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بهيئ���ة  اخلا�ص���ة  البيان���ات  ك�صف���ت 
الكهرب���اء وامل���اء عن اأن الهيئ���ة ا�صتطاعت 
بع���د رف���ع الدع���م من���ذ الع���ام 2016 حتى 
نهاية الع���ام 2017 حت�صيل 653.5 مليون 
دينار، وخالل الأع���وام من 2015 حتى بداية 
الع���ام 2018، ا�صتطاع���ت الهيئ���ة حت�صيل 

888.9 ملي���ون دينار. واأو�صح���ت البيانات 
التي ح�صل���ت “البالد” على ن�صخ���ة منها اأن 
اإجم���ايل اإيرادات الهيئة بل���غ 362.4 مليون 
دينار خ���الل العام املا�ص���ي 2017، حمققة 
بذل���ك ارتفاعا يف الإي���رادات بن�صبة 116 % 
منذ دخول قرار اإع���ادة توجيه دعم الكهرباء 

واملاء حيز التنفيذ.
واأ�ص���ارت الإح�صاءات اإل���ى اأنها متكنت 

من حت�صيل 277.6 مليون دينار من فواتري 
خدم���ة الكهرب���اء، فيم���ا بل���غ اإجم���ايل ما مت 
حت�صيله من خدم���ة املياه 41 مليون دينار.
وبينت الإح�صاءات اأن اإجمايل ما مت حت�صيله 
من اخلدم���ات الأخرى الت���ي تقدمها الهيئة 
بل���غ 43.8 ملي���ون دين���ار حمقق���ة ارتفاع���ا 

مقارن���ة مع ما مت حت�صيل���ه يف العام 
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

علوي املو�سوي

�صم� رئي�س ال�زراء على قمة القادة امل�ؤثرين
منوها باإ�صهامات �صموه يف تطور اخلدمات ال�صحية ملر�صى ال�صكلر... الكاظم:

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليفة ر�صالة �صك���ر وتقدير من 
الأمني العام جلمعية البحرين لرعاية مر�صى 
ال�صكل���ر زكري���ا الكاظ���م؛ مبنا�صب���ة الي���وم 
العامل���ي لفق���ر ال���دم املنجل���ي )ال�صكلر(، 
اأكد فيها اأن �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س 
الق���ادة املوؤثري���ن يف  ال���وزراء عل���ى قم���ة 
الع���امل العرب���ي والإ�صالم���ي ول���دى الكثري 
م���ن ال���دول العاملي���ة، وذلك يف ط���ور عمل 
�صم���وه الدوؤوب واملوؤثر يف قيادة موؤ�ص�صات 
الدول���ة نح���و التنمي���ة احل�رصي���ة والتنمي���ة 
امل�صتدام���ة ورفع ا�صم البحري���ن يف م�صاف 
ال���دول العاملية يف التط���ور العلمي. واأ�صاد 
الكاظ���م باإ�صهامات �صم���وه وب�صكل ملحوظ 

يف تطور اخلدم���ات ال�صحية املقدمة جلميع 
متلقي اخلدم���ات ال�صحية يف امل�صت�صفيات 
احلكومي���ة، خ�صو�صا ملر�ص���ى اأمرا�س الدم 
الوراثية كافة، مما اأ�صهم يف انح�صار اأمرا�س 
ال���دم الوراثي���ة يف البحرين ع���ر الت�رصيعات 

والقوانني والوعي املجتمعي.
وق���ال الأم���ني الع���ام جلمعي���ة البحرين 
لرعاي���ة مر�ص���ى ال�صكل���ر اإن جن���اح التجربة 
البحريني���ة كان نتاج ا�صتثم���ار اإ�صرتاتيجي 
يف التدري���ب والتعلي���م امل�صتم���ر والع���ايل 
الطبي���ة  الطواق���م  لتاأهي���ل  املتخ�ص����س 
والتمري�س وجميع اأنواع الفنيني وال�صيادلة 
وغ���ري ذلك، وهو دلي���ل قاطع على ما ميلكه 

�صم���وه م���ن روؤى �صدي���دة وب�صرية 
2متوقدة يف رفعة هذا البلد و�صعبه.

وثيقة م�حدة للتاأمني ال�صامل لل�صيارات قريًبا

اجلين�م م�صروع  تفعيل  “ال�صحة” تبداأ 

جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  اأف���اد 
التاأم���ني البحرينية، والت���ي ت�صم �رصكات 
املحلي���ة،  ال�ص���وق  يف  العامل���ة  التاأم���ني 
يحيى نور الدي���ن، اأن اجلمعية ت�صع حالًيا 
اللم�ص���ات الأخ���رية عل���ى مق���رتح وثيق���ة 
موح���دة للتاأمني ال�صامل عل���ى ال�صيارات، 

متوقعا �صدورها قريًبا بعد احل�صول على 
موافق���ة م����رصف البحري���ن املركزي.وبني 
ن���ور الدي���ن يف معر�س رده عل���ى �صوؤال ل� 
“البالد” ب�صاأن تط���ورات اإ�صدار الوثيقة، 
اأن الوثيق���ة م���ن �ساأنه���ا ر�س���م اخلط���وط 
العري�صة التي �صتو�ص���ح لزبائن التاأمني 

حقوقه���م  لل�صي���ارات  ال�صام���ل 
والتزاماتهم.

ك�صف���ت وزارة ال�صح���ة ع���ن و�صع خطة 
لتفعيل م�رصوع اإن�صاء وحدة لتحليل اجلينوم، 
تت�صم���ن تو�صعة نطاق جم���ع العينات باأكر 
ق���در ممك���ن واإع���داد تو�صي���ة بالتحالي���ل 
والدرا�صات واملتطلب���ات الفنية والقانونية 
التي يجب ال�رصوع فيها.يذكر اأن وحدة حتليل 

اجلين���وم تعنى با�صتخ���دام العل���وم اجلينية 
والتقني���ات احلديثة املبتك���رة حول التنميط 
والت�صل�ص���ل اجلين���ي للتعرف عل���ى الب�صمة 
اجلينية والوقاية من الأمرا�س الأكرث انت�صارا 
يف البالد مثل ال�صمنة وال�صكري و�صغط الدم 
واأمرا�س ال�رصطان والربو، والو�صول اإلى عالج 

�صخ�صي لكل مري�س ح�صب العوامل 
الوراثية. 

9

5

اخلتام جل�صة  يف  ل�جه  البحارة” وجها  “الن�اب” و“حق�ق 

وّج���ه البح���ارة خ���الل اجتماع له���م مبكتب 
النائب جالل كاظم �صباح اأم�س �رصبة ا�صتباقية 
لتعدي���الت جمل����س الن���واب الت�رصيعي���ة ب�صاأن 
تنظيم �صيد وا�صتغالل وحماية الرثوة البحرية.
واأكد البحارة موقفه���م الراف�س للتعديل 
الرخ����س  ع���دد  �صيقل����س  ال���ذي  الت�رصيع���ي 
امل�صتحقة لكل بحار اإل���ى رخ�صة واحدة فقط، 
املقرتح���ات  بتق���دمي  املجل����س  يهت���م  واأن 
الداعم���ة لل�صيادين عو�ص���ا عن النتقا�س من 

مكت�صباتهم، والإ�رصار مبعي�صتهم.
ول���وح البح���ارة م���ن خمتل���ف املحافظات 
بتنظي���م جتم���ع لهم عند مبن���ى جمل�س النواب 
خالل موعد جل�صة املجل�س العتيادية والأخرية 
الي���وم )الأربعاء(؛ للتعبري ع���ن رف�صهم اإقرار 

هذا التعديل الت�رصيعي.
اأن اأك���رث م���ن �صيتحم���ل  وب���ني البح���ارة 
التاأثريات ال�صلبية من هذا التعديل الت�رصيعي 
ه���م فئة البح���ارة الذين يعتم���دون على مهنة 

ال�صي���د مهن���ة اأ�صا�صية له���م، ولي�س 
5لهم م�صدر دخل اآخر. 6

�صركة بحرينية تنجح يف حمالت “التربع 
االإلكرتوين”

مدر�صة   25 �صيانة  يف  البدء  “االأ�صغال”: 
حكومية ا�صتعدادا للعام الدرا�صي اجلديد

قطع خط اإمدادات احلوثيني بني 
�صنعاء واحلديدة

اقتصاد البالد

بالدنا

بالد العالم
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�صارية ال�صوا�س حتيي حفلتها االأولى 
يف البحرين

مسافات البالد

14

�سيدعلي املحافظة

املنام���ة - بنا: عّر املن���دوب الدائم للبحري���ن لدى مكتب 
الأم���م املتح���دة واملنظم���ات الدولي���ة الأخرى ال�صف���ري يو�صف 
بوج���ريي ع���ن انزعاج���ه البالغ م���ن تك���رار الدع���اءات املجّوفة 
واملتكررة عن اأو�صاع حقوق الإن�صان يف البحرين.وقال املندوب 
الدائ���م اإن الدعاءات ل تعك�س الواقع احلقيق���ي ول ت�صتند اإلى 
اأي م�ص���ادر م�صتقل���ة اأو مو�صوعي���ة اأو حمايدة، ب���ل اإنها مزاعم 
تتعم���د  وب�صكل لفت النحياز الفا�صح جلهات معادية ومغر�صة 
تعمل لالإ�صاءة اإلى �صمعة مملكة البحرين والت�صليل على �صجلها 
ومنجزاته���ا الكبرية يف حق���وق الإن�صان. وكان وف���د البحرين قد 
ق���دم بجني���ف اأم����س مداخل���ًة يف اإط���ار النقا�س العام م���ع تقرير 
املفو�س ال�صامي والبيان ال�صتهاليل والتحديث ال�صفهي حتت 

البن���د )2( من جدول اأعمال ال���دورة )38( ملجل�س حقوق 
الإن�صان املنعقدة بق�رص الأمم بجنيف.

