����ر خادم �حلرم����ني �ل�رصيفني 
�مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود بتويل �لهيئة 
�لعامة لل�ض����ياحة و�لرت�ث �لوطني م�ضوؤولية �لإ�رص�ف 
على �ضوق عكاظ بالتن�ضيق �لكامل مع �إمارة منطقة 
مك����ة �ملكرم����ة و�لأجه����زة �لتنفيذي����ة يف حمافظ����ة 

�لطائف .
و�ل����رت�ث  لل�ض����ياحة  �لعام����ة  �لهيئ����ة  و�أنه����ت 
�لوطني ��ض����تعد�د�تها �لرئي�ض����ية لإقامة �لدورة �ل� 

11 من �ضوق عكاظ �لتي �ضتنطلق.
وبد�أت �للجان �مل�ضرتكة منذ وقت مبكر عملها 
على �لأر�س باإ�رص�ف �لهيئة، مدعومة بجهد وم�ضاندة 
ميد�نية من �جلهات �حلكومية ويف مقدمتها حمافظة 
�لطائ����ف و�لأمان����ة وجامع����ة �لطائف وبقي����ة �ل�رصكاء 

�ل�ضرت�تيجيني من �لقطاع �حلكومي و�خلا�س .
و�ض����عت �لهيئ����ة �لعام����ة لل�ض����ياحة و�ل����رت�ث 
�لوطني بتوجيهات من �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمري 
�ض����لطان بن �ض����لمان بن عبد�لعزيز رئي�����س �لهيئة 
�لعام����ة لل�ض����ياحة و�ل����رت�ث �لوطني رئي�����س �للجنة 

�لإ�رص�فية �لعليا ل�ضوق عكاظ .
على �أن تكون دورة هذ� �لعام من �ل�ضوق دورة 
��ضتثنائية، حيث عملت على تنظيم عدد�ً من ور�س 
�لعمل �لتح�ض����ريية بالتعاون مع �ل�����رصكاء مبحافظة 
�لطائف، �ض����ملت خمتلف �لفئات من �مل�ض����تثمرين 
و�لإعالمي����ني و�مل�ض����ئولني يف �جله����ات �حلكومي����ة 

و�جلامعات و�ملو�طنني
و�أكد رئي�����س �لهيئة �لعامة لل�ض����ياحة و�لرت�ث 
�لوطن����ي �ض����احب �ل�ض����مو �مللك����ي �لأمري �ض����لطان 
بن �ض����لمان ب����ن عبد�لعزيز، �أن عكاظ 11 �ضي�ض����هد 
منظوم����ة تطويري����ة متكامل����ة ملوق����ع �ل�ض����وق �إلى 
جان����ب �لفعاليات �مل�ض����احبة، بتوجيه����ات ومتابعة 
من �ضاحب �ل�ض����مو �مللكي �لأمري خالد �لفي�ضل بن 
عبد�لعزيز م�ضت�ض����ار خادم �حلرم����ني �ل�رصيفني �أمري 
منطقة مكة �ملكرمة، ��ض����تكمالً للجهود �لتي بذلت 
م����ن �إمارة منطقة مك����ة �ملكرمة خالل �لن�ض����خ �لع�رص 

�ملا�ض����ية، و�لعمل ب�ض����ورة تكاملية ب����ني �جلهات 
�حلكومي����ة و�لقط����اع �خلا�س لتطوير ل�ض����وق عكاظ 

ليكون وجهة �ضياحية عاملية.
و�أعرب �لأمري �ض����لطان بن �ض����لمان عن تقديره 
للجه����ود �لكبرية ل�����رصكاء �لهيئة يف تنظيم �ل�ض����وق 
ويف مقدمته����م �إمارة منطقة مكة �ملكرمة، وحمافظة 
�لطائ����ف، و�لأمانة، وجامعة �لطائف، ووز�رة �لثقافة 

و�لإعالم.
�لأدب����ي  و�لن����ادي  عبد�لعزي����ز،  �ملل����ك  ود�رة 
بالطائ����ف، و�جلمعية �ل�ض����عودية للثقافة و�لفنون، 
وفروع وز�ر�ت �لنقل و�ل�ض����حة و�لزر�عة وموؤ�ض�ض����ة 
�لتدري����ب �لتقن����ي، و�ل�رصك����ة �ل�ض����عودية للكهرباء 

وغريها .
وب����ني �ض����مو رئي�����س �لهيئ����ة �لعامة لل�ض����ياحة 
و�ل����رت�ث �لوطن����ي �أن �لهيئ����ة ومن����ذ �أن ت�ض����لمت 
م�ض����وؤولية �لإ�رص�ف على �ض����وق عكاظ عملت جاهدة 
ملو��ض����لة �لبن����اء عل����ى �لإجناز�ت �لت����ي حتققت يف 
�ل�ض����وق يف �ل�ض����نو�ت �ل� 10 �ملا�ض����ية حتت �إ�رص�ف 
ومتابعة م�ضت�ض����ار خ����ادم �حلرم����ني �ل�رصيفني �أمري 
منطق����ة مكة �ملكرمة، مثمنا �ض����موه �جلهود �لكبرية 
�لتي قام بها �ضمو �لأمري خالد �لفي�ضل لإعادة �إحياء 

�ل�ضوق بعد �أن توقف لأكرث من 1300 عام، و�لتطور 
�لذي �ضهدته جو�ئز عكاظ يف كل ن�ضخة . 

و�أ�ض����ار �ض����موه �إلى �أن �لدورة �حلادية ع�رصة من 
�ض����وق عكاظ �ضت�ضهد �أكرث من 100 فعالية متنوعة 
حتاك����ي هوي����ة �ض����وق ع����كاظ �لثقافي����ة و�لرت�ثية 
و�لقت�ض����ادية، وتت�ض����من �لعديد من �لعنا�رص �لتي 
تعك�����س �حلياة �ليومية يف �ض����وق عكاظ، قادرة على 
مو�كبة �لإقب����ال �ملتز�يد من �ملو�طنني و�ملقيمني 

مما يوفر جتربة فريدة لز�ئر عكاظ.
�إ�ض����افة �إلى �مل�ض����ابقات و�لرحالت �ل�ض����ياحية 
وغريها من �لأن�ض����طة �لتي عملت �لهيئة و�رصكاوؤها 
عل����ى �أن تك����ون مب�ض����توى ه����ذ� �حلدث �ل�ض����ياحي 
�لثق����ايف �ملهم �لذي جتاوزت �أ�ض����د�وؤه �ململكة �إلى 

�لوطن �لعربي بح�ضب موقع “وئام” �للكرتوين.
يذكر �أن �للجنة �ملنظمة ل�ضوق عكاظ �أعلنت يف 
وقت �ضابق عن فعاليات و�أن�ضطة �ل�ضوق يف ن�ضخته 
�ل����� 11 ، حيث �ضي�ض����هد حف����ل �لفتتاح ه����ذ� �لعام 
�لعدي����د من �لعرو�س �مل�رصحية و�لثقافية تت�ض����من 
فق����ر�ت منوعة وممي����زة يف خيمة �مل�رصح �لرئي�ض����ي 
يتم �لعمل على جتهيزها مب�ضتوى عال من �لتنظيم 
و�لإخر�ج �ل����ذي يعتمد على �لإمت����اع �لب�رصي و�لأد�ء 

�حلركي و�ل�ضوتي.
كما تت�ض����من جادة عكاظ ع����دد�ً من �لفعاليات 
�لرت�ثي����ة و�لثقافي����ة و�لعرو�س �مل�رصحية، �إ�ض����افة 
�إلى فعاليات �حلرف و�ل�ضناعات �ليدوية، ومعر�س 
�ألو�ن عكاظ 2017، و�ضي�ض����هد �ل�ضوق �إقامة )10( 
ندو�ت ثقافية و)5( �أم�ضيات ثقافية لل�ضعر �لعربي 
�لف�ض����يح و )10( ور�����س عمل ثقافي����ة خم�س منها 
دولية وخم�س حملية، ومن �لفعاليات �أي�ضا معر�س 
�خل����ط �لعربي، وو�ح����ة �لفنون �لت�ض����كيلية، ومكتبة 
عكاظ �لثقافية، ومعر�س عكاظ للكتابات و�لنقو�س 
�لقدمية و�لإ�ض����المية، وفعالية خيمة �لر�وي وغريها 

من �لفعاليات .
�أعلن����ت �للجن����ة �لثقافي����ة �ملنظم����ة مل�ض����ابقة 
�لفنون �ل�ض����عبية ب�ض����وق عكاظ، �جل����دول �لنهائي 
للعرو�س �مل�ض����اركة يف م�ض����ابقتي �لفنون �ل�ضعبية 

للكبار و�ل�ضغار. 
وتنطل����ق �مل�ض����ابقة يف �لفرتة م����ن 18 �إلى 28 
�ض����و�ل �جل����اري، مب�ض����اركة 14 فرقة �ض����عبية؛ 10 
منه����ا للكب����ار، و4 لل�ض����غار، على �مل�����رصح �لرئي�س 
ب�ض����وق عكاظ، بو�ق����ع عر�ض����ني للفنون �ل�ض����عبية 
يومياً، �لأول بعد �ض����الة �ملغرب، و�لثاين بعد �ضالة 
�لع�ض����اء. و�أو�ض����ح م�رصف م�ض����ابقة �لفنون �ل�ضعبية 
ب�ض����وق عكاظ، �ل�ض����اعر خالد �حلارثي، �أن م�ض����ابقة 
هذ� �لع����ام تاأتي خمتلف����ة ومتنوعة عم����ا عهدناه يف 
�ل�ضنو�ت �ملا�ضية، حيث ت�ضارك فيها �ألو�ن �ضعبية 
خمتلفة من جميع مناطق �ململكة بعد �أن كانت هذه 
�مل�ضابقة حم�ضورًة مبحافظات منطقة مكة �ملكرمة، 
�إ�ضافة �إلى �إدر�ج م�ضابقة �لفنون �ل�ضعبية لل�ضغار 
يف دورته����ا �لأول����ى و�لهادفة �إلى تنمية وتر�ض����يخ 
�لهتمام مبوروث �لآباء و�لأجد�د يف نفو�س �لنا�ضئة، 
متمنياً جلميع �لفرق �مل�ضاركة �لتوفيق، وللجمهور 

�ل�ضتمتاع مبا �ضُيقدم من فعاليات .

يرسـخ المـوروث الثقـافـي والحضـاري العربـي

بمشاركة مجموعة كبيـرة من المثقفين واألدباء العرب 

“سوق عكاظ”
تنطلق فعاليات الدورة احلادية ع�شر من فعاليات �شوق عكاظ يوم 18 من �شهر �شوال اجلاري، 

وي�شتمر حتى ملدة 10 اأيام ، برعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

ومب�شاركة جمموعة كبرية من املثقفني والأدباء العرب، مبقر ال�شوق بالعرفاء �شرق الطائف.

اإل امتداد حلر�ص ولة الأمر  وحظي �شوق عكاظ باهتمام قادة هذا البلد املعطاء، وما ذلك 

منهم  اإمي��ان��اً  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  والأدب  وال��وع��ي  الثقافة  مب�شرية  يدفع  ما  كل  على 

بالقيمة الثقافية الريادية ل�شوق عكاظ وما ميكن اأن ميثله ال�شوق للحركة الثقافية والأدبية يف 

هذا الوطن. وتاأتي اأهمية �شوق عكاظ اليوم كونه ملتقى �شعرياً وفنياً وتاريخياً فريداً من نوعه، 

�شعود  اآل  امللك في�شل بن عبدالعزيز  وكان   ، والثقافة  الأدب  ب�شوؤون  واملهتمون  املثقفون  يق�شده 

)رحمه اهلل( اأول من اهتم بتعيني وحتديد مكان �شوق عكاظ عندما كلف عبدالوهاب عزام )رحمه 

اهلل( بزيارة املنطقة والتحقق من موقع ال�شوق واآثاره الباقية ، فقام باملهمة واألف كتابه املعروف 

بعنوان: “عكاظ”، وكان ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن فهد بن عبدالعزيز )رحمه اهلل( 

جهود يف الدعوة اإىل اإحياء �شوق عكاظ.
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ومضات

وعم����ت  املخ����اوف  ازدادت 
الهواج�س لدى كوكبة املتقاعدين 
الذي����ن ي�ستلم����ون ع����اوة حت�سني 
الع����ام  القطاع����ني  يف  املعي�س����ة 
واخلا�س، وذل����ك عندما �سمعوا ما 
ذكره رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية 
مبجل�����س ال�س����ورى خ����ال االجتماع 
احلكوم����ة  ب����ني  االأول  امل�س����رك 
واأع�س����اء اللجنة ب����اأن هناك توجها 
خلف�����س االعتم����ادات املر�س����ودة 
واحت�س����اب  االجتماع����ي  لل�سم����ان 
عاوة املتقاعدي����ن �سمن معادلة 
الغاء،  الدخ����ل وا�ستحقاق ع����اوة 
والتوافق لتقدير مبلغ 700 دينار 

ك�سقف اأعلى للم�ستحقني.
وعام����ة  االأم����ر  يف  املح����ر 
اال�ستفهام الكب����رة “لي�س بع�س 
اأع�س����اء جمل�����س ال�س����ورى رايحني 
ورادي����ن” عل����ى ق����وت املتقاع����د 
ومل����اذا الهرولة نحو ه����ذا االجتاه 
وحماولة حرمانه من هذا املكت�سب 
اأف����راد  والت�سيي����ق علي����ه وعل����ى 
هن����اك  ذات����ه  الوق����ت  يف  اأ�رست����ه 
“لوالب” كث����رة ت�ستنزف وتهدر 
�أمو�ال طائل����ة “حمد يقدر �أيوطوط 
�سوبه����ا اأو يذكر �س����ي عنها وهي 
معروف����ة و�ل�شم�س طالع����ة و�لكل 

ي�سوف”؟ 
تل����ك  ت����داول  وبع����د  الي����وم 
االأخباراملحزن����ة بالن�سبة للمتقاعد 
البحرين����ي املطلوب اإق����رار م�رسوع 
قان����ون امليزاني����ة العام����ة للدولة 
باملكت�سب����ات  امل�سا�����س  دون 
وع�شاك����م  للمو�ط����ن.  �لرئي�ش����ة 

عالقوة.

 “رايحين ورادين 
على المتقاعد”

إيران في انتظار 
البديل الديمقراطي

ال�س���ك يف اأن ال�سعب االإيراين بل �سعوب 
املنطق���ة والع���امل رحبت بحرارة مب���ا اأعلنته 
قائ���دة ال�سعب االإي���راين الإي���ران امل�ستقبل 
من خطوط عري�شة من �أج���ل بناء �لبلد �لذي 
خربه نظ���ام امل���ايل ب�سيا�سات���ه امل�سبوهة 
الفا�سل���ة، اإي���ران امل�ستقب���ل وم���ا بعد هذا 
النظ���ام امل�ستب���د �ستعيد بناءه���ا من جديد 
املقاوم���ة االإيراني���ة الت���ي ت�س���كل البدي���ل 
�لدميقر�ط���ي �لقائم �لذي يعت���ز به �ل�شعب 
االإيراين وتهفو القلوب وامل�ساعر �سوبه ملا 
حمل���ه ويحمله من اأف���كار ومبادئ وروؤى نرة 

الإيران امل�ستقبل.
ال�سع���ب االإي���راين عان���ى على ي���د نظام 
دموي قروو�سطائي معاد لكل ما هو اإن�ساين 
وح�س���اري، وينتظ���ر ب�سغ���ف ذل���ك الي���وم 
املجيد ال���ذي �ست�رسق فيه على اإيران �سم�س 
احلرية وحتمل ال�سيدة م���رمي رجوي، رئي�سة 

اجلمهوري���ة املنتخب���ة م���ن جان���ب املقاومة 
االإيراني���ة راية اإيران احلرة م���ن دون فا�سية 
ديني���ة ومن دون امل���ايل الدمويني القتلة، 
وم���ا اأعلنته اأمام اأكرث من 100 األف اإيراين يف 
جتمع 1 مت���وز 2017 يف باري�س واأمام العامل 
كله م���ن مبادئ واأف���كار وروؤى ب�س���اأن اإيران 
امل�ستقبل كما يطم���ح ال�سعب االإيراين وكما 

ترغب املقاومة االإيرانية.
احللم الذي كان ي���راود ال�سعب االإيراين 
ط���و�ل �أكرث م���ن ثالثة عق���ود ون�شف �لعقد 
حت���ت ظل حك���م الفا�سي���ة الديني���ة، اأعلنت 
ال�سي���دة رجوي اأنه �سوف ي�سب���ح اأمرا واقعا 
عندم���ا اأكدت على ل�س���ان املقاومة االإيرانية 
اأن: “اعتقادن���ا الرا�س���خ باأ�س���وات ال�سع���ب 
و�النتخابات �ل�شعبية �حل���رة، و�إمياننا مببد�أ 
ف�س���ل الدي���ن ع���ن الدول���ة وحر�سن���ا على 
م�ساركة ن�سطة ومت�ساوية للن�ساء يف القيادة 

ال�سيا�سي���ة للمجتم���ع، ودفاعن���ا ع���ن احلكم 
�لذ�ت���ي ملختلف �الأق���و�م يف �إي���ر�ن يف �إطار 
�ل�شيادة �لوطنية، و�لطموحات �لدميقر�طية 
الأبن���اء �سعبن���ا يف اإي���ران امل�ستقب���ل، كله���ا 
ت�س���كل عنا����رس مهم���ة لق���درة ه���ذا البديل 
�لدميقر�ط���ي”، وال غرو من اأن هذه املبادئ 
واالأفكار التي اأعلنتها اإمنا هي نتاج وخا�سة 
ن�سال مري���ر امتد الأكرث م���ن 38 عاما، وهي 
املخ���رج االأ�س���ح واالأمث���ل الإي���ران منوذجية 
تط���وي لاأب���د ال�سفح���ة ال�س���وداء املظلمة 

لنظام املايل.
املنطق���ة  و�سع���وب  االإي���راين  ال�سع���ب 
والع���امل �س���ارت على بين���ة ودراية مبختلف 
جوان���ب امل�سه���د االإي���راين ملرحل���ة م���ا بعد 
�شق���وط نظام �مل���اليل، و�شيتحق���ق بف�شل 
ذلك ال�سام واالأمن واال�ستقرار احلقيقي يف 

اإيران واملنطقة والعامل. “احلوار”.

فالح هادي الجنابي 

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

املقرح ال���ذي تقدم به ثاثة من 
الن���واب الإن�س���اء �رسكة حكومي���ة تتبع 
هيئة تنظيم �س���وق العمل ال�ستقدام 
خ���دم �ملنازل مل يكن موفقا بل ميكن 
القول اإنه غر مدرو�س كونه يتعار�س 
يف االأ�سا����س م���ع دور الهيئ���ة وخارج 
مهامه���ا، فاإن�س���اء ال����رسكات التجارية 
ال يقع �سم���ن اخت�سا�ساتها االأ�سلية 

املتمثلة يف الرقابة.
غ���اب  مل���اذا  اأدري  ال  حقيق���ة   
عن اأذه���ان ال�س���ادة الن���واب مقدمي 
املق���رح اأّن دور هيئ���ة �س���وق العمل 
هو ر�سم ال�سيا�س���ات واالإ�رساف عليها 
- كما اأو�سحت الهيئة – ال اأن تتحول 
اإلى ممار�سة دور جتاري، اخت�سا�سات 
ال���وزارات حم���ددة ح�س���ب القوان���ني 
والت�رسيعات ال فر�س اأحكام بتاأ�سي�س 

�رسكات جتارية.
االأي���دي  ا�ستق���دام  احت���كار  اإّن 
العاملة يلغي اأي دور للقطاع اخلا�س 
ويفاقم حجم البطال���ة وهذا يتعار�س 
متام���ا م���ع �سيا�س���ة الدول���ة يف جعل 
القط���اع اخلا����س املح���رك االأ�سا�سي 
اململك���ة،  يف  االقت�س���ادي  للنم���و 
ومعاجل���ة م�س���اكل مكات���ب ا�ستقدام 
اخل���دم ال يك���ون باإلغ���اء دوره���ا م���ن 
الوج���ود نظرا مل���ا يرتب عل���ى االأمر 
م���ن اآث���ار بالغ���ة اخلط���ورة عل���ى اأحد 
القطاع���ات التجارية يف اململكة وعلى 
�القت�ش���اد �لوطني الأنه���ا تعترب جزء� 
م���ن القط���اع اخلا����س الذي يج���ب اأن 
تكر�س اجلهود للنهو�س به وباالأخ�س 
يف هذه الظروف ال�سعبة التي متر بها 
املنطق���ة والتي تلقي ظالها القامتة 

على كل القطاعات االقت�سادية.
ال���ذي ف���ات الن���واب اأّن “ال�رسكة 
الت���ي �ستحتكر ا�ستقدام  امل�ساهمة” 
فاإّنه���ا  وبالت���ايل  املنزلي���ة  العمال���ة 
�ستلغ���ي مب���داأ املناف�سة يف ح���ني اأّن 
املعم���ول به حاليا واخلا�سع يف م�ساألة 
اخل���دم يت���م وف���ق العر����س والطلب 
واملناف�س���ة وه���ذا ي�س���ب يف �سال���ح 

�ملو�طن بكل تاأكيد. 
قد تكون الدوافع التي اأملت على 
االإخوة النواب اأ�سحاب املقرح - كما 
ج���اءت يف رّد جلنة اخلدم���ات النيابية 
- “�س���د املج���ال اأم���ام م���ن ت�سول له 
نف�س���ه االجتار باالأ�سخا�س” وال اأعتقد 
اأّن هن���اك من يعر����س على مثل هذا 
– ولك���ّن  النبي���ل  االإن�س���اين  التوج���ه 
ه���ذا ال يكون اإالّ من خ���ال الت�رسيعات 
الت���ي تخ�س منع االجت���ار باالأ�سخا�س 
ومراقب���ة مكات���ب اال�ستق���دام ولي�س 
من خال احت���كار اال�ستقدام يف �رسكة 

م�ساهمة.

 االحتكار ليس حاًل 
يا نواب

فاتن حمزة
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@gmail.com

رؤية مغايرة

خف���ر  قي���ادة  دوري���ات  متكن���ت 
�ل�شو�حل من �إحباط تهريب كمية كبرية 
م���ن �ملو�د �ملخ���درة، عن طري���ق �لبحر، 
م�سدرها اإي���ران، وتقدر قيمتها بحوايل 
248 األ���ف دينار بحرين���ي، ومت القب�س 
عل���ى �سخ�س���ني بحريني���ني كان���ا على 
م���ن �لق���ارب �مل�شبوط حي���ث متكنت 

الدوريات من مطاردته وتطويقه.
 بف�س���ل التوجيه���ات الت���ي متن���ح 
االأجه���زة االأمني���ة �ساحي���ات وم�ساح���ة 
دفاعي���ة اأكرب تكلل���ت العمليات االأمنية 

موؤخ���راً بالنجاح، مراح���ل تطوير م�ستوى 
كل  عل���ى  ال�سواح���ل  خف���ر  من�سوب���ي 
االأ�سع���دة اأ�سبحت ملحوظ���ة بعد توايل 
النجاح���ات يف الك�س���ف ع���ن االإرهابيني 
واملتجاوزي���ن للقان���ون العابري���ن عرب 
البحري���ن،  ململك���ة  االإقليمي���ة  املي���اه 
ومتابع���ة  ا�ستجاب���ة  و�رسع���ة  �سيط���رة 
م�ستمرة ومراقبة فاعل���ة لتاأمني �سامة 
مرتادي البحر والت�سدي جلرائم الت�سلل 
والتهريب، اإمكانات ب�رسية مل تتوان عن 

العطاء وتاأدية دورها على اأكمل وجه.

الظروف واملتغ���رات جتربنا اليوم 
على ت�سديد العقوب���ات واتخاذ اأ�سلوب 
�سارم يف التعامل مع املهربني والعماء، 
وكف���اءة رجالنا البوا�سل اأثبتت جدارتها 

يف مواجهتهم.
كل ال�سكر لوزير الداخلية واالأجهزة 
وم�ساعيه���م  جهوده���م  عل���ى  االأمني���ة 
الدائم���ة حلف���ظ اأم���ن مملك���ة البحري���ن 
وتوف���ر احلماي���ة ل�سواحله���ا ومياهها، 
براعتهم ويقظتهم مكنتهم من حتقيق 
�لنج���اح يف عملياته���م و�إحب���اط تهريب 

كمي���ات كب���رة م���ن امل���واد املخ���درة 
اإل���ى الب���اد، عمليات له���ا دالالت توؤكد 
امل�ست���وى الرفي���ع املتف���وق يف تعقب 

�جلرمية و�ملجرمني. 
عزمي���ة و�ش���رب وثبات، ه���ذه �الأمور 
مكنته���م م���ن حمارب���ة م���ن ت�س���ول ل���ه 
نف�شه �لغدر بالوط���ن و�خليانة و�الإ�رض�ر 
باملو�طن ب���ر�ً �أو بحر�ً، رج���ال �شاهرون 
حلفظ �أمننا و��شتق���ر�ر �لوطن، حفظهم 
اهلل م���ن كل ����رس وثبتهم و�س���دد رميهم 

ون�رضهم على �أعد�ء �لوطن و�لدين.

تعقب المصادر اإليرانية 
ويقظة خفر السواحل

رحلوا عن الدنيا، لكنهم اأحياء بيننا، 
باق���ون بذكراه���م احل�سن���ة، والدرو����س 
الطيبة التي علمونا اإياها... فقدت عائلة 
ال�سيخ �سالح عموَده���ا وعميدها، جدي 
جا�ش���م بن يو�شف �ل�شي���خ �شالح طيب 
�هلل ثر�ه، �لذي ك�شب �لقلوب بب�شاطته 
اجلمي���ع”،  م���ع  التعام���ل  يف  و”حنيت���ه 
وم�ساندته���م  باأهميته���م،  واإ�سعاره���م 
يف ال����رس قبل العل���ن، واإخا�سه يف العمل 

اخلري.
عل���ى امل�ستوى ال�سخ�سي، كان دعم 
جدي يل ومازال ال����رس يف اإجنازي العديد 
م���ن االأمور بع���د اهلل تعالى، م���ن اأهمها 
التح�سيل العلمي، حيث رافقني بنف�سه 

)ث���م والدي( يف ف���رة ت�سجيلي بجامعة 
ال�سارق���ة ع���ام 1999، دون اأن اأن�س���ى 
ف�سل جدتي عاي�سة بنت �سالح ووالدي 
اأحمد بن قا�سم وعم���ي حافظ بن قا�سم 

�أطال �هلل عمرهم، و�لو�لدة رحمها �هلل.
�سي���د التوا�سل االجتماع���ي: جا�سم 
ال�سي���خ �سالح هو �سيدن���ا واأ�ستاذنا يف 
فنون التوا�سل مع اأ�رسته واأ�سدقائه، مع 
م���ن يعرفه يف املجال����س التي داأب على 
زيارته���ا با انقطاع، وم���ع من ال يعرفه، 
فكان ح���ني يزور مري�س���اً يف م�ست�سفى 
يعرج على من حوله، دون �سابق معرفة، 
ال يه���م �إن كان م�شن���اً �أم �شاباً �أم طفالً، 
وال يهتم بطائفته اأو دينه، ملقياً التحية 

وال�سوؤال ومت�رسعاً اإل���ى اهلل اأن ي�سفيه، 
وه���ي ع���ادة جميل���ة اأمتن���ى اأن نتقنها 

ونورثها اإلى اأجيالنا.
اهلل  رحم���ه  كان  الن�سيح���ة:  فن���ون 
اأ�ستاذا يف اأحد الفنون االإن�سانية املهمة، 
ن�سائح���ه  فكان���ت  الن�سيح���ة،  اأق�س���د 
الفي�س���ل يف حتديد م�سار حياتي، بنربة 
اأبوية �سادق���ة، من �سمي���م القلب اإلى 
�سميم القلب، ال اإكراه وال لوم وال �سغط، 
بل ن�سيحة مرك���زة خمت�رسة تلف وتدور 
يف الوجدان حتى ت�ستقر مطمئنة، مبنيًة 
على حكم���ة وخ���ربة، م�شبع���ًة بالعاطفة 
وال�س���دق، اأثره���ا اأكرب م���ن األف جملد. 
ف���اإذ� مل �أطبق ن�شيحت���ه الأي �شبب فلم 

يك���ن ذلك على �الإطالق يزعجه، ال بكلمة 
عتاب وال باإمي���اءة �شيق، بل يتمنى لك 

التوفيق يف قرارك، ويقف معك. 
مواق���ف ذات ع���رب: مواق���ف جا�س���م 
ال�سي���ح �سالح ع�سية عل���ى احل�رس، غر 
اأنن���ي ق���د اأنقل م���ا مل يتناقل���ه ويكتبه 
النا�س، ومنها اأنه �ساهم يف توظيف اأحد 
ال�سب���اب يف وظيف���ة مرموق���ة تتنا�سب 
م���ع موؤهات���ه يف جهة خا�س���ة، ومن باب 
تق���دمي ال�سكر فق���د توجه ال�س���اب اإلى 
جدي يف دكان���ه “متجر ال�سي���خ” ب�سوق 
املنام���ة حاماً هدية، وم���ا كان من جدي 
اإال اأن رف�س ا�ستامها رف�ساً باتاً كي ال 

ُيعترب �سعيه تف�ساً اأو منة

طي���ب  و�لدت���ي  ع���الج  رحل���ة  ويف 
اهلل ثراه���ا، مل يهت���م جدي بك���رَب �سنه، 
فتوجهن���ا مبعيت���ه اإل���ى مدين���ة جده يف 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة بحثاً عن 
العاج ومعن���ا زوجة عمي ح�س���ن ال�سيخ 
)اأم عبداحلميد(، ف���كان جدي رحمه اهلل 
اأن�سطن���ا واأكرثنا ح�س���وراً ذهنياً ودعماً 
لوالدت���ي، وكان اأك���رث من بك���ى عليها 

حني انتقلت روحها اإلى بارئها.
�سكراً لك جدي... �سكراً لكل من اأحب 
ج���دي، رحم اهلل موتانا وموتاكم، وع�سى 

اأن يجمعنا بهم يف جنات النعيم.

مدرسة جاسم الشيخ صالح
@MusabBH مصعب الشيخ صالح



 تراجع “اخلام الأمريكي” 
عن 45 دولرا للربميل

لندن - رويرتز: تراجعت اأ�سعار النفط اأكرث من 2% 
اأم�ض مع انخفا�ض العقود الآجلة للخام الأمريكي عن 45 
دولرا للربميل بفعل اأنباء زيادة اإنتاج الوليات املتحدة 
وعقب تقارير �سابقة بارتفاع اإنتاج اأوبك اأي�سا اإلى اأعلى 
م�س���توياته للع���ام 2017. وكان���ت العق���ود الآجلة خلام 
القيا�ض العاملي برنت منخف�سة 1.07 دولر مبا يعادل 
2.2 % اإل���ى 47.04 دولر للربمي���ل بع���د اأن نزلت اإلى 
46.75 دولر وهو اأ�سعف م�ستوى له يف اأكرث من اأ�سبوع. 
وهبطت عقود اخلام الأمريكي غرب تك�س���ا�ض الو�س���يط 

1.12 دولر اأو 2.5 % اإلى 44.40 دولر للربميل.

الدولر ي�سعد مقابل الني وي�ستقر اأمام اليورو
لندن - رويرتز: �سجل الدولر اأعلى م�ستوياته يف �سبعة اأ�سابيع مقابل الني اأم�ض بعد اأن 
زاد بنك اليابان املركزي م�س���رتياته من ال�س���ندات احلكومية ليتو�سع يف التي�سري النقدي يف 

وقت تتجه فيه البنوك املركزية الرئي�سة الأخرى �سوب الت�سديد.
وحترك���ت معظ���م العمالت يف نطاقات �س���يقة قبيل بيان���ات الوظائ���ف الأمريكية التي 

ت�سدر يف وقت متاأخر.
وارتفع الدولر ن�سفا باملئة مقابل العملة اليابانية لي�سجل 113.835 ين يف اأقوى �سعر 

له منذ 16 مايو.
وقال بنك اليابان اإنه �سي�سرتي قدرا غري حمدود من ال�سندات مع �سعيه لكبح جماح اأ�سعار 

الفائدة املحلية التي �سهدت ارتفاعا بفعل تراجع اأ�سعار ال�سندات بالأ�سواق املتقدمة.
وا�ستقر اليورو عند 1.1420 دولر غري بعيد بذلك عن اأعلى �سعر يف 14 �سهرا 1.1445 

دولر الذي لم�سه الأ�سبوع املا�سي.
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اقتصاد
ال�����س��ائ��غ: مي��ك��ن ت��اأج��ي��ل امل�����س��اري��ع ال���راأ����ض م��ال��ي��ة ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع��ن��د التق�سف

“الأ�شغال” تنفذ 32 م�رشوعا بـ 124 مليون دينار يف 2017 و2018
58.9 % مر�سودة مل�ساريع الوزارة امل�ستمرة وقيد التنفيذ

واأ�س���افت مت ر�س���د 38 مليون دينار 
�سمن امل�س���اريع امل�س���تمرة للطرق )19 
ملي���ون دين���ار للع���ام 2017 وذات الرقم 
يف الع���ام 2018(، تت���وزع ه���ذه امليزانية 
بني �س���يانة الط���رق ب� 16 ملي���ون دينار 
للعام���ني، وفت���ح ال�س���وارع يف املناط���ق 
اجلدي���دة ب� 10 مالي���ني دينار، و6 ماليني 
دينار لنظام حت�سني ال�سوارع، و6 ماليني 

دينار لتطوير �سبكة الطرق بالقرى.
وج���اءت يف املرك���ز الثال���ث، ووفق���ا 
حي���ث  م���ن  وال�س���يانة  البن���اء  لل���وزارة، 
امليزانية املر�سودة للم�ساريع امل�ستمرة 
مببل���غ 8 ماليني دينار ل�س���يانة ممتلكات 
الدول���ة )4 مالي���ني دين���ار للع���ام 2017 

ورقم مماثل يف العام 2018(.
وك�س���فت الوزارة ع���ن اأنها تعمل على 
24 م�رشوًع���ا قي���د التنفي���ذ جمموعها 36 
ملي���ون دين���ار، اأبرزه���ا م�س���اريع الط���رق 
26.5 ملي���ون  مبيزاني���ة مر�س���ودة نح���و 
دين���ار )قراب���ة 11.8 مليون دين���ار للعام 
2017 و14.7 مليون دينار للعام 2018(، 
وقال���ت اإن ه���ذه امل�س���اريع اأهمها تطوير 
ال�س���وارع الرئي�س���ة الت���ي ر�س���دت له���ا 
ميزانية بنح���و 8.7 مليون دين���ار، و3.98 
مليون دين���ار لتقاطع )األب���ا/ نويدرات(، 
و2.9 مليون دينار لتعوي�س���ات الأرا�سي 
/ الطرق، و2.336 ملي���ون دينار لتطوير 
�س���ارع امللك في�س���ل، و2.2 مليون دينار 
للخطة الإ�س���رتاتيجية ل�سبكات الطرق. اأما 
امل�ساريع الأخرى للطرق، فتم ر�سد مبالغ 

لها دون مليوين دينار.
وجاء يف املرتبة الثانية م�ساريع ال�رشف 
ال�سحي نحو 8.2 مليون دينار )قرابة 3.6 
مليون دين���ار للع���ام 2017 و4.6 مليون 
دينار للعام 2018(، وذكرت اأن اأهم هذه 
امل�س���اريع اأعم���ال تاأهي���ل �س���بكة ال�رشف 
ال�س���حي التي ر�س���دت لها ميزانية بنحو 
3.6 ملي���ون دين���ار، و2.6 ملي���ون دين���ار 
ملحط���ات املعاجل���ة، و1.7 ملي���ون دينار 
جله���از ال����رشف ال�س���حي ملنطق���ة الرفاع 
ال�رشق���ي. اأم���ا امل�س���اريع الأخ���رى لل�رشف 
ال�س���حي، فتم ر�س���د مبالغ لها ترتاوح ما 

بني 27 و228 األف دينار.
البن���اء  الثال���ث  املرك���ز  يف  وج���اءت 
وال�س���يانة من حيث امليزانية املر�سودة 
للم�ساريع قيد التنفيذ مببلغ 1.25 مليون 
دين���ار )603 اآلف دين���ار للع���ام 2017، 
و647 األ���ف دين���ار لع���ام 2018(، وقالت 
اإن اأه���م ه���ذه امل�س���اريع اأنظم���ة تقني���ة 
املعلوم���ات الت���ي ر�س���دت له���ا ميزانية 
بقيم���ة 500 األ���ف دين���ار. اأما امل�س���اريع 
الأخرى فتم ر�سد مبالغ لها ترتاوح ما بني 

3 و380 األف دينار.
املر�س���ودة  امليزاني���ة  وبخ�س���و�ض 
اأو�س���ح املحل���ل القت�س���ادي،  لل���وزارة، 
رئي�ض جمعية القت�ساديني جعفر ال�سائغ 
ل� “البالد” اأن هذه امليزانية مت تق�سيمها 
التي  للم�س���اريع املتك���ررة )امل�س���تمرة( 
لي�ض بالإمكان ال�ستغناء عنها، وامل�ساريع 
الراأ����ض مالية )قيد التنفي���ذ( التي يعنى 

بها م�س���اريع البني���ة التحتي���ة، اإذ اإن هذه 
امل�س���اريع بالإمكان تاأجيلها على �س���بيل 
املث���ال تاأجي���ل تنفي���ذ م�رشوع اإل���ى العام 
املقب���ل، مبيًنا اأنه عند حدوث تق�س���ف يف 
امليزانية يتم تقلي�ض ميزانية امل�س���اريع 
الراأ����ض مالية على �س���بيل املثال بدل من 
تنفيذ 10 مدار����ض يتم تنفيذ 5 مدار�ض، 
وبدل من اإن�ساء 20 �سارًعا ينفذ 10 فقط، 
ولذلك فاإن القت�س���اديني ي���رون اأنه عند 
التق�سف يتم الت�سحية باأ�سياء ثمينة مثل 

م�ساريع تعنى بامل�ستقبل.
واأو�س���ح ال�س���ائغ اأن اأول املت�رشرين 
القت�س���ادية  والق���درة  امل�س���تقبل  ه���و 
على الإنتاج وال�س���تيعاب، فبتاأجيل هذه 
امل�ساريع �س���يت�رشر القت�ساد واملجتمع، 

وتتاأخر الكثري من عنا�رش الإنتاج.
وب�س���وؤاله عن تركيز ميزاني���ة الوزارة 
عل���ى اأولوي���ات امل�س���اريع، قال ال�س���ائغ 
اإن الأولوي���ات كث���رية، لك���ن طاملا تبنت 
الدولة �سيا�سة تقلي�ض امل�رشوفات بقدر 
الإمكان، لكن اأف�س���ل الأولويات بحيث ل 
يتم اإي�س���ال امل�رشوفات الراأ�ض مالية اإلى 
�سفر، فتم تقلي�ض العديد من الأولويات 
وتاأجي���ل بع�س���ها اإلى امليزاني���ة املقبلة، 
والبع����ض الآخر تاأجل حتى ترتفع اأ�س���عار 

النفط ويتح�سن الو�سع املايل للدولة.
واأكد ال�س���ائغ اأنه طامل���ا تبنت الدولة 
م���ن  الكث���ري  ف���اإن  تق�س���فية،  �سيا�س���ة 
الأولويات َقل�ست وعدم وجود م�ستجدات 
على امل�رشوفات املتك���ررة - التي زادت 
بن�سبة ب�س���يطة وحاولت الدولة تقلي�سها 
قدر الإمكان، اإ�سافة اإلى تغيري الكثري من 

امل�رشوف���ات الراأ�ض مالية وم�س���اريع مثل 
ال�س���وارع واملدار�ض والتعلي���م وتاأجيلها 

اإلى امليزانية املقبلة، والتي تليها.
وراأى ال�س���ائغ اأن امل�ساريع امل�ستمرة 
وقي���د التنفي���ذ ت�س���اهم يف بن���اء القاعدة 
الإنتاجي���ة وتعزز م���ن القدرة التناف�س���ية 
للدول���ة، اإذ اإن الدول���ة حتتاج با�س���تمرار 
م�س���اريع البني���ة التحتية التي ت�س���اهم يف 
جذب ال�س���تثمارات وا�س���تقطاب املحلية 
واالأجنبية، كما تعزز الن�ص���اط االقت�صادي 
ال���ذي من املمكن زيادة حجمه عند اهتمام 
الدولة مب�س���اريع البنية التحتية ودعمها، 
اأم���ا اإذا خف�س���ت الدولة الدع���م فاإن حجم 
الن�ص���اط االقت�صادي �ص���يتقل�ص بالن�صبة 
التي قل�س���ت بها دعمها مل�س���اريع البنية 

التحتية.
وراأى اخلبري القت�سادي اأن امل�ساريع 
تدعم الن�صاط االقت�صادي، وتعزز من قدرة 
القت�س���اد على ا�س���تقطاب ال�ستثمارات 

واحلركة التجارية ودوران راأ�ض املال.
وعن امليزانيات املر�سودة للم�ساريع 
امل�س���تمرة وقيد التنفيذ، اأو�سح ال�سائغ 
اأن تاأجيل املبالغ مل�ساريع ال�رشف ال�سحي 
قد يوؤثر على القطاع العقاري؛ لأن الكثري 
م���ن املناط���ق لي����ض به���ا �رشف �س���حي، 
وي�س���مل هذا املناطق ال�س���ناعية التي ل 
يتوفر فيها �رشف �س���حي، وبالتايل لي�ض 
هنالك خدمات �سحية وعدم توفرها لكثري 
من ال�س���كان، وبالتايل �س���يكون لها تاأثري 

على منو الكثري من القطاعات.
واأ�س���ار اإلى اأن الدولة حتتاج م�س���اريع 
للط���رق، فالكث���ري من املناط���ق ل تتوفر 

فيها �سوارع، لذلك فيجب توفري ال�سوارع 
لهذه املناطق لتن�س���يط القطاع العقاري 
والتج���اري، وان�س���ياب احلرك���ة التجاري���ة 
واحلرك���ة ال�س���ياحية، م�س���رًيا اإل���ى تاأجيل 

العديد من م�ساريع الطرق مثل اجل�سور.
الط���رق  م�س���اريع  اأن  ال�س���ائغ  واأك���د 
مث���ل تقاط���ع األب���ا/ النويدرات، و�س���ارع 
امللك في�س���ل �سيوؤدي اإلى نتائج اإيجابية 
عل���ى القطاع���ات التجاري���ة وال�س���ناعية 
والقت�سادية وال�سياحية، وهذه تعترب من 

اأف�سل الأولويات.
واختت����م حديثه بالق����ول اإن القرتا�ض 
من اأج����ل امل�س����اريع التنموية )امل�س����اريع 
الراأ�����ض مالية( لي�����ض عيًبا ولي�����ض له �رشر 
على القت�س����اد، واإمنا ل����ه اإيجابيات كثرية 
على القت�س����اد، فهذه امل�ساريع تعزز من 
الن�صاط االقت�ص����ادي، ومن حجم االقت�صاد 
ككل، والعك�����ض �س����حيح، تاأجيل مثل هذه 
امل�ساريع �سيوؤدي اإلى �رشر اقت�سادي، ول 
يدعم من عجلة النمو والتنمية القت�سادية.

مشاريع قيد التنفيذ
اعتماد 2018اعتماد 2017

دينار

البناء والصيانة 
200,000180,000نظام إدارة األصول الثابتة

200,000167,000الخدمات االستشارية

3,0000مشاريع متفرقة

200,000300,000أنظمة تقنية المعلومات

الطرق
1,400,0001,500,000تعويضات األراضي / الطرق

600,000900,000الحلول الهندسية لحوادث المرور

1,100,0001,100,000الخطة االستراتيجية لشبكات الطرق

3,685,0005,000,000تطوير الشوارع الرئيسية

700,000900,000الدراسات الرئيسية للطرق

1,711,000625,000تطوير شارع الملك فيصل

1,200,0002,780,000تقاطع ألبا / نويدرات

050,000طريق 23 - توبلي

10,00020,000طريق 5 - مدينة عيسى

100,000150,000شارع حوار - من عسكر إلى جو

700,000850,000الطريق الدائري في الجفير

200,000200,000الطريق الدائري في المحرق - المرحلة 1

160,000300,000الطريق المؤدي إلى المدينة الشمالية

250,000350,000الطريق المؤدي إلى البسيتين

الصرف الصحي
800,000900,000جهاز الصرف الصحي لمنطقة الرفاع الشرقي

1,580,0002,000,000أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي

74,0000مياه المجاري المعالجة - المرحلة 2

1,000,0001,600,000محطات المعالجة

100,000128,000شبكة الصرف الصحي بالمحرق

27,0000المحافظة على خليج توبلي

مشاريع مستمرة
اعتماد 2018اعتماد 2017

دينار

البناء والصيانة 
4,000,0004,000,000صيانة ممتلكات الدولة

الطرق
8,000,0008,000,000صيانة الطرق

5,000,0005,000,000فتح الشوارع في المناطق الجديدة

3,000,0003,000,000نظام تحسين الشوارع

3,000,0003,000,000تطوير شبكة الطرق بالقرى

الصرف الصحي

5,000,0005,000,000أعمال تصريف مياه األمطار والخدمات

8,000,0008,000,000جهاز الصرف الصحي

8,000,0008,000,000صيانة وتشغيل جهاز الصرف الصحي

يف  تنفذ  �أنها  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلديات  و���ش���ؤون  �لأ�شغال  وز�رة  ذك��رت 

دينار،  ملي�ن   124 م�شروًعا، مبيز�نية مر�ش�دة   32 نح�  و2018   2017 �لعامني 

وذلك �شمن مقرتح ت�زيع �عتماد�ت �مل�شاريع �مل�شتمرة وقيد �لتنفيذ يف م�شروع 

�إىل  �ملحال من �حلك�مة   2018  -  2017 للعامني  للدولة  �لعامة  �مليز�نية  قان�ن 

�لربملان، وكذلك م�شاريع �ل�ز�رة �لتي يجري تنفيذها يف جمال �لبناء و�ل�شيانة 

و�ل�شرف �ل�شحي و�لطرق.

وقالت �ل�ز�رة �إن ميز�نيتها يف �لعامني 2017 و2018 بلغت نح� 210.5 ملي�ن 

دينار )103 ماليني دينار يف �لعام 2017 و107.5 ملي�ن دينار يف �لعام 2018(.

 43 )نح�  دينار  ملي�ن   86.5 �لنفقات  ميز�نية  كانت  ل��ل���ز�رة  لتقرير  ووفقا 

ن�شبته  ما  �أي   ،)2018 �لعام  يف  دينار  ملي�ن  و43.5   ،2017 �لعام  يف  دينار  ملي�ن 

41.1 % من �إجمايل �مليز�نية �ملر�ش�دة ، و124 ملي�ن دينار للم�شاريع �مل�شتمرة 
وقيد �لتنفيذ )60 ملي�ن دينار يف �لعام 2017، و64 ملي�ن دينار يف �لعام 2018(، 

�أي ما ن�شبته 58.9 %. 

تعمل  �أنها  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلديات  و�ش�ؤون  �لأ�شغال  وز�رة  و�أو�شحت 

و�لطرق،  �ل�شحي  و�ل�شرف  و�لبناء  �ل�شيانة  8 م�شاريع م�شتمرة يف  تنفيذ  على 

لها  ر�شدت  �لتي  �ل�شحي  �ل�شرف  م�شاريع  �أبرزها  دينار،  ملي�ن   88 جمم�عها 

2017 وذ�ت �لرقم يف �لعام 2018(، �إذ مت  42 ملي�ن دينار )21 ملي�ن دينار للعام 
ر�شد 16 ملي�ن دينار جلهاز �ل�شرف �ل�شحي )8 ماليني دينار للعام 2017 ورقم 

مماثل يف �لعام 2018(، و16 ملي�ن دينار ل�شيانة وت�شغيل جهاز �ل�شرف �ل�شحي 

دينار  و10 ماليني   ،)2018 �لعام  ورق��م مماثل يف   2017 للعام  دينار  )8 ماليني 

ورقم   2017 للعام  دينار  ماليني   5( و�خلدمات  �لأمطار  مياه  ت�شريف  لأعمال 

مماثل يف �لعام 2018(.

اأمل احلامد

امل�������س���ت���م���رة امل�����������س�����اري�����ع  ل���ت���ن���ف���ي���ذ  دي������ن������ار  م����ل����ي����ون   88 ر������س�����د 
ال����ت����ن����ف����ي����ذ ق������ي������د  ل�����ل�����م�����������س�����اري�����ع  دي���������ن���������ار  م������ل������ي������ون   36
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اليمني���ون ي�س���يطرون على جتارة ال�س���جاد واملق���اوالت للهن���ود والديك���ور للتايلنديني 

البحرين.. جن�سيات تتوارث وحتتكر قطاعات الأعمال 
اخلربة والقوة الع�سلية وال�سكل تلعب دورا يف “التوزيعة”

تتقا�س���م اجلالي���ات يف البحري���ن قطاعات 
االأعم���ال ب�س���كل الف���ت، حي���ث جتد جن�س���يات 
ت�س���تحوذ على حرفة اأو �سناعة معينة باتت مع 
م���رور الزمن وم���ن دون عقد “ت�س���جيل” حكرا 

عليها.
ويرى البع����ض اأن “التق�س���يمة” جاءت من 
دون تخطيط، فال�س���وق وجمري���ات العمل هما 
من اأفرزها ي�س���اف اإل���ى ذلك مه���ارة العمالة، 
فيم���ا تدخل الق���وة البدنية وال�س���كل والتحمل 
كاع���ب رئي����ض فيها، ف�س���ا عن ا�س���تقطاب 
بع�س���هم لبع�ض، بحيث يح�رض ال�سخ�ض ابنه اأو 

قريبه وهكذا.
وو�سل عدد �سكان البحرين يف نهاية العام 
املا�سي نحو 1423726 ن�سمة، منهم 665 األف 

بحرينيون، و759019 غري بحرينيني.

تجارة السجاد بيد اليمنيين
وقال عل���ي عبدالرزاق، وه���و ميني ميتلك 
4 حمات لبيع ال�س���جاد ال�سناعي واليدوي، اإنه 
بداأ العمل بهذه املهنة منذ �س���بعينيات القرن 
املا�س���ي بع���د اأن ورثها عن وال���ده، الذي كان 
بائع���ا متجوال يجوب البي���وت يف اأحياء البحرين 
القدمية، لبيع ال�س���جاد مبا����رضة اإلى النا�ض، ثم 
تطور العمل وافتتح اأول حماته عقب �س���نتني 

من قدومه اإلى اململكة.
وبني عبدال���رزاق اأن “حماته مق�س���مة اإلى 
نوعني، منها ما ي�س���م �س���جادا ب�سناعة يدوية 
اإي���ران واأفغان�س���تان وباك�س���تان  جتل���ب م���ن 
والهند، ومنها الذي يعر�ض ال�سجاد ال�سناعي، 

الذي تنتجه االآالت”.
وتاب���ع “قب���ل ال�س���بعينيات مل تكن جتارة 
ال�س���جاد رائج���ة يف البحري���ن بهذا امل�س���توى، 
فلم يكن يف ال�س���وق وقتها �سوى حمل واحد اأو 
اثن���ني على االأكرث، ميتلكهما تاجر اإيراين، على 
عك�ض االآن حيث تنت�رض مئات املحات يف اأ�سواق 

اململكة، 95 % منها للتجار اليمنيني”. 
وقال عبدالرزاق اإنه بداأ العمل مع والده هو 
واإخوت���ه االأربعة، الذين ا�س���تقلوا كل على حده 
بعد ذلك، )...( ميتلك بع�سنا حملني اأو ثاثة”.
واأ�س���ار اإلى اأن “اليمنيني ي�س���يطرون على 
جتارة ال�سجاد يف البحرين، حيث ال يوجد غريهم 
يف ال�س���وق، على م�ستوى اال�س���ترياد والتوزيع 
)التج���ارة الكب���رية( �س���وى واح���د اأو اثنني من 
باك�س���تان واإيران، )...( جتد هنا اأو هناك جتارا 

بحرينيني لكنهم مازالوا يف بداية الطريق”.
واأو�سح اأن “الطلب على ال�سجاد ال يتوقف 
خ�سو�س���ا الي���دوي، وكذل���ك احل���ال بالن�س���بة 

ل�سجاد االآالت، فلكل نوع زبائنه”.
واأ�س���اف عبدالرزاق اأن “االأ�س���عار ارتفعت 
يف االأع���وام القليلة املا�س���ية بن�س���ب تراوحت 
ب���ني 40 % و60 %، خ�سو�س���ا على ال�س���جاد 
اليدوي، رابطا ذلك ب�س���عودها يف باد املن�ساأ، 
من جراء زيادة كلفة املواد اخلام والعمالة التي 

اأ�سبحت �سحيحة”.
لكنه ع���اد ليوؤكد اأن “الب�س���ائع املوجودة 
االآن يف خمازن���ه باتت اأرخ�ض من تلك املوجودة 
يف باد املن�س���اأ، ال �س���يما يف اإيران كونها لديه 

منذ مدة ومت �رضاوؤها باالأ�سعار ال�سابقة”.
واأو�س���ح اأن تعام���ا يتم بين���ه وبني بع�ض 
التجار يف دول اخلليج العربي خ�سو�سا يف دبي 
وهم من اجلن�س���ية اليمنية اأي�س���ا، اإذا ما احتاج 
اإلى بع����ض القطع ذات املوا�س���فات واالألوان 

اخلا�سة.
االآن يف  مع���ه  يعمل���ون  “اأوالده  اإن  وق���ال 
املهنة نف�س���ها، وكذل���ك االأمر بالن�س���بة الأوالد 

اإخوته”.
وترتاوح اأ�س���عار ال�س���جاد اليدوي بح�س���ب 
عبدال���رزاق 300 دين���ار اإلى 100 األ���ف دينار، 
موؤكدا اأن���ه باع بع�ض القطع باأ�س���عار اأعلى من 

ذلك بكثري، لكنها قطع تاأتي بح�سب الطلب.

لكل حرفة جنسية
م���ن جهته، قال رجل االأعمال �س���يد ح�س���ن 
حممود: “ال�سوق ق�سمت نف�سها بنف�سها، حيث 
اأ�س���بح لكل جن�س���ية حرفتها املتخ�س�سة بها، 
م���ع بع�ض اال�س���تثناءات، وهي حال���ة تتكرر يف 
معظم اال�سواق التي ت�ستورد العمالة، وعادة ما 

تت�سكل دون ترتيب”.
واأو�س���ح اأن “الهن���ود على �س���بيل املثال 
ي�س���يطرون على قطاع واالإن�ساءات واملقاوالت 
وعل���ى االأعم���ال الت���ي تنف���ذ حتت ال�س���م�ض – 
بح�سب تعبريه – فهم يتحملون طبيعة الطق�ض 
اخلليجي احلار، ف�س���ا عن اأن معظم املقاولني 
البحريني���ني بداأوا يجي���دون اللغ���ة الهندية اأو 
االأوردي���ة، مبا يجعلهم يف�س���لون هذه اجلالية 

عن غريها”. 
ويوجد يف البحرين نحو 290 األف ن�سمة من 
اجلالية الهندية 200 األف منهم تقريبا يعملون 

يف قطاعات املقاوالت املختلفة.
واأ�س���اف حمم���ود وه���و يعم���ل يف القط���اع 
العق���اري والديك���ور “جن���د اأن التايلندي���ن و 
اللبناني���ني ي�س���يطرون عل���ى قط���اع الديكور 
الداخل���ي، فه���م مه���رة ب���ه”، مرجعا ذل���ك الى 
كونهم ال �س���يما التايلنديني ينتجون �سناعات 

�سبيهة وذات عاقة بالديكور”.

البحرين ال تعتمد الكوتا
الكوت���ا يف  بنظ���ام  البحري���ن  وال تتعام���ل 
ا�س���تقدام العمالة، حيث تبقى امل�س���األة خليار 
ب���ني  يفا�س���لون  الذي���ن  االأعم���ال،  اأ�س���حاب 
املتواف���ر بح�س���ب طبيع���ة االأعم���ال و الكفاءة 

واخلربة.
اإلى ذل���ك، قال امل����رضيف حم���د عجيمي اإن 
“البحرينيني يف�س���لون العمل باحلكومة، واإذا 
م���ا ا�س���طروا العمل بالقط���اع اخلا����ض فاإنهم 
يتوجه���ون اإل���ى القط���اع امل���ايل كون���ه واعدا 
وينمو ب�س���كل �رضيع، اإذ جتاوزت ن�س���بته ال�20 
% �س���نويا، ف�س���ا عن توفريه حوافز ورواتب 

جمزية تر�سي ال�سباب الطموح”. 
وي�س���اهم القط���اع املايل بنح���و 16 % من 
الناجت املحلي االإجمايل يف اململكة، التي ت�سم 

اأكرث من 406 موؤ�س�سات مالية خمتلفة.
وي�س���م القطاع امل���ايل البحريني بح�س���ب 
العجيم���ي نح���و 10 االآف موظ���ف 70 % منه���م 

بحرينيون.
وكان���ت البحري���ن ا�س���تقطبت العديد من 
املوؤ�س�س���ات املالي���ة و�س���نت ت�رضيع���ات مرنة 
ناظمة لها يف �س���بعينيات القرن املا�سي، كما 
ي�س���جل لها اأنها اأول دولة ترخ�ض ملوؤ�س�س���ات 

مالية اإ�سامية على امل�ستوى العاملي.
ي�س���اف ال���ى ذلك، كم���ا يق���ول العجيمي، 
التوجه احلكومي نحو تدري���ب الكوادر وتاأهيل 
البحرينيني ليكونوا قادرين على العمل يف هذا 
القطاع، من خال مب���ادرات تتبناها العديد من 
املوؤ�س�س���ات ياأتي على راأ�سها م�رضف البحرين 

املركزي و�سندوق العمل )متكني(.