انحياز فا�صح جلهات معادية تريد ت�صويه �صمعة البحرين... بوجريي:

اأعوام  3 ح�صيلة  دينار  مليون   888.9

ادعــاءات املفــ��س ال�صامــي جم�فــة

الدعم رفع  “الكهرباء” بعد  حت�صيل  دينار  ملي�ن   653.5

• املندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم املتحدة خالل مداخلته يف جنيف	 2

مروة خمي�س

علي الفردان

• �صمو رئي�س الوزراء	
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�سم� رئي�س ال�زراء على قمة القادة امل�ؤثرين
منوها باإ�شهامات �شموه يف تطور اخلدمات ال�شحية ملر�شى ال�شكلر... الكاظم:

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
ر�شال���ة �شك���ر وتقدي���ر من االأم���ن الع���ام جلمعية 
البحري���ن لرعاي���ة مر�ش���ى ال�شكل���ر زكري���ا الكاظم 
وذل���ك مبنا�شبة اليوم العامل���ي لفقر الدم املنجلي 
)ال�شكل���ر(، اأك���د فيه���ا اأن �شاحب ال�شم���و امللكي 
رئي�س الوزراء على قم���ة القادة املوؤثرين يف العامل 
العربي واالإ�شالمي ولدى الكثري من الدول العاملية، 
وذلك يف طور عمل �شموه الدوؤوب واملوؤثر يف قيادة 
موؤ�ش�ش���ات الدولة نح���و التنمية احل�رضي���ة والتنمية 
امل�شتدام���ة ورف���ع ا�شم البحري���ن يف م�شاف الدول 
العاملي���ة يف التط���ور العلم���ي، منوه���ا باإ�شهامات 
�شم���وه وب�شكل ملحوظ يف تط���ور اخلدمات ال�شحية 
املقدم���ة جلمي���ع متلق���ي اخلدم���ات ال�شحي���ة يف 
امل�شت�شفيات احلكومية، خ�شو�شا ملر�شى اأمرا�س 
ال���دم الوراثية كافة، مما اأ�شه���م يف انح�شار اأمرا�س 
الدم الوراثية يف البحرين عرب الت�رضيعات والقوانن 

والوعي املجتمعي. وفيما يلي ن�س الر�شالة:
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة حفظ���ه اهلل ورعاه رئي����س جمل�س الوزراء 
املوقر... يطيب يل اأن اأرفع ملقامكم ال�شامي عظيم 
ال�شك���ر واالمتنان ملا تولونه م���ن اهتمام متوا�شل 
الأبنائك���م مر�ش���ى فقر الدم املنجل���ي )ال�شكلر( يف 
البحرين، وذل���ك مبنا�شبة اليوم العاملي لفقر الدم 
املنجل���ي )ال�شكل���ر( ال���ذي حددته منظم���ة ال�شحة 
العاملي���ة امل�شادف التا�شع ع����رض من يونيو من كل 

عام.
�شاحب ال�شمو...

ال يخف���ى عل���ى اأحد وج���ود �شموك���م على قمة 
القادة املوؤثرين يف العامل العربي واالإ�شالمي ولدى 
الكثري من ال���دول العاملية، وذل���ك يف طور عملكم 
ال���دوؤوب م���ن موقعكم املوؤثر يف قي���ادة موؤ�ش�شات 
الدولة نح���و التنمية احل�رضية والتنمي���ة امل�شتدامة 
ورفع ا�ش���م البحرين يف م�شاف ال���دول العاملية يف 
التط���ور العلمي، الذي �شاه���م �شموكم فيه وب�شكل 
املقدم���ة  ال�شحي���ة  اخلدم���ات  تط���ور  ملح���وظ يف 
جلميع متلقي اخلدمات ال�شحي���ة يف امل�شت�شفيات 
احلكومي���ة، واأخ����س بالذك���ر مر�ش���ى اأمرا�س الدم 
الوراثية كافة، هذا االهتم���ام ب�شتى جماالت تواجد 
املر�شى اأ�شه���م يف انح�شار اأمرا�س ال���دم الوراثية 
يف البحري���ن ع���رب الت�رضيع���ات والقوان���ن والوعي 
املجتمع���ي ال���ذي �شان���د �شموك���م يف اإجن���اح ه���ذه 
اخلط���وات. كما واأن تبن���ي �شموكم حم���الت التربع 
بالدم الطوع���ي يف خمتلف حمافظات البحرين، اأثمر 

مبخزون دم عاٍل يف الكمية واجلودة.
�شاحب ال�شمو...

املتطلع الإجنازاتك���م يف امللف ال�شحي، والتي 
خ�ش�ش���ت بها مر�شى )ال�شكل���ر(، ن�شتذكر منها يف 
يومهم العامل���ي اأهم ما مل�شه منك���م اأبناوؤكم خالل 
الفرتة املا�شية من توفري اأحدث االأجهزة امل�شاندة 
يف حت�ش���ن جودة حياة املري����س كاأجهزة ا�شتبدال 
الدم مبركز اأمرا�س ال���دم الوراثية، والتي كان لها 

طيب االأثر يف حت�شن جودة حياة املر�شى.
كم���ا واأن عظي���م اعتزازكم بالك���وادر الوطنية 
ورهانك���م على جناح التجرب���ة البحرينية كانت نتاج 
ا�شتثمار اإ�شرتاتيجي يف التدريب والتعليم امل�شتمر 

والع���ايل املتخ�ش����س لتاأهي���ل الطواق���م الطبي���ة 
والتمري�س وجميع اأنواع الفنين و�شيادلة وغريها 
اإال دلي���ل قاط���ع على ما ميلك���ه �شموكم م���ن روؤى 
�شديدة وب�شرية متوقدة يف رفعة هذا البلد و�شعبه، 
ب���ل ذهب �شموك���م اإلى دعم جمي���ع االأبحاث الطبية 
والعلمية م�شاهما يف تطوير النظم ال�شحية املحلية 
والعاملي���ة وتب���ادل اخلربات م���ع ال���دول ال�شقيقة 
وال�شديقة، بل �شاركت البحرين يف تطوير كثري من 
العالجات الدوائية احلديث���ة اإميانا بدورنا االإن�شاين 
والعلم���ي وما اإقام���ة املوؤمترات العلمي���ة والور�س 
التدريبي���ة املتوا�شل���ة خل���ري دلي���ل عل���ى التطور 
االإيجاب���ي يف املمار�شات الطبي���ة املقدمة ملر�شى 
ال�شكل���ر، ومل يدخ���ر �شموك���م اأي���ة فر�ش���ة يف حث 
املوؤ�ش�شات ال�شحفية واالإعالمية لدعم هذه اجلهود 

والتعب���ري عنها وتبني ق�ش�س جناح مر�شى ال�شكلر 
واإ�شهاماته���م يف املجتم���ع والرتكي���ز عل���ى موطن 
الق���وة لديهم، موؤكدا �شموك���م يف الوقت ذاته على 
اأهمية �رضاكة االإع���الم يف تنوير املجتمع وم�شوؤوليته 

يف حماربة االأمرا�س الوراثية.
لق���د حظ���ي مر�ش���ى ال�شكل���ر بعناي���ة كرمية 
من ل���دن �شموك���م وا�شتقبالهم مبجل�شك���م العامر 
وال�ش���وؤال ع���ن اأحواله���م ب�ش���كل دائم، وق���د اأدرج 
�شموك���م مر�س ال�شكل���ر يف برنامج عم���ل احلكومة 
املوق���رة ل���� 2014 -    2018 دافعا بجميع الوزارات 
املعني���ة بتبن���ي ه���ذا الربنام���ج املتمي���ز، وال���ذي 
ا�شتجاب���ت له كث���ري م���ن وزارات الدول���ة م�شكورة 
ك���وزارة ال�شحة ووزارة العم���ل والتنمية االجتماعية 
ووزارة الرتبي���ة والتعليم، والتي متيزت يف التاأكيد 
عل���ى ا�شتمرار رف���ع امل�شتوى التعليم���ي للمر�شى 

وتذليل كل العقبات الدرا�شية.
�شاحب ال�شمو...

يتطلع اأبناوؤك���م وبناتكم ملزيد من الت�رضيعات 
والقوان���ن الت���ي �شتهت���م بتمكينه���م م���ن العمل 
واال�شتم���رار في���ه لت�شم���ن لهم والأ�رضه���م الكفاف 
والعي����س الكرمي يف العهد الزاه���ر ل�شيدي �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى عاهل البالد املفدى.
ختام���اً... اإن كل م���ا ج���اء م���ن خط���وات مباركة 
واإ�شرتاتيجي���ات م�ش���ددة ميالأه���ا االإمي���ان واملحبة 
الأبنائكم و�شعبكم الكرمي جدير بالتقدير واالحرتام، 
وال ي�شعني يف هذا املقام اإال اأن نتمنى باأن ميد اهلل 
�شموكم بالعون وال�شداد وطول البقاء، واأن يجعلكم 

ظال وعزا وذخرا للبحرين واأهلها، اإنه �شميٌع جميب.

• �شمو رئي�س الوزراء	

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل 
الب���الد �شاح���ب اجلالل���ة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي����س جمهورية 
�شي�ش���ل ال�شديقة داين رولن 
ف���ور؛ مبنا�شب���ة ذك���رى اليوم 
الوطن���ي لبالده، اأع���رب جاللته 
تهاني���ه  اأطي���ب  ع���ن  فيه���ا 
ال�شحة  موف���ور  ل���ه  ومتنيات���ه 
املنا�شب���ة  به���ذه  وال�شع���ادة 

الوطنية.