الهنود للمقاوالت والتايلنديون 
للديكور والفلبينيون للتجزئة

من جهت���ه قال الباحث االقت�س���ادي حممد 
اخلطي���ب اإن “تن���وع املهارات واالأن�س���طة بني 
العمال���ة الوافدة، يعترب مكونا اأ�سا�س���يا وجزءا 
من االقت�س���اد البحرين���ي، اإذ حتتاج القطاعات 

النامية اإلى من يديرها”.
ذات  التخ�س�س���ات  اأن  “جن���د  واأ�س���اف 
جن�س���يات  يف  ترتك���ز  الع�س���لية  املتطلب���ات 
�س���به الق���ارة الهندي���ة خ�سو�س���ا االإن�س���اءات 
واملقاوالت، يف حني ي�س���يطر التايلنديون على 
الديك���ور، والفلبيني���ون على اأعم���ال التجزئة، 
العن����رض  �س���يما  ال  واالأثيوبي���ون  وامل�رضي���ون 
الن�س���ائي - ولو ن�س���بيا - على قطاع املطاعم 

واملقاهي ال�سعبية”. 
كما يعمل البنغال باالأعمال املتدنية ن�سبيا 

كالتنظيف وال�سياقة.
م���ن جانبة، اأي���د التاج���ر ابراهي���م خليل ما 
جاء به اخلطيب يف ا�س���تحواذ بع�ض اجلن�سيات 
على قطاعات بعينها، م�س���يفا اأن “اجلن�سيات 
تت���وزع ب�س���كل تلقائ���ي وغري خمطط ل���ه على 
االأعم���ال بح�س���ب مهارتها وخلفيته���ا العملية، 
وا�ستقطابها الأبناء جلدتها واإدخالهم املجال”.

وتابع “ناحظ مثا اأن قطاع جتارة ال�س���جاد 
في���ه نوع م���ن احلرفي���ة، وه���ي �س���ناعة بداأها 
االإيراني���ون بحك���م اقرتابهم من دول املن�س���اأ 
وم�س���ادر الب�س���ائع، ثم جاء اليمني���ون ودخلوا 
املهن���ة و�س���يطروا عليها من خ���ال مثابرتهم 

ون�ساطهم ومعرفتهم بالتجارة”.

سياسية االقتصاد الحر
واأك���د خلي���ل اأن “البحرين تعتمد �سيا�س���ة 
االقت�س���اد احلر، وبالت���ايل ال تفر�ض كوتا على 
اجلن�س���يات كما يف بع����ض ال���دول اخلليجية”، 
م�س���ريا اإل���ى اأن “حتديد ن�س���بة معين���ة من كل 
جن�س���ية ال يتما�س���ى مع االنفتاح االقت�س���ادي 
وج���ذب اال�س���تثمارات، ف�س���ا عن اأن���ه يعطل 
ا�س���تقطاب اخلربات واملهارات، وبالتايل ي�رض 

باالإنتاجية”.
واأ�س���ار اإلى اأن “التجار واأ�س���حاب االأعمال 
يلعب���ون دورا يف ذلك، اإذ يف�س���لون جن�س���يات 
دون غريه���ا يف بع����ض امله���ن، فعلى �س���بيل 
املثال تعمل اجلالية الفلبينية ال �س���يما العن�رض 
الن�س���ائي يف قطاع بي���ع املاب����ض، وهي مهنة 
حتتاج الى الكيا�س���ة يف التعام���ل والقدرة على 
التوا�س���ل مع امل�س���تهلكني، وهو ما يتوافر يف 

هذه اجلن�سية”.
واأكد خلي���ل اأن “القوانني البحرينية تفتح 
املج���ال اأم���ام االأي���دي العاملة وتعط���ي اخليار 
ل�س���احب العمل، لكنه���ا تطبق برام���ج لتاأهيل 
وتدريب البحرينيني ليتم اإحالهم حمل العمالة 

الوافدة، دون التاأثري على امل�رضوعات”.
وعما اإذا كانت هناك اإح�س���اءات دقيقة عن 
عدد كل جالية يف البحرين، يقول امل�سوؤولون يف 
غرفة �س���ناعة وجتارة البحرين اإن “االح�ساءات 
املتواف���رة يف الغرف���ة تعتم���د على تل���ك التي 
توفرها هيئة تنظيم �سوق العمل، وهي لاأ�سف 
غري دقيق���ة وغري تف�س���يلية، اإذ تكتفي بح�رض 
العدد االإجمايل”، م�س���ريين اإل���ى “اأهمية وجود 
قاعدة بيانات وا�س���حة ومتكاملة لو�س���ع خطة 

ملعاجلة امل�سكات واخللل يف �سوق العمل”.

وللطوائف نصيب في المهن
من جهته، يقول عزيز ر�س���ي وهو �ساحب 
ور�س���ة لت�س���ليح اأجه���زة التربي���د )التكييف( 
اإنه يعتمد يف ور�س���ته على الهنود من الطائفة 
الهندو�سية للعمل لدية، )...( فهم مهرة بهذه 

ال�سناعة، ويتوارثونها عن بع�سهم البع�ض.
واأكد انه “ال يعلم �س���بب توجه هذه اجلالية 
الى تلك ال�سناعة بالذات، لكنهم يحظون بثقة 

الزبائن”.
ويف جول���ة ل�”الب���اد” يف بع����ض املناط���ق 
ال�س���ناعية يف البحرين، الحظت ان اأكرث من  90 
% من ور�سات ت�سليح اأجهزة التربيد يديرها 

اأبناء الطائفة الهندو�سية.
اإل���ى ذلك، قال �س���احب موؤ�س�س���ة الزهراء 
للديك���ور الداخل���ي واجلب�ض �س���عيد جعفر اإن 
“املهند�س���ني اللبنانيني، والعمالة التايلندية 

االأف�سل واالأكفاأ يف جمال الديكور الداخلي”.
واأ�س���اف جعفر الذي بدا يتحدث ب�س���فته 
عام���ا،   17 من���ذ  املج���ال  يف  “اأعم���ل  خب���ريا: 
وا�س���تخدمت الكثري من العمالة ومن جن�سيات 
متع���ددة، وا�س���تقر بي االأم���ر اأخ���ريا على هذه 
اجلالي���ات، )...( لديهم مهني���ة عالية وذوق يف 

الت�ساميم”. 

• اجلن�سيات تتوازع املهن والقطاعات بطريقة التوارث )اأر�سيفة(	

مازن الن�سور

الذهب يتجه لأكرب خ�سارة اأ�سبوعية يف �سهرين
احلجريي مندوبا لتعزيز التعاون التجاري مع دول اآ�سيا

اختري من رابطة املهند�سني املحرتفني االإندوني�سية

اأعل���ن اأح���د اأك���رب جتمع���ات االأعم���ال يف 
املع���روف  اله���ادئ  واملحي���ط  اآ�س���يا  دول 
املحرتف���ني  املهند�س���ني  “رابط���ة  با�س���م 
االإندوني�س���ية” ع���ن اختي���ار رج���ل االأعم���ال 
البحرين���ي اأحمد عطي���ة اهلل احلجريي ليكون 
“كب���ري مندوبي التجم���ع يف منطق���ة اخلليج 
العربي وال�رضق االأو�سط”، بهدف ا�ستك�ساف 
مزيد من فر�ض االأعمال امل�سرتكة يف خمتلف 
قطاعات االأعمال وت�س���جيع تبادل اال�ستثمار 

وتنظيم الفعاليات التجارية ذات ال�سلة.
وج���اء اختي���ار احلج���ريي نتيجة ل�س���جله 
احلافل بالكثري من االأن�سطة التجارية يف جمال 
قطاع���ات تقني���ة املعلومات واالت�س���االت، 
حي���ث  والتدري���ب،  الفعالي���ات،  وتنظي���م 
ترتكز اأن�س���طته التجارية يف كل من البحرين 

واالإمارات و�سلطنة عمان.
وقالت الرابطة اإنها اختيارت جاء مدعوما 
م���ن توجه الرابط���ة الختيار البحري���ن كبوابة 
لتن�س���يط االأعمال االآ�سيوية يف منطقة ال�رضق 

االأو�س���ط ككل، ملا متلكه م���ن بنية ت�رضيعية 
اقت�س���ادية متطورة وبيئة ا�ستثمارية جاذبة 
اإ�سافة اإلى قربها من اأهم االأ�سواق االإقليمية 

وهو ال�سوق ال�سعودي.
من جانبه، اأكد احلجريي اأنه �س���يعمل من 
خال من�س���به اجلديد على امل�س���ي قدما يف 
توطي���د العاق���ات التجارية م���ع دول اإقليم 
ا�س���يا واملحيط اله���ادئ، الفتا اإل���ى اأن هذا 

االإقليم ي�سمل قوة اقت�سادية عاملية كبرية 
جدا، اإذ ي�س���م عددا من اأقوى االقت�ساديات 
العاملي���ة مث���ل ال�س���ني والهن���د والياب���ان 
اجلنوبي���ة  وكوري���ا  و�س���غنافورة  وماليزي���ا 
وباك�س���تان، اإ�س���افة اإلى دول ذات اأ�س���واق 
كبرية مثل باك�ستان واندون�سيا، ودول غنية 
مث���ل بروناي، حيث ي�س���كل تعداد ال�س���كان 
القاطن���ني لل���دول املطل���ة عل���ى املحي���ط 
الهادي ما يقارب من 40 % من عدد �س���كان 

العامل.
واأ�ساف: “ن�سهد تبدالت كبرية يف مراكز 
القوى االقت�س���ادية العاملية، لذلك يجب اأن 
نكون �س���بَّاقني يف تاأ�س���ي�ض عاقات جتارية 
وثيقة م���ع دول االقت�س���اديات النا�س���ئة”، 
معرب���ا ع���ن تفاوؤله ب���اأن يتمكن م���ن النجاح 
يف مهمت���ه اجلدي���دة مب���ا يدع���م التوجهات 
التجاري���ة اجلدي���دة ل���دى البحري���ن وجمل�ض 
التع���اون لدول اخللي���ج العربية نح���و تنويع 
�رضكائه���ا التجاريني ورفع مع���دالت التبادل 
التج���اري مع خمتل���ف االأ�س���واق العاملية مبا 

يحقق النمو االقت�سادي املن�سود.

�س���نغافورة - روي���رتز: تراج���ع الذه���ب 
اأم����ض ليتجه �س���وب اأكرب خ�س���ارة اأ�س���بوعية 
له يف �س���هرين مع �س���عي امل�س���تثمرين وراء 
العوائ���د االأعلى لل���دوالر االأمريك���ي واأدوات 
اخلزانة قبيل بيانات الوظائف االأمريكية غري 

الزراعية التي ت�سدر يف وقت متاأخر.
وانخف�ض ال�س���عر الف���وري للذهب 0.2 
% اإلى 1221.76 دوالر لاأوقية )االأون�سة(. 
وفقد املعدن 1.6 % هذا االأ�س���بوع ليتحرك 
باجتاه اأكرب انخفا�ض اأ�سبوعي له منذ االأ�سبوع 
املنته���ي يف اخلام����ض م���ن ماي���و. وهبط���ت 
عقود الذه���ب االأمريكية ت�س���ليم اأغ�س���ط�ض 

0.2 % اإل���ى 1221.30 دوالر لاأوقية. وقال 
املحلل لدة انتل اف.�س���ي �س���تون يف مذكرة 
اإدوارد ماي���ر: “ي�س���ارونا بع����ض القل���ق اإزاء 
ق���درة الذهب على التما�س���ك ونتوقع بع�ض 
ال�سعف خ�سو�سا اإذا اأوقدت اأرقام الوظائف 
االأمريكي���ة �رضارة طفرة جدي���دة يف العوائد”. 
ونزلت الف�سة 0.6 % يف املعامات الفورية 
اإلى 15.90 دوالر لاأوقية. واملعدن منخف�ض 
4.2 % على مدى االأ�سبوع. يف املقابل، ارتفع 
الباديوم 0.3 % اإلى 837.25 دوالر لاأوقية 
بعد اأن �س���جل اأدنى م�ستوياته منذ الثاين من 

يونيو يف وقت �سابق من اجلل�سة.

• اأحمد احلجريي	

املحرر القت�سادي
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New Cars km0

    + غسيل 
وبترول مجان� 3

أقساط مدفوعة حتى بداية 2018

نسبة مرابحة %1 وبدون مقدم

سنوات
PajeroSanta feX-TrailSportageصيانة مجان�

14912411397 BDBDBDBD

Tahoe

209BD

Sorento

124BD

Tuchan

105BD

Juke

78BD

 ElantraOptimaCerato

819766 BDBDBD

SunnyLancer YarisCorollaAccent

61777210368 BDBDBDBDBD
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االإمارات تعرت�س �شاروًخا بالي�شتًيا فوق ماأرب
اأبوظب���ي � �شكاي نيوز عربية: قام���ت قوات الدفاع اجلوي االإماراتية العاملة �شمن قوات 

التحالف العربي، اأم�س اجلمعة، باعرتا�س �شاروخ بال�شتي فوق ماأرب يف اليمن.
ومتت عملية االعرتا�س علي بعد عدة كيلومرتات غربي املدينة.

ويح���اول م�شلحو احلوثي و�شالح ب�شكل م�شتمر ا�شتهداف م���اأرب بال�شواريخ البال�شتية 
اإ�شاف���ة اإيل حماوالته���م املتكررة ا�شتهداف االأرا�ش���ي ال�شعودية. وتقات���ل منظومة الدفاع 
اجلوي االإماراتية �شمن قوات التحالف العربي يف اليمن التي متكنت من اعرتا�س عدد كبري 
م���ن ال�شواريخ البالي�شتي���ة التي اأطلقها االنقالبي���ون احلوثيون منذ ب���دء احلرب يف اليمن، 
م���ن بينها �شواريخ كانت يف طريقه���ا اإلى االأرا�شي ال�شعودية. من جان���ب اآخر، قتل قيادي 
ع�شك���ري ب���ارز موال لالنقالب يف اليم���ن، يف معارك مع القوات ال�رشعي���ة غربي تعز. وك�شفت 
م�شادر ع�شكرية عن مقتل العميد عبد الواحد الويز املعني من قبل �شلطات االنقالب قائدا 

للواء 102، يف مواجهات مع القوات ال�رشعية �شمايل املخا غربي تعز.
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دبي ـ وكاالت: 

اعت���ر وزي���ر الدول���ة االإمارات���ي 
لل�ش���وؤون اخلارجي���ة اأن���ور قرقا�س اأن 
ح���ل االأزمة م���ع قطر يج���ب اأن يتم يف 

الريا�س ولي�س يف نيويورك اأو لندن.
واأ�ش���ار قرقا�س ام����س اجلمعة يف 
تغريدة ن�رشها على ح�شابه يف” تويرت”، 
اإلى اأن �شيا�شة املظلومية والعالقات 
العامة الغربية الت���ي تتبعها قطر لن 

تغطي على دعهما لالإرهاب.
اإل���ى ذلك وج���ه الوزي���ر االإماراتي 
ي���وم اخلمي�س ع���ر ح�شاب���ه “تويرت” 
قط���ر  ل�شيا�ش���ات  ح���ادة  انتق���ادات 
“الطائ�ش���ة” ول�”اأوهامها” يف حتقيق 
اجلار  وا�شتبدال  اإعالمي���ة،  انت�شارات 
باملال، وباأن �شيا�شاتها اأحلقت ال�رشر 
ب�”البحرين وال�شعودي���ة ودوال عربية 

عديدة”.

اسطنبول ـ االناضول: 

اعتقل����ت �رشطة مكافح����ة االإرهاب يف 
ا�شطنب����ول، اأم�����س اجلمع����ة، 29 �شخ�ش����ا 
ي�شتب����ه باأنه����م اأع�شاء يف تنظي����م داع�س 
وكان����وا يع����دون “العت����داء كب����ري”، كم����ا 

ذكرت و�شائل اإعالم تركية.
وقال����ت وكال����ة االأنب����اء دوغ����ان، اأن 
ب����ني امل�شتبه فيهم الذي����ن اأوقفوا خالل 
عدد م����ن العمليات املتزامنة، 22 اأجنبيا، 
مو�شحة اأنه مت �شبط العديد من االأجهزة 

االلكرتونية وقطعة �شالح ناري.
واأو�شح����ت �شحيف����ة “حريي����ت” اأن 
املوقوف����ني ال29 وبينه����م العديد ممن 
قاتلوا يف مناط����ق نزاعات، ينتمون خللية 
واح����دة كان����ت حت�����رش الرت����كاب “اعتداء 
كب����ري”. وتعر�ش����ت تركي����ا من����ذ عامني 
العت����داءات دامي����ة ن�شب����ت اإل����ى تنظي����م 
داع�س اأو تبناها، لك����ن االأرا�شي الرتكية 
مل ت�شهد اأي اعتداء للمتطرفني منذ �شتة 
ا�شه����ر. واأوردت و�شائل اإع����الم تركية اأن 
ال�رشط����ة اأوقف����ت، االأربعاء، �شت����ة عنا�رش 
ينتمون عل����ى االأرجح ال����ى تنظيم داع�س 
لال�شتب����اه يف اأنه����م كان����وا عل����ى و�ش����ك 
تنفي����ذ اعتداء على م�ش����رية ي�شارك فيها 
اآالف املعار�ش����ني للرئي�����س رج����ب طيب 

اأردوغان.

لندن ـ رويترز:

 األق����ت ال�رشطة الريطاني����ة القب�س 
على �شاب عمره 19 عام����ا، اأم�س اجلمعة، 
يف مط����ار ب�شم����ال اإجنل����رتا، لال�شتب����اه يف 
�شلته بهجوم على حفل مو�شيقي مبدينة 
مان�ش�ش����رت يف �شهر ماي����و اأودى بحياة 22 

�شخ�شا.
وقالت �رشطة مان�ش�شرت يف بيان اإنها 
األق����ت القب�����س عل����ى الرج����ل “لال�شتباه 
يف ارتكاب����ه جرائ����م تن����درج حت����ت قانون 
مكافح����ة االإره����اب واإنها اأبق����ت عليه يف 
مرك����ز احتجاز”. وقال �ضب����اط اإنهم األقوا 
القب�س على الرج����ل يف مطار جون لينون 
يف ليفربول اأثناء قيامهم مبهمة لتفتي�س 
من�ش����اأة يف جن����وب املدين����ة ق����رب �شكن 
املهاج����م �شلمان عبي����دي. وكانت وزيرة 
الداخلية الريطانية اأمر راد، قد �رشحت 
�شابق����ا اأن التاأه����ب االأمن����ي يف بريطانيا 
�شيظل يف اأعل����ى م�شتويات����ه، مع مالحقة 
ال�رشط����ة �شبكة ت�شتب����ه باأنها قدمت دعما 
للعبي����دي. وت�ضب����ب الهج����وم يف �ضقوط 
اأك����ر عدد م����ن القتل����ى يف بريطانيا منذ 
يولي����و 2005، عندما قت����ل 4 انتحاريني 
بريطانيني 52 �شخ�ًشا يف هجمات من�شقة 

على �شبكة النقل يف لندن.

باريس ـ اف ب:

اآالف  الفرن�شي����ة  ال�رشط����ة  ط����ردت   
عل����ى  يعي�ش����ون  الذي����ن  املهاجري����ن 
باري�����س  ب�شم����ال  منطق����ة  يف  االأر�شف����ة 
مع ب����زوغ فجر اجلمع����ة، بينه����م كثريون 
ف����روا من احل����رب يف بالد مث����ل ال�شودان 
الع�رشات  واأفغان�شت����ان. وحترك  واإريرتيا 
من اأفراد و�شاحن����ات ال�رشطة نحو ال�شاعة 
اخلام�شة فجرا، الإخالء املنطقة التي قالت 
دومينيك فري�شين����ي امل�شوؤولة يف بلدية 
باري�����س اإن االأع����داد ارتفع����ت فيه����ا اإلى 
ما ي����رتاوح ب����ني 2000 و2500 �شخ�س. 
واأ�شافت لقناة )�شي.نيوز( التلفزيونية 
اأن ح����وايل مئة �شخ�س ي�شلون يوميا اإلى 
املنطقة، التي تع����رف با�شم بورت دو ال 
�شابيل يف �شم����ال باري�س، م�شرية اإلى اأن 
الكثريي����ن منهم جاءوا من �����رشق اأفريقيا 

وكذلك ال�رشق االأو�شط.
وق����ال مكت����ب مفو�����س ال�رشط����ة يف 
باري�����س يف بي����ان م����ع تنفي����ذ 350 م����ن 
اأفراد ال�رشط����ة لعملية االإخالء “متثل هذه 
املخيمات غري القانونية خطرا على االأمن 
وال�شحة العامة عل����ى �شاكنيها وال�شكان 

املحليني”.

واشنطن ـ وكاالت:

 اأعلنت اخلارجية االأمريكية اأن الوزير 
ريك�����س تيلر�شون يعتزم زي����ارة الكويت 
يف ال�����10 من ال�شه����ر اجل����اري لبحث اآخر 
امل�شتج����دات يف االأزم����ة القطرية مع اأمري 
الكوي����ت ال�شي����خ �شب����اح االأحم����د اجلابر 

ال�شباح.
وورد يف بي����ان للخارجي����ة االأمريكية 
وزي����ر  “�ش����وف يتوج����ه  ال�ش����دد:  به����ذا 
اخلارجية تيلر�شون اإلى الكويت يف ال�10 
من ال�شهر اجلاري تلبي����ة لدعوة من اأمري 
الكوي����ت ليبح����ث م����ع كب����ار امل�شوؤولني 
هناك اجله����ود امل�شتمرة لت�شوية اخلالف 
اخلليجي”. جت����در االإ�شارة اإل����ى اأنه �شبق 
للرئي�س االأمريك����ي دونالد ترامب واتهم 
قط����ر موؤخرا باأن “له����ا تاريخا من متويل 
االإره����اب عل����ى م�شت����وى ع����ال للغاية”، 
واأ�شاف “اأنه على الواليات املتحدة وقف 
متوي����ل االإره����اب، واأنه قد ح����ان الوقت 

لدعوة قطر الإنهاء هذا التمويل”.

لندن ـ رويترز: 

و�ش����ل وزي����ر اخلارجي����ة الريطاين، 
بوري�����س جون�ش����ون، اأم�����س اجلمع����ة، اإلى 

ال�شعودية لبحث اأزمة قطر.
وحثَّ وزير اخلارجية الريطاين جميع 
االأط����راف اإل����ى اال�شطفاف خل����ف جهود 
الو�شاط����ة الكويتي����ة ب�ش����اأن اأزم����ة قطر، 

والعمل جتاه وقف الت�شعيد.
و�شيبحث جون�شون االأزمة مع ممثلني 
من ال�شعودية وقطر واالإمارات والكويت.

وقال����ت وزارة اخلارجي����ة الريطانية 
يف بي����ان “�شيح����ث وزي����ر اخلارجية جميع 
االأط����راف عل����ى اال�شطفاف خل����ف جهود 
تدعمه����ا  الت����ي  الكويتي����ة،  الو�شاط����ة 
بريطاني����ا ب�ش����دة، والعم����ل عل����ى وق����ف 
اأج����ل  م����ن  اخللي����ج  ووح����دة  الت�شعي����د 

اال�شتقرار االإقليمي”.
اأي�ش����اً  “�شيناق�����س  البي����ان  وتاب����ع 
جمموعة م����ن الق�شايا االأمني����ة والثنائية 
التع����اون ملواجه����ة  م����ع الرتكي����ز عل����ى 
يف  املتمثل����ة  امل�شرتك����ة  التهدي����دات 

التطرف واالأ�شولية واالإرهاب”.

واشنطن ـ رويترز: 

قال م�ش���وؤول اأمريكي اأم�س اجلمعة، 
اأن وا�شنطن ومو�شكو تو�شلتا اإلى اتفاق 

لوقف اإطالق النار يف جنوب �شوريا.
وكان م���ن املرتقب اأن ي���ديل وزير 
اخلارجي���ة االأمريكي، ريك����س تيلر�شون، 
بتفا�شي���ل اأوفى عن االتف���اق، يف موؤمتر 
�شحفي، مبدينة هامبورغ االأملانية حيث 

تنعقد قمة جمموعة الع�رشين.
وعق���د الرئي����س االأمريك���ي، دونالد 
الرو�ش���ي،  نظ���ريه  م���ع  لق���اًء  ترام���ب، 
يف هامب���ورغ، وه���ي اأول قم���ة يعقده���ا 
الزعيمان منذ تن�شيب الرئي�س االأمريكي 
يف 20 يناي���ر املا�شي. وتبادلت مو�شكو 
بينهم���ا،  فيم���ا  االتهام���ات  ووا�شنط���ن 
موؤخ���را، ب�شب���ب املل���ف ال�ش���وري، عقب 
تلويح الوالي���ات املتحدة مبعاقبة االأ�شد 
يف حال اأق���دم على ا�شتخ���دام الكيماوي 
فيما دافع���ت رو�شيا عن حليفها الوثيق 

يف دم�شق.

 قرقا�س: حل االأزمة 
القطرية يف الريا�س

 تركيا 

 بريطانيا 

 فرنسا

اعتقال “دواع�س” 
خططوا لهجوم كبري

اعتقال �شاب على خلفية 
“هجوم مان�ش�شرت”

ال�رشطة تخلي اأر�شفة 
من املهاجرين

 تيلر�شون اإلى الكويت 
وملف قطر على الطاولة

 جون�شون يف ال�شعودية 
لبحث اأزمة قطر

 اتفاق على وقف اإطالق 
النار بجنوب �شوريا

السبت 8 يوليو 2017 
14 شوال 1438

العدد 3189 

15

قمة جمموعة الـ 20 تقر خطة عمل لتعزيز مكافحة الإرهاب

اأنباء عن منع مرور �سفن قطر مبنطقة قناة ال�سوي�س

 اإقرار اأول معاهدة من نوعها حلظر الأ�سلحة النووية

مطالبات اأوروبية بتعاون دويل لتفكيك �شبكات املهربني

حملة مناه�شة متويل الدوحة لالإرهاب جتوب �شوارع اأوروبا

كما اأكدت امل�شت�شارة االأملانية، اأهمية 
العمل مع م�شغلي �شبكة االإنرتنت ملكافحة 
انت�شار االف���كار املتطرف���ة واملواقع التي 

تروج لها.
جمموع���ة  وم�شوؤول���و  ق���ادة  ويناق����س 
الع�رشي���ن، اأب���رز التحدي���ات املطروحة اأمام 
الع���امل مث���ل املن���اخ ومكافح���ة االإره���اب 
وتعزيز العوملة وحتويل االقت�شاد العاملي 

اإلى اقت�شاد رقمي.
وياأتي اإبداء دول جمموعة الع�رشين حزًما 
يف مكافحة متويل االإره���اب، و�شط دعوات 
خليجي���ة لدولة قطر اإلى الرتاجع عن متويل 
االإره���اب والك���ف ع���ن ت�شخ���ري اجلماعات 

املتطرفة لتقوي�س االأمن ون�رش الفو�شى.
 ال���ى ذل���ك، اأع���رب رئي����س املجل����س 
االأوروب���ي، دونال���د تو�شك، ع���ن خيبة اأمله 
من التعاون املحدود ب���ني اأع�شاء جمموعة 
اأزم���ة الهج���رة غ���ري  الع�رشي���ن يف معاجل���ة 
ال�رشعية الت���ي ارتفعت وتريته���ا من ليبيا 
اإل���ى اإيطالي���ا، ودع���ا تو�شك قب���ل انطالق 
اأ�شغ���ال القم���ة اإلى فر�س عقوب���ات دولية 

على املهربني. 
مكن���ت ن�شاط���ات تهري���ب املهاجرين 
املهرب���ني من جني نحو مليار و600 مليون 
دوالر يف الع���ام املا�ش���ي يف ليبي���ا، وه���ذه 
امل���وارد متكن املهربني من ال�شيطرة على 
اأجزاء من الرتاب الليبي، ويتعاون املهربون 
مع االإرهابيني، وهم بذلك ي�شاهمون مبا�رشة 

يف زعزعة ا�شتقرار البالد. 
وف���وق كل ذل���ك هن���اك اأرواح ب�رشي���ة 
واأبري���اء ميوتون، وقد غرق اأكرث من 2000 
يف البحر منذ مطلع هذا العام، واأكرث من هذا 

العدد ميوتون يف ال�شحراء. نحتاج اإلى مزيد 
من التعاون على ال�شعي���د الدويل من اأجل 
تفكيك ن�شاطات �شب���كات املهربني، وهو 
ما يجعلني اأدعو قادة جمموعة الع�رشين اإلى 
موا�شلة العقوبات الدولية �شد املهربني، 
واأعن���ي به���ا فر�س حظ���ر ال�شف���ر وجتميد 
االأ�ش���ول، واأعتقد اأن هذا اأدن���ى ما ميكننا 
القيام به، لكن لالأ�شف علينا االعرتاف باأننا 
مل نح�شل على الدعم الكامل ل�شمان اأدنى 
االإج���راءات، واإذا مل يتحق���ق احل���د االأدن���ى، 
فهو دليل على نفاق بع�س اأع�شاء جمموعة 

الع�رشين.

واأ�ش���اف اأن اأية قرارات �ش���ادرة من الدولة 
امل�رشية ب�شاأن هذا االأمر ي�رشي على جميع املوانئ 
التابعة للمنطقة االقت�شادية الأنها مياه اإقليمية، 
حتكمه���ا الدول���ة امل�رشي���ة يف م���رور ال�شفن من 

عدمه، لكن ال ي�رشي االأمر على قناة ال�شوي�س.
واأ�شار اإلى اأنه وفقاً التفاقية الق�شطنطينية 
ل�شن���ة 1869، فاإن هيئة قن���اة ال�شوي�س ملتزمة 
باالتفاقيات الدولية الت���ي وقعت عليها الدولة 
امل�رشي���ة، حيث اإن قن���اة ال�شوي�س جمرى مالحي 
عاملي ال يجوز اإغالقه اأمام حركة ال�شفن العابرة، 
مو�شح���ا اأن ال�شف���ن القطري���ة امل���ارة مبوان���ئ 
املنطقة لي�شت حامالت ب�شائع كبرية، اأما ما متر 
باملجرى املالحي بقن���اة ال�شوي�س هي �شفن غاز 

وال ميكن منع عبورها.
م���ن ناحي���ة اأخ���رى، اأكد ممي����س ع���دم تاأثر 
حركة ت���داول الب�شائع وكذلك اإي���رادات الهيئة 
االقت�شادي���ة به���ذه القرارات نظ���را لعدم تردد 
�ضف���ن تابعة خلطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه 
الدولة على موانئ الهيئ���ة اأو حمطات احلاويات 

املعاملة يف موانئها.
يف غ�ش���ون ذل���ك، ج���اب ن�شط���اء يتبع���ون 
“احلمل���ة العاملي���ة ملناه�شة التموي���ل القطري 
لالإره���اب” مع���امل ع���دد م���ن العوا�ش���م واملدن 

االأوروبية، ح�شب بي���ان اأ�شدرته احلملة، ح�شلت 
“�شكاي نيوز عربية” على ن�شخة منه.

يف  انت����رشوا  الن�شط���اء  اأن  البي���ان  يف  وج���اء 
ال�ش���وارع واملراكز التجارية واملتاحف واملناطق 
ال�شياحي���ة واالأ�ش���واق يف لندن وباري����س وفيينا 
وب���ون، حيث وزع���وا وثائق ومن�ش���ورات تك�شف 
باالأرق���ام والوقائ���ع التمويل القط���ري لالإرهاب 

العاملي.
وح�ش���ب البيان، جذب���ت اجلول���ة التعاطف، 
حي���ث ع���ر املطلع���ون عل���ى الوثائ���ق املوزعة 
ع���ن رف�شهم لكافة اأ�ش���كال االإره���اب، وطالبوا 
بالت�شدي له ووقف الدول التي تدعمه اأو تت�شرت 

عليه.
وانطلقت احلملة االأ�شبوع املا�شي يف فيينا 
باعت�ش���ام اأمام �شف���ارة قطر، ث���م اأن�شاأت فروعا 
لها يف عدد من ال���دول االأوروبية والعربية، منها 
اأملاني���ا وبريطانيا و�شوي�رشا واليم���ن وليبيا، مع 

خطط للتو�شع يف دول اأخرى.
وبينت من�شورات احلملة املطبوعة بعدد من 
اللغات اأن “العم���ل مع االإرهاب ومتويل عملياته 
����رشره ال يقع على احلكومات واإمن���ا على االأبرياء 
من املدنيني، وعلى قطر اأن تدرك ذلك وتوقف 

متويلها فورا”.

• الرئي�شان دونالد ترامب وفالدميري بوتني يف لقائهما االأول	

• �شفينة متر يف قناة ال�شوي�س	

هامبورغ ـ وكاالت: 

اأقرَّ الزعماء املتواجدون بقمة الـ 20 املنعقدة يف هامبورغ خطة لتعزيز مكافة الإرهاب.

اتفقت على  الع�شرين  اإن جمموعة  اأم�س اجلمعة،  اإجنيال مريكل،  الأملانية  امل�شت�شارة  وقالت 

املعلومات بني الدول ب�شاأن  �شرورة العمل على جتفيف منابع متويل الإرهــاب والتن�شيق وتبادل 

اجلماعات الإرهابية.

واأ�شافت مريكل التي ت�شت�شيف بالدها قمة الع�شرين يف مدينة هامبورغ، اأن دول املجموعة 

متفقة على كون الإرهاب الدويل تهديدا للجميع.

عواصم ـ وكاالت:

 اأعلن رئي�س هيئة قناة ال�شوي�س ورئي�س املنطقة القت�شادية لقناة ال�شوي�س امل�شرية اأن املنطقة 

القت�شادية لقناة ال�شوي�س واملوانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع ال�شفن القطرية من 

املرور يف هذه املوانئ اأو دخولها، حر�شا على الأمن القومي امل�شري.

ياأتي يف  “اأن ذلك  اأم�س اجلمعة، عن مهاب ممي�س قوله  الأو�شط،  ال�شرق  اأنباء  ونقلت وكالة 

وقف  ب�شاأن  امل�شرية  الدولة  لقرارات  وتنفيذاً  قطر،  دولة  مع  الدبلوما�شية  العالقات  قطع  �شوء 

التعامل مع قطر”.

�رشخ يف ال�شاق يدفع والد اأمري قطر اإلى اإجراء عملية 

ترامب اأجرى “حمادثات جيدة جًدا” مع بوتني
هامب���ورج � روي���رتز: اأ�ش���اد الرئي�س 
االأمريك���ي دونال���د ترامب ب���اأول لقاء له 
م���ع الرئي����س الرو�شي فالدمي���ري بوتني 
وق���ال اإنه يتطل���ع اإلى “اأ�شي���اء اإيجابية” 
ب���ني اخل�شم���ني  العالق���ات  حت���دث يف 
ال�شابقني للحرب الب���اردة. وقال ترامب 
لل�شحافي���ني بينما كان يجل�س اإلى جوار 
بوتني الذي اجتمع معه اأم�س اجلمعة على 
هام����س قم���ة جمموعة الع�رشي���ن “بوتني 

واأن���ا نناق����س اأ�شي���اء متع���ددة واأظن اأن 
االأمور ت�شري على ما يرام”.

واأ�ش���اف قائ���ال “اأجرين���ا حمادث���ات 
جي���دة ج���دا ج���دا. �شنج���ري ح���وارا االآن 

وبالتاأكيد ذلك �شي�شتمر.
 نتطل���ع اإل���ى اأن يح���دث الكث���ري من 
االأ�شياء االإيجابية جدا لرو�شيا وللواليات 
املتحدة وجلميع املعنيني. واإنه لي�رشفني 

اأن اأكون معك”.

دبي ـ وكاالت:

 اأج����رى طاقم طبي عملي����ة جراحية لوالد 
اأمري قطر، وحاكمه����ا ال�شابق، ال�شيخ حمد بن 
خليفة اآل ث����اين، بعد تعّر�شه ل�رشخ يف ال�شاق، 
بح�ش����ب ما نقله جوعان ب����ن حمد، �شقيق اأمري 

قطر.
ون�����رش جوعان بن حمد اخل����ر على ح�شابه 
الر�شمي يف “توي����رت” يف ال�شاعات االأولى من 
�شب����اح اجلمع����ة، مرفوقا ب�ش����ورة والده وهو 

داخل امل�شت�شفى، مردفا: “اأجر وعافية يا بو 
م�شعل”.

ومل يقدم جوعان بن حمد تفا�شيل اأخرى 
عن العملية، وهل اأجريت يف قطر اأم خارجها.

وه����ذه امل����رة االأول����ى التي يظه����ر فيها 
ال�شي����خ حم����د بن خليف����ة اآل ث����اين، البالغ من 
العم����ر 65 عاًما، يف االإعالم منذ مدة، اإذ ف�شل 
التواري ع����ن االأنظار ب�شكل كب����ري منذ اإعالنه 
التن����ازل عن احلك����م البنه متيم ب����ن حمد عام 

.2013

القاه���رة � وكاالت: اأعلن���ت م�ش���ادر اأمني���ة 
اأم�س اجلمعة ارتفاع ح�شيلة �شحايا الهجوم على 
نقاط متركز تابع���ة للجي�ش امل�رصي يف حمافظة 
�شم���ال �شيناء، اإلى 23 قتيالً م���ن اأفراد اجلي�س 

و33 جريحاً.
ويوا�شل اجلي����س امل�رشي مالحقة م�شلحني 
هاجموا نقطة ع�شكري���ة يف منطقة الرث جنوب 
رفح كم���ا تق���وم طائ���رات االأبات�ش���ي بتم�شيط 

املنطقة.
وقال اجلي�س يف بيان على ال�شفحة الر�شمية 
للمتحدث الع�شكري على في�شبوك اإنه قتل اأكرث 
م���ن 40 م�شلحاً خالل الهجوم واال�شتباكات التي 

تلته.
ووفق���اً مل�ش���ادر اأخ���رى، فاإن ع����رشة جنود 
قتل���وا يف هجومني انتحاريني بينهم �شابط كما 

ا�شيب اأكرث من ع�رشين.
وذك���ر العقي���د تام���ر الرفاع���ي، املتحدث 
الع�شكري با�شم اجلي�س، اأن قوات اإنفاذ القانون 

ب�ضم���ال �ضيناء جنح���ت باإحباط هج���وم للعنا�رص 
الإرهابية على بع�ش نقاط التمركز جنوب رفح، 
واأ�شف���ر عن مقت���ل اأكرث م���ن ع���دد 40 اإرهابياً 

وتدمري 6 عربات.
وكان���ت م�ش���ادر قبلية قد ك�شف���ت �شابقاً 
ع���ن وقوع ا�شتباكات كبرية ب���ني قوات اجلي�س 

وجمموع���ة م���ن االإرهابي���ني حاول���وا تفجري مقر 
كتيبة لل�شاعقة يف منطقة الرث ب�شمال �شيناء.

وذك���رت امل�شادر اأن الهج���وم اأ�شفر اأي�شاً 
عن مقتل العقي���د اأحمد من�شي، قائ���د الكتيبة، 
خ���الل اال�شتب���اكات، فيم���ا يقوم اجلي����س حالياً 
مبحا����رشة جمموعات م���ن االإرهابي���ني تتح�شن 
يف م�شج���د املالح���ي وبي���وت جم���اورة يف قري���ة 

النقيزات بالقرب من مطار اجلورة.
واأك���دت اأن االإرهابيني حاولوا الهجوم على 
الكتيب���ة بنح���و 12 �شيارة دفع رباع���ي وع�رشات 
الدراج���ات الناري���ة، وقام���وا يف البداية بتفجري 
�شيارتني مفخختني يف الكمني، وحاولوا ح�شاره.

وقال���ت امل�شادر اأي�ش���اً، اإن قوات الكمني 
اإ�ضق���اط  يف  وجنح���ت  للإرهابي���ن،  ت�ض���دت 
جمموعات منهم، وخالل دقائق معدودة و�شلت 
طائ���رات االأبات�ش���ي، وتعاملت معه���م، حيث مت 
تدم���ري 8 �شيارات دف���ع رباعي وقت���ل من كان 

على متنها.

سيناء... مقتل 23 جنديًا مصريًا بهجوم نفذه 40 إرهابيًا

ذك����ر موقع “ذا ديلي بي�شت” االأمريك����ي اأن معلوماته ت�شري اإلى موافقة اإدارة ترامب على بقاء االأ�شد يف ال�شلطة 
ون�رش مو�شكو �رشطتها يف مناطق وقف الت�شعيد، وكل ذلك ثمنا الإنهاء “داع�س” يف �شوريا.

واأ�ش����اف املوقع االإخب����اري االأمريكي، اأن وا�شنطن �شمن التنازالت الت����ي �شتقدمها ملو�شكو، لن تعار�س كذلك 
فر�����س االأخ����رية مناطق اآمنة اقرتحتها موؤخرا يف �شوريا. واأ�شار “ذا ديلي بي�شت” اإلى اأن املناطق اخلارجة عن �شيطرة 
احلكوم����ة ال�شوري����ة يف الوقت الراهن، �شوف تخ�شع ح�شب التوافقات االأمريكي����ة الرو�شية للقوى املوالية لوا�شنطن 

ويف مقدمته����ا “قوات �شوري����ا الدميقراطية”. وك�شف عن اأن املعلوم����ات املتوفرة لديه، توؤكد 
ا�شتمرار املفاو�شات بني مو�شك����و ووا�شنطن طيلة االأ�شهر املا�شية حول االنتقال اإلى تطبيق 
هذه اال�شرتاتيجية، مرجحة اأن يعلن عنها وزير اخلارجية االأمريكي ريك�س تيلري�شون عّما قريب، 
اأي خالل لقاء الرئي�شني فالدميري بوتني ودونالد ترامب يف هامبورغ على هام�س قمة الع�رشين. 

وا�سنطن توافق على بقاء الأ�سد ورحيل “داع�س”

• القوات امل�رشية حتارب املت�شديني يف �شيناء	

�رضبات التحالف الدويل قتلت 603 مدنيني منذ 2014
وا�سنطن ـ رويرتز:

 قـــال تقريـــر اأ�ســـدره التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة لقتال تنظيم داع�س اأم�س اجلمعة اإن ما ل يقل عـــن 600 مدين قتلوا يف �رضبات للتحالف بالعراق و�سوريا منذ 
بدايـــة احلملـــة يف 2014. والتقدير الذي جاء يف تقرير �سهـــري قال اإن �رضبات التحالف قتلت دون ق�سد ما ل يقل عن 603 مدنيني يف الفرتة من اأغ�سط�س 2014 اإلى مايو 

2017. وهذه التقديرات اأقل كثريا عن اأرقام جماعات املراقبة.

وتقول جماعة اأيرورز للمراقبة اإن ال�رشبات اجلوية للتحالف قتلت 
اإجماال ما ال يقل عن 4354 مدنيا.

و�شم����ل تقرير التحالف اجلديد واقعة ج����رت يوم 17 اأبريل قرب 
مدين����ة البوكمال ال�شورية قت����ل فيها 25 مدنيا واأ�شي����ب 40 اآخرون 
خ����الل �رشبة على مق����ر لتنظيم داع�����س �شبب انفج����ارا ثانويا يف مبنى 
جم����اور. وقال التقري����ر اإن التحالف نفذ نحو 22 األ����ف �رشبة منذ بداية 
احلمل����ة على داع�����س وتلقى 727 تقري����را عن احتم����ال �ضقوط قتلى 
م����ن املدنيني. ويق����ول التحالف، الذي يقاتل م����ن اأجل هزمية داع�س 
يف الع����راق و�ضوريا، اإن����ه يبذل اأق�ضى جهد لتجن����ب اإ�ضقاط قتلى من 
املدني����ني. وقب����ل الهجوم النهائ����ي على مدينة الرق����ة يف �شوريا اأثار 
مكتب االأمم املتحدة حلقوق االإن�شان خماوف ب�شاأن تقارير عن القتلى 
املدنيني يف املنطقة. ويف تقرير اأ�شدره يف مايو قال اإن هناك بالفعل 
ع����ددا هائال من القتلى املدنيني. ويف املو�شل توقع اجلي�س العراقي 
اإعالن االنت�شار الكامل هذا االأ�شبوع يف معقل “خالفة” داع�س بالعراق 
بعد هجوم م�شتمر منذ ثمانية اأ�شهر بدعم من الواليات املتحدة النتزاع 

ال�شيطرة على املدينة التي كان يقطنها مليونا ن�شمة قبل احلرب.

اأق���رت اأكرث من 120 دولة اأول معاهدة من 
نوعه���ا على االإط���الق حتظر االأ�شلح���ة النووية، 
وذلك خ���الل اجتماع دويل قاطعت���ه كل الدول 
التي متلك اأ�شلحة نووية. و�شدر القرار بتاأييد 

122 دولة اأم�س اجلمعة، فيما اعرت�شت هولندا 
وامتنعت �شنغافورة عن الت�شويت.

وقال���ت اإيلني وايت غوميز -التي تراأ�شت 
موؤمت���ر االأم���م املتح���دة للتفاو����س على �شك 

ملزم قانونا حلظر االأ�شلحة النووية- اإنها املرة 
االأول���ى التي يت���م االتفاق فيها عل���ى اتفاقية 
متعددة االأطراف لنزع ال�شالح النووي منذ اأكرث 
م���ن 20 عام���ا. واأ�شافت اإيل���ني غوميز “العامل 

ظ���ل ينتظر ه���ذا املعي���ار القان���وين ل�شبعني 
عام���ا” من���ذ ا�شتخ���دام اأول���ى القناب���ل الذرية 
�ش���د هريو�شيما وناغازاك���ي عند نهاية احلرب 

العاملية الثانية.

• �شورة اأر�شيفية ل�رشبة جوية للتحالف قرب بلدة كوباين على احلدود الرتكية ال�شورية )رويرتز(	



علي مجيد

من املنتظر أن تجتمع إدارة األهيل مع 
العب��ي منتخبنا الوطني لكرة اليد عيل 
عبدالقادر وجاسم السالطنة يف اليومني 
املقبل��ني؛ من أجل وض��ع النقاط عىل 
الحروف بش��أن املفاوض��ات الحاصلة 

بينهام يف األيام األخرية.
إذ س��بق ونرش “البالد س��بورت” عن 
حصول الالعبني عبدالقادر والس��الطنة 
عىل ع��روض عدة ومن ضمنها األهيل، 
إال أنه مل يس��تجد يشء يف تلك الفرتة، 
ولكن يف األيام القليلة املاضية استجدت 
بعض األمور من حيث النقاش��ات بني 
الطرفني )الالعب��ني واألهيل(؛ للوصول 
لتوافق تام ح��ول القيمة املالية إلمتام 

هذه الصفقة.
فالالعب السالطنة، عاد األهيل لتجديد 
املفاوض��ات مع��ه بعدم��ا أخف��ق يف 
مس��اعيه يف الف��رتة املاضي��ة بس��بب 

ضعف العرض امل��ادي، ويبدو أن 
الصفراء  بالقلع��ة  املس��ؤولني 

قد ش��عروا بالخط��ورة التي 
املوسم  فريقهم يف  يواجهها 

املقبل يف ظل نشاط 
النجم��ة،  فري��ق 

الخص��م  وه��و 
األول  واملناف��س 

له يف الساحة بإبرام 
ع��دة،  كب��رية  صفق��ات 

ولهذا عادوا بشكل جاد إىل 
فتح باب املحادثات مع الس��الطنة 

مرة أخرى ورفع القيمة املالية؛ بهدف 
الوصول لتوافق بينهام.

املعطيات بش��أن إمتام ه��ذه الصفقة 
تبدو غامضة نوعاً ما، والس��بب يكمن 
يف أن الالع��ب لدي��ه عرض��ان جادان 

باإلضافة لأله��يل، وذلك يف “مقدونيا، 
والس��عودية”، والناديي��ان األخريان يف 
مراح��ل متقدم��ة، وهو ينتظ��ر الرد 

النهايئ من جانب األندية نفسها.
أما عيل عبدالقادر، ففي وقت س��ابق، 

كش��ف مصدر مقرب من��ه بأن هناك 
ش��خصية محس��وبة ع��ىل األهيل قد 
فتحت معه باب املفاوضات ش��فهًيا، 
واآلن ينتظ��ر الالع��ب أن ي��رى قيمة 
الع��رض الذي س��يعرض علي��ه، ومن 

ثم س��يتخذ قراره النه��ايئ باملوافقة أو 
عدمها، واملفرتض حدوث��ه هذه األيام 

أيضاً.
فالالعب ليس بصدد الرجوع للكويت 
لتكملة الس��نة املتبقي��ة يف عقده مع 

الفري��ق الكويت��ي، ك��ون إن ح��دث 
ذل��ك فهو س��يدخل يف دائرة الش��بهة 
والجزاءات الدولية بس��بب العقوبات 
املفروضة ع��ىل الرياضة الكويتية، كام 
أنه ال يوج��د أي يشء واضح بخصوص 
تجدي��د عقده مع فري��ق باربار الذي 

مثله يف موسمني متتاليني.
ويع��ول األهيل كثرياً ع��ىل إمتام هاتني 
الصفقتني أو إحداهام عىل األقل، والتي 
قد تك��ون باباً لق��دوم العبني آخرين؛ 
ليتمكن حينها من تعزيز صفوفه وسد 
الثغ��رات الحاصل��ة بعدم��ا رحل عنه 
عن��ران مؤثران، وه��ام محمد مريزا 
ومهدي س��عد، وانضام لنادي النجمة، 
وبعد عدم متكنه من إنجاح مفاوضاته 
مع حس��ني الصي��اد، الذي ه��و اآلخر 
انض��ّم للقلعة الزرق��اء يف صفقة تعد 

األكرب عىل مستوى البحرين.

وعبدالقادر  والسالطنة  األهلي  بين  منتظر  اجتماع 
في اليومين المقبلين

علي مجيد 

بات اس��م املدرب الوطني القدير أحمد 
حمزة مرش��ًحا قوًيا لقيادة الفريق األول 
لكرة الس��لة بن��ادي الرفاع يف املوس��م 
املقب��ل 2018/2017، يف أول  الري��ايض 
موسم له بعد إعادة إحياء نشاط اللعبة 

يف النادي.
ووضع��ت إدارة الرف��اع امل��درب أحمد 
حمزة ضمن أبرز املرشحني للتعاقد معه 
لقي��ادة الجه��از الفني الجدي��د لفريق 

السلة خالل منافسات املوسم املقبل.
وذك��رت مص��ادر مطلع��ة ل��� “الب��الد 
سبورت” أن النادي املذكور يفكر جليًّا يف 
التعاقد م��ع املدرب حمزة، خصوًصا مع 
معرفت��ه الكاملة بجمي��ع الفرق املحلّية 

املنافسة.
التف��اوض  خط��وات  أّن  إىل  وأش��ارت 
مع امل��درب حمزة وصل��ت إىل مراحل 
متقدم��ة، وم��ن املتوقع أن يتم حس��م 
التعاقد معه خالل األيام القليلة املقبلة؛ 
لقيادة الفري��ق والبدء م��ع الالعبني يف 

التحضري للموس��م املقبل ال��ذي ينتظر 
الساموي موساًم قوًيا يف أول مشاركة له 

بعد إعادة نشاط اللعبة.
ويعت��رب التعاقد مع املدرب حمزة )متى 
ما تم( مكسًبا كبريًا لسلة الساموي؛ نظرًا 
مل��ا يتمتع به من خ��ربة كبرية يف مالعبنا 
املحلي��ة ومعرفته الواس��عة بخبايا كرة 
الس��لة البحرينية، إىل جانب ما يحظى 

به املدرب من س��معة طّيبة يف الوس��ط 
الريايض. ومن املنتظر أن يكشف اليومان 
املقبالن عن مزيد من الوضوح بالنس��بة 
لهذا الجانب، السّيام مع رغبة اإلدارة يف 
حس��م موضوع املدرب بص��ورة رسيعة 
ليتس��نى له��ا ترتي��ب األوراق واختيار 
توليفة مميزة م��ن الالعبني املحليني إىل 
جانب الالع��ب املحرتف لتمثيل صفوف 

الفريق. ويف سياق متصل، حصلت إدارة 
الرف��اع عىل موافقة من نظريتها يف نادي 
املح��رق للحصول عىل خدمات 3 العبني 
م��ن فريقها األول عىل س��بيل اإلعارة، 
وهم محم��د عبداملجيد وعيل أصغر 
وإبراهيم الش��هايب؛ من أجل تدعيم 

صفوف الفريق األول لكرة السلة.
كام ووضعت إدارة الساموي الالعب 
محم��د نبيل ضمن دائ��رة اهتامماتها؛ 
للتعاق��د مع��ه تعزي��زًا للصف��وف قبل 

انطالق املوسم الجديد.
تعاق��دت  ق��د  الن��ادي  إدارة  وكان��ت 
قب��ل أيام بش��كل رس��مي م��ع الالعب 
عبدالرحم��ن غ��ايل، ليدافع ع��ن ألوان 

القميص الساموي يف املوسم الجديد.
وينتظ��ر الوافد الجديد إىل كرة الس��لة 
البحريينة فريق الرفاع موس��امً حافاًل، إذ 
يس��عى الس��اموي للظهور بشكل مميز 
يف أول موسم له مبس��ابقات السلة بعد 

سنوات طويلة بعيًدا عن أضواء اللعبة.

حق��ق الفري��ق البحريني املش��ارك يف س��باق مراتونا 
نتائ��ج إيجابي��ة يف  الهوائي��ة  ديلومي��ت للدراج��ات 
مش��اركتهم، والت��ي أقيمت يف جب��ال الديلوميت عىل 
األرايض اإليطالية، حيث يعترب الس��باق من أشهر وأكرب 

سباق دراجات هوائية يف أوروبا.
وانقسم مس��ار السباق اىل ثالثة أقس��ام: القسم االول 
القصري صعود أربعة جبال مبسافة 55 كيلومريا، واملسار 
املتوس��ط صعود س��تة جبال مبس��افة 106 كيلومرتات، 
واملس��ار الطوي��ل صع��ود مثاني��ة جبال مبس��افة 138 
كيلوم��رتا عىل ارتف��اع اكرث من 2200 مرت فوق س��طح 
البحر. ومتكن أعضاء الفريق املكون من الشيخ صقر بن 
س��لامن آل خليفة، والالعب إبراهيم عبدالله طوق من 
إنهاء السباق باملسار الطويل، كام أنهى املسار املتوسط 
الالعب عبدالله عبدالس��الم املحمود فيام انهت الالعبة 
سارة املسار القصري، حيث نافس الفريق البحريني أكرث 

من تسعة آالف أجنبي مشارك يف السباق.
وواج��ه الفري��ق البحريني تحدي��ات وصعوبات كبرية 
إلنهاء مس��ار الس��باق، من بينها صعوبة صعود الجبال 

وخطورة نزول��ه واملنحدرات ونقص االوكس��جني فوق 
الجبل، حيث بدأ السباق عىل ارتفاع 1200 مرت، واستمر 
الصع��ود إىل أك��رث من 2200 مرت وس��ط أج��واء باردة 
وصل��ت إىل 6 درجات مع أمط��ار، لكنها مل تنث الفريق 
البحري��ن عىل تحقي��ق اإلنجاز والدخ��ول يف تحد من 

اآلالف من الالعبني، ورفع اس��م البحري��ن عاليا.  وكان 
الفريق البحريني املكون من أربعة دراجني هو الفريق 
العريب الوحيد املشارك يف السباق، كام أن الدراجة سارة 

املرأة العربية الوحيدة املشاركة يف السباق.
وحظيت مش��اركة الفريق البحريني مبتابعة من جانب 
ممث��ل جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، حيث أك��دوا من خالل املش��اركة ما يتمتع به 
الش��باب البحريني من مثابرة وقوة يف س��بيل تحقيق 
األهداف التي ش��ارك من أجلها، إضافة إىل إثبات مدى 
تطور رياضة الدراجات يف اململكة، والتي حقق أبطالها 

العديد من اإلنجازات الكبرية يف مختلف البطوالت. 
ك��ام حظي الفريق البحريني بتش��جيع حار من جانب 
الالعبني واملش��جعني طوال مسار الس��باق، حيث كانوا 
يهتفون باسم مملكة البحرين لشهرة مملكة البحرين يف 
إيطالي��ا؛ كونها متلك فريق البحرين مرييدت للدراجات 

الهوائية، والذي يضم العبني محرتفني من إيطاليا.