جاللة امللك يهنئ 
رئي�س �شي�شل 
باليوم الوطني

• جاللة امللك	

ادعاءات املف��س ال�سامي ب�ساأن البحرين جم�فة
انحياز فا�شح جلهات معادية تريد ت�شويه �شمعة اململكة... بوجريي:

قدم وفد مملك����ة البحري����ن برئا�شة املندوب 
الدائ����م للمملك����ة ل����دى مكت����ب االأم����م املتح����دة 
واملنظم����ات الدولي����ة االأخ����رى ال�شف����ري يو�ش����ف 
بوج����ريي بجني����ف اأم�س مداخل����ًة يف اإط����ار النقا�س 
العام مع تقرير املفو�س ال�شامي حلقوق االإن�شان 
ال�شنوي والبيان اال�شته����اليل والتحديث ال�شفهي 
حت����ت البن����د )2( من ج����دول اأعمال ال����دورة )38( 
ملجل�����س حق����وق االإن�ش����ان املنعق����دة بق�����رض االأمم 
بجني����ف يف الف����رتة م����ن 18 يونيو اجل����اري، وذلك 
لتفني����د ما ورد يف بي����ان املفو�س من اإ�شارات عن 
مملك����ة البحرين حتمل ادع����اءات ال اأ�شا�س لها من 

ال�شحة.
وع����ربرّ املن����دوب الدائ����م يف البي����ان الوطن����ي 
عن انزعاج����ه البالغ من تكرار االدع����اءات املجوِّفة 
واملتك����ررة عن اأو�ش����اع حقوق االإن�ش����ان يف مملكة 
البحري����ن، والت����ي ال تعك�����س الواق����ع احلقيقي وال 
ت�شتن����د اإل����ى اأي م�ش����ادر م�شتقل����ة اأو مو�شوعية 
اأو حماي����دة، بل اإنه����ا مزاعم تتعم����د  وب�شكل الفت 
االنحياز الفا�شح جله����ات معادية ومغر�شة تعمل 
لالإ�شاءة الى �شمعة مملكة البحرين والت�شليل على 
�شجله����ا ومنجزاتها الكبرية يف جمال تعزيز وحماية 
حق����وق االإن�شان، ولتاأخ����ذ هذه االإ�ش����ارات الغريبة 
منحًى انتقائيا م�شتفزا غري مفهوم ومقاربة ظاملة 
ال تلي����ق بها، وت�شري يف اجتاه واح����د وتخدم اأجندة 
غ����ري بنرّ����اءة، ال تخفى عل����ى كل مو�شوعي وحمايد. 
ومن هن����ا، ياأتي رف�شنا التام عل����ى ذكر بالدي يف 
ه����ذا البيان وما حمل����ه من م�شام����ن وتو�شيفات 

خاطئة ال ميكن القبول بها.
د بوجريي على اأن مملكة البحرين تعمل  و�ش����درّ
ومب�شوؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق االإن�شان 
يف املجاالت كافة، وحتقق النجاحات والتميز الذي 
�شهد ل����ه العديد من الدول واملنظم����ات الدولية، 
لذا، فلن ت�شم����ح الأي جهة كانت امل�شا�س ب�شجلها 
الوطن����ي املتق����دم اأو االنتقا�س من����ه اأو تقوي�س 
م�شاعيه����ا ال�شادقة نحو موا�شل����ة تعزيز م�شارات 

التنمية امل�شتدامة وحماية احلريات االأ�شا�شية.
وق����ال ال�شف����ري اإن م����ا يدع����و حًق����ا للغراب����ة 
����ز املفو�شية جتاه ق�شايا  واال�شتهجان درجة حتيرّ
وغ�ض النظر ع����ن اأخرى، والرتكي����ز املفرط وعدم 
تفوي����ت اأي فر�ش����ة عند احلديث  ع����ن االنتهاكات 
اخلطرية حلقوق االإن�ش����ان يف العامل من الزج با�شم 
مملكة البحرين فيه����ا، يف انتقائية غريبة ومفارقة 
خملرّة جتايف الواق����ع. اإنَّ هذا ال�شل����وك يدعونا حقا 
للقل����ق والوق����وف عنده ملعرف����ة ماآرب����ه  واأهدافه 

ال�شارة ب�شمعة وعمل املفو�شية.
وردا عل����ى ما ورد يف بي����ان املفو�س ال�شامي 
ب�ش����اأن حري����ة املجتم����ع امل����دين واح����رتام حق����وق 
االإن�شان، اأكد من����دوب اململكة باأنه ال �شقف يطال 
عم����ل منظم����ات املجتمع امل����دين وال قي����د يعطل 
عمله����ا اأو يعزله����ا عن ممار�ش����ة ن�شاطه����ا، اأو يُحدرّ 
م����ن ف�شائه����ا ال�شا�ش����ع �ش����وى مرتك����زات الدولة 
ود�شتوره����ا وت�رضيعاته����ا واح����رتام النظ����ام العام 
واحلفاظ عل����ى االأمن وال�شلم االأهلي، واأن الن�شطاء 
واأع�ش����اء منظم����ات املجتم����ع البحريني����ة �رضكاء يف 

العم����ل احلقوقي وميار�ش����ون ن�شاطهم بكل حرية 
و�شفافي����ة. واإنرّ البحري����ن تعت����ز بف�ش����اء املجتمع 
امل����دين واإ�شهاماته الزاخرة ع����رب عقود طويلة من 
الزم����ن، فه����و م����ن ركائز العم����ل الوطن����ي و�رضيك 
اأ�شي����ل يف بن����اء النه�ش����ة البحريني����ة، واأنرّ �شج����ل 
واأع����داد اجلمعيات املدنية واأن�شطتها يف املجاالت 

كافة تعك�س هذه احلقيقة النا�شعة.
����ر ال�شف����ري بوج����ريي اأن د�شت����ور مملكة  وذكرّ
البحري����ن قد اأر�ش����ى مبداأ حرية ال����راأي والتعبري يف 
امل����ادة )23(، كم����ا اأن جميع الت�رضيع����ات الوطنية 
ت�شع احرتام حقوق االإن�ش����ان واحلريات االأ�شا�شية 
ركن����ا اأ�شا�شي����ا ومركزي����ا يتما�ش����ى م����ع املعايري 
لة م����ن جانب، ويراعي امل�شالح  الدولية ذات ال�ِشرّ
الوطنية وحفظ االأمن واال�شتق����رار، من جانب اآخر. 
ويف ه����ذا ال�شياق، اأك����د حر�س اململك����ة با�شتمرار 
م�شريته����ا ونهجه����ا املنفت����ح يف رعاي����ة احلق����وق 
املدني����ة وال�شيا�شي����ة واالقت�شادي����ة واالجتماعية 

والثقافية.
اأما فيم����ا يتعلق بادعاء اإغ����الق الو�شول لكل 

من مكتب املفو�شي����ة ال�شامية ومكتب االإجراءات 
اخلا�شة لزيارة البحرين، فقد اأكد املندوب الدائم 
اأن����ه تو�شي����ف غري دقي����ق وملتب�����س، واأكد حر�س 
البحرين التام على تعزيز عالقة التعاون والتن�شيق 
مع املفو�شية ال�شامية حلقوق االإن�شان وذلك عرب 
اال�شتفادة م����ن االإمكانات التدريبية والفنية وبناء 
الق����درات؛ لتعزي����ز وتطوي����ر العم����ل احلقوقي يف 
البحري����ن، كم����ا اأن البحرين م�شتم����رة بالتعاون مع 
اآليات حق����وق االإن�ش����ان وال�شك����وك الدولية ذات 

ال�شلة ووفقاً لالإمكانات والظروف املتاحة.
م����ن هنا كرر املندوب الدائ����م حر�س البحرين 
الت����ام عل����ى تعزيز عالق����ة التع����اون والتن�شيق مع 
املفو�شي����ة ال�شامي����ة حلقوق االإن�ش����ان وذلك عرب 
اال�شتف����ادة م����ن االإمكان����ات التدريبي����ة والفني����ة 
وبن����اء القدرات؛ لتعزيز وتطوي����ر العمل احلقوقي 
يف البحري����ن، كم����ا اأن البحرين م�شتم����رة بالتعاون 
م����ع اآلي����ات حق����وق االإن�ش����ان وال�شك����وك الدولية 
ذات ال�شل����ة وتقدم تقاريره����ا الوطنية مبوجبها، 
وكررّر دعوة البحري����ن ال�شادقة ملكتب املفو�شية 
ال�شامي����ة حلقوق االإن�شان اإلى بذل جهود م�شاعفة 
لفهم واقع حقوق االن�شان والتحديات اجلمة التي 
تواجهها اململك����ة، والتوقيع على �رشوط املرجعية 
دون �����رشوط م�شبق����ه اأو عقب����ات، واالجتهاد ب�شكل 
اأف�ش����ل يف تق�ش����ي املعلوم����ات عل����ى نح����و اأكرث 
دق����ة وا�شتقاللية وا�شتقائها م����ن م�شادر حمايدة 

ومو�شوعية غري م�شي�شة.
د ال�شفري على التزام البحرين  ويف اخلتام، �شدرّ
با�شتمرار م�شرية �شمان احرتام احلقوق واحلريات 
يف اإطار ما ن�س عليه د�شتور اململكة، وت�رضيعاتها 
مبوج����ب  الدولي����ة  التزاماته����ا  ووف����ق  الوطني����ة 
اتفاقات حقوق االإن�ش����ان التي ان�شمت و�شادقت 
عليه����ا، والتعاون مع االأمم املتحدة وجمل�س حقوق 
االإن�شان واملفو�شية ال�شامي����ة واالأجهزة واالآليات 
التابعة لها يف �شبيل �شون وحماية حقوق االإن�شان 

على االأ�شعدة كافة.

• املندوب الدائم للمملكة لدى مكتب االأمم املتحدة خالل مداخلته يف جنيف	

غدا انطالق منتدى مديري م�اقع الرتاث العاملي
مب�شاركة اإقليمية ودولية

املنام���ة - هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واالآثار: 
ت�شتقط���ب مملك���ة البحرين هذه االأي���ام اهتماًما 
اإعالمًيا دولًي���ا وا�شًعا حيث ت�شت�شيف 3 من اأهم 
االأح���داث املعنية بال���رتاث العاملي يف املنطقة، 
وتنطلق يوم اخلمي�س املوافق 21 يونيو اجلاري 
اأول���ى فعالي���ات منت���دى مديري مواق���ع الرتاث 
العامل���ي مب�شاركة اأك���رث من 50 مدي���راً ملواقع 
الرتاث حول العامل. يق���ام املنتدى الذي ي�شتمر 

حتى 28 يونيو اجلاري للمرة الثانية على م�شتوى 
العامل حيث �شيجمع املنتدى مديري هذه املواقع 
من اأجل تعزيز حماية القيم العاملية اال�شتثنائية 
التي حتتويها مواقع الرتاث العاملي اإ�شافة اإلى 
مد ج�شور التوا�شل ما بن نظام الرتاث العاملي 

واأدواته التنفيذية امليدانية.
ال�شب���اب يف جم���ال  وكان منت���دى اخل���رباء 
الرتاث العامل���ي ب�شعار “حماي���ة الرتاث يف عامل 

متغ���ري” ق���د انطل���ق االأح���د املن����رضم 17 يونيو 
اجل���اري، و�شهد افتتاح���ه ح�ش���ور مندوبن عن 
مركز ال���رتاث العاملي التابع ملنظمة اليوني�شكو 
يف باري�س، وم�شوؤولن من هيئة البحرين للثقافة 
واالآثار وتواجد اأكرث م���ن 30 خبرياً �شاباً م�شاركاً 

من حول العامل.
اأم���ا احل���دث االأهم فه���و ا�شت�شاف���ة مملكة 
خ���رباء  ي�ش���م  دويل  جتم���ٍع  الأك���رب  البحري���ن 

وم�شوؤولن يف جمال الرتاث االإن�شاين وهو اجتماع 
جلن���ة ال���رتاث العاملي الث���اين واالأربع���ن الذي 
حتت�شن���ه مدينة املنامة برعاي���ة كرمية و�شامية 
من عاه���ل البالد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة، كما ُيعد احلدث االأهم ملنظمة 
اليوني�شكو بعد اجتم���اع اجلمعية العمومية، ومن 
املزم���ع عقد االجتماع يف الفرتة ما بن 24 يونيو 

و4 يوليو املقبل.