النادي يحصل على موافقة المحرق بضم 3 العبين

 في سباق مراتونا ديلوميت بإيطاليا  

الم��درب أحمد حمزة مرش��ًحا لقيادة س��لة الس��ماوي

فري��ق الدراج��ات الهوائي��ة يحق��ق نتائ��ج إيجابي��ة 

محمد الدرازي

أحمد حمزة

فريق البحرين للدراجات الهوائية

جاسم السالطنةعلي عبدالقادر
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انس��جاما مع إس��رتاتيجية وزارة شؤون 
الش��باب والرياض��ة الرامي��ة إىل زيادة 
حج��م الربام��ج املقدمة إىل الش��باب 
البحرين��ي يف ف��رتة النش��اط الصيفي 
س��يقدم 36 مركزا ش��بابيا 194 برنامجا 
متنوعا للذك��ور واإلناث بزيادة وصلت 
إىل 80 % ع��ن الع��ام امل��ايض بعد أن 
قدم��ت تلك املراك��ز يف الصيف املايض 
108 برامج، حي��ث تهدف تلك الربامج 
إىل االس��تغالل األمثل لإلجازة الصيفية، 
هادف��ة  برام��ج  يف  الش��باب  وإرشاك 
تكسبهم مهارات جدي�دة، وتضيف لهم 
معلومات متنوعة؛ األمر الذي يس��اهم 
يف بن��اء ش��خصية الش��اب البحريني، 
وتعزيز انتامئه لوطن�ه، ورفع قيم الوالء 
واإلخالص للوطن، وتدفعه بطم�وح إىل 
بناء مستقبل مرشق لبالده عرب استثامر 
طاقته وإبداعاته؛ للمش��اركة يف تنمية 

قطاعات اململكة كافة.
وس��يقدم مركز ش��باب الجرسة دورات 
تدريبات يف لعبة التيكواندو، وبرنامجا 
تعليميا ودورات تدريبية، فيام سينظم 
مرك��ز ش��باب ال��زالق معرض��ا للصور 
الرتاثي��ة ع��ن قري��ة ال��زالق والربنامج 
الصيف��ي املن��وع يش��مل ع��ىل تعليم 
الس��باحة، تعليم ركوب الخيل، دورات 
تدريبي��ة، وزيارات ترفيهي��ة. أما مركز 
شباب الجنوب، فسيقيم دورة يف اللغة 
اإلنجليزي��ة، والحاس��ب اآليل،  وبطولة 
الب��الي ستيش��ن، وزي��ارات ترفيهي��ه 
تعليمية، ومهرج��ان العودة للمدارس. 
أما مركز ش��باب رأس الرمان، فسيقدم 
دورة يف رسم املنمنامت للنساء، ودورة 
الرس��م التش��كييل، ودورة الحفر عىل 
الخش��ب، وبطول��ة ك��رة الس��لة وكرة 
الطاولة ودورة أساس��يات التمثيل وفن 
التصوي��ر، وبرنام��ج تح��دي الق��راءة، 
ودورة اللغة الروس��ية، واملحادثة للغة 

اإلنجليزية.
فيام س��ينظم مركز ش��باب دمس��تان 
دورة يف ك��رة الق��دم، وك��رة الطاولة، 
والب��الي ستيش��ن، ومهرج��ان ريايض 
وزيارات ترفيهية وتعليم الس��باحة. أما 

مركز شباب السهلة الشاملية، فسيقيم 
برنامج��ا صيفيا ش��بابيا رياضيا ترفيهيا، 
التطوير لألطفال، وس��ينظم  وبرنام��ج 
مركز ش��باب جدحفص برامج الرس��م 
عىل الزجاج، ومحارضة أهمية مامرسة 
الديكوب��اج  الرياض��ة، ودورة يف ف��ن 
والتصوير الفوتوغرايف، وأساسيات كتابة 
الش��عر، وفن الجرافيتي، والفوتوشوب، 
وقيادة الذات، وعجائن الطني، ومعرض 
إنتاج الصي��ف، يف حني س��ينظم مركز 
ش��باب السنابس برنامجا صيفيا ترفيهيا 
للط��الب م��ن للجنس��ني، وفعالي��ات 
رياضيه ع��ىل ملعب املرك��ز، وبرنامج 
الياقة البدنية، وبرنامج للجنة النسائية، 
ورش تربوية لألطف��ال وتكريم الطلبة 

املتفوقني.
وس��يعمل مرك��ز ش��باب كران��ة عىل 
تنظيم تعليم السباحة، وفعالية خدمة 
بن��اء  يف  تدريبي��ة  ودورة  املجتم��ع، 
الش��خصية القيادية، وزيارات ترفيهية. 
أم��ا مرك��ز ش��باب كرباباد، فس��يقدم 
حزمة برام��ج، منها دورة يف كرة القدم، 
ترفيهية،  وزي��ارات  ثقافية،  ومس��ابقة 
وتعليم الس��باحة، بينام س��ينظم مركز 
ش��باب حالتي النعيم والس��لطة دورة 
إلكرتوين،  والتس��ويق  الفوتوش��وب  يف 
وزيارة مرك��ز األورام الرسطانية، ودورة 
بالي ستيشن للصغار، كام سيقدم مركز 
ش��باب ك��رزكان دورة تعليمية لطالب 
املدارس، ورحل��ة ترفيهية للمتقاعدين، 
ودورة رياضية للمتقاعدين، ومس��ابقة 
الرسم للطفل، وتكريم املتفوقني، ودورة 
صيفية يف ك��رة القدم والي��د والطائرة 
وتنس الطاولة لجميع الفئات، وسينظم 
مركز ش��باب الح��ورة والقضيبية دورة 
يف األلعاب الش��عبية وتعليم الس��باحة 

ومسابقات ثقافية متنوعة.
كام س��يقيم مركز ش��باب القرية دورة 
تدريبية بعنوان: )أنا واثق أنا ال أخجل( 
لألطف��ال، ودورة تدريبي��ه يف تخطيط 
الش��باب ومهرج��ان  برام��ج  وتنفي��ذ 
األلع��اب الش��عبية ودورة ك��رة القدم 
لألش��بال، ومركز ش��باب مدينة عيىس 

س��ينظم دوري سداس��يات كرة القدم، 
وبطولة التحدي يف كرة الطائرة والسلة، 
وملع��ب الصاب��ون والس��باحة، ودورة 
تدريبي��ة يف املهارات املهني��ة، وتكريم 
فريق ك��رة الي��د والطائرة الش��اطئية 
ومس��ابقة تح��دي الفري��ق الواحد يف 
املهارات الجامعية ومركز شباب الهملة 
س��يقدم دورة املتقاعدي��ن لكرة القدم 
والش��باب لك��رة الق��دم، ون��دوة عن 
اإلس��عافات األولية للنس��اء، ومسابقة 
ثقافية للصغار، ورحلة سياحية للمعامل 
االثرية، مركز ش��باب الشاخورة سيقيم 
ه��و اآلخ��ر بطول��ة الرباعم الس��نوية 
الصيفية لكرة القدم، وبطولة الناش��ئني 
الس��نوية الصيفية لكرة القدم، وبطولة 
الش��طرنج للناش��ئني، ودورة تدريبي��ة 
يف تطبيقات املوباي��ل، وتكريم الطلبة 
الناش��ئني يف تنس  املتفوق��ني، وبطولة 
واملهرجان  البلي��ارد  وبطولة  الطاول��ة، 
السنوي يف األلعاب الش��عبية والرتاثية 

ورحالت ترفيهية.  
مركز شباب س��لامباد وضع العديد من 
الربامج، من بينها رحلة ترفيهية وثقافية، 

ودورة الهدف وتعليم السباحة، وتكريم 
املتفوق��ني، وسداس��يات ك��رة الق��دم، 
ودورة لالعب��ني القدامى يف كرة القدم، 
والي��وم الصحي العارش، فيام س��يقدم 
مركز ش��باب البحري املهرجان الرتفيهي 
وتكري��م  اململك��ة،  نج��م  وأكادميي��ة 
املتفوقني، ودورة مس��عف يف كل بيت، 
بينام س��يقدم مركز ش��باب الوس��طى 
دورة يف ك��رة الق��دم، ورحل��ة بحرية 
ودورة يف الب��الي ستيش��ن، وس��ينظم 
مركز ش��باب مدين��ة زايد سداس��يات 
اىل  متع��ددة  وزي��ارات  الق��دم  ك��رة 
جناح األثر، والرثوة الس��مكية، ومصنع 
اآليس��كريم، والدف��اع امل��دين وخف��ر 
الس��واحل ورحل��ة ترفيهية ومس��ابقة 
األلع��اب الش��عبية ومس��ابقة حف��ظ 
القرآن الكريم ومسابقة املستثمر، فيام 
س��ينظم مركز شباب مدينة حمد دورة 
الفوتوغرايف  الفوتوش��وب والتصوير  يف 
واملكياج الس��يناميئ، وتعليم السباحة، 
وسداس��يات يف كرة القدم، وبطولة كرة 

الطائرة.
مركز ش��باب ج��رداب س��ينظم بطولة 

خلي��ج توب��يل الثالث��ة لك��رة الق��دم 
ومس��ابقات ثقافي��ة. أما مركز ش��باب 
الديه، فستش��تمل برامج��ه عىل تعليم 
الس��باحة، ودورات يف التنمية البرشية، 
ورح��الت ترفيهي��ة، وأع��امل يدوي��ة، 
وتعلي��م الطب��خ للنس��اء، وتدريب��ات 
الكاراتي��ه، وتكري��م املتفوق��ني، ومركز 
ش��باب الرف��اع الرشقي س��ينظم دورة 
الرف��اع الرشق��ي لكرة القدم للناش��ئني 
أساسيات  ودورة  األولية،  واإلس��عافات 
التمثي��ل، في��ام س��يقيم مركز ش��باب 
املح��رق دورات تدريبي��ة يف التنمي��ة 
البرشي��ة، وتعلي��م الس��باحة، وبطولة 
فرجان املح��رق لكرة قدم الصاالت. أما 
مركز شباب النعيم، فسينظم بطولة يف 

الشطرنج لجميع األعامر.
وت��ربز برام��ج مركز ش��باب الس��هلة 
الجنوبي��ة، والت��ي م��ن بينه��ا دروس 
تقوي��ة يف اللغ��ة اإلنجليزية، ومهرجان 
لعبة س��بنري، ومس��ابقة ثقافية للكبار 
وللصغ��ار، وبرنامج أفراح أتراح، ودورة 
يف البليارد، ودورة لكرة القدم للناشئني، 
ومهرج��ان الصغار الس��نوي، ودورة يف 

كرة الطاولة، ومس��ابقة مهاريت، وورشة 
الزارع��ة املنزلي��ة – للنس��اء وتعلي��م 
أساسيات الرسم – للنساء وفن التنسيق 
املنزيل – للنس��اء وفن صناع��ة الكيك 
وتزيين��ه – للنس��اء ومهرجان التثقيف 
الصحي – للنس��اء وزيارة خيمة نخول 
– للنساء، مركز شباب القادسية سينظم 
دورة تدريبية يف الحاسب االيل ورحالت 
ترفيهي��ة وبطولة لكرة القدم للش��باب 
ومعرض الص��ور وبطولة مش��رتكة مع 
الجاليات وزي��ارة املواق��ع األثرية. أما 
مركز ش��باب أبوصيبع، فسيطلق برامج 
يف دورة يف الخ��ط العريب، وسداس��يات 
ك��رة القدم للكب��ار، وسداس��يات كرة 
القدم للناشئني، ورحلة ترفيهية – بركة 
س��باحة ومارثون امليش، بينام س��يقدم 
مركز شباب سافرة دورة ألعاب رياضية 
وترفيهي��ة، ودورة تدريبي��ة يف رياضة 
فنون القتال املختلطة، والبالي ستيشن، 
اآليل  الحاس��ب  يف  تدريبي��ة  ودورة 

ومسابقة ثقافية ورحالت.
وسينظم مركز ش��باب صدد سداسيات 
ك��رة الق��دم، وورش��ة طبي��ة للجن��ة 
النس��ائية، بينام مركز ش��باب أبو قوة 
سيقيم العديد من الربامج، وهي دورة 
يف ك��رة الطاولة والبلي��ارد وكرة القدم 
والكرة الطائرة والبالي ستيش��ن ودورة 
املتفوق��ني  وتكري��م  الفوتوش��وب  يف 
ومعرض للصور ورحالت ترفيهية ومركز 
ش��باب عراد س��ينظم رحل��ة ترفيهية 
ون��دوات ثقافية، بينام س��ينظم مركز 
ش��باب س��ند برنامج أفالطون، ودورة 
كرة الق��دم للناش��ئني، ودورة كرة قدم 
للصغار، وزيارات ورحالت ترفيهية. أما 
مركز شباب البس��يتني، فسينظم برامج 
يف تعلي��م الس��باحة، وحمل��ة تنظيف 
الس��واحل، ودورات تدريبية يف التنمية 

البرشية.
ك��ام ميك��ن التواصل م��ع إدارة املراكز 
الش��بابية ملزي��د م��ن االستفس��ار عن 
الربامج التي تقدمها املراكز الش��بابية، 
وكيفية املشاركة فيها عىل األرقام التالية: 

.39981222 ،33748474 ،33993200

يدش��ن الفري��ق األول لك��رة الس��لة 
بالنادي األهيل مس��اء اليوم )السبت( 
متهي��ًدا  التحضريي��ة؛  اس��تعداداته 
للمشاركة يف مسابقات املوسم الريايض 

املقبل 2017/2018.
وس��يقود تدريبات النس��ور األهالوية 
امل��درب ال��ريب ميالن الذي س��يتوىل 
زمام األم��ور الفنية حتى وصول املدير 

الفني األمرييك آرون.
وس��يبدأ الريب ميالن قي��ادة الفريق 
مؤقًت��ا؛ بهدف الوقوف عىل مس��توى 
الفري��ق بش��كل مبكر قبي��ل انطالق 
املوسم، خصوصا وأن اإلدارة األهالوية 
تطم��ح يف ظهور أفض��ل للفريق األول 

خالل املوسم الجديد.
وس��ينطلق إع��داد النس��ور بالجانب 
البدين ع��ىل صالة النادي، ومن املنتظر 
أن يواصل الفري��ق تدريباته اإلعدادية 
لفرتة أسبوعني من التحضريات األولية، 

ومن ثم االنتق��ال للمرحلة الثانية من 
التحضريات.

ومن املؤمل أن تجتمع اإلدارة األهالوية 
بالجهازي��ن اإلداري والفن��ي والعب��ي 
الفريق مس��اء اليوم يف التجمع األول؛ 
لوضع الخطوط الرئيسة إلعداد الفريق 
وتجاوز عرثة املواس��م املاضية وإعادة 

األهيل إىل واجهة األلقاب.
وكان الن��ادي األهيل ق��د قدم أداًء غري 
متوق��ع يف املوس��م امل��ايض، إذ خرج 
الفري��ق من منافس��ات ال��دور نصف 
النهايئ “املربع الذهب��ي” لدوري زين 
لكرة الس��لة بعد خس��ارتيه املتتاليتني 
أمام املحرق، وخ��رج مبكرًا من األدوار 
التمهيدي��ة لبطول��ة كأس خليف��ة بن 

سلامن عىل يد املحرق أيًضا.
وتأمل اإلدارة األهالوية يف إعادة فريقها 
إىل طريق األمجاد وتحقيق لقب بطولة 
الدوري الغائب عن خزينة النادي منذ 

7 س��نوات تقريًبا، أي منذ آخر موسم 
حقق فيه لقب بطول��ة الدوري، وكان 
2008/2009. ويعقد جميع مس��ؤويل 
اللعب��ة بالن��ادي العزم بب��ذل الجهود 
كاف��ة؛ م��ن أج��ل النه��وض بالس��لة 
الصف��راء، واالرتقاء بها إىل مس��توياتها 

املعروفة، وإعادتها إىل الطريق السليم 
عىل خارطة املنافس��ة، ومسح الصورة 
السلبية التي ظهرت بها سلة األهيل يف 
املوسم املايض، وكانت انعكاًسا للهزات 

الفنية التي تعرض لها الفريق.
وعمل جهاز كرة الس��لة برئاسة عارف 

حسني، عىل تكريس الجهود خالل األيام 
الفائتة لتنفيذ معامل خطة عمل الفريق 
التي سترتاوح من سنة إىل 3 سنوات، إذ 
وقفت اإلدارة ع��ىل كل صغرية وكبرية؛ 
من أجل تجاوز السلبيات التي حدثت 
عىل جميع مستويات اللعبة ودراستها، 

والعمل عىل وضع الحلول املناسبة لها، 
عالوة ع��ىل تعزيز وتطوي��ر الجوانب 

اإليجابية.
ويواص��ل جهاز اللعب��ة العمل بصورة 
مكثف��ة، إذ يعك��ف الجه��از اإلداري 
بالتعاون مع الجهاز الفني الجديد عىل 
االنتهاء من رس��م مالمح إس��رتاتيجية 
العمل لهذا املوس��م الذي سيس��تهله 
الفريق مبنافس��ات بطول��ة دوري زين 

للرجال.
ويسعى األهيل إىل تسجيل حضور جيد 
املوس��م املقبل، وتحقي��ق الطموحات 
الت��ي يتطلع إليه��ا الفريق املبتعد عن 
منص��ات التتوي��ج يف املوس��م املايض، 
واملتمثل��ة يف إع��ادة الفريق إىل بريقه 
باس��تعادة األمجاد الس��ابقة، سعًيا إىل 
إدارة وجامه��ري  تحقي��ق طموح��ات 
يف  املش��اركة  خ��الل  م��ن  األه��يل 

االستحقاقات املحلية املقبلة.

36 مركزا تقدم 194 برنامجا متنوعا في النشاط الصيفي

سلة األهلي تدشن إعداد الموسم الجديد اليوم

انسجاما مع إستراتيجية “الشباب والرياضة”

بشعار “استعادة األمجاد”

صورة توضيحية لمواقع المراكز الشبابية في المملكة

فريق األهلي لكرة السلة

وزارة شؤون الشباب والرياضة ضاحية السيف 

محمد الدرازي 
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أكد مصدر مقرب من القلعة الصفراء ل� “البالد سبورت” بأن إدارة األهيل يف صدد التوقيع مع الالعب نادر فتحي 
ليمثل بذلك الفريق األول لكرة القدم، بدءاً من املوسم 2017/2018.

وبحسب املصدر، فإن اإلدارة األهالوية قد توصلت التفاق تام مع نظريتها يف البحرين حول األمور املادية للعقد 
الذي سريبط فتحي بناديه الجديد ألكرث من موسم ريايض، وال يتبقى إال التوقيع واإلعالن الرسمي واملؤمل حدوثه 

خالل األيام القليلة املاضية.
ويعترب فتحي من العنارص املميزة يف صفوف فريقه البحرين عىل خط الدفاع، وظهر يف الفرتة األخرية مبستويات 

جيدة نالت إعجاب األندية، ومن ضمنها األهيل والحد اللذان دخال يف مفاوضات مع البحرين لكسب صفقته. 
وتعول اإلدارة األهالوية يف الوقت الحايل عىل تعزيز صفوف الفريق الكروي وخصوصاً لخط الدفاع؛ بهدف الحفاظ 

عىل توازنه وإضافة القوة الفنية له بعد الثغرة الكبرية التي خلفها رحيل سيد مهدي باقر لصفوف النجمة.

 ن������ادر ف��ت��ح��ي ي���ق���ت���رب م����ن األه����ل����ي ك��ث��ي��ًرا   

  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(

 اليوم انطالق دورة اإلدارة 
الرياضية التمهيدية 

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: تنطلق اليوم 
)السبت( دورة اإلدارة الرياضية التمهيدية، والتي 

ينظمها مركز التدريب والتطوير الريايض التابع للجنة 
األوملبية البحرينية حتى 13 الشهر الجاري تنفيذا 

للخطة السنوية للمركز والرامية إلعداد وتأهيل الكوادر 
اإلدارية يف الهيئات الرياضية، وذلك مبقر املركز بنادي 

املنامة الكائن مبنطقة الجفري.
وستتناول الدورة مواضيع عدة ومحاور مهمة مثل 

موضوع الحركة األوملبية، والذي يتضمن رشح تاريخ 
الحركة األوملبية واأللعاب األوملبية الحديثة، واللجنة 

األوملبية الدولية، واللجان األوملبية الوطنية، واالتحادات 
الدولية واملكونات األخرى للحركة األوملبية، وسيحارض 

يف تلك املواضيع رئيس مركز التدريب والتطوير الريايض 
نبيل طه.

ويتضمن القسم الثاين الذي سيحارض فيه محمود الشيخ 
القيم واملبادئ مثل القيم األوملبية، أهمية الرياضة 

يف املجتمع، والفوائد الرياضية للفرد، ودعم وحامية 
الرياضيني واألخالق يف الرياضة واملتطوعني، وإدارة 
االجتامعات وإدارة الوقت، فيام سيتناول نبيل طه 

العديد من املواضيع ذات العالقة باملبادئ والقيم مثل 
اللعب النظيف، وقرارات التحكيم، والخالفات والرياضة، 
والسالم، والتعليم، والثقافة األوملبية، واالستدامة البيئية، 

فيام سيتناول محمد لوري موضوع اإلعالم الريايض.
أما املحارض أحمد عيل، فإنه سيتناول املواضيع الخاصة 

بعلم اإلدارة مثل كيفية إدارة املنظامت الرياضية 
وقانون املؤسسات الرياضية وأدوار تلك املؤسسات 

والصحة والوقاية، فيام سيتطرق املحارض حسن 
عبداللطيف عن موضوع حل النزاعات واملشكالت 

وإدارة املخاطر والتخطيط اإلسرتاتيجي وصناعة 
القرارات، بينام سيحارض نواف عبدالرحمن يف اإلدارة 
املالية وامليزانية، ومصادر التمويل، ونظم املعلومات 
والتكنولوجيا يف الرياضة. أما نبيل طه، فإنه سيتناول 

موضوع اكتشاف املواهب والتخطيط للمرحلة 
الرياضية، فيام ستقدم مريم مردانة نبذة عن الربامج 

املقدمة من لجنة التضامن األوملبي، وهي مواضيع ذات 
صلة بعلم اإلدارة الرياضية.

وستقدم أنور زينب محارضة عن املسائل األخالقية 
املتعلقة بتعاطي املنشطات والطب الريايض عموما.

جانب من دورة اإلدارة الرياضية

علي مجيد

كشف مصدر موثوق ل� “البالد 
سبورت” أن صفقة عودة الالعب 

حسني الشكر لناديه “األم” األهيل 
“تفركشت”؛ بسبب التغيريات التي 

حدثت عند توقيع العقد مبارشة.
فبعدما اتفق الطرفان “الالعب 

واإلدارة” عىل قيمة ومدة العرض 
الذي سُيربم بينهام، وُحدد يوم 
التوقيع الرسمي، تفاجأ الالعب 

لدى توقيعه عىل األوراق الثبوتية 
بأن املبلغ املكتوب مخالف عام تم 

االتفاق عليه، ليرتك الالعب فوراً 
مقر النادي، ويرحل دون اتفاق.
ويف الجهة األخرى، فإن األهيل 
يسعى الستعارة الالعب عباس 

الساري من صفوف نادي املنامة 
مبوجب العقد الذي يربط 

األخريين ملوسمني متتاليني، 

انتهى أحدهام وبقي موسم آخر. 
فالالعب جلس مع األهيل قبل 

أيام عدة واطلع عىل العرض 
وأبدى موافقته، ولكن “املعضلة” 

تكمن يف أن إدارة املنامة تريد 
من الساري التوقيع معه ملوسمني 
آخرين؛ ليك تعريه لألهيل، أي أنه 
بعدما ينتهي الالعب من موسم 

األهيل، فهو يعود تلقائياً لكشوف 

املنامة.
مصدرنا يفيد بأن الصفقة ستتعطل 

حالياً؛ كون املنامة مل يتسن له 
االجتامع مع الساري ملناقشة األمر، 
كام أن األخري سيكون خارج الديار، 
بدءاً من اليوم وحتى أواخر الشهر 
الجاري؛ اللتحاقه مبعسكر منتخبنا 
األول لكرة القدم، واملقرر إقامته 

يف جمهورية التشيك.

صفق��ة الش��كر لألهل��ي “تتفرك��ش”... والس��اري “تتعط��ل”

عباس الساريعلي مجيد حسين الشكر



اختتمت الجولة الخامسة لدوري املراكز 
الش��بابية لكرة الق��دم )#دورينا( الذي 
تنظمه وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
وذلك بتصدر فريق مركز شباب أبوقوة 
برصي��د 13 نقطة، ثم حل مركز ش��باب 

الهملة وصيفا برصيد 12 نقطة. 
ويأيت يف املركز الثالث فريق مركز شباب 
سلامباد برصيد 11 نقطة، والرابع فريق 
مركز ش��باب كرانة برصي��د 10  نقاط، 
أبوصيبع خامس��ا برصي��د 7 نقاط، لكن 
م��ن 4 مباري��ات، مدينة حمد سادس��ا 
برصيد 4 نقاط، الشاخورة سابعا برصيد 
3 نقاط، دمس��تان ثامنا برصيد 3 نقاط، 
الزالق تاس��عا بنقطتني من 4 مباريات، 

وأخريا القريَّة بنقطة وحيدة.

نتائج الجولة الخامسة

ش��هدت الجولة الخامسة تعادل الزالق 
م��ع الش��اخورة )2-2(، أبوصيب��ع مع 
سلامباد )1-1(، فوز الهملة عىل القريَّة 
)2-3( وكرانة ع��ىل مدينة حمد )2-0(، 
وأبوق��وة ع��ىل دمس��تان )2-3(، وكام 
الجول��ة مع��دال تهديفيا كب��ريا بلغ 3.6 
أه��داف لكل مباراة وه��و مرتفع جدا، 
وبل��غ مجم��وع أهداف الجول��ة مثانية 
عرشة هدفاً، وهو ثاين أعىل معدل بعد 

األوىل التي بلغ تسعة عرش هدفاً.

باألرقام

يعت��ر فريق��ا أبوق��وة والهمل��ة األكرث 
تحقيقاً للفوز، إذ فازا يف أربع مناسبات، 
يف ح��ني أن فريق��ي دمس��تان والقرية 
األكرث تعرضا للخسارة، إذ خرسا يف أربع 

مرات.
ويع��د فريق أبوقوة هو األعىل تهديفيا، 
في��ام  هدف��ا،   13 العب��وه  س��جل  إذ 
الش��اخورة والقريَّة األقل، حيث س��جل 

كل فريق أربعة فقط.
ويع��د فريق س��لامباد األقل اس��تقباال 
لألهداف، إذ تلقت شباكه ثالثة أهداف 
فقط، يف حني أن دمستان األكرث استقباال 
لأله��داف، حيث اهتزت ش��باكه يف 14 

مناسبة. 

بديالن ناجحان في لقاء واحد

يعتر لقاء فريقي مركز شباب أبوصيبع 
ومرك��ز ش��باب س��لامباد واح��دا م��ن 
اللق��اءات املمي��زة يف ه��ذه الجول��ة، 
خصوص��ا وأن��ه ش��هد دخ��ول بديلني 
ناجحني يف الشوط الثاين من عمر اللقاء.
البدي��ل األول ه��و العب فري��ق مركز 
ش��باب س��لامباد أحمد س��هيل، والذي 
نج��ح بعد دقائق مع��دودة من دخوله 
امللعب من وضع فريقه يف املقدمة بعد 

أن كرس الصيام التهديفي يف املباراة.
هدف شّجع سلامباد ملضاعفة النتيجة، 
بيد أن فريق أبوصيبع أظهر متاسكاً، قبل 
أن يخط��ف له بديله الناج��ح إبراهيم 
صال��ح هدفاً قاتاًل أدرك ب��ه التعادل يف 
الدقيقة الخامسة من الوقت املحتسب 
كبديل للضائع، وه��ي من أصل خمس 
أيضا احتسبها الحكم ليخطف أبوصيبع 
البديل��ني  مواجه��ة  يف  مثين��اً  تع��ادالً 

الناجحني.

تألق لحارس أبوصيبع

شهدت مباراة مركز شباب أبوصيبع مع 
مركز شباب سلامباد تألقا واضحا والفتا 
لح��ارس أبوصيب��ع أحمد عبدالرس��ول، 
والذي تفنن يف الذود عن مرماه وحامية 

شباكه.
عبدالرس��ول ورغم اس��تقباله هدفا يف 
الربع ساعة األوىل من الشوط الثاين بدا 
قويا ومركزا بش��كل كب��ري، إذ متكن من 
التص��دي للعديد من الك��رات الخطرة 

الت��ي كان��ت كفيلة بتس��جيل أكرث من 
هدف لصالح مركز شباب سلامباد.

أحم��د  ال��ذي قدم��ه  الكب��ري  ال��دور 
عبدالرسول أثبت براعته وقدرته الكبرية 
يف الحراس��ة، واس��تحق جائ��زة أفضل 
العب يف املباراة؛ نظرا وقياس��ا مبا قدمه 

من مستويات مذهلة.

جعفر إبراهيم األفضل

استحق حارس مرمى فريق مركز شباب 
القّري��ة جعف��ر إبراهيم لق��ب أفضل 
حارس يف الجولة الخامس��ة رغم خسارة 
فريقه بثالثة أهداف مقابل هدفني، إال 
أنه قدم مستوى متميزاً من خالل متكنه 
من إنقاذ مرماه من ثالث فرص محققة 
إثر انفراد العبي مركز ش��باب الهملة به 
دون وج��ود أي مدافع بالقرب من خط 

املرمى.
واتس��م أداء الح��ارس إبراهي��م بالثقة 
وعدم الي��أس واليقظة، ورسع��ة اتخاذ 
الق��رار عند مواجهة مهاجم��ي الهملة، 
لذل��ك اس��تحق أن يك��ون األفضل بني 

حراس املرمى يف هذه الجولة.

هدوء يسبق العاصفة

مباراة مركز ش��باب الهمل��ة ضد مركز 
ش��باب القّرية كان��ت يف غالبية أوقاتها 
هادئ��ة، بل ممل��ة يف بع��ض األوقات، 
لكنها يف آخر عرش دقائق حفلت بالكثري 

من اإلثارة والندية بعد تبديلني أجراهام 
مدرب الهملة حسن حميد.

وكان��ت املب��اراة تس��ري لصال��ح القّرية 
بتقدم��ه بهدفني مقابل ه��دف واحد، 
لكن الهملة سجل هدفني خالل أقل من 
خم��س دقائق قلب به��ام الطاولة عىل 
القّرية واقرتب من فرق املقدمة، محققاً 
انتصاراً مهاًم جعله يف صلب املنافس��ة 

عىل املراكز األوىل.

حميد أفضل المدربين

يعتر مدرب الهملة حسن حميد أفضل 
م��درب يف الجولة؛ وذل��ك لتغيريه اثنني 
م��ن العبيه قبل ربع س��اعة م��ن نهاية 
املب��اراة ضد القّرية عندم��ا كان متأخراً 
بهدف��ني مقابل هدف واح��د، وغرّي من 
طريق��ة اللعب واس��تفاد م��ن عنارصه 
بشكل متميز رغم س��يطرة القّرية عىل 
األداء وتراجع مس��توى العب��ي الهملة، 
لكن الح��ل كان برأس امل��درب الخبري، 

فاستحق لقب أفضل مدرب يف الجولة.

ثالثة أهداف رائعة

حفل��ت مباري��ات الجول��ة الخامس��ة 
باألهداف الجميلة، فقد بدأ قائد فريق 
مرك��ز ش��باب الش��اخورة أمين س��بت 
األه��داف الرائعة عندما س��جل هدف 
التع��ادل قبل ث��الث دقائق م��ن نهاية 
الش��وط األول يف مرمى ح��ارس الزالق 

عساف زعال بعد دائرة املنتصف بقليل، 
عندما لعب الكرة ساقطة إثر مالحظته 

تقدم الحارس.
وتواصلت األه��داف الجميلة يف مباراة 
الهمل��ة والقريَّ��ة بهدف قائ��د القريَّة 
فاض��ل عبدالل��ه من رضب��ة ثابتة بعد 
مرور ثلث ساعة من الشوط األول لعبها 
يف املقص األيرس لح��ارس الهملة أحمد 
ش��اكر، ويف الدقيقة األخرية من الشوط 
األول تعادل قائ��د الهملة محمد صالح 
بالطريقة ذاته��ا يف املقص األيرس أيضاً، 

واستحق الثالثة أهداف لقب األجمل.