املنامة - بن���ا: تلقى عاهل 
الب���الد �شاح���ب اجلالل���ة امللك 
خليف���ة  اآل  عي�ش���ى  ب���ن  حم���د 
برقية �شك���ر جوابية من رئي�س 
اله���ام  اأذربيج���ان  جمهوري���ة 
عليي���ف؛ ردا على برقية جاللته 
املهنئ���ة ل���ه مبنا�شب���ة اإع���ادة 
للجمهوري���ة،  رئي�ش���ا  انتخاب���ه 
اأعرب فيها ع���ن خال�س �شكره 
وتقدي���ره جلالل���ة املل���ك على 
ال�شادق���ة  جاللت���ه  م�شاع���ر 
النبيل���ة، متمنيا جلاللت���ه وافر 
ول�شع���ب  وال�شع���ادة  ال�شح���ة 
م���ن  مزي���دا  البحري���ن  مملك���ة 

التقدم والرقي.

... وجاللته يتلقى 
برقية �شكر جوابية 
من رئي�س اأذربيجان

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل 
العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س 
الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي���ة تعزي���ة وموا�ش���اة م���ن 
ملك���ة اململكة املتحدة و�شمال 
ايرلندا �شاحب���ة اجلاللة امللكة 
وف���اة  يف  الثاني���ة  اليزابي���ث 
�شاحب���ة ال�شم���و ال�شيخ���ة هالة 
بن���ت دعيج اآل خليف���ة، اأعربت 
فيها جاللتها ع���ن اأحر تعازيها 
و�شادق موا�شاته���ا ل�شمو ويل 
العهد والأ�رضة الفقيدة، متمنية 
جاللته���ا ل�شم���وه دوام ال�شحة 
البحري���ن  ول�شع���ب  والعافي���ة 

املزيد من التقدم واالزدهار.

�شمو ويل العهد 
يتلقى تعزية 

امللكة اإليزابيث

• �شمو ويل العهد	
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املنام���ة - اأمان���ة العا�ضم���ة: �ضمن 
خططه���ا يف تاأهي���ل املراف���ق العام���ة 
اأعلن���ت امانة العا�ضمة افتتاح امل�ضابح 
يف ع���ن عذاري وع���ن اأم ال�ضعوم امام 
ال���زوار واملرتادين ابت���داء من يوم غد 
اخلمي�س.وبه���ذه املنا�ضب���ة، اأك���د ذلك 
مدير عام اأمان���ة العا�ضمة ال�ضيخ حممد 
ب���ن احمد اآل خليف���ة اأن الأمانة و�ضعت 
�ضم���ن خططه���ا ال�ضنوي���ة تطوير عن 
ع���ذاري وعن اأم ال�ضع���وم ملا لهما من 

مكانة تاريخية خا�ضة يف ذاكرة البحرين 
ارتباطا وثيق���ا بح�ضارة  ولإرتباطهم���ا 
وثقاف���ة البحري���ن، اإل���ى جان���ب انهما 
ي�ضكالن حمطة ج���ذب ترفيهية للعديد 

من ال�ضباب والعائالت.
وب���ن اأن العي���ون تخ�ض���ع لعملية 
�ضيانة �ضاملة ب�ضكل دوري وفق اأحدث 
املوا�ضف���ات اإلى جان���ب توفري معايري 
الأم���ن وال�ضالم���ة حي���ث �ضيتواج���د يف 
املواق���ع رجال اأمن وم�ضعفن جمهزين 

بكام���ل مع���دات النق���اذ وال�ضعافات 
الأولية ط���وال فرتات الفتتاح.واأو�ضح 
اأن العيون �ضت�ضتقبل حوايل 300 زائر 
م���ن ه���واة ال�ضباحة يف الف���رتة الواحدة 
اأم  يف  و100  ع���ذاري  يف  منه���م   200
ال�ضع���وم ط���وال اأي���ام ال�ضب���وع ماعدا 
الإثن���ن، و�ضتمت���د الف���رتة الأولى من 
ال�ضاعة التا�ضعة اإلى 12 �ضباحا والفرتة 
الثانية �ضتكون من ال�ضاعة الثالثة الى 
ال�ضاد�ض���ة م�ض���اء، و�ضيت���م تخ�ضي�س 

يومي الثالثاء واجلمعة للعائالت فقط.
وتهي���ب اأمان���ة العا�ضم���ة بال���زوار 
واملرتادي���ن املحافظ���ة عل���ى مراف���ق 
املنت���زه واللت���زام بتعليم���ات رج���ال 
الأم���ن والتع���اون م���ع امل�ضعف���ن من 
اأج���ل املحافظ���ة عل���ى �ضالم���ة اجلميع، 
بال�ضافة اإلى اتب���اع الإر�ضادات العامة 
للمحافظ���ة عل���ى نظافة العي���ون، ولن 
ي�ضمح بدخول الأطفال دون �ضن ال�14 

عاما اإلى امل�ضبح دون اأولياء المور.

“عـذاري” و “اأم ال�سعـوم” تفتـح اأبـوابهـا غدا لهـواة ال�سبـاحـة
الثالثاء واجلمعة للعائالت... حممد بن اأحمد:

• عن عذاري	

“م�ستل عذاري” م�رشوع طموح يحقق االكتفاء الذاتي بكادر بحريني
املبارك: تطبيق نظام البيع الإلكرتوين قريبا... اأبو الفتح:

املنامة - وزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: من���ذ اأن تاأ�ض����س م�ضتل 
ع���ذاري يف العام 1982، اأي من حوايل 36 عاما، 
ب���داأ اهتمام���ه بالت�ضج���ري و�ضعى اإل���ى تو�ضيع 
الرقع���ة اخل����راء، ف�ضاهم يف جتمي���ل وت�ضجري 
العدي���د م���ن امل�روع���ات البلدي���ة كاحلدائ���ق 
واملتنزه���ات والدوارات وال�ض���وارع وامليادين 

املختلفة.
ويعت���ر م�ضتل عذاري الي���وم، الذي �ضمي 
به���ذا ال�ضم اأ�ضوة باملنطق���ة التي �ضيد فيها، 
اأحد امل�ضاريع ال�ضرتاتيجي���ة الهادفة لتجميل 
البحرين وزي���ادة الرقعة اخل����راء، هو املغذي 
الأ�ضا�ض���ي للمتنزه���ات واحلدائ���ق وال�ض���وارع 
العام���ة يف اململكة مل���ا يزودها م���ن مزروعات 

واأزهار.
يعمل يف امل�ضتل ال���ذي اأن�ضئ على م�ضاحة 
30 األف مرت مربع مبا يعادل 3 هكتارات، قرابة 
50 عام���ال من مهند�س زراع���ي وم�ريف �ضيانة 
وفني���ن زراعن وعدد من الب�ضتانين. وي�ضم 
امل�ضت���ل 20 حا�ضن���ة )حممي���ة زراعي���ة( تنتج 

الواحدة 5 اآلف �ضتلة خالل املو�ضم.
الأخ���رية  ال�ضن���وات  يف  امل�ضت���ل  وو�ض���ل 
ملرحل���ة الكتف���اء الذات���ي بعدم���ا كان ينت���ج 
يف ال�ضاب���ق ن�ض���ف ملي���ون زه���رة “بوتوني���ا” 
يف ال�ضن���ة، اإذ اأ�ضب���ح ينت���ج 3 مالي���ن �ضتل���ة 
م���ن الزه���ور املو�ضمي���ة للف�ضل���ن )ال�ضيف 
وال�ضت���اء( �ضنوي���ا بالإ�ضافة اإل���ى 10 اآلف مرت 

مربع من امل�ضطحات اخل�راء. 
وكان امل�ضت���ل ي�ضتورد قب���ل �ضنوات نحو 
ملي���وين زهرة م���ن اخل���ارج ل�ضد حاج���ة مملكة 
البحري���ن م���ن اأزه���ار الزينة. ويت���م توزيع هذه 
الزه���ور وال�ضت���الت عل���ى ع���دد م���ن ال�ضوارع 
الرئي�ض���ة ك�ض���ارع ال�ضي���خ عي�ضى ب���ن �ضلمان، 
ابت���داء م���ن ميناء �ضلم���ان و�ضول اإل���ى تقاطع 
اجلنبي���ة، و�ضارع ال�ضيخ خليف���ة بن �ضلمان من 
تقاط���ع ال�ضي���ف لغاي���ة تقاطع ال���زلق، وعلى 
البلديات الأربع واملباين التابعة لها وعلى عدد 

من اجلهات احلكومية واملدار�س.
واأ�ض���ار وكي���ل ال���وزارة ل�ض���وؤون البلديات 
نبيل اأب���و الفتح اإلى اأن “الوزارة قامت بتطوير 
م�ضت���ل ع���ذاري؛ ليتما�ض���ى مع حاج���ة البحرين 
لالأزهار يف خمتل���ف املوا�ضم، واأن هذا التطوير 
�ضاهم يف تعزيز الإنتاج املحلي كما وفر الكلفة 

الت�ضغيلية للم�ضتل”.