كرانة استقر فنيًا ويسير بثقة

 أظه��ر فري��ق مركز ش��باب كرانة ثباتا 
نوعي��ا واس��تقرارا ملحوظا يف مس��تواه 
الفن��ي وذلك خ��الل املباراتني األخريتني 
له ضمن منافس��ات املرحلت��ني الرابعة 
والخامس��ة من دوري املراكز الش��بابية 
ع��ىل الرغم من بدايت��ه املتعرثة، إال أنه 
اس��تفاق من ع��رثة املقدمة ونش��ط يف 
عطائه وعاد بقوة يف مباراته قبل األخرية 
أمام دمس��تان وحّول تأخره بهدف إىل 
فوز مستحق بنتيجة 1-2 وبأداء مقنع، 
وأكد عودته القوي��ة يف مباراته األخرية 
أم��ام مدينة حمد مبب��اراة قوية وراقية 

من الفريقني.
ولع��ل أقل ما ميكن القول عن أداء 
فري��ق كرانة أن��ه مبه��ر؛ نظرا ملا 

قدم��ه العبوه من حراس��ة متميزة 
للمرم��ى وصالب��ة وتفاهم يف خط 
الظه��ر وس��يطرة واس��تحواذ عىل 
الكرة يف منطقة املن��اورة، وتحكم 
يف مجري��ات اللع��ب والوصول إىل 
مرمى الخصم بالعديد من الحلول 
العديد من األساليب  وباس��تخدام 
الفنية س��واء عر فتح اللعب عىل 
األط��راف أو الدخول م��ن العمق، 
ويعزز ه��ذه األدوار قيادة الفريق 
وإدارته الفنية بقيادة مديره الفني 
حسني مش��يمع، الذي يعرف كيف 
يوظف إمكان ومهارة العبيه الذين 
يطبقون خطط املدرب، ونش��ري إىل 
نجميه املتميزين حسني عيل ميثم 
وحس��ني نرص الله، فهام من نجوم 

هذا الدوري.
وعندم��ا نتح��دث عن فري��ق كرانة أو 
مدرب��ه الب��ارز حس��ني مش��يمع، فإننا 
أم��ام فريق اس��تدرك تع��رثه يف البداية 
بفضل امتالكه عنارص ش��بابية متميزة، 
إال أن لديه��م م��ا يكف��ي م��ن الخرة 
التي اكتس��بوها بفضل مشاركة الفريق 
العديدة وحض��وره يف جميع البطوالت، 
فالقيادة اإلدارية مدركة لحجم وأهمية 
املشاركة والقيادة الفنية رائعة سواء يف 
امللعب أو عىل مقاعد البدالء، مش��يمع 
خبري يف ك��رة القدم ومن عائلة رياضية، 
فهو ش��قيق حارس املرمى الشهري أحمد 

مشيمع، وابن اخت يونس منصور العب 
األهيل س��ابقا، واملرشف الفني حاليا يف 
النادي، وميتلك مش��يمع عقلية منفتحة 
وقادرة عىل قراءة الخصم بدقة، وتوجيه 
العبيه بالش��كل املناسب موظفا كل ما 
تلقاه من علوم يف فن��ون التدريب وما 

اكتسبه من الدورات التدريبية.
وبالحديث عن العبي كرانة حسني عيل 
ميثم وحسني نرص الله، فإننا نجد أنفسنا 
أم��ام العب��ني مهمني يف الفري��ق ولهام 
مس��تقبل واعد، وميكن لهذين الالعبني 
الفوز بجائزة أفضل العب من مباراة إىل 
أخرى بفضل م��ا يقدمانه من أداء كبري 
ومساهمة عالية يف ترجيح كفة فريقهام 
من خالل تسجيل األهداف أو صناعتها، 
وكل م��ا يحتاجه ميثم ون��رص الله هو 

التحكم يف أعصابهام بشكل أفضل.

 مدينة حمد..
 التعاون داخل الملعب

يع��د فريق مرك��ز ش��باب مدينة حمد 
واح��دا من الفرق الجميل��ة يف عطائها، 
والت��ي تض��م يف صفوفه��ا مجموع��ة 
من نجوم ك��رة الق��دم البحرينية، ولها 
ومن  ومتواصل��ة،  عدي��دة  مش��اركات 
نج��وم الفريق وهذا عىل س��بيل الذكر 
ولي��س الحرص محمد م��ي خليل وهو 
العب جاهز فنيا وبدنيا ومهاري، ولديه 
قدرة فائقة يف املرور من الخصم وتهيئة 
الك��رات الخطرة أمام املرم��ى، الالعب 
غانم جميل الحمد من الوجوه املتميزة 
يف خط الوسط ويف اندفاعه نحو الهجوم، 
ومساعدة الفريق يف رسم الهجامت، كام 
أن بقية الالعبني لهم أدوار إيجابية وكل 
ل��ه متيزه الخاص، وي��رز العب االرتكاز 
أحمد الج��ن مبهارة عالية يف التمريرات 

الطويلة بدقة متناهية.
والحديث عن فريق مركز شباب مدينة 
حم��د يقودن��ا إىل البح��ث يف نتائج��ه 
األخ��رية، الت��ي ال تتناس��ب وإمكانات 
العبيه ولعل أهم ما يحتاجه هذا الفريق 
هو اللعب ككتل��ة واحدة والتعاون بني 
جمي��ع الالعب��ني واالبتعاد ع��ن اللعب 
الف��ردي واإلدراك ب��أن الفريق يف لعبة 
جامعي��ة قوامه��ا 11 العب��ا، ومطلوب 
من مدرب الفريق محمد س��عد خليفة 
ومساعده عيل حمد يوسف الرتكيز أكرث 
يف كيفي��ة دمج الالعب��ني يف خطة عمل 
واحدة وأسلوب لعب جامعي واستثامر 
مهارات وقدرات الالعبني العالية س��واء 
ع��ىل مس��توى التمري��رات املتقنة إىل 
الزم��الء أو التس��ديدات القوي��ة م��ن 
مسافات بعيدة من أجل الوصول بشكل 

مدروس إىل املرمى وهز الشباك.
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مركز شباب أبوقوة يتصدر الجولة... والهملة وصيفا 
)#دورينا( م���ن  ال��خ��ام��س��ة  ال��ج��ول��ة  خ���ت���ام  ب��ع��د 

َّ���ة... وم����درب ال��ه��م��ل��ة األف��ض��ل  ج��ع��ف��ر إب��راه��ي��م ي��ح��م��ي ع��ري��ن ال���ق���ري

نجوم واعدة ومس��تويات راقية.. وإثارة متوقع��ة في الجوالت المقبلة

جانب من المنافسات

ضاحية السيف       اللجنة اإلعالمية

لقطة للجمهور

تكريم أفضل العَبين
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وكاالت: سيييتضح مصيير واين 
روين، قائييد مانشسيير يونايتد، 
اإلنجليزي  الييدوري  املنافس يف 
املمتيياز لكييرة القييدم، خييال 
48 سيياعة، حينام تتجييه بعثة 
الفريق إىل لوس أنجلوس، لبدء 
الجديد يف  للموسييم  االستعداد 

الواليات املتحدة.
ويبييدو أن روين سيييغيب عيين 
رحليية الفريييق، مييع اقييراب 
النييادي من التعاقد مع املهاجم 
البلجييك، روميلو لوكاكو، مقابل 
إسييرليني  جنيييه  مليييون   75
)96.6 مليون دوالر(، قادًما من 

إيفرتون.
ويجييري التفاوض حالًيا بشييأن 
عييودة روين إليفرتون، الذي بدأ 

فيه مسرته.
ومييع ذلييك، قييد ال ميثييل هذا 
نهاية ملشيياكل روين يف امللعب، 
ألنييه حتى لو تييم االتفاق عىل 
مدة العقد، أو حقوق استغال 
صييوره، فييإن روين قييد يعيياين 
لكسب ثقة مشجعي “التوفيز” 

الذين يشككون يف قدراته.
ومل تغفر جامهر إيفرتون لروين 
رحيلييه عن الفريق مقابل 25.6 
مليون جنيه إسرليني، إىل أولد 

ترافورد، قبل 13 عاًما.
وسينتظر البعض لرؤية كيف أن 
املهاجم، البالييغ عمره 31 عاًما، 
الييذي استسييلم لقييرار مدربه 
جوزيييه مورينيو بإبعيياده عن 
تشييكيلة اليونايتد، يف املوسييم 

الفريييق  سيسيياعد  املييايض، 
صاحييب اإليقاع الرسيع، والذي 
يقوم املييدرب الهولندي، رونالد 

كومان، بتطويره.
وال تبييدو أرقام روين مشييجعًة، 
موسييمني  آخيير  كان  حيييث 

األقييل إنتاجية ميين حيث عدد 
األهداف يف مسرته، فقد سجل 
5 و8 أهييداف عييىل الرتيييب، 
بينام ال يبييدو مورينيو واثًقا يف 
قدرة قائد إنجلرا السييابق عىل 
القيام بييدور هجومي، مع قلة 
متاحة  كانييت  التي  الخيييارات 
أمامييه بالفريق، وذلييك بالرغم 
من إشييادته الحارة بروين خال 
بداية مشييواره يف أولد ترافورد، 

العام املايض.
وحتييى اآلن مل يتييم تأكيييد أي 
يشء بالنسييبة لييروين، لكن رمبا 
تتضح األمور بحلول يوم األحد، 
بوجييوده عييىل ميين الطائييرة 
املتجهة إىل الواليات املتحدة، أو 

بقائه لانضامم إىل إيفرتون.

وكاالت: اعتيير رئيييس ريييال مدريد 
اإلسباين فلورنتينو بريز أمس الجمعة 
أثنيياء تقديم خيسييوس فاييخو العبا 
جديييدا يف صفييوف املليييك أن ضييم 
العبييني جدد يعتيير مبثابيية التحدي 
يف ظل القامئة االسييتثنائية املوجودة 

بالفعل.
وأشييار رئيس املرينجي إىل أن النادي 
يف ظل متسييكه بالي”وفاء لروحه التي 
ال تقبل الراحة”، فسيييحاول مواصلة 

عملقة إنجازاته.
واعتيير فلورنتينو أثنيياء املؤمتر الذي 
مبلعييب  الرشفييية  بالقاعيية  أقيييم 
سييانتياجو برنابيو أن املوسييم املايض 
كان استثنائيا، بالفوز بالدوري ودوري 

األبطال.
وأعرب رئيس النادي اإلسباين عن ثقته 
يف أن الفريق سيحاول التطور بشكل 
مثايل تحييت قيادة املييدرب الفرنيس 
زين الدين زيدان. ووصف فلورنتينو 
زيدان بأنه أفضل مدرب عىل مستوى 
العييامل. وأكمييل الرئيييس: “بالتواضع 
والتضحية والعمل واالتحاد، سنواصل 

عملقة أسطورة ريال مدريد”.
يف الجهيية األخييرى، قييال خيسييوس 
باييخييو، قلييب دفيياع ريييال مدريد 
الجديد، أمس الجمعة، خال تقدميه 
الرسمي، إن هدفه األسايس هو تقديم 
أفضل ما لديه، والتدرب كل يوم كأنه 

أهم يوم يف حياته.
وأضيياف املدافع: “أنا هنا ملسيياعدة 
الفريق، هييذا هو املهم، كييرة القدم 
لعبيية جامعييية، وأعتقييد أن النجاح 
يرتكييز عىل أن يقدم كل منا أفضل ما 

لديه من أجل الفريق”.
وأردف: “يجب علينا جميًعا أن نفكر 

بنفييس الصورة، وأعني بهييذا التطلع 
ألن نصبح أفضل واملنافسة والتدريب 
لتحقيييق األمر.. سييأقدم كل ما لدي 
وسييأكون رفيًقا للجميع، وسييأصعب 
األمييور عىل املدرب ليختييارين للعب 
أساسييًيا”. وأبدى الاعب قناعته بأنه 
سيييتطور كثييرًا داخل ريييال مدريد، 
وتابييع: “سييأقدم كل ما لييدي داخل 
امللعب.. دامئًا ما كنت أنظر إىل العبي 
ريييال مدريد، وقدرتهييم الفائقة عىل 
العييودة يف النتائج، وعدم االستسييام 

حتى الدقيقة األخرة”.

وأشييار باييخو إىل أنييه مل يتمكن من 
الحديييث مع مييدرب الفريييق، زين 
الدين زيدان، حتى اآلن، إال أنه لديه 

رغبة كبرة يف هذا األمر.

موراتا غاضب 

يشييعر اإلسييباين ألفارو موراتا مهاجم 
ريييال مدريييد، باإلحباط بعد فشييل 
انضاممه إىل مانشسيير يونايتد الذي 
اقييرب ميين التعاقييد مييع البلجييك 

روميلو لوكاكو، من إيفرتون.
وقالييت صحيفيية “ماركا” اإلسييبانية، 

أمس الجمعة، إّن موراتا كان قريًبا من 
االنضامم ملييرسح األحام، إال أّن إدارة 
ريال مدريد متسكت باملبلغ املطلوب 
لبيييع الاعب، الذي يرتفع عن العرض 

املقدم بي10 مايني يورو”.
وأشييارت “كام أّن األزمة السابقة بني 
الفريقني؛ بسييبب تأخر إرسال أوراق 
دافيد دي خيا يف 2015، وفشل صفقة 
انتقال الحارس للمليك، لعبت دورًا يف 

تعنت النادي اإلسباين”.
وأضافييت “موراتا سيييعود لتدريبات 
الفريق اإلثنييني املقبل، لكّنه مسييتاء 

لرغبتييه يف اللعييب لصالح مانشسيير 
يونايتييد، إال أن الريييال مل يغلق باب 
رحيلييه، ويطلييب 90 مليييون يييورو 
للتخييي عنه، وقييد يتقدم تشيييليس 

بعرض لضمه”.
ل موراتييا 20 هدًفا يف املوسييم  وسييجَّ
املنييرم بي43 مباراة لعييب مبعظمها 
بديًا، بعييد عودته لريال مدريد، بعد 
موسمني قضاهام مع السيدة العجوز، 

حصد فيهام الثنائية املحلية مرتني.

انتظار سيبايوس

كشييفت تقارير صحفية إسبانية عن 
منح ريال مدريد مهلة لاعب الشاب، 
داين سيييبايوس، للييرد عييىل العييرض 

املقدم له من النادي املليك.
وقالييت صحيفة “آس” إن الريال منح 
العييب ريييال بيتيس 24 سيياعة للرد، 
حيث يريد النييادي أن يعرف إن كان 
قبل  للمرينجي  سييينضم  سيييبايوس 
بداية التحضرات للموسييم املقبل، يف 

العارش من يوليو/متوز الجاري.
وأوضحت الصحيفيية أن ريال مدريد 
سينسييحب من الصفقة بشكل نهايئ، 
يف حييال مل يقييم الاعب بالييرد عىل 
العرض خال املدة املحددة. وأشارت 
إىل أن الريال قدم عرًضا لسيييبايوس، 
يتضمن توقيع عقد لي5 أو 6 سيينوات 
قادمة، مع احتامل أن يبقى الاعب يف 
فريقه الحايل خال املوسييم املقبل، أو 
ينتقل إىل أي ناد آخر بالدوري اإلسباين 

عىل سبيل اإلعارة من ريال مدريد.
ويبدأ ريال مدريد تدريباته استعداًدا 
للموسييم الجديد، االثنييني املقبل، وال 
يريد االنتظار ألسبوعني مقبلني، حتى 

ُينهي الاعب عطلته الصيفية.

48 ساعة لتحديد مصير روني

فلورنتينو بيريز: زيدان أفضل مدرب في العالم

كونتي ينوي 
رد الصفعة 

لمورينيو

وكاالت: يقف االنضامم املحتمل 

للبلجييك روميلو لوكاكو، مهاجم 

إيفرتون، ملانشسر يونايتد، 

حائًا أمام رحيل الريب نيامنيا 

ماتيتش، العب وسط تشيليس، 

إىل مرسح األحام.

وقالت صحيفة “مرو” 

الريطانية، نقًا عن “جارديان” 

الجمعة، إّن “لوكاكو بات قريًبا 

من ارتداء قميص مانشسر 

يونايتد يف صفقة تقدر بي75 

مليون إسرليني بعد التوصل 

التفاق مع التوفيز”.

وأشارت “كام أّن الاعب أجرى 

الكشف الطبي يف مدينة لوس 

أنجلوس بالواليات املتحدة 

األمريكية أمس، وينتظر بعثة 

الفريق هناك، التي تصل األحد 

املقبل”.

وأوضحت الصحيفة أن “انضامم 

لوكاكو ملانشسر يونايتد، قد 

ُيفشل صفقة رحيل ماتيتش 

لقلعة أولد ترافورد”.

وأشارت إىل أن “اإليطايل 

أنطونيو كونتي، مدرب البلوز، 

غاضب من خسارة سباق ضم 

لوكاكو، كام أّن البلوز لن يفرط 

يف ماتيتش، قبل التوقيع مع 

تيموي باكايوكو متوسط ميدان 

موناكو”.

وميتلك ماتيتش، عاقة قوية 

بالرتغايل جوزيه مورينيو، 

مدرب مانشسر يونايتد، الذي 

أعاده لقلعة ستامفورد بريدج 

يف 2014، قبل رحيله يف 2011 

لانضامم لبنفيكا كجزء من 

صفقة املدافع الرازيي دافيد 

لويز.

 فيرجسون 
يتمنى العود 

لضم تيري  
وكاالت: ذكرت صحيفة 

بريطانية أن السر أليكس 
فرجسون كان يتمنَّى أن يكون 

مدرًبا ملانشسر يونايتد يف 
الوقت الحايل من أجل ضم 

نجم تشيليس السابق، إىل 
صفوف الشياطني الحمر.

وقالت صحيفة “ذا صن” 
الجمعة، إن املدرب التاريخي 

ملانشسر يونايتد، أبلغ مقربني 
منه أنَّه كان يتمنى أن يكون 

عىل مقعد املدير الفني 
للشياطني الحمر يف الوقت 

الحايل، من أجل ضم جون تري 
باملجان.

ورحل جون تري، قائد 
تشيليس السابق عن قلعة 
البلوز بعد انتهاء تعاقده، 

وانضم منذ أيام إىل أستون 
فيا، الذي يلعب يف 

“تشامبيونشيب” براتب 
أسبوعي يصل إىل 60 ألف 

إسرليني، وملدة موسم واحد.
وأشارت الصحيفة إىل أّن 

“فرجسون، يرى أن مدافع 
البلوز السابق، مازال قادرًا عىل 

العطاء ملوسم آخر”.
وأعلن تري، 36 عاًما، رحيله 

عن تشيليس مع انتهاء عقده، 
بعد مسرة طويلة يف قلعة 

“ستامفورد بريدج”، رفع فيها 
أغلب بطوالت البلوز، إال أّنه 
مل يشارك يف املوسم املنتهي 

أساسًيا سوى يف 10 مباريات.
كانت تقارير إنجليزية أشارت 

إىل أّن ستيف بروس، مدرب 
أستون فيا، وعد تري بأن 

يكون مدرًبا يف املستقبل 
للفريق ليحقق حلمه.

صفقة أرسنال التاريخية 
طعم فينجر  

د أرسنال عرضه لضم العب وسط  وكاالت: جدَّ
موناكو، ورفعه لي40 مليون إسرليني بعدما 
كان نادي اإلمارة الفرنسية رفض عرًضا أولًيا 

قيمته 30 مليون.
وقالت صحيفة “ديي ميل” الريطانية، نقًا 

عن “ليكيب” الفرنسية، إّن آرسني فينجر 
مدرب أرسنال يستغل عاقة العبه الجديد 
ألكسندر الكازيتي مع توماس ليامر، العب 
موناكو؛ إلقناعه بارتداء قميص املدفعجية.

وأشارت إىل أّن “أرسنال يرغب يف إمتام التعاقد 
مع ليامر بعد ضم الكازيتي ليحاول العودة 

مجدًدا لدوري أبطال أوروبا التي سيغيب عنها 
املوسم املقبل، بعدما أنهى الرميير ليج باملركز 

الخامس”.
ولعب ليامر، أول مباراة دولية يف مسرته خال 

نوفمر/ترشين الثاين املايض، وتم استدعاؤه 
أيًضا يف املباريات األخرة يف الشهر املايض.

وساهم ليامر يف فوز موناكو بالدوري الفرنيس 
بعد غياب دام 17 عاًما بتسجيله 14 هدًفا، 

وصناعته مثلهم خال 55 مباراة، لعبها خال 
املوسم املنرم.

زين الدين زيدان

وكاالت: توّصل العماق األملاين ديرك 
نوفيتسيك إىل اتفاق مع فريقه داالس 
مافريكس لتمديد عقده معه ليخوض 

بالتايل موسمه الي20 يف الدوري األمريك 
للمحرفني يف كرة السلة.

وأوضح بيان لنادي داالس مافريكس أن 
نوفيتسيك )39 عاماً( سيصبح ثاين العب يف 

تاريخ الدوري األمريك يخوض 20 موسام 
بعد أسطورة لوس أنجليس ليكرز كويب 

براينت الذي اعتزل يف نهاية املوسم املايض.
وذكرت وسائل اعام أمركية يف وقت سابق 

الخميس أن نوفيتسيك وّقع عقدا ملدة 
عامني مقابل 10 مايني دوالر. وذكرت 

شبكة “اي اس يب ان” أن مافريكس توّصل 
إىل اتفاق مع نوفيتسيك مشرة إىل أن 

األخر رفض تفعيل بند يف العقد الذي كان 
يربطه بالنادي املوسم املايض والذي يخوله 

تقايض 25 مليون دوالر هذا املوسم.
وكان نوفيتسيك قام بتضحيات مالية كبرة 

املوسم املايض لتجديد عقده من أجل 

مساعدة الفريق عىل التعاقد مع العبني 
جدد فوافق عىل عرض بقيمة 50 مليون 

دوالر ملوسمني. ومل تختلف الحال هذا 
املوسم حيث وافق العماق األملاين عىل 
التمديد ملدة موسمني مقابل 10 مايني 

دوالر مع إمكانية ملافريكس بفسخ العقد 
العام املقبل. ومل يتم الكشف عن تفاصيل 

العقد بني مافريكس وأفضل العب يف 

تاريخه. وكان نوفيتسيك أعلن يف نيسان/
أبريل املايض أنه يرغب يف البقاء مع داالس 

مافريكس موسام واحدا عىل األقل.
وسجل نوفيتسيك معدل 14.2 نقطة يف 

54 مباراة املوسم املايض وهو أقل معدل 
له مع الفريق منذ موسمه األول معه 

1999-1998 عندما بلغ معدله 8.2 نقطة 
يف املباراة الواحدة.

واين روني

ديرك نوفيتسكي

نوفيتسكي “التاريخي” باق مع مافريكس
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مول��ر  توم��اس  أش��اد  )وكاالت(: 
مهاج��م باي��رن ميوني��خ، بإنج��از 
الص��ف الث��اين للمنتخ��ب األملاين 
ببطولة كأس القارات، تحت قيادة 

يواخيم لوف.
وحق��ق منتخب املانش��افت لقب 
بطولة كأس الق��ارات للمرة األوىل 
يف تاريخ أملانيا، عقب االنتصار عىل 
تش��ييل بطل كوبا أمريكا )0-1( يف 

اللقاء النهايئ، األحد املايض.

وغ��اب مولر عن البطولة؛ بس��بب 
رغب��ة ل��وف يف إراح��ة العن��ارص 
األساسية للامنشافت هذا الصيف، 
واالعت��امد ع��ىل الب��دالء من أجل 
اكتس��اب الخ��رات، الختي��ار أبرز 
العنارص للتواجد يف مونديال روسيا 

الصيف امُلقبل.
ك��ام ف��از املنتخب األمل��اين تحت 
21 عاًم��ا أيًضا بلقب بطولة أوروبا 
للش��باب عقب الف��وز )0-1( عىل 

إسبانيا بالنهايئ.
وقال مول��ر، يف ترصيح��ات نقلها 
موقع “فور فور تو” الريطاين أمس 
الجمع��ة: “حًق��ا لقد اس��تمتعت 

مبشاهدة هذا الفريق”.
“إنهم  األمل��اين:  ال��دويل  وأض��اف 
جميًعا العبون جي��دون، وتعاونوا 
من أجل تكوين فريق قوي، وهذا 
يدل عىل أننا أصبحنا منتلك مخزوًنا 

ق من الالعبني”. ال ُيصدَّ

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية 
إسبانية موقف نادي باريس سان 
جريم��ان الفرن��ي م��ن إمكانية 
التفري��ط يف اإليطايل ماركو فريايت 

لصالح فريق برشلونة.
“س��بورت”،  صحيف��ة  وذك��رت 
نقال عن مصدر داخل برش��لونة، 
الفري��ق  مح��اوالت  جمي��ع  أّن 
الش��هر املايض  الكتال��وين، خالل 
للتوقيع مع فريايت باءت بالفشل، 
وأصب��ح الالعب بعي��ًدا متاًما عن 
“كامب نو”، وحتى بعدما س��افر 
النج��م اإليطايل لالجت��امع بإدارة 
باريس سان جريمان إلعالن رغبته 
يف ارتداء قمي��ص البلوجرانا، فإن 

الصفقة لن تتم.
وأش��ارت الصحيف��ة إىل أّن نارص 
الخليفي، رئيس نادي باريس سان 
جريم��ان، دامئًا ما يعرق��ل انتقال 
أي الع��ب م��ن فريق��ه لصفوف 

برشلونة.
وقال املص��در “يف املايض، حاول 
الن��ادي الكتال��وين التوقي��ع مع 

ديفيد لوي��ز وماركينيوس وتياجو 
س��يلفا وغريه��م م��ن الالعب��ني، 
ولك��ن هن��اك إرصار واضح عىل 
عدم رحيل أي العب من حديقة 

األمراء إىل الكامب نو”.
وأوضح��ت الصحيفة أن الخليفي 
يرغب يف بناء فريق جديد للعودة 

للمنافسات املوسم املقبل، ولذلك 
الرازييل  للتوقي��ع م��ع  يس��عى 
فيلي��ب كوتيني��و م��ن ليفربول 
اإلنجليزي، وضم كيليان مبايب من 
موناكو، مش��ريًة إىل أّن برش��لونة 
قد يتح��ىل بالصر ويج��رب مرة 
أخرى إقناع باريس س��ان جريمان 

بالحصول عىل فريايت.
عىل صعي��د أخر، قال��ت تقارير 
بريطانية إن نجم أرسنال الشاب، 
س��يجتمع مبدربه آرس��ني فينجر، 

لحسم مستقبله بشكل نهايئ.
وأوضح��ت صحيف��ة “ذا ص��ن” 
الريطاني��ة أن هيكت��ور بيلريين 

لديه موع��د لالجتامع مع فينجر، 
فور عودته م��ن عطلته الصيفية، 
بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا 
تحت 21 عاما، يف يورو الش��باب، 

التي فازت بها أملانيا.
وارتب��ط بيلريين بالع��ودة لناديه 
الس��ابق برش��لونة، هذا الصيف، 
الن��ادي الكتالوين  حيث يس��عى 
ب��دوره لتعزي��ز دفاع��ه يف مركز 

الظهري األمين.
وب��ات الالعب اإلس��باين يش��عر 
بالوح��دة يف العاصمة الريطانية 
لندن، بعد ع��ودة عائلته للعيش 

يف إسبانيا، مرة أخرى.
وكان بيلريي��ن قد ق��ال يف وقت 
س��ابق عن اهتامم برش��لونة به 
“أن��ت ال تع��رف م��ا ميك��ن أن 
يح��دث يف املس��تقبل، لدي عقد 
مع أرس��نال وبعد العطلة سوف 
أعود إليه م��رة أخرى، مل أتحدث 
ألحد ولك��ن كل يشء قد يحدث 

يف هذا الصيف”.

)وكاالت(: ق��ال زاك ب��راون، املدي��ر 
التنفيذي ملكالرين املنافس يف بطولة 
العامل لس��باقات فورموال 1 للسيارات، 
إن البطول��ة بحاج��ة إىل س��باقني يف 
الصني، عىل أن يكون أحدهام يف حلبة 

شوارع لزيادة شعبية الرياضة.
كام اقرتح املس��ؤول األمرييك أن يضم 
ج��دول البطول��ة “جول��ة آس��يوية” 
معدلة تجم��ع الس��باقات املهمة يف 
املنطق��ة مث��ل اليابان، وس��نغافورة، 
والص��ني، وأماكن أخرى يتم تحديدها 

مثل تايالند.
وكتب ب��راون يف مدون��ة عىل موقع 
لينكد إن “الجائزة الكرى يف شنغهاي 
أثبت��ت مكانتها لكن يجب أن نتطرق 
إلمكانية إقامة س��باق آخر يف مدينة 
كب��رية مثل بكني، أو حلبة ش��وارع يف 
مدين��ة مثل ووتيش، ه��و مكان ينمو 

بطموح كبري”.
وأض��اف “أعتقد أيًضا أن الس��باق يف 
ش��نغهاي، الذي ُيقام عىل واحدة من 
أك��ر الحلب��ات إثارة يف الع��امل، يعر 
عن ش��خصية فورموال 1 بأنها حرصية 

وباهظة للغاية”.
وتابع “لذلك أش��عر بأن إقامة سباق 
يف مدين��ة صينية س��يؤكد عىل القيم 
الجديدة التي تريد الرياضة غرس��ها.. 
بأنه��ا من أج��ل الن��اس، وأنها متتلك 

طاقة كبرية حًقا، ومتثل وس��يلة رائعة 
للعالمات التجارية لتقديم نفسها”.