أبو الفتح: تطوير المشتل وفق رؤية 
متكاملة وعصرية

 اإل اأن الوكيل اأبو الفتح يعود جمددا ليوؤكد 
اأن الوزارة تعمل عل���ى تطوير هذا امل�ضتل مرة 
اأخ���رى وفق روؤية كاملة ميك���ن من خاللها جعل 
هذا امل�ضت���ل منطقة ج���ذب �ضياح���ي ومنطقة 
ترفيهية وتعليمية خمترية يف اآن واحد ويقول 

“هناك روؤية لإدخال تطوير اإ�ضايف على امل�ضتل 
ال���ذي يق���وم على م�ضاح���ة 30 األف م���رت مربع، 
ميك���ن م���ن خاللها جعل ه���ذا امل�ضت���ل منطقة 
جذب ترفيهي وكذل���ك ميكن من خالله تنظيم 
زيارات للمعن���ن من طلب���ة وعاملن يف نف�س 
املجال وكذلك ميكن جعله �ضوقا اأ�ضبوعيا على 
غرار �ضوق املزارع���ن ي�ضتقطب املهتمن يف 

جمال امل�ضاتل”.
واأك���د الوكي���ل اأن تطوي���ر امل�ضت���ل يعود 
لهتمام �ضوؤون البلدي���ات الكبري بزيادة رقعة 
الت�ضج���ري يف خمتل���ف مناط���ق البحري���ن، فقد 
اأ�ضب���ح تطوير امل�ضتل من ال����رورات احلتمية 
الت���ي فر�سها �رضعة اإيقاع ن����رض الب�ساط الأخ�رض، 
ومن هذا املنطل���ق جرت عمليات تطوير كبرية 
للم�ضت���ل واأدخل���ت علي���ه العدي���د م���ن الطرق 

والأ�ضاليب احلديثة يف جتهيز ال�ضتالت.
واأ�ض���اف “كما مت تزوي���ده مبجموعة كبرية 
م���ن الأدوات والتقني���ات احلديث���ة الت���ي م���ن 
�ضاأنه���ا اأن حتق���ق للم�ضتل الكف���اءة املطلوبة، 
كما اهتمت ال���وزارة برفع ج���ودة اإنتاج الزهور 
وال�ضج���ريات وال�ضتالت”، مو�ضح���ا اأن امل�ضتل 
يواك���ب التكنولوجي���ا احلديث���ة الت���ي تغط���ي 
الزراعي���ة  التكنولوجي���ا  م�ضتوي���ات  خمتل���ف 
وتكنولوجي���ا الت�ضني���ع، م���ن الأدوات اليدوية 

الب�ضيط���ة والأ�ضا�ضي���ة اإل���ى املع���دات الآلي���ة 
والأكرث تطورا. 

واأك���د اأن م���ن �ض���اأن ذل���ك اأن تخفيف حدة 
العمل ونق�س اليد العاملة، وحت�ضن الإنتاجية 
الزراعي���ة،  للعملي���ات  املنا�ض���ب  والتوقي���ت 
وحت�ض���ن كف���اءة ا�ضتخ���دام امل���وارد، وتعزيز 
الو�ضول اإلى الأ�ضواق، كما ي�ضهم يف التخفيف 

من وطاأة املخاطر املت�ضلة بالطق�س. 
وتابع “تعم���ل هذه الأجه���زة احلديثة على 
اإكث���ار اإنتاج الزه���ور يف م�ضاتل الوزارة حتقيقا 
لالكتف���اء الذات���ي من ه���ذه الزه���ور مل�ضاريع 
الوزارة، واإنتاج الزهور يف م�ضاتل الوزارة يرفع 
من جودته���ا بالإ�ضاف���ة اإلى تخفي����س الكلفة 
مقارن���ة بال����راء، اإذ اأثبت���ت خمرج���ات م�ضاتل 
ال���وزارة جودته���ا على مر ال�ضن���وات املن�رمة، 
واأن ال���وزارة تق���وم برف���ع طاقته���ا الإنتاجي���ة 
�ضنوي���ا ملواكبة متطلب���ات التنمي���ة العمرانية 

وال�ضكانية التي ت�ضهدها اململكة”.
 

المبارك: المشتل يعمل بطاقة 
إنتاجية عالية ويسد االحتياجات 

ق���ال الوكي���ل امل�ضاعد للخدم���ات البلدية 
امل�ضرتكة وائ���ل املبارك اإن ال���وزارة “اهتمت 

بعملي���ة التطوي���ر؛ م���ن اأج���ل تق���دمي اأف�ض���ل 
اخلدم���ات لعملي���ات الت�ضج���ري الوا�ضع���ة التي 
ت�ضهدها اململك���ة، واأي�ضا لن�ر ثقافة الت�ضجري 
وزي���ادة عدد احلدائق املنزلية من خالل تقدمي 
امل�ض���ورة الفني���ة ل���زوار امل�ضت���ل م���ن طلب���ة 
املدار����س واملهتم���ن بالزراع���ة واملواطنن 
واملقيم���ن وجلميع من لديهم الرغبة يف اإن�ضاء 

حدائق مبنازلهم”.
واأ�ضاف “تكمن اأهمية اأهمية م�ضتل عذاري 
يف اإنت���اج اأن���واع خمتلف���ة ومتنوعة م���ن الزهور 
املو�ضمية؛ لال�ضتفادة منها يف اأعمال الت�ضجري، 
واإدخال اأ�ضناف م���ن النباتات والأ�ضجار تتالءم 
مع ظ���روف اململكة، وتق���دمي اأف�ضل اخلدمات 
لعملي���ات الت�ضج���ري وف���ق الط���رق والأ�ضاليب 
تق���دمي  اإل���ى  اإ�ضاف���ة  احلديث���ة،  والتقني���ات 
امل�ض���ورة الفني���ة للراغبن يف اإن�ض���اء احلدائق 

املنزلية وطرق احلفاظ على الأ�ضجار”.
واأو�ضح املب���ارك اأن امل�ضتل يعمل بطاقة 
اإنتاجي���ة تقدر ب���� 250 األف م���ن اإنتاج خمتلف 
اأنواع الأ�ضجار وال�ضجريات باأحجامها املختلفة، 
اإ�ضافة اإلى اإنتاج خمتل���ف امل�ضطحات اخل�راء 
م���ن احل�ضائ����س ومغطي���ات الرتبة الت���ي تنتج 

ح�ضب الطلب بكميات واأنواع خمتلفة. 
و�ضدد عل���ى اأهمية زي���ادة الرقعة اخل�راء 
الرئي�ض���ة  لل�ض���وارع  اجلمالي���ة  والواجه���ات 
وامليادي���ن واحلدائق، كما اأ�ض���اد بالدور الذي 
يق���وم به م�ضتل عذاري على مدار العام، واإنتاج 
النبات���ات لكل مو�ضم، اإذ يع���د امل�ضنع املعني 
باإنت���اج النباتات باململك���ة �ضواء لل�ض���وارع اأو 

للحدائق واملتنزهات. 
وقال “كما يدعم هذا امل�ضتل البلديات يف 
م�روعاتها التجميلية وزيادة الرقعة اخل�راء”، 
منوها باأن “م���ا و�ضلت اإلي���ه م�ضاحات الزراعة 
التجميلي���ة يف الط���رق واحلدائ���ق يف البحري���ن، 
خ�ضو�ضا م�ضاح���ات م�ضطحات الزهور املتنوعة 
م���ن تطور واإبداع يف الت�ضاميم مل يكن ليتحقق 
دون وج���ود م���وارد ب�ري���ة مدرب���ة ذات كفاءة 

عالية”. 
واأك���د اأن م�ضت���ل ع���ذاري يق���وم بتحدي���د 
وتوزي���ع واإنت���اج ال�ضتالت وفق خط���ط وبرامج 
الحتياج���ات الذي يع���د �ضنويا ب�ض���كل م�ضبق؛ 
به���دف حتقيق التنمية املتوازن���ة وامل�ضتدامة 
الت���ي تراع���ي املتطلبات البيئي���ة وتعمل على 

زيادة الرقعة اخل�راء.
واأكد رئي�س ق�ضم تطوي���ر امل�ضاتل عبا�س 
عرفات �ضعي الوزير ع�ضام خلف، والوكيل اأبو 
الفت���ح اإلى حت�ضن اخلدم���ات و�ضمان اجلودة 
ومتيزها؛ للو�ضول اإلى الغاية املن�ضودة، وهي 
جتمي���ل ال�ضوارع واملراف���ق البلدية، مبزيد من 
العم���ل ال�ض���اق املب���دع واملبتكر مع���ا، اإذ تعد 
م�ضاحات التخ�ضري والب�ضتنة يف طرق وميادين 
اململك���ة والهتم���ام به���ا وتطويرها م���ن اأول 
الهتمامات ملا لها من دور يف حت�ضن الظروف 
البيئية وجتميل املدينة واإعطاء الطابع اجلميل، 
وحت�ض���ن نوعية الهواء، والتقليل من املناطق 

احلرارية عر التخ�ضري والزراعة.
واأردف “امل�ضت���ل يعمل ط���وال العام، كما 
تعمل فرق ال�ضيانة على مراقبة اأحوا�س الزهور 
ب�ض���كل متوا�ض���ل مبا يف ذل���ك اأي���ام الإجازات 
والعط���ل الر�ضمي���ة، فبعد اأن يت���م النتهاء من 
زراع���ة ال�ضت���الت الت���ي مت نقلها م���ن م�ضاتل 
البلدي���ة اإلى مواقع زراعتها يف الطرقات العامة 
وامليادين، تب���داأ مرحلة جديدة م���ن العمليات 
الفني���ة تقودها البلديات الأرب���ع للو�ضول اإلى 
الأل���وان الزاهية الت���ي ن�ضاهدها عل���ى جوانب 
الط���رق، اأهمه���ا عملي���ات ال���ري والتاأك���د من 

تو�ضيل الكميات املنا�ضبة لكل نبات”.
واأ�ض���ار اإل���ى اأن الزه���ور وال�ضت���الت تعتر 
الأرخ����س م���ن حي���ث ال�ضع���ر والأج���ود والأكر 
م���ن حيث الكمية على �ضعي���د مملكة البحرين. 
م�ضيف���ا اأن اآلية العم���ل �ضتتحول اإلى معامالت 
اإلكرتوني���ة يف القري���ب العاج���ل، اإذ ي�ضتطي���ع 
النا�س اختيار الزهور وال�ضتالت املطلوبة وهم 

يف منازلهم.

• وكيل �ضوؤون البلديات يتفقد امل�ضتل	

• ال�ضيخ حممد بن احمد	

• •نبيل اأبو الفتح	 وائل املبارك	
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• ال�صيخ را�صد بن عبداهلل بن حمد م�صافًحا رئي�س التحرير	 • خالل ماأدبة العيد	

م�ؤ�س�سة ج�رس امللك فهد حتتفي بالأيتام وامل�سنني
مبنا�صبة عيد الفطر ال�صعيد

املنام���ة - امل�ؤ�ص�صة العامة جل�رس امللك 
فه���د: ا�صت�صاف���ت امل�ؤ�ص�ص���ة العامة جل�رس 
املل���ك فهد ع���دًدا م���ن دور الأيت���ام وكبار 
ال�ص���ن يف ماأدبة غداء العي���د مبنا�صبة حل�ل 
عيد الفطر املبارك. ويف بداية اللقاء، رحب 
مدي���ر اإدارة العالقات العام���ة والت�رسيفات 
باجل����رس جمال الياق�ت باحل�ص�ر وقدم لهم 
التهنئة بالعيد ونقل لهم حتيات مدير عام 
امل�ؤ�ص�ص���ة العام���ة جل�رس املل���ك فهد، فهد 

الداود.
واأو�صح الياق����ت اأن ال�صت�صافة تاأتي 
بحر����س واهتم���ام مدي���ر ع���ام امل�ؤ�ص�ص���ة، 
خدم���ة  يف  امل�ؤ�ص�ص���ة  دور  م���ن  وانطالًق���ا 
الت�ا�ص���ل وال�رساك���ة م���ع خمتل���ف �رسائ���ح 
املجتم���ع، ثم تن���اول جميع احل�ص����ر وجبة 
به���ذه  امل�ؤ�ص�ص���ة  اأعدته���ا  الت���ي  الغ���داء 
اإدارة  مدي���رة  قدم���ت  كم���ا  املنا�صب���ة، 

الرعاية الجتماعية ب����زارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة هدى احلم����د هدي���ة تذكارية 
ملدير عام امل�ؤ�ص�صة العامة جل�رس امللك فهد 

ا�صتلمه���ا نيابة عنه املدي���ر العام امل�صاعد 
لل�ص�ؤون الفنية باجل�رس عماد املحي�صن.

الهيئ���ات  قدم���ت  ال�صت�صاف���ة،  ويف 

ودور الأيت���ام وامل�صنني ال�صك���ر والتقدير 
للم�ؤ�ص�ص���ة العام���ة جل����رس املل���ك فهد على 
وال�صياف���ة،  الرتحي���ب  وح�ص���ن  احلف���اوة 

وابته���ل اجلمي���ع اإلى اهلل عز وج���ل اأن يعيد 
هذه املنا�صبة ال�صعيدة على اجلميع باخلري 

واليمن والربكات.

ما ميلكه حممد بن �سلمان من روؤية ثاقبة �ساهمت يف اخت�سار الزمن
مبنا�صبة ذكرى بيعة �صم�ه ب�لية العهد... اآل ال�صيخ ل� “$”:

رف����ع �صف����ري خ����ادم احلرم����ني ال�رسيفني 
عب����داهلل ب����ن عبداملل����ك اآل ال�صي����خ اأ�صم����ى 
اآي����ات التهاين واأطيب التربي����كات اإلى مقام 
خ����ادم احلرمني ال�رسيفني املل����ك �صلمان بن 
عبدالعزي����ز اآل �صع�����د، ول�����يل العهد نائب 
رئي�س جمل�����س ال�زراء وزي����ر الدفاع �صاحب 
ال�صم����� امللك����ي الأمري حممد ب����ن �صلمان بن 
عبدالعزي����ز اآل �صع�د؛ مبنا�صب����ة ذكرى بيعة 

�صم�ه ب�لية العهد.
وق����ال ال�صف����ري اآل ال�صي����خ يف ت�رسيحات 
خا�صة ل����� “البالد” به����ذه املنا�صبة املباركة 
عل����ى ال�صع�دي����ة وعل����ى قل����ب كل �صع�دي 
وخليجي، اإن ما ميلكه �صاحب ال�صم� امللكي 
الأم����ري حمم����د بن �صلم����ان ب����ن عبدالعزيز اآل 
�صع�����د من روؤية ثاقبة �صابة وحنكة �صيا�صية 

ق�ي����ة �صاهم����ت يف اخت�صار الزم����ن وحتقيق 
الإجن����ازات خ����الل فرتة وجي����زة يف ظل قيادة 
خ����ادم احلرمني ال�رسيفني املل����ك �صلمان بن 

عبدالعزبز اآل �صع�د.
واأك����د اأن اململك����ة العربي����ة ال�صع�دي����ة 
ت�صري بخط����ى ثابتة نح����� امل�صتقبل امل�رسق، 
ويل  ل�صم�����  احلكيم����ة  الروي����ة  ج�صدته����ا 
العه����د وه����ي روؤي����ة اململك����ة 2030 الت����ي 
ت�صع����ى للتط�ي����ر والتغي����ري وال�صفافي����ة يف 
املجالت القت�صادي����ة وال�صيا�صية والأمنية 
والجتماعي����ة كافة، والتي ترتكز على التن�ع 
يف م�ص����ادر الدخ����ل، ورفع كف����اءة القت�صاد 
ال�طن����ي وتن����ّ�ع مداخيل����ه، وتعزي����ز كيان����ه 
مل�اجهة التقّلب����ات القت�صادية والتحّديات 
والإقليمي����ة والتح�����لت ال�صيا�صّية، وتفعيل 
دور امل�اطن واأعط����ى دور للمراأة ال�صع�دية 
ومكافح����ة الف�صاد وحمارب����ة الفكر املتطرف 

ون�رس الإ�صالم ال��صطي.
واأو�صح اأن هذه الأهداف والروؤى احلكيمة 
واملب���ادرات ته���دف اإل���ى جع���ل اململك���ة يف 

م�ص���اف ال���دول املتقدمة واإح���داث النقالت 
الثقافية والجتماعي���ة والقت�صادية وكذلك 
العناية بج�دة احلي���اة وحت�صني اأمناطها، مع 

التم�ص���ك بتعالي���م وث�ابت الدي���ن الإ�صالمي 
احلنيف والعادات والتقاليد العربية الأ�صيلة.
وتاب����ع اآل ال�صي����خ قائ����ال: عل����ى ال�صعيد 
اخلارجي حقق����ت اململكة خالل ه����ذه الفرتة 
منج����زات كب����ريًة وجناح����ات قيا�صي����ة يف بناء 
امل�اق����ف والت�جه����ات والتحالف����ات، وعقد 
�صيا�صًي����ا  وح�ص�����ًرا  املتع����ددة  التفاق����ات 
م�ؤثًرا جتاه الق�صايا الإقليمية والدولية التي 
عززت مكانة اململكة عل����ى خريطة ال�صيا�صة 
الدولي����ة ل�صيما يف ظل م����ا تعي�صه املنطقة 

والعامل اأجمع من حتديات وحت�لت كبرية.
ه����ذه  ويف  بالق�����ل:  ت�رسيحات����ه  وخت����م 
املنا�صب����ة املباركة، ف����اإين اأ�صاأل اهلل عز وجل 
اأن ي����دمي على اململك����ة اأمنه����ا وا�صتقرارها  
وعزها يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�رسيفني 
و�صم����� ويل عهده الأم����ني، واأن ين�رس جن�دنا 

الب�ا�صل على ثغ�ر بالدنا احلبيبة.

• •�صم� الأمري حممد بن �صلمان	 عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�صيخ	

بدور املالكي
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ردي��������ن��������ة ت�������ع�������رب ع��������ن ام�����ت�����ن�����ان�����ه�����ا ل����ل���������ش����ي����خ ن�������اي�������ف ب��������ن خ����ال����د

و�ش���ع  ع���ن  ال�شح���ة  وزارة  ك�شف���ت 
خط���ة لتفعيل م�رشوع اإن�ش���اء وحدة لتحليل 
اجلين���وم، تت�شم���ن تو�شع���ة نط���اق جم���ع 
العين���ات باأكرب قدر ممكن واإعداد تو�شية 
بالتحاليل والدرا�شات واملتطلبات الفنية 

والقانونية التي يجب ال�رشوع فيها.
يذك���ر اأن وحدة حتلي���ل اجلينوم تعنى 
با�شتخ���دام العل���وم اجليني���ة والتقني���ات 
احلديثة املبتكرة حول التنميط والت�شل�شل 
اجلين���ي للتع���رف اإل���ى الب�شم���ة اجليني���ة 
والوقاي���ة من الأمرا�ض الأك���ر انت�شارا يف 
البالد مثل ال�شمنة وال�شكري و�شغط الدم 
واأمرا�ض ال�رشطان والرب���و، والو�شول اإلى 
ع���الج �شخ�شي لكل مري�ض ح�شب العوامل 

الوراثية. 
وت�شمن خطاب التعميم الذي ح�شلت 
“البالد” على ن�شخة منه اأن ت�شكل الوزارة 
فري���ق عم���ل ي�شم���ى “فريق عم���ل لو�شع 

وتنفيذ خط���ة تفعيل م����رشوع اإن�شاء وحدة 
لتحلي���ل اجلينوم” برئا�ش���ة وزيرة ال�شحة 
فائقة ال�شالح، ووكيل وزارة ال�شحة نائبا 
للرئي�ض وع�شوية كل من الوكيل امل�شاعد 
للم�شت�شفي���ات حمم���د العو�ش���ي، الوكيل 

امل�شاع���د لل�شحة العامة م���رمي الهاجري، 
رئي�شة جمموعة الأمرا����ض الوراثية بوزارة 
ال�شح���ة اأم���اين الهاجري، نبي���ل تقي طبي 
اأول مبخترب جمم���ع ال�شلمانية الطبي، معز 
بخيت ممث���ال عن مرك���ز اجلوه���رة بجامعة 

اخللي���ج العرب���ي، دافين���دار �شاندو ممثال 
عن الكلي���ة امللكية الطبية البحرينية، مها 
الكواري ممثال عن الهيئة الوطنية لتنظيم 
امله���ن واخلدم���ات ال�شحي���ة، مهاب جالل 
امل�شت�شار القانوين ب���وزارة ال�شحة، ح�شة 