وتنظر مجموعة لي��ريت ميديا املالك 
الجدي��د لفورم��وال 1 بأهمي��ة كبرية 
للتوس��ع يف الص��ني، وأعلن��ت ه��ذا 

األس��بوع رشاكة مع رشك��ة الجاردير 
س��بورتس للتس��ويق الري��ايض لبناء 

رشاكة إسرتاتيجية.
الح��ايل  البطول��ة  ج��دول  ويض��م 
سباقات يف آسيا مثل الصني، واليابان، 

وس��نغافورة، بين��ام لن ُيقام س��باق 
ماليزي��ا اعتبارًا من العام املقبل، لكن 
س��باقي الصني وس��نغافورة يف انتظار 
التوص��ل التف��اق نهايئ ح��ول عقود 
االس��تضافة. وانتهت خطط استضافة 
تايالند لس��باق لي��يل يف 2015، رغم 
التوصل التفاق مبديئ عندما تم إقرار 
قان��ون يحظر الس��باقات يف املنطقة 

التاريخية يف بانكوك.
واقرتح براون، تغي��ري مواعيد انطالق 
التقليدية من أجل  بعض الس��باقات 

الجامهري اآلسيوية.
وقال “أحد االنتقادات التي أس��معها 
من الجامه��ري يف منطقة مثل الصني، 
والياب��ان، أن الس��باقات دامئًا تكون 
يف وق��ت متأخر بالنس��بة له��م؛ لذا 
فإن الرياض��ة تتجه فق��ط يف الواقع 
إىل جمع قواعد الجامهري املتحمس��ة 

لفورموال 1”.
وتابع “رمبا هناك حاجة إلعادة النظر 
يف مواعيد بعض الس��باقات والبحث 
عن فرص أخ��رى لتغيري املواعيد ملنح 

فرصة لجامهرينا يف آسيا”.

مخـــزون مذهـــــل

باريس يغتال حلم برشلونة  

فورموال 1 بحاجة إلى سباقين بالصين

بايرن يستنسخ 
دورتموند 

)وكاالت(: يرى لوثار ماتيوس، أسطورة 
بايرن ميونيخ، واملنتخب األملاين السابق، 

أن النادي البافاري يتبع سياسة غرميه 
بوروسيا دورمتوند، يف التعاقد مع 

الالعبني الشباب. وقال ماتيوس، يف 
ترصيحات نقلتها شبكة “يت زد” األملانية: 
“بايرن ميونيخ حالًيا يقلد دورمتوند، من 
ناحية سياسة االنتقاالت وبنية الفريق”.

وأضاف الفائز بكأس العامل 1990: “إنهم 
يريدون تطوير املواهب، والتعاقد مع 

الالعبني الشباب، لقد الحظوا مدى نجاح 
إسرتاتيجية دورمتوند مع العبني مثل 

فايجل وعثامن دميبيل”.

الضرائب تالحق 
ميسي مجددًا

)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية أن 
السلطات الرضيبية يف إسبانيا، ُتحقق 

يف األموال التي حصلت عليها مؤسسة 
ليونيل ميي الخريية، والتي قيل مؤخرًا 

إنها متهمة بالتهرب من دفع الرضائب.
وقالت صحيفة “ABC” اإلسبانية إن 
السلطات الرضيبية فتحت تحقيًقا يف 
لت عليها مؤسسة  األموال التي تحصَّ
مهاجم برشلونة، يف السنوات األخرية.

دت الصحيفة أن التحقيق جاء  وأكَّ
بعد شكوى تقدم بها أحد العاملني يف 

إحدى املنظامت غري الحكومية، خاصة 
وأن ميي، ُاتهم بالتهرب من الرضائب، 
وُحكم عليه بالحبس ل�21 شهرًا، ودفع 

505 آالف يورو للهروب من السجن.
وأشارت الصحفيفة إىل أنه “يف حال 

ثبتت الجرمية عىل مؤسسة ميي 
الخريية، فسيتم إحالة القضية للمدعي 

العام يف إسبانيا للتحقيق يف القضية 
بشكل أكر وموسع”. كانت تقارير 
سابقة، أوضحت أن مؤسسة ميي 

املتواجدة بإسبانيا واألرجنتني متهمة 
بإخفاء بعض األموال التي حصلت 

عليها، وتقدر بنحو 10 ماليني يورو، يف 
الفرتة ما بني 2007، و2015.

تهديدات بالقتل
)وكاالت(: قالت شقيقة رئيس نادي 
بايسندو الرازييل، إن أخاها استقال 

بعد أن هدده مسلحون بالقتل لو هبط 
الفريق لدوري الدرجة الثالثة لكرة 

القدم. واستقال سريجيو سريا، بعدما قال 
النادي إنَّه تعرض “العتداءات يف وجود 
أرسته”. وكتبت شقيقته كريستينا سريا 
يف حسابها عىل “فيس بوك” إن رجلني 

مسلحني يستقالن دراجة نارية اقرتبا 
منه يوم األحد عندما كان يسري برفقة 

زوجته، وأبنائهام يف بيليم التي يتخذها 
بايسندو مقرًا له. وأضافت “أحدهام 

قال له وهو ُيخفي وجهه بقميصه: أعلم 
أين تقيم، ولو هبط بايسندو للدرجة 

الثالثة سأقيض عليك وعىل زوجتك، 
وابنك املجنون”، يف إشارة ألحد أبنائه 

الذي ُيعاين من التوحد.

أوتريبيو يعود 
لشابيكوينسي

)وكاالت(: أعلن نادي شابيكويني 
الرازييل، تعيني فينيسيوس أوتريبيو، 

مدربا جديدا للفريق، بعد إقالة فاجرن 
مانسيني من منصبه يوم الثالثاء املايض.

وكان أوتريبيو )51 عاما(، قد أدار 
شابيكويني من قبل يف 2015، ومل يرتبط 
بتدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب 

سانتا كروز ريسيفي، الذي ينافس يف 
الدرجة الثانية بالرازيل، يف 10 يونيو/

حزيران املايض. كام سبق ألوتريبيو 
تدريب عدة أندية يف الرازيل، مثل 

فلومينينزي وفيجرييني وبونتي بريتا 
وأمرييكا مينريو، باإلضافة إىل فيتوريال 

سيتوبال الرتغايل، واتحاد كلباء يف 
اإلمارات. وسيخلف املدرب الجديد، سلفه 

فاجرن مانسيني، الذي أقيل من منصبه 
يوم الثالثاء املايض بعدما تعادل )3-3( 

يف اليوم السابق أمام فلومينينزي، وهي 
النتيجة التي أبقت الفريق دون تحقيق 

أي فوز للمباراة الخامسة عىل التوايل.

)وكاالت(: قال نوفاك ديوكوفيتش، 
إنه شعر بالحرية من تعليقات جون 

مكرنو، التي قارنت أسباب تراجع 
مستواه باملشاكل الشخصية التي 

واجهها العب الجولف تايجر وودز.
وأكد الالعب الرصيب، أنه ال يعلم 

عىل أي أساس بنى مكرنو تعليقاته، 
لكنه قال الحقا إنه يحرتم رأي 

البطل السابق.
وأوضح مكرنو، أن ديوكوفيتش 

“واجه بعض املشاكل العائلية بعيدا 
عن امللعب”.

وقارن مكرنو، مشاكل ديوكوفيتش، 

الذي فقد لقبني يف البطوالت األربع 
الكرى هذا العام وتراجع للمركز 

الرابع يف التصنيف العاملي، مبا 
حدث مع وودز.

وقال مكرنو )58 عاما( لهيئة اإلذاعة 
الريطانية “الشخص الذي يأيت يف 

ذهني عىل الفور عندما أرى نوفاك 
هو تايجر وودز. كانت لديه العديد 

من املشاكل مع زوجته، وبدا أنه 
ابتعد متاما عن الطريق ومل يعد 

الالعب نفسه عىل اإلطالق”.
وعلق ديوكوفيتش )30 عاما(، خالل 

مؤمتر صحفي بقوله “ال أتعامل 

حقا مع هذه الترصيحات بشكل 
سلبي. يحق له أن يقول ما يشاء. ال 
يجب عيل االتفاق مع ما قاله. لكنه 

حقه”.
وأضاف “ال أعلم عىل أي أساس 

كانت هذه التعليقات أو أنه 
رمبا كان يقارن بيننا فقط. لست 

متأكدا”.
وتابع “كنت دامئا عىل عالقة جيدة 
بجون مكرنو. لست متأكدا من أن 
تعليقاته هي مجرد رأي شخيص أو 

نوع من االنتقادات أو يشء آخر. 
لكن يف النهاية احرتم كل ما يقوله”.

تعليقات مكنرو تثير ديوكوفيتش   

توماس مولر

سباق الفورموال 1

ماركو فيراتي

نوفاك ديوكوفيتش بجانب جون مكنرو
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 “يوسف بن أحمد كانو” 
تفطر 42 ألف صائم 

 قام���ت ال�رشكة مع مطلع �ش���هر رم�ش���ان 
املب���ارك مبب���ادرة اإفطار 42 األف �ش���ائم، اإذ 
مت تق���دمي وجب���ات اإفط���ار كامل���ة يف قاعات 
امل�ش���اجد مبختل���ف مناط���ق مملك���ة البحرين 

طوال ال�شهر الف�شيل.
 واأف���اد ع�ش���و جمل����س االإدارة نبيل كانو 
باأن���ه مت بداأ العمل مبك���راً لهذا العام، كما مت 
جتهي���ز وجب���ات االفطار يف قاعات امل�ش���اجد 
قب���ل االأذان بن�ش���ف �ش���اعة، اإذ يب���داأ توافد 

ال�ش���ائمني وي���زداد عدده���م مع ق���رب اأذان 
املغرب. 

 كما نوه كانو ب���اأن هذه املبادرة اخلريية 
م���ن  العدي���د  �ش���ياق  تاأت���ي يف  واالإن�ش���انية 
املب���ادرات التي تقوم بها �رشكة يو�ش���ف بن 
اأحمد كانو �شمن حمالتها الرم�شانية من خالل 
تركيز اجلهود وت�ش���جيع التربع���ات واالأعمال 
اخلريية والتطوعية؛ لتاأ�ش���يل روح امل�شاركة 

واالإن�شانية وال�شعي يف العطاء. 

 “اإلعــالم االجتمــاعــي” يكــرم “زيـــن” 

 مبادرة جينزات الالجئين تقيم مزادا حيا 

“فنادق الخليج” تدعم “مدينة حمد الخيرية”

ح�ش���لت �رشك���ة زي���ن البحرين �ش���هادة 
لالإع���الم  العامل���ي  الن���ادي  م���ن  تك���رمي 
االجتماعي؛ تقديًرا الإ�ش���هاماتها املتميزة يف 
اإثراء حمتوى و�ش���ائط التوا�ش���ل االجتماعي 
املتنوع���ة، وذل���ك اأثن���اء احلفل ال���ذي اأقامه 
الن���ادي مبنا�ش���بة الي���وم العامل���ي لالإع���الم 
االجتماع���ي، وبرعاية وزير اخلارجية ال�ش���يخ 
خالد بن اأحمد اآل خليفة الذي �شلم ال�شهادة 
اإل���ى املدي���ر التنفي���ذي للعالق���ات العام���ة 
وعالقات امل�شتثمرين يف ال�رشكة ال�شيخ عبد 

اهلل بن خالد اآل خليفة. 
وق���ال رئي�س الن���ادي العامل���ي لالإعالم 
االجتماعي علي �ش���بكار: “اأظهرت اإح�شاءات 
مركز قيا����س اأداء احل�ش���ابات التابع للنادي 
انف���راد زي���ن البحري���ن باأحد اأعل���ى معدالت 
التفاع���ل واملتابعة يف اململك���ة، وذلك على 
“ان�شتغرام” و “تويرت” وغريها من ال�شبكات 
االجتماعية، اإذ تق���دم ال�رشكة حمتوى مبتكًرا 
ياأتي �ش���من خطة ن�رش ا�ش���رتاتيجية مدرو�شة 
ت�ش���مل اإنتاج �ش���ور ومقاطع فيديو وغريها 

م���ن املواد االإعالمية التي تتما�ش���ى مع خطة 
ال�رشكة للتوا�شل مع العمالء واجلمهور”. 

وم���ن جانبه، اأ�ش���ار ال�ش���يخ عب���داهلل بن 
خال���د اآل خليفة اإلى اأن ا�ش���رتاتيجية االإعالم 
الرقم���ي يف ال�رشك���ة تاأتي يف اإط���ار جهودها 

الدوؤوبة للتفاعل املبا����رش مع جميع االأطراف 
ذات العالقة؛ وذلك ليظل اجلميع على اإطالع 
باملنتجات واخلدمات اجلديدة، اإ�ش���افًة اإلى 
التطورات التي ت�شهدها ال�رشكة على �شعيد 

اال�شتدامة وامل�شوؤولية االجتماعية.

اأعل���ن القائم���ون عل���ى مب���ادرة “جين���زات 
الالجئ���ني” موؤخًرا ع���ن عزمهم اإقام���ة مزاد حي 
مبملكة البحرين و�ش���يتم االإف�ش���اح موعده عما 

قريب. 
ومت االإع���الن عن املزاد خالل حفل الع�ش���اء 
الر�ش���مي الذي ا�شت�ش���افه فن���دق اآرت روتانا 
بجزر اأمواج يوم ال�شبت املوافق 1 يوليو، حيث 
�شهد ح�شوًرا من اأع�شاء ال�شحافة و�شخ�شيات 
التوا�ش���ل االجتماعي اإلى جان���ب جمع من كبار 
ال�شخ�شيات وال�شيوف الذين اأبدوا م�شاندتهم 

لهذه املبادرة. 
ا�ش���تعرا�س  االأم�ش���ية  تل���ك  خ���الل  ومت 
اجلينزات اجلديدة �ش���من املب���ادرة يف معر�س 
للرتكيبات الفني���ة املميزة من الزجاج والرمال 

والتي �شممت خ�شي�ًشا للمملكة. 
وحظ���ي ال�ش���يوف بفر�ش���ة االط���الع على 
القط���ع الفنية ومعاينتها عن كثب. و�ش���تكون 
املزايدة على جميع القطع املعرو�س و�شيتمكن 
الفائزين يف املزاد من احل�شول على ال�شندوق 
الزجاجي والرمال اخلا�ش���ة بالعر�س جماًنا عند 

�رشاء البناطيل.
وت�ش���كل جينزات الالجئني قطعا تذكارية 
مميزة من امل�ش���اهري ميكن ارتداوؤها اأو حفظها 

يف �ش���ندوق عر�ش���ها اخلا����س اأو جتميعه���ا اأو 
منحه���ا كهدية ال تن�ش���ى، فاقتن���اء اإحدى قطع 
مب���ادرة جين���زات لالجئ���ني هو اأكرث م���ن كونه 
جمرد ا�ش���تثمار فني اأو تذكار من امل�شاهري بل 
هو رمز يج�شد االأمل مب�ش���تقبل اأف�شل للب�رشية 
جمعاء، فمن خالل امل�شاركة يف املبادرة ي�شاهم 

امل�ش���رتون يف دعم الالجئني ح���ول اأنحاء العامل 
والتخفيف من معاناة اأكرب ق�ش���ية اإن�ش���انية يف 
الزمن املعا�رش. وميكن للم�شرتين اقتناء قطعة 
تاريخية مميزة من ت�شكيلة منتقاة من جينزات 
الالجئ���ني م���ن خالل املوق���ع االإلك���رتوين، بعد 

الت�شجيل عرب ب�شع خطوات ب�شيطة.

تربعت جمموع����ة فنادق اخللي����ج مببلغ 1000 
دينار ل�ش����الح جمعية مدينة حم����د اخلريية، اإذ قدم 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة جارفيلد جونز �ش����يك 
الت����ربع لرئي�����س جمل�����س اإدارة اجلمعي����ة يو�ش����ف 
املحمي����د؛ وذل����ك التزاماً م����ن املجموع����ة بن�رش قيم 
التكاف����ل االجتماع����ي والنهو�����س بالعم����ل اخلريي 

واالإن�شاين جتاه املجتمع.
واأ�ش����اد املحميد بجهود واإجنازات املجموعة يف 
جمال دعم االأعمال اخلريية واالإن�شانية التي تقدمها 
للمحتاج����ني من اأف����راد املجتمع يف اململك����ة، مثنياً 
على الدور االإيجابي الذي تقوم به املجموعة يف دعم 

القطاع االإن�شاين واخلريي عموما.
وم����ن جانبه، ق����ال جونز “اإن ه����ذا الدعم جاء 
انطالق����اً م����ن ر�ش����الة جمموع����ة فن����ادق اخلليج 
واالإن�ش����اين  اخل����ريي  العم����ل  لدع����م  االإن�ش����انية 
اأعم����ال  يف  وامل�ش����اهمة  البحرين����ي  للمجتم����ع 
اخل����ري الهادفة، اإذ ياأتي ذل����ك يف اإطار برناجمنا 

للم�ش����وؤولية االجتماعي����ة الذي نطل����ق من خالله 
العدي����د م����ن املب����ادرات لتاأكي����د انتمائن����ا اإلى 
املجتمع”. و�ش����لم �ش����يك التربع بح�شور االأمني 

امل����ايل جلمعي����ة مدين����ة حم����د اخلريي����ة غال����ب 
اجلابري، واملدي����ر العام لفندق اخلليج البحرين 

للموؤمترات و�شبا رحيم اأبوعمر.

“البحرين للتسهيالت” تجدد شراكتها مع “السنابل” 

إعالن الفائزين في حملة “تسوق واربح” 

البحري����ن  �رشك����ة  ج����ددت   
للت�ش����هيالت التجاري����ة �رشاكته����ا مع 
امل����دين، وذلك  موؤ�ش�ش����ات املجتمع 
“امل�ش����وؤولية  مب����ادرة  خ����الل  م����ن 
االجتماعية” الهادف����ة جلعل كادرها 
االإداري وموظفيها اأكرث قرباً وتفهماً 
االجتماعي����ة  املراك����ز  الحتياج����ات 
م����ع جمعي����ة  امل����رة  ه����ذه  لتكمله����ا 

ال�شنابل لرعاية االأيتام.
الزبائن  وتطوعت ممثلة عالقات 
ليلى يو�ش����ف لدى اجلمعي����ة؛ وذلك 
لال�ش����تفادة م����ن خربته����ا يف جم����ال 
عمله����ا، اإذ رتب الرئي�����س التنفيذي 
للجمعي����ة حمم����د امل�ش����حكي جول����ة 

تعريفية على اأق�ش����ام املركز وبرامج 
رعاي����ة االأيتام الذي ي�ش����ملها املركز 

وكافة اخلدمات املقدمة ملنت�شبيه.
ورحب امل�شحكي بهذه املبادرة 
معرباً عن �ش����عادته مبب����ادرة ال�رشكة 

واملنت�شبة.
يو�ش����ف  اأ�ش����ادت  جانبه����ا،  م����ن 
باجلهود املتظاف����رة واملتفانية من 
قبل الكادر االإداري يف جمعية ال�شنابل 
يف خدم����ة ه����ذه ال�رشيح����ة املهمة من 
املجتم����ع، كما اأعربت عن �ش����عادتها 
اجلمعي����ة  الإدارة  اجلزي����ل  و�ش����كرها 
الإتاحة الفر�شة لها للم�شاركة يف هذا 

النوع من املبادرات.

ك�ش���ف جمم���ع ال�ش���يف، الوجه���ة 
العائلي���ة االأولى يف مملك���ة البحرين، 
عن اأ�ش���ماء الفائزين يف حملة “ت�شوق 
وارب���ح” والت���ي انطلقت اعتب���اًرا من 
1 يولي���و  تاري���خ 27 ماي���و ولغاي���ة 
بالتزامن مع �ش���هر رم�شان املبارك. 
وجاءت هذه احلملة الرم�شانية �شمن 
م�ش���اعي جمم���ع ال�ش���يف اإل���ى زيادة 
اإقبال املت�ش���وقني من داخل اململكة 
وخارجها خالل ال�ش���هر الف�ش���يل عرب 
الفعالي���ات  م���ن  متنوع���ة  جمموع���ة 
واالأن�ش���طة، ف�ش���اًل ع���ن 3 �ش���يارات 
�شوبارو XV 2017 مقدمة بالتعاون 
مع �رشكة موتور �شيتي. واأُقيم ال�شحب 
على ال�شيارات بح�شور اإدارة املجمع 
والتج���ارة  ال�ش���ناعة  وزارة  وممث���ل 

وال�ش���ياحة، وفاز كل من رقية جا�شم 
�شقر، روؤية �شلمان ونويل كري�شتني 

كوت�س.
الرئي����س  اأع���رب  جانب���ه،  م���ن 
التنفيذي ل�رشكة عقارات ال�شيف اأحمد 
يو�ش���ف عن تهانيه جلمي���ع الفائزين 
متمنًيا حًظا اأوفر لبقية املت�ش���وقني 

خالل العرو�س الرتويجية املقبلة. 
احلمل���ة  ه���ذه  “اأطلقتن���ا  وق���ال 
م�ش���اركتنا  اإط���ار  يف  الرم�ش���انية 
لالحتف���االت املقام���ة على م�ش���توى 
اململكة، بكون �شهر رم�شان املبارك 
مو�ش���م االألفة واملحبة ووقت اجتماع 
العائالت واالأ�شدقاء يف �شبيل تعزيز 
مكان���ة جممعن���ا كالوجه���ة العائلي���ة 

املف�شلة يف البحرين”.
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ك�سفت حلبة مر�سى يا�ش و�رشكة فال�ش للرتفيه اليوم عن ا�سمي جنمني من كبار جنوم الغناء العامليني الأربعة 
الذي���ن �سيحييون اثنت���ني من حفالت مهرجان يا�سالم ملا بعد ال�سباق الت���ي ي�ست�سيفها ميدان دو يف جزيرة يا�ش، 
خ���الل عطلة اأ�سبوع جائزة �سباق الحتاد للطريان الكربى للفورمول1 لعام 2017. يعود املن�ّسق املو�سيقي ال�سهري 
كالفن هاري�ش اإلى العا�سمة اأبوظبي ليفتتح  اأربعة اأيام من الحتفالت ليلة اخلمي�ش، 23 نوفمرب مع انطالق حفالت 

يا�سالم ملا بعد ال�سباق من تقدمي دو ليف
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951
مدينة  تاأ�سي�ش 
ب���اري�������ش احل��دي��ث��ة 
وال����ت����ي اأ���س��ب��ح��ت 
ع���ا����س���م���ة ل���ل���دول���ة 
ذلك  منذ  الفرن�سية 

التاريخ وحتى الآن.

1497
غاما  دا  فا�سكو 
يغادر باأربع �سفن من 
ل�سبونة  مدينة  ميناء 

متجها نحو الهند.

1709
وق����وع »م��ع��رك��ة 
هزم  التي  بولتافا« 
فيها القي�رش الرو�سي 
ب����ط����ر�����ش الأك��������رب 
امل���ل���ك ال�����س��وي��دي 
ع�رش  ال���ث���اين  ����س���ارل 
نهاية  اإل���ى  اأدى  مم��ا 
كقوة  ال�����س��وي��د  دور 

اإقليمية يف اأوروبا.

  1760
وق����وع »م��ع��رك��ة 
بني  ري�ستيغو�ش« 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
اإط����ار  يف  وف��رن�����س��ا 
�سنني  ال�سبع  ح���رب 
ال�����ت�����ي وق�����ع�����ت يف 
»نهر  جم��رى  منطقة 
بني  ري�ستيغو�ش« 
ق��������وات ال���ب���ل���دي���ن 
وان���ت���ه���ت ب��ه��زمي��ة 
اأدى  مم����ا  ف���رن�������س���ا 
اإل���������ى وق���������وع ك��ل 
امل���������س����ت����ع����م����رات 
املتواجدة  الفرن�سية 
ب�������س���م���ال ال����ق����ارة 
قب�سة  يف  الأمريكية 

الربيطانيني.

مسافات

هند البحرينية.. المصمم 
يوسف الجسمي خيارها األنجح!

ن�رشت الفنانة البحرينية هند على �سفحتها على اإن�ستغرام 
�س���وراً جديدة لها من اإحدى حفالتها، اإذ متيزت خاللها بارتداء 
ف�ست���ان م���ن الدانتي���ل باللون ال���وردي، من توقي���ع امل�سمم 

الكويتي، يو�سف اجل�سمي املعروف ب� “ج�سميكو”.
ولفت���ت هند الأنظ���ار باإطاللته���ا الكال�سيكي���ة، كما جذب 
ف�ستانها النتب���اه بلونه ال�سيفي البارد، ال���ذي نا�سب ب�رشتها 
ال�سم���راء. ولي�ست هذه امل���رة الأولى التي تتع���اون فيها هند 
م���ع امل�سم���م اجل�سم���ي، فعلى الرغم م���ن تنويعه���ا يف اختيار 

امل�سممني، اإل اأن للج�سمي مكانة مميزة يف قلبها.
ومتتلك املغنية البحريني���ة �سعبية وا�سعة يف دول اخلليج 
وتنف���رد ب�ستايله���ا اجلريء، فهي حت���ب الف�سات���ني ال�سيقة 
التي تربز قوامه���ا املم�سوق، كما تف�سل اختيار األوان متنوعة 

لأزيائها.

    BUZZ      
أحداث

 ك���ن ح���ذرا فرمبا يك���ون هناك اأث���ر �سلبي 
لوجود بع�ش الأ�سخا�ش يف حياتك

 ل تدع نف�سك تغرق يف م�سكالت يجرك لها 
الآخرون.

العالقات يجعلك اأك���ر انفتاًحا وا�ستعداًدا 
مل�ساركة من حولك

اإذا وجدت نف�سك متعًبا عليك اأن تبحث عن 
الراحة

اأنت تعمل ب�س���ورة جيدة من خالل الفريق، 
واأنت م�ستمتع بذلك اأي�ًسا.

قد تتق���رب من �سخ�ش ق���د ينتج عن ذلك 
عالقة طويلة املدى.

ننّبهك من التكرّب على زمالئك، بل بادر اإلى 
العتذار!

يلجاأ اليك احلبيب ويّتكل عليك ليجاد حّل 
مل�سكلة عابرة

علي���ك بتوجي���ه نفقات���ك لل�رشوري���ات ول 
ت�سعف اأمام الإغراءات

ميكنك الي���وم تبني موقًفا موؤي���ًدا لتقوية 
الروابط الأ�رشية

واج���ه الأ�سياء ب�سيء م���ن التوا�سع و حافظ 
على بيئة العمل اخلاّلقة

�س���وف ت�سعر اأكر بالراح���ة يف جمموعة عما 
اإذا كنت وحدك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا
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تستعد لعمل فني جديد

زينب العسكري: لم أعتزل الفن وال أحد يأخذ مكاني!
فنان���ة متاألقة و�ساحبة ح�سور مميز، قدمت 
العدي���د م���ن الأعم���ال الفني���ة ط���وال م�سريتها 
الفني���ة قبل اأن تختار البتع���اد لأ�سباب خا�سة، 
جناحه���ا الباهر حاف���ظ على مكانته���ا يف قلوب 
اجلمه���ور رغ���م الغي���اب، عودتها اإل���ى ال�سا�سة 
بات���ت قريبة جدا، حي���ث تكمل كتاب���ة م�سل�سل 
اإن�س���اين اجتماع���ي ممي���ز، يناق����ش مو�سوعات 

اجتماعية متعلقة بق�سايا احلياة.
وع���ن اأ�سب���اب غيابه���ا، وبع����ش اجلوان���ب 
املهني���ة وال�سخ�سي���ة املتعلق���ة به���ا، تتحدث 

زين���ب  البحريني���ة  النجم���ة 
يف  الع�سك���ري 

ر  ا حل���و ا
التايل:

ابتعدت فترة طويلة عن 
جمهورك.. ما أبرز ما افتقدِت إليه؟

مل اأغ���ب ب�سكل ت���ام، كنت اأظه���ر دائما من 
بوابة الكتابة، و�رشكت���ي الإنتاجية ل تزال قائمة 
ومل تتوق���ف، افتقدت كث���ريا جمهوري احلبيب، 
لإطاللتي التي كانوا يتفاعلون معها، واأ�سكركم 
كث���ريا على هذا احلوار ال���ذي اأفرح قلبي كثريا، 

واأعادين اإلى اجلمهور.

 ما األسباب التي دفعتك 
لالبتعاد؟

اأعتزل،  ومل  فقط،  التمثيل  جمال  تركت 
لأ�رشتي  اأت��ف��رغ  ب��داأت  ال���زواج  ق��ررت  عندما 
عدم  �سبب  هو  الك�سل  لكن  ال�سغرية، 
ال�سعب  من  ومنتجة،  ككاتبة  ظهوري 
والعمل،  ال���زواج  بني  التن�سيق  ج��دا 
والعمل  كثرية  احتياجات  لها  الأ���رشة 
ي�سغلني عنها، وابتعادي كان لفرتة 

معينة، والآن قررت العودة.

 تحضرين لعمل جديد، ماذا 
عن تفاصيل العمل؟

ق���ب���ل اب����ت����ع����ادي ع��ن 
ال���ظ���ه���ور، ك��ن��ت ب����داأت 
اجتماعي  ع��م��ل  ب��ك��ت��اب��ة 
“مترد”،  ا�سمه  اإن�����س��اين 
منه،  حلقات  عدة  واأنهيت 
ب��داأت��ه،  م��ا  �ساأكمل  والآن 
وب��ت�����س��ج��ي��ع اجل��م��ه��ور 
���س��اأت�����س��ج��ع لأوا���س��ل 
والعمل  ا�ستكماله، 
يناق�ش موا�سيع 
اج��ت��م��اع��ي��ة 
ت���ت���ع���ل���ق 

و�ساأتطرق  احل��ي��اة،  يف  امل��وج��ودة  بالق�سايا 
ملوا�سيع اأخرى ا�ستجدت موؤخرا يف املجتمع.