ال���درازي م�شت�ش���ار التخطي���ط والتطوي���ر 
مبكتب وزير ال�شحة، بدريه الكويتي خبري 
اإداري مبكت���ب وكي���ل وزارة ال�شح���ة مقرا 

للفريق.
واألزمت وزيرة ال�شحة اأن يجتمع فريق 
العم���ل بدعوة من رئي�ش���ه اأو نائبه مرة كل 
�شه���ر اأو كلم���ا اقت�شت احلاج���ة لذلك، يف 
املكان والزمان ال���ذي يحددهما الرئي�ض، 
ويكون اجتماع���ه �شحيحا بح�ش���ور غالبية 
اأع�شائه، على اأن يكون من بينهم الرئي�ض 
اأو نائبه، ويرفع رئي�ض فريق العمل تقارير 
دورية بنتائج اأعماله وتو�شياته اإلى اللجنة 
التن�شيقي���ة مبكتب النائ���ب الأول لرئي�ض 

جمل�ض الوزراء؛ لتخاذ الالزم نحوها.
وت�شم���ن خط���اب التعمي���م اأن���ه يجوز 
لفري���ق العم���ل اأن ي�شتع���ن مب���ن ي���راه 
م���ن ذوي اخل���ربة والخت�شا����ض حل�ش���ور 
اجتماعات���ه م���ن دون اأن يكون ل���ه �شوت 
م�شدود يف مداولت���ه، ويحل نائب الرئي�ض 
حمل الرئي�ض عند غيابه اأو قيام مانع لديه.

“ال�شحــــة” تبــــداأ تفعيـــل م�شــــروع اجلينــــوم البحـــرينـــي
لتحليل �شل�شلة م�شببات الأمرا�ض الوراثية وعالجها

653.5 مليون دينار حت�شيل هيئة الكهرباء بعد رفع الدعم
بينما و�شل حت�شيلها يف 3 اأعوام ل� 888.9 مليون دينار

ك�شف���ت البيان���ات اخلا�ش���ة بهيئ���ة 
الكهرباء واملاء عن اأن الهيئة ا�شتطاعت 
بعد رف���ع الدعم منذ الع���ام 2016 حتى 
نهاية الع���ام 2017 من حت�شيل 653.5 
مليون دينار، وخ���الل الأعوام من 2015 
حت���ى بداي���ة الع���ام 2018، ا�شتطاع���ت 
الهيئة من حت�شيل 888.9 مليون دينار.
واأو�شح���ت البيان���ات الت���ي ح�شلت 
“الب���الد” عل���ى ن�شخ���ة منه���ا اأن هيئ���ة 
اإي���رادات  اإجم���ايل  اأن  الكهرب���اء وامل���اء 
الهيئ���ة بل���غ 362.4 ملي���ون دينار خالل 
الع���ام املا�ش���ي 2017، حمقق���ة بذل���ك 
ارتفاعا يف الإيرادات بن�شبة 116 % منذ 
دخ���ول قرار اإعادة توجي���ه دعم الكهرباء 

واملاء حيز التنفيذ
واأ�شارت الإح�شاءات اأنها متكنت من 
حت�شيل 277.6 مليون دينار من فواتري 
خدم���ة الكهرباء، فيما بل���غ اإجمايل ما مت 
حت�شيل���ه م���ن خدم���ة املي���اه 41 مليون 

دينار.
وبين���ت الإح�ش���اءات اأن اإجم���ايل م���ا 
مت حت�شيل���ه من اخلدم���ات الأخرى التي 

تقدمه���ا بلغ 43.8 ملي���ون دينار حمققا 
ارتفاعا باملقارن���ة مع ما مت حت�شيله يف 

العام 2016.
وفًقا لأرقام فقد بلغ جمموع اإيرادات 
الهيئ���ة منذ الع���ام 2013 وحت���ى العام 
املا�ش���ي 1.2 ملي���ار دين���ار، اإذ بلغ���ت 
اإي���رادات الهيئة 167.3 مليون دينار يف 
الع���ام 2013، فيما بلغت 215.3 مليون 
دين���ار يف 2014، بينم���ا بلغ���ت 235.4 
ملي���ون دين���ار يف الع���ام 2015، واأما يف 
الع���ام 2016 فقد بلغ���ت 291.1 مليون 

دينار.
وبح�شب الإح�شاءات ال�شادرة حديثا 
فق���د حققت اإي���رادات حت�شي���ل فواتري 
الكهرباء ارتفاعا بن�شبة 110 % يف العام 
2017 مقارن���ة مع اإجم���ايل الإيرادات يف 
الع���ام 2013 اأي قبل تنفي���ذ �شيا�شات 

اإعادة توجيه الدعم للكهرباء واملاء.
يذك���ر اأن جمل�ض ال���وزراء وافق على 
تعديل تعرفة الكهرب���اء واملاء بناء على 
تو�شية م���ن اللجن���ة الوزاري���ة لل�شوؤون 
املالية وتر�شي���د النفقات، اإذ مت العمل 
مبوجب هذا القرار مع مطلع العام 2016.
احلكوم���ي  الدع���م  قيم���ة  وبلغ���ت 

املعتمد �شمن امليزاني���ة العامة للدولة 
لدعم قطاع خدمات الكهرباء واملاء 350 
مليون دينار بحريني يف كل من ال�شنتن 

املاليتن 2013 و2014.
�شم���ن  العتم���اد  ه���ذا  ويخ�ش����ض 
امليزانية لتغطي���ة الفرق بن التكاليف 
التقديري���ة لعملي���ات الإنت���اج والنق���ل 
والتوزي���ع للكهرباء وامل���اء، والإيرادات 
التقديري���ة التي يت���م حت�شيلها من بيع 
الكهرب���اء وامل���اء عل���ى امل�شرتك���ن يف 

القطاع املنزيل وغري املنزيل.
وي�شتفيد م���ن قيمة الدعم احلكومي 
جمي���ع  وامل���اء  الكهرب���اء  لقطاع���ي 
امل�شتهلك���ن، املواطن���ون واملقيمون، 
احلكومي���ة،  واجله���ات  وال���وزارات 
التجاري���ة  واملن�ش���اآت  واملوؤ�ش�ش���ات 
وال�شناعية، ويتمثل هذا الدعم يف الفرق 
ب���ن الكلف���ة الإجمالي���ة للوح���دة و�شعر 
البي���ع، اإذ تبل���غ كلف���ة وح���دة الكهرب���اء 
29 فل�ش���ا لكل كيل���ووات �شاعة )وحدة 
كهرب���اء(، وتبلغ كلفة وح���دة املاء 750 
فل�شا لكل مرت مكعب )وحدة ماء(، ويتم 
بيعهم���ا اإلى امل�شتهلك���ن باأ�شعار تقل 

عن الكلفة.

علوي املو�شوي

مروة خمي�س

“التخطيط” اجتمع مع امل�شتثمرة ووعد بحل م�شكلة املدر�شة
ا�شتجابة ملا ن�رشته “$”

ا�شتجاب����ة مل����ا ن�رشت����ه “الب����الد”، ب����ادر 
التخطي����ط  لإدارة  التنفي����ذي  الرئي�����ض 
العم����راين ال�شيخ نايف ب����ن خالد اآل خليفة 
والظ����روف  احليثي����ات  عل����ى  بالوق����وف 
املحيطة بق�ش����ة امل�شتثمرة ردينة العلوي 
الت����ي ن�رشتها “البالد” بتاريخ ٢ من ال�شهر 
اجلاري حتت عنوان “بريوقراطية البلديات 
والتخطي����ط العم����راين خ�رشتن����ي ٦ مالين 

دينار”.
وبه����ذا اخل�شو�����ض، وجه����ت العل����وي 
�شكرها للقيادة متمثلة بعاهل البالد جاللة 
امللك حمد ب����ن عي�شى اآل خليف����ة ورئي�ض 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �شلم����ان اآل خليف����ة وويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 
ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و امللك����ي الأم����ري 
�شلمان بن حمد اآل خليفة على توجيهاتهم 

التي �شدرت بخ�شو�ض حل م�شكلتها.
والتق����ت ردين����ة العل����وي م����ع الرئي�ض 

التنفيذي للتخطيط العمراين ال�شيخ نايف 
ب����ن خال����د اآل خليفة، الذي ب����دوره اأكد لها 
اأن ق�شته����ا �شتحل واأن����ه �شيعمل �شخ�شيا 
للوق����وف عل����ى م�شاألته����ا، م�ش����رية اإلى اأن 
ال�شيخ كان اإيحابيا وذا �شدر رحب رغم اأن 

امل�شكلة مل حتدث يف عهده.
وبين����ت اأن الرئي�����ض التنفيذي كان ذا 
�شخ�شي����ة متوا�شعة ورحبة وبدا كما عودنا 
علي����ه من اجلدي����ة بحل ق�شتن����ا وق�شة اأي 

مواطن.
واأف����ادت ب����اأن م�شاع����ي ال�شي����خ نايف 
وجتاوبه ال�رشي����ع حمل تقدي����ر ودليل على 
اأن �شخ�شيت����ه املتف����ردة ل ت�شم����ح بوجود 
اأي خل����ل اأو م�شكلة حت�ش����ل لأي مواطن اأو 
م�شتثمر، منوهة اإل����ى اأن تويل اأمور الإدارة 
اأح����دث نقل����ة نوعي����ة تتواكب م����ع امل�رشوع 

الإ�شالحي جلاللة امللك.
واأ�ش����ارت اإل����ى اأنه����ا راأت اأن التخطيط 
العمراين يف عهد ال�شيخ نايف يفكر ب�شوت 
م�شموع من خالل تطوير اخلدمات املتعلقة 
بالأن�شطة التجارية يف اإطار تطوير تقنيات 

ل�رشعة اإجن����از املعامالت؛ اخت�ش����ارا للجهد 
والوقت خلدمة خمتلف ن�شاطات القطاعات 
امل�شاهمة يف ال�شتثمار مبا يعود بالفائدة 
عل����ى اجلميع، منوه����ة اإلى اأن ه����ذا الأمر مل 
تلحظ����ه يف الزمن املا�شي ال����ذي ا�شتمرت 

معاناتها فيه اأكر من 7 �شنوات.
وبين����ت اأن التخطيط العمراين ممثال يف 
�شخ�س �لرئي�س �لتنفي����ذي �أحاط مبختلف 
ظ����روف م�شكلتها من خالل بحث ومتحي�ض 
م����ا ن�رش يف “لبالد”، واأن ال�شيخ نايف اأ�شدر 

اأوامره ب�����رشورة تذليل العقبات كافة التي 
كانت تعرت�ض اإجن����از معاملتها لال�شتثمار 
يف قطاع التعليم اخلا�ض، �شاكرة للرئي�ض 
التنفي����ذي م�شع����اه يف الإ�شه����ام املج����دي 
يف حتري����ك امل�ش����ارات املهم����ة يف متكن 

امل�شتثمر البحريني يف دعم القت�شاد.
وعلى خ����ط م����واز، وجه����ت امل�شتثمرة 
ردينة ال�شيد مو�ش����ى العلوي خطابا لوزير 
الرتبي����ة ماج����د النعيمي قائل����ة “ل يختلف 
الوزي����ر النعيم����ي ع����ن ال�شي����خ ناي����ف يف 
�شماح����ة القل����ب والعطاء للبحري����ن ب�شيء، 
فهم����ا جنديان من جنود امل�رشوع الإ�شالحي 
جلاللة املل����ك، ويف الوقت الذي اأ�شكر فيه 
ال�شي����خ نايف على �شنع����ه اجلميل، اأطالب 
وزي����ر الرتبية بع����ودة ترخي�����ض املدر�شة، 
خ�شو�ش����ا اأن الوزير على علم باأن اخللل يف 
توقي����ف الدرا�شة مبدر�شتي يعود مل�شكلة 
م����ع وزارة البلدي����ات والتخطي����ط العمراين 
�شابًق����ا”، م�شرية اإلى اأنه����ا كلها اأمل يف اأن 
يحظى خطابها هذا للوزير بالتوجيه الالزم 
يف حل م�شكلتها وعودة ترخي�ض املدر�شة.

علوي املو�شوي
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ال���������س����وق الأ�������س������م������اك يف  اأ�������س������ع������ار  �����س����رف����ع  ال�����ت�����ع�����دي�����ات  ك������اظ������م: 

• اأحد البحارة متحدثا يف الجتماع	

املنام���ة - وزارة الداخلية: تنفيذاً لتوجيهات 
الأن�سط���ة  اإقام���ة  با�ستمراري���ة  الداخلي���ة  وزي���ر 
والفعالي���ات الجتماعية والرفيهية لأع�ساء نادي 
�سباط الأمن العام خالل عطلة عيد الفطر ال�سعيد، 
فقد نظم���ت اإدارة الن���ادي م�ساء الإثن���ن فعالية 
العيد، والتي حظي���ت مب�ساركة متميزة من اأع�ساء 
الن���ادي وعوائله���م و�سيوفهم. ا�ستم���ل الحتفال 
عل���ى العديد م���ن الفقرات والفعالي���ات املتنوعة 
والرفيهي���ة لاأطف���ال مب�ساركة فرق���ة اإ�سماعيل 
دوا����س للفنون ال�سعبية، كم���ا قامت اإدارة النادي 
بتوزي���ع الهدايا على الأطف���ال كعيدية لهم. يذكر 
اأن اإدارة الن���ادي حتر����س عل���ى تنوي���ع فعالي���ات 
الحتف���ال لإدخ���ال البهجة وال�رسور يف قل���وب اأبناء 
منت�سبي ال���وزارة واإف�ساح املجال لهم للتعبري عن 

فرحتهم بعيد الفطر املبارك.

نـادي ال�سـبـاط يـقـيـم احتفـال لأع�سـائـه مبنا�سـبـة الـعـيـد
مب�ساركة متميزة من الأع�ساء

“النواب” و“حقوق البحارة” وجها لوجه يف جل�سة اخلتام
ال�سيادون: دعاية انتخابية... ونرف�س امل�سا�س مبكا�سبنا

وجه البح���ارة خالل اجتماع له���م مبكتب النائب 
ج���الل كاظم �سباح اأم�س �رضب���ة ا�ستباقية لتعديالت 
جمل����س الن���واب الت�رسيعي���ة ب�س���اأن تنظي���م �سي���د 

وا�ستغال وحماية الرثوة البحرية.
واأك���د البح���ارة موقفه���م الراف����س للتعدي���ل 
الت�رسيعي ال���ذي �سيقل�س ع���دد الرخ�س امل�ستحقة 
لكل بحار اإلى رخ�سة واحدة فقط، واأن يهتم املجل�س 
بتق���دمي املقرتحات الداعم���ة لل�سيادين عو�سا عن 

النتقا�س من مكت�سباتهم، والإ�رضار مبعي�ستهم.

ول���وح البحارة من خمتل���ف املحافظات بتنظيم 
جتم���ع له���م عند مبن���ى جمل����س النواب خ���ال موعد 
جل�سة املجل�س العتيادية والأخرية اليوم )الأربعاء(؛ 

للتعبري عن رف�سهم لإقرار هذا التعديل الت�رسيعي.
و�س���كك بع�س البحارة يف وجود دوافع �سخ�سية 
ل���دى بع����س مقدم���ي التعدي���ل الت�رسيع���ي، والتي 
ت�ستهدف جماعات معينة، لتحقيق مكا�سب انتخابية. 
وراأوا اأن حتقيق مربرات التعديل الت�رسيعي يف حماية 
ال���رثوة البحرية ومنع املخالفات، تتم من خال وقف 
من���ح رخ�س ال�سي���د اجلدي���دة، ومنع ط���رق ال�سيد 

اجلائر وعمليات الردم وا�ستخراج الرمال.

وب���ن البحارة اأن اأكرث م���ن �سيتحمل التاأثريات 
ال�سلبية م���ن هذا التعديل الت�رسيعي هم فئة البحارة 
الذين يعتمدون على مهن���ة ال�سيد كمهنة اأ�سا�سية 

لهم، ولي�س لهم م�سدر دخل اآخر.
واأ�س���اروا اإل���ى اأن دخل رخ�سة ال�سي���د الواحدة 
ل يتع���دى 250 دين���ارا، واأن م���ا يت���م ت�سديره من 
الأ�سماك، فهي الأ�سماك غري املرغوب بها، والتي ل 
توؤكل، كقناديل البحر و�رسطان البحر، واأن ت�سديرها 

يدعم اقت�ساد البلد.
اإل���ى ذلك، اأك���د النائب كاظم موقف���ه الراف�س 
لهذا الت�رضيع، و�سعيه مبعية جمموعة من النواب اإلى 

اأن يت���م �سحب هذا امل�رسوع م���ن جل�سة النواب اليوم 
اأو رف�سه.

ون���وه مبرئي���ات احلكومة املتحفظ���ة على هذه 
التعدي���الت، ودعا املجل�س اإل���ى اأن ل ي�سمح لنف�سه 
بامل�ساهمة يف قطع اأرزاق هذه الفئة من املواطنن، 
وباخل�سو����س الذين يعتم���دون على مهن���ة ال�سيد 

كدخل اأ�سا�سي لهم.
واأ�س���ار اإل���ى م���ا �سيرت���ب عل���ى اإق���رار ه���ذه 
التعدي���ات من ارتف���اع اأ�سعار الأ�سم���اك يف ال�سوق 
املحلي���ة، يف مقابل قي���ام �سخ�سي���ات نافذة ورجال 
اأعمال با�ستخراج رخ�س �سي���د والعمل على ت�سدير 

اإنتاجها للخارج.
ولف���ت اإلى اأن اقت�سار البحار على رخ�سة �سيد 
واحدة ل ميكنها اأن تلبي احتياجاته، ومطالبا ب�رضورة 
اإعادة دعم البحارة �س���واء املقدم لهم من متكن اأو 
عاوة الغاء الت���ي مت حرمانهم منها لمتاكهم اأكرث 

من رخ�سة �سيد.
ودعا يف املقابل البحارة لتفعيل الرقابة الذاتية 
عل���ى اأنف�سهم من خ���الل الوقوف بوج���ه املخالفني، 
الذي���ن يلعب���ون دورا �سلبي���ا ب�سكل يدف���ع اجلهات 
املعني���ة نحو اإق���رار ت�رسيعات قد تع���ود بال�رسر على 

جميع ال�سيادين.

• �سورة جماعية للبحارة مبرفاأ البديع بعد الجتماع	

�سيد علي املحافظة

البدء يف �سيانة 25 مدر�سة حكومية ا�ستعدادا للعام الدرا�سي اجلديد
بكلفة اإجمالية تقدر بنحو ب� 1.8 مليون دينار... “الأ�سغال”:

املنام���ة - وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: �رسحت مدي���ر اإدارة �سيانة 
البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  ب���وزارة  املب���اين 
والتخطيط العم���راين هدى مريزا باأن الوزارة بداأت 
بتنفي���ذ اأعم���ال ال�سيان���ة ال�ساملة ل���� 25 مدر�سة 
حكومية، وذلك وفق اخلطة املتفق عليها مع وزارة 
الربية والتعلي���م ا�ستقبال للع���ام اجلديد 2018 
2019- وبتكلفة اجمالية تقدر بنحو ب� 1،8 مليون 

دينار.
واأ�ساف���ت مريزا ب���اأن ال���وزارة تعم���ل �سنويا 

وبالتن�سيق مع وزارة الربية والتعليم على �سيانة 
عدد م���ن املدار����س ح�س���ب الأولوي���ة وحاجة تلك 
املدار����س لل�سيان���ة �سم���ن خطة �سنوي���ة؛ بهدف 
احلفاظ على �سامة هيكل املباين وحت�سن البيئة 
الداخلية فيها واإطال���ة عمرها الفرتا�سي و�سمان 
ا�ستدامته���ا ورف���ع قيمتها وكفاءتها م���ن الناحية 
الت�سغيلي���ة والقت�سادي���ة مبا يدع���م الحتياجات 
التعليمية م���ع احلفاظ على املراف���ق وحمتوياتها 
و�سام���ة م�ستخدم���ي املب���اين، م�سرية اإل���ى اأهمية 
املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الربية والتعليم 

ك�رسح تربوي ح�ساري ململكة البحرين ومتا�سيا مع 
اهتمام احلكومة ب�سيان���ة املباين املدر