هل القصة حقيقية؟
ق�ستنا م�ستوح���اة من الواقع، اأنا �سمعتها 
و�سعي���ت لرتجمته���ا اإل���ى عم���ل درام���ي، كل 
اأعم���ايل واقعية، بال رحمة، لعنة امراأة، وغريها، 
كله���ا م�ستوح���اة م���ن ق�س����ش �سمعته���ا من 
النا����ش، ونقلتها اإل���ى النا����ش بطريقتي، مع 

تغيري بع�ش الأ�سخا�ش واملحاور فقط.

 هل تعتقدين أن زمالءك سعداء 
لعودتك؟

نع���م، فاجلمي���ع كان���وا اأ�سدق���اء بالن�سبة 
يل، ل يوج���د اأي���ة ع���داوات يف عالقات���ي، ول���و 
راجعت املا�سي اجلمي���ل الذي قدمته، �ستجد 
اأن عالقاتي مع زمالئ���ي كانت اأكر من رائعة، 
عل���ى اأيامنا مل تكن امل�س���كالت موجودة بهذا 
الك���م، كانت القل���وب مت�سافي���ة، وكنا نحب 
بع�سنا وجمالن���ا، كانت الأعم���ال قوية لذلك، 
الآن، الفنان���ون ل يعرف���ون اأهمي���ة ال�سه���رة، 
بك���رة، وكل �سخ����ش  منت����رشة  وامل�س���كالت 
يهاج���م الآخ���ر، وهو ما يدمر الف���ن؛ لأنه اإذا مل 
يكن هناك ح���ب ل يكون هناك جناح، يجب اأن 

تكون قلوبنا على بع�ش.

 من أخذ مكانك؟
وله���ا  اأدواره���ا  يف  متمي���زة  فنان���ة  كل 
ح�سوره���ا ومكانته���ا يف الو�س���ط الفن���ي، كل 
واحدة خمتلفة متاما عن الأخرى، ول اأحد يقبل 
اأن يق���ارن باأحد اآخر، اأنا ل اآخ���ذ مكان اأحد، ول 

اأحد ياأخذ مكاين.

 من تعجبك من الفنانات 
الخليجيات؟

ممثلة  ك���ل  ت��ع��ج��ب��ن��ي 
مميزا،  �سيئا  تقدم 
مثل هيا عبدال�سالم 
التي تنوع باأدوارها 
با�ستمرار، وهنادي 
ال�������ك�������ن�������دري، 
و���س��ع��اد وح��ي��اة، 
احل�سني،  وه���دى 

و���س��ج��ون، واإل��ه��ام 
ال���ف�������س���ال���ة، ك��ل��ه��ن 

�سخ�سياتهن  ل��ه��ن  مم��ي��زات، 
واأداوؤهن املميز.

من أعجبتك لتكون في 
عملك الجديد؟

البطلة  يف احلقيق���ة، �سخ�سي���ة 
�سخ�سي���ة  “مت���رد”  م�سل�س���ل  يف 
�سعبة ومركب���ة ولي�ست عادية على 

الإط���الق، كما اأنها حتت���اج فنانة تكون 
على م�ستوى الدور، اخرتت �سابقا �سخ�سيات 
للدور، لكنهم رحل���وا وغيبهم املوت لالأ�سف، 
والآن اأح���اول جاه���دة مراجع���ة الأم���ر لأح�س���ن 

الختيار.

هل تؤيدين إقحام أوالدك في 
السوشيال ميديا؟

يف  ك��ث��ريا  اأظ��ه��ره��م  ل  اأولدي  اأب����دا،  ل، 
امليديا؛ لأين اأ�سعر اأن لهم حريتهم وحياتهم 
ل  ذلك،  ميكنهم  ال�سهرة  اأحبوا  اإذا  اخلا�سة، 
اأريد  اأنا،  ا�سمي  من  ماأخوذة  �سهرة  لهم  اأريد 

لهم �سهرة لذاتهم فقط.

هل سنراهم في مجال التمثيل؟
من يحب املجال فليدخل، ال�سغف �رشوري 
كي ينجحوا، اأخوات���ي دخلن، لكنهن مل يتمكن 

من ال�ستم���رار؛ لأن ال�سغ���ف مل يكن موجودا، 
وبالن�سبة يل، كل واح���دة من بناتي لها هواية 
معين���ة والختي���ار لهن، املج���ال الفني متعب 
ياأخ���ذ الوق���ت واجلهد، كن���ت اأفتق���د الأجواء 
العائلي���ة عندما كنت فنان���ة، الآن اأعي�ش حياة 
�سعي���دة معهم كان الف���ن ياأخذها مني، لذلك 
ل اأقح���م اأح���دا يف هذا املجال م���ا مل تكن لديه 

الرغبة.

  ما رأيك بالوسط الفني حاليا؟
اأن���ا مقل���ة يف متابع���ة الأعم���ال الفنية يف 
رم�س���ان، املعار����ش واملهرجان���ات تاأخذ كل 
وقتي، ل اأتابع كثريا لالأ�سف ال�سديد، رغم اأنه 
اأم���ر �رشوري كي اأترجم ما اأراه يف الكتابة، لكن 
ل يوج���د وقت بح�سب موق���ع “الإمارات نيوز” 

الإلكرتوين.

 هدى حسين: “إقبال” أرهقتني كثيرًا

“MBC”  تكشف معلومات غريبة عن “غرابيب سود”

اعرتف���ت الفنانة هدى ح�سني باأن جتربته���ا يف م�سل�سل "اإقبال يوم 
اأقبلت" اأرهقتها كثريا، وتطلبت منها جهدا م�ساعفا يف تقم�ش املراحل 
العمري���ة املختلفة، مرورا باملر�ش ال���ذي مرت به ال�سخ�سية التي كانت 

جت�سدها.
وقال���ت الفنان���ة البحريني���ة: "حينما ق���راأت ن�ش رواي���ة اإقبال يوم 
اأقبلت �سع���رت بحالة من التفاعل مع �سخ�سي���ة )اإقبال(، وحالة العقوق 
والنك���ران الت���ي مرت بها. واإثر ذل���ك التقيت مع الكات���ب الروائي حمد 
الروم���ي، واقرتحت علي���ه حتويل الن����ش الروائي اإلى عم���ل تلفزيوين، 

وا�ستغرق الأمر قرابة عام".
وتابعت: "بودي اأن اأعرتف باأنني �سعرت بحالة من الإعياء والإرهاق، 
نتيجة جت�سيد تلك ال�سخ�سية وت�سوير العمل بهذا ال�سكل، رغم الظروف 
الإنتاجية والأ�رشية الرائعة التي جمعت بني فريق العمل، بقيادة املخرج 
الرائ���ع منري الزعبي، ال���ذي جمعتني به العديد م���ن التجارب، واآخرها يف 

العام املا�سي م�سل�سل جود".
واأو�سحت اأن "�سخ�سية )اإقبال( متر مبجموعة من املراحل العمرية، 

تب���داأ منذ �سباها يف الع�رشينيات، وتتوال���ى الأيام و�سول اإلى نهاية ال�ستينيات وال�سبعينيات من عمرها، مقرونة مبر�ش الرعا�ش 
)الباركن�سون( وتدهور حالتها ال�سحية، يف مقابل حالة من العقوق ال�سامل من اأبنائها والنكران من زميالتها وزمالئها يف املجال 

الرتبوي، حيث كانت تعمل وتبدع وتتميز".

الأ���س��واق،  يف  ط��رح��ه  منذ 
جنوى  الفنانة  األ��ب��وم  يحتل 
كرم “مني اإلك” املركز الأّول 
���س��م��ن ق��ائ��م��ة اأف�����س��ل ١٠ 
فريجني  يف  عربية  األ��ب��وم��ات 
ن�سبة  ويحقق  لبنان،  يف  ميغا�ستور 
على  ورد  ما  بح�سب  كبرية،  مبيعات 

موقع “اأوائل نيوز”.

اأنها  اأحمد  �سمرية  ك�سفت 
تريد  ب��ل  التمثيل  ت��ع��ت��زل  مل 
لكن  التمثيل،  عامل  الى  العودة 
على  يكون  درامي  تبحثعن عمل 
املمثلة  واأكدت  قدر طموحاتها. 
التي  ال��ث��ق��ة  اأن  اأح��م��د  ���س��م��رية 
اأن  منها  تتطلب  اجلمهور  اإليها  منحها 

تتختار بعناية.  

اأّكد املتحّدث الر�سمي با�سم جمموعةMBC” “ مازن 
حايك اأن كل ما قيل عن اإيقاف عر�ش م�سل�سل “غرابيب 
�سود” عند احللقة 20 جّراء تهديدات اأو انتقادات يف �سهر 
رم�سان املن�رشم، هو حم�ش حتليالت ل متت اإلى احلقيقة 

ب�سلة.
واأ�ساف اأن املحطة اأعطت منذ البداية الأولية للنتيجة 
وقال:  احللقات،  عدد  عن  النظر  بغ�ش  الأف�سل  الفنية 
ان  وارتاأينا  حلقة،   32 العمل  جعل  امكانية  لدينا  “كان 
الدرامية  احلبكة  حيث  من  الأف�سل  الدرامية  املح�سلة 
اخر،  عامل  اي  النتاجية على  القيمة  تغليب  مع  والخ��راج 
مع  بالتزامن  بداأ  العر�ش  اأن  علماً  حلقة،  بع�رشين  متثلت 
عمليات املونتاج”. وتابع اأن “الأمر نوع من الرفاهية التي 
قدمت لفريق العمل، من اجل تقدمي اف�سل نتيجة فنية 

من دون اللتزام بعدد احللقات”.
  MBC وحول اجلدل الكبري الذي اأثاره العمل وتقومي
النتائج العر�ش، �سّدد حايك على اأن الجناز الأول يتمثل 
باأن العمل اُنتج وُعر�ش كاأول م�سل�سل يتطرق بكل حلقاته 
املراأة  دور  على  الرتكيز  مع  والره��اب  التطرف  اآفة  الى 

“داع�ش”،  يف 
يح�سد  اأن  ق��ب��ل 
العاملي،  النتباه 
�سحف  م��ن  ب����دءاً 
ك�”فورين  دولية 
 ” لي�سي بو
ك  ر يو نيو ” و

تاميز”.
“ثم  وت���اب���ع: 
مرحلة  يف  اأ�سبح 
ال�سغل  ال��ع��ر���ش 

ال�ساغل للنا�ش وعرب �سبكات التوا�سل الجتماعي، بن�سب 
تقديرات  ح�سب  الدرامية  الربامج  يف  الأول  هي  م�ساهدة 
ن�سب  �ساهد  موقع  على  حت�سيله  جانب  اإلى  �سي،  بي  ام 

م�ساهدة عالية جداً ومن دول تعاين من اجرام داع�ش”.
بعر�سه  �ساهم  اإذا  �سود(  “)غرابيب  اأن  حايك  وراأى 
بعمل  القيام  ع��دم  ال��ى  دفعه  او  واح��د  �سخ�ش  بتغيري 
ال�سابقة”،  الجن��ازات  من  اهم  مهمة  ادى  يكون  ارهابي، 
م�سيفاً: “اذا العمل قد جنح بكل ذلك يجب جترار التجربة 
ماليني   10 نحو  بلغت  ميزانيته  ان  علماً  اعلى،  وباإنتاج 

دولر اأمريكي”.
ولو   ”2 ���س��ود  “غرابيب  ان��ت��اج  ام��ك��ان  ال��ى  ول��ف��ت 
)غرابيب  انتاج  قدرنا  “اذا  وق��ال:  خمتلفة،  بت�سميات 
�سود( بلغات خمتلفة وانتاج اعلى لي�سال الر�سالة ب�سكل 

وا�سع ف�سيكون اجنازاً كبرياً”. 
ولكن   ،)2 �سود  )غرابيب  لوجود  تاأكيد  “ل  وعقب: 

يجب انتاج ع�رشات من غرابيب ايا تكن الت�سمية”.
العالم  ان��واع  جميع  على  اعتمد  “)داع�ش(  واأ�ساف: 
ميكن  ل  ل��ذا  خا�سته،  وال��ربوب��اغ��ن��دا  ا�سرتاتيجيته  يف 
يظل  ان  ل��الع��الم 
اآفة  على  متفرجا 
وجودية والكتفاء 
ب���ال����س���ت���ن���ك���ار 
التغطية  او  فقط 
يجب  احل���دث���ي���ة، 
ع��ل��ى الع�����الم ان 
جواباً  عنده  يكون 
ع��ل��ى ك���ل ذل���ك، 
درامي  جواب  عرب 
وحمتوى اعالمي”.

ملكة جمال العرب

غنوة زين الدين وكيفية التعايش مع الغرب

متتل���ك ملكة جم���ال الع���رب لع���ام 2014 واملقيمة يف 
الوليات املتح���دة الأمريكية غنوة زي���ن الدين يف ر�سيدها 
كم���اً هائالً من الأن�سطة الإن�ساني���ة التي انتفع منها املواطن 
العربي املغرتب نوعاً ما، حيث ا�ستطاعت اأن ت�ستغل جمالها 
يف خدمته���م، م���ن خ���الل خو�سها له���ذه الأن�سط���ة اخلريية، 
وظهوره���ا يف املنا�سب���ات الجتماعية العربي���ة كلما وجهت 

الدعوة لها.
وكان���ت املب���ادرة املوؤ�س�سي���ة )هويتي(، ه���ي املبادرة 
الت���ي اأطلقتها زي���ن الدين لدع���م الع���رب املغرتبني، حيث 
تقدم���ت لفكرته���ا بع���د خو�سها م�سابق���ة ملك���ة امل�سوؤولية 
الجتماعية على م�ست���وى الوطن العربي، فالقت رواجاً ودعماً 
من ع���دة جهات عربي���ة �ساعدتها عل���ى موا�سل���ة ال�سري بها، 
حيث كان النجم اللبناين راغ���ب عالمة والفنان امل�رشي عادل 

الثقافة  ووزي���ر  اإمام 
اللبن������اين، ورج���������ل 
الأعم���ال م���ن اجلالية 
عبا����ش  ال�ع�������ربي�����ة 
طلي����ش وغريهم، من 
الع���رب  الداعم���ني 

لهذه املبادرة.
غنوة  واأو�سحت 
الوطن  دني���ا  ملوقع 
هذه  باأن  اللكرتوين 

املب���ادرة تقوم عل���ى تن�سئ���ة املواطن العرب���ي يف البلدان 
الأجنبي���ة وخا�س���ة يف اأمري���كا، وتعليمهم كيفي���ة التعاي�ش 
م���ع الغ���رب دون التخلي ع���ن مبادئهم وقيه���م وثقافتهم 
العربي���ة، وتر�سي���خ هويته���م العربية والقومي���ة. وقد كان 
لالجئ���ني ال�سوري���ني ن�سي���ب يف ال�ستف���ادة م���ن مب���ادرة 
وموؤ�س�سة )هويت���ي(، حيث مت تعليمهم اللغ���ة الإجنليزية، 
وكيفي���ة تر�سي���خ هويتهم الوطني���ة، وعدم التاأث���ر بالبيئة 
املحيط���ة بال�سكل الذي ي�رش بالوط���ن ال�سوري مثلما ح�سل 
م���ع فل�سط���ني م�سبقاً، حيث ي���رتدد ا�سم اإ�رشائي���ل بدلً من 

دولة فل�سطني على ل�سان اأغلب املغرتبني. 
اأن الق�سي���ة الفل�سطيني���ة كان له���ا  اإل���ى  واأ�س���ارت 
ن�سيب اأي�ساً م���ن موؤ�س�ستها، وهو جت�سي���د عروبة الأر�ش 
الفل�سطيني���ة عن���د كاف���ة املغرتب���ني والتاأكي���د على حق 
الع���ودة، وخا�س���ة اأن 
غري  فل�سطني  دول���ة 
به���ا كدولة  مع���رتف 
املناه���ج  كاف���ة  يف 
الدرا�سية  واملقررات 
الأمريكية، فكان ل بد 
ملوؤ�س�ستها من تخليد 
ا�سم دول���ة فل�سطني 
بدلً  املغرتب���ني  عند 

من اإ�رشائيل.
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�د.. على �أمل عودته حيًّا يحتفظون بجثته يف برَّ
ق�ص���ت حمكمة لأتب���اع زعيم طائفة هندي���ة بالحتفاظ بجثمان مر�ص���دهم يف ب���راد؛ وذلك احرتاما 

ملعتقداتهم التي تقول اإنه يف حالة تاأمل عميقة، و�صيعود اإلى “اليقظة” يوما ما.
وكان موؤ�ص����س طائفة “�صيا جيوتي جاغريتي �صان�ص���تهان” اأ�صوتو�س ماهراج  قد فارق احلياة يف 

�صهر  يناير من العام 2014، جراء اأزمة قلبية على الأغلب.
بي���د اأن مريديه يقولون اإن���ه يف حالة تاأمل عميق تدعى “�ص���امادي”. ولذلك حفظوا جثته يف ثالجة 
كبرية يف ولية بنجاب ال�ص���مالية. ورف�ص���ت حمكمة بنجاب العليا طلبا تقدم ب���ه داليب كومار جا، جنل 

ماهراج، وطالب فيه بت�صليمه جثمان والده ليقوم بحرقه وفقا للطقو�س الهندو�صية.
وقال حمامي اإنه �ص���ريفع الق�ص���ية اإلى اأعلى �ص���لطة ق�ص���ائية، وفقا ملا ذكرت “فران�س بر�س”. 
واأ�ص����س املر�ص���د الروحي الذي تويف عن عمر يناهز ال�صبعني طائفته التي تدعى باللغة العربية )مهمة 

اإيقاظ النور الإلهي( يف مدينة جالندار يف ولية الببنجاب العام 1983.
ولديه ماليني الأتباع عرب العامل وممتلكات تزيد قيمتها عن 120 مليون دولر يف الهند والوليات 

املتحدة واأمريكا اجلنوبية، وغريها من دول العامل.

�ال�ستماع للمو�سيقى �أثناء �لقيادة.. خطر!

مدينة �لنبي �إبر�هيم على الئحة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد
اأدرج���ت منظم���ة الأمم املتح���دة للرتبية 
والعلوم والثقافة “اليون�صكو” مدينة اخلليل 
يف ال�صفة الغربية على لئحة الرتاث العاملي 

املهدد.
و�ص���وتت جلنة الرتاث العاملية التابعة 
ملنظمة اليون�ص���كو على اإدراج اخلليل �صمن 
لئحة الرتاث العاملي اأم�س اجلمعة باأغلبية 12 

�صوتا، ومعار�صة 3 وامتناع 6 عن الت�صويت. 
للرتبي���ة  املتح���دة  الأم���م  منظم���ة  واأعلن���ت 
والعل���وم والثقاف���ة قراره���ا بو�ص���ف البلدة 
القدمية يف اخللي���ل “منطقة حممية”؛ كونها 
موقع���ا “يتمتع بقيم���ة عاملية ا�ص���تثنائية”. 
وج���اء هذا القرار على هام�س اأعمال الدورة ال� 
41 للجنة الرتاث العاملي التابعة لليون�صكو، 

والتي تعقد يف مدينة كراكوف البولندية، من 
2 اإلى 12 يوليو اجلاري.

وبذلك اأ�ص���بح احلرم الإبراهيمي والبلدة 
القدمية يف مدينة اخللي���ل موقعني تراثيني 
وتاريخي���ني عاملي���ني، واأدرج���ا عل���ى قائمة 
الرتاث امله���دد. وهو ما اأثار ج���دل اإ�رشائيليا 

فل�صطينيا جديدا يف املنظمة الدولية.

�أملاني��ا تك�س��ف �سبك��ة 
�إباحية للأطفال

ك�ص���فت ال�رشطة الأملانية موقع���ا اإلكرتونيا 
يعمل ب�ص���كل �رشي متخ�ص����س يف تب���ادل املواد 
الإباحي���ة لالأطف���ال، له نح���و 90 األف م�ص���تخدم، 

واألقت القب�س على من ي�صتبه اأنه يدير املوقع.
فرانكف���ورت  ع���ام  مدع���ي  مكت���ب  وق���ال 
واملكت���ب الحتادي لل�رشط���ة اجلنائية يف بيان اأن 
موقع “)اإلي�ص���يوم( الذي تاأ�ص�س على اأنه منتدى 
موجود من���ذ نهاية 2016، ول ميكن الدخول اإليه 

اإل عن طريق ما يعرف با�صم )ال�صبكة املظلمة(.
وقال���ت ال�رشط���ة اإنه���ا األق���ت القب����س على 
العديد من م�ص���تخدمي املوقع، اأغلبهم يف اأملانيا 
والنم�ص���ا، من بينهم من ي�صتبه اأنه يدير املن�صة، 
وه���و رج���ل يبلغ م���ن العم���ر 39 عام���ا يعي�س يف 

منطقة ليمبورغ-فايلبورغ �صمايل فرانكفورت.

مظليون يقفزون عر�ة 
لت�سجيل رقم عاملي

قف���ز 4 بريطاني���ني مبظالته���م ع���راة فوق 
�ص���اطئ كين���ي رغب���ة يف ت�ص���جيل رقم قيا�ص���ي 
عامل���ي، ودع���وة مواطن���ي بلده���م للوح���دة بعد 
ال�ص���تفتاء على اخل���روج من الحت���اد الأوروبي، 

والذي اأحدث انق�صاما حادا يف البالد.
وج���اري  �ص���ميث  �ص���اروود،  بي���ت  وقف���ز 
لينكول���ن، هوب وبيت ت�ص���يك، واأويل اأيلوت من 
ارتفاع جتاوز 22 األف قدم على ال�ص���اطئ الكيني 
يوم اخلمي�س؛ بهدف ت�ص���جيل رقم عاملي لأعلى 
قفزة عارية مبظلة. وقال الأ�ص���كتلندي �صاروود 
�صميث البالغ من العمر 43 عاما “ل ننتمي اإلى اأي 
حزب �صيا�ص���ي. نحن فقط نريد اأن نعزز اجلوانب 

الإيجابية؛ كوننا بريطانيني”.

�س��ارة  غ��ر  �أخب��ار 
للمدخنني يف فرن�سا

�ص���رتفع فرن�صا �صعر علبة ال�ص���جائر اإلى 10 
يورو )11.35 دولرا( خالل ثالث �ص���نوات لتوؤكد 
بذلك اإ�ص���رتاتيجية جلعل اأ�ص���عار التبغ يف البالد 
من ب���ني الأعل���ى يف اأوروبا، ح�ص���بما قالت وزيرة 

الت�صامن وال�صحة اآنيا�س بيزون يف فرن�صا.
وحاليا تبلغ تكلفة علبة ال�صجائر التي حتتوي 
على 20 �صيجارة 7 يورو تقريبا )7.95 دولرات( 
يف فرن�ص���ا، يف حني تبل���غ يف بريطانيا واأيرلندا ما 
يعادل 10 يورو تقريبا. وقالت بيزون “فرن�ص���ا 
واح���دة من اأك���ر دول العامل بالدة فيما يت�ص���ل 
بالتدخني”. واأ�ص���افت “�ص���يكون م���ن ال�رشوري 
زيادة الأ�ص���عار زيادات كب���رية حتى يظهر لذلك 

مردود على ال�صحة العامة”.
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�أمطاٌر وَبَرٌد يف �الإمار�ت رغم �حلر�رة �ملرتفعة
هطلت اأم�س اجلمعة اأمطار تراوحت بني الغزيرة واملتو�صطة على مناطق خمتلفة من دولة الإمارات 
العربية املتحدة �س���احبها �س���قوط برد. و�س���قطت الأمطار الغزيرة مع الربد غرب اخل�رض طريق العني 
دبي، كما �ص���هد طريق نزوى املدام باملنطقة الو�صطى لل�صارقة هطول اأمطار تراوحت بني املتو�صطة 
والغزي���رة. كما �س���هدت منطقة نزوي والفاية �س���قوط اأمطار غزيرة م�س���حوبة بال���ربد. وتوقع املركز 
الوطني لالأر�ص���اد اجلوية والزلزل اأن ي�ص���ود البالد غدا طق�س حار اإلى �ص���ديد احل���رارة عموما، وغائما 
جزئيا ومغربا اأحيانا، مع فر�ص���ة لتكون ال�ص���حب الركامية على املناطق ال�رشقية واجلنوبية، ي�ص���احبها 
�س���قوط بع�ض الأمطار خمتلفة ال�س���دة بعد الظهر. اأما الرياح، ف�س���تكون معتدلة ال�رضعة عموما، تن�سط 
اأحيان���ا على بع�س املناط���ق، مثرية للغبار والأتربة توؤدي اإلى تدين م���دى الروؤية الأفقية على املناطق 

املك�صوفة، والبحر م�صطرب املوج يف اخلليج العربي ويف بحر عمان.

اأظهرت درا�ص����ة اأجريت موؤخرا اأن الأ�ص����وات يف �صالون ال�صيارة تقلل اإلى حد بعيد من 
قدرة ال�صائق على الرتكيز وحتد من �رشعة رد فعله.

 واأو�ص����ح اأحد معدي الدرا�ص����ة اأولريخ بومرب باأنه “غالبا ما ن�صمع اأ�صواتا دون اأن ننتبه 
اإلى م�ص����درها، مثل املو�صيقى يف �صالون ال�ص����يارة، اأو �صخ�س ما يتحدث اإلى اأ�صدقائه يف 

حفلة ما”. وقد ت�صاءل العلماء عن تاأثري ذلك على عمل الدماغ.
 وقام الباحثون مبحاكاة حماولة الإن�صان لعزل م�صدر واحد لل�صوت على خلفية اأ�صوات 
جانبية اأخرى. واأجروا جتربة مب�صاركة 19 �صخ�صا بجعلهم يجل�صون اأمام 3 مكربات �صوتية، 

داخل غرفة عازلة مظلمة. 
وطلبوا منهم متابعة اأ�ص����وات �ص����ادرة عن مكرب �ص����وت واحد فقط، واإهمال الأ�صوات 
اأخرى. وعند ذلك كان يجب على امل�ص����اركني الرتكيز اإما على م�ص����در ال�صوت الرئي�س، اأو 
على اأحد م�ص����ادر ال�ص����وت املهملة. وهناك كامريا خا�ص����ة تابعت اجتاه نظر كل م�صارك يف 

التجربة، بينما �سجل جهاز التخطيط الكهربائي تقلبات ن�ساط اأدمغتهم.

 Social
media

ح�سناء تتفوق على �لرجال 
وتهزم �أفعى �سخمة

فاجاأت ح�ص���ناء برازيلية عددا كبريا من الرجال الذي عجزوا عن اإبعاد اأفعى كبرية اأعاقت 
حركة ال�صري يف اأحد ال�صوارع، وفق ما اأظهرت لقطات م�صورة على مواقع التوا�صل الجتماعي. 
واأظهر �رشيط فيديو ال�ص���يدة، وهي تخطو بثقة �ص���وب الأفعى الكبرية، حيث حملتها بيديها 
واأبعدتها عن الطريق دون اأن يبدو عليها اخلوف اأو القلق. وذهبت اأبعد منذ ذلك، اإذ و�صعت 
الأفعى على كتفها، قبل اأن تلقيها اإلى جانب الطريق، و�ص���ط اكتفاء ال�ص���بان الذي �ص���ودف 
وجودهم بالتقاط ال�سور. وحاول يف البداية رجال القرتاب من الأفعى، اإل اأنهم تراجعوا خوفا. 
وت�ص���بب وجود احليوان الزاحف و�ص���ط �صارع يف مدينة ريو دي جانريو ال�صاحلية بتوقف حركة 
املرور. وقالت �ص���حيفة “ديلي ميل” الربيطاني���ة اإن املراأة الربازيلية التي ل تعرف هويتها 
حتم���ل قلب���ا ل يع���رف اخلوف، مثنية عل���ى قدرتها يف التعام���ل مع ثعبان يبل���غ طوله مرتين، 

ويعرف عنه �صميته الكبرية.

“بيون�سيه” ت�سمي تو�أمها “رومي” و“�سر”

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

    الطق�س اليوم حار ورطب. 
الرياح �رشقية اإلى جنوبية 

�رشقية من 7 اإلى 12 

عقدة وت�صل من 15 اإلى 20 عقدة اأحيانا. 
ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب 

ال�صواحل ومن 3 اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر.

 درجة احلرارة العظمى 43 
وال�صغرى 30 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

الباندا العمالقة يوان زاي يأكل 
“كعكة عيد ميالده” في حديقة 
حيوان تايبيه، في تايوان. )رويترز(

 ا�ص���تقبل الثنائ���ي الغنائي “بيون�ص���يه” و”جاي زي” موؤخ���را تواأما، وانت����رشت الأقاويل عرب مواقع 
عاملية عدة ب�صبب ت�صمية اأحد الطفلني “رومي”.

 رزق���ت جنمة البوب الأمريكية “بيون�ص���يه” وزوجها مغني الراب “جاي زي” بتواأم، ح�ص���بما ذكرت 
و�ص���ائل اإعالم اأمريكية، نقال عن م�ص���ادر مقربة من الثنائي الغنائي الأ�ص���هر يف العامل. وك�ص���فت جملة 

“بيبول” الأمريكية، والتي تعنى باأخبار امل�صاهري اأن ا�صمي التواأم هما “رومي” و”�صري”. 
يذكر اأن الثنائي قد ا�ص���تلهم ا�ص���م رومي من ال�صاعر والعامل واملت�ص���وف املعروف مبولنا جالل 
الدين الرومي الذي عا�س يف القرن الثالث ع�رش ميالدي. وا�ص���تهرت كتابات الرومي واأ�صعاره عن احلب 

والفرح والت�صامح.
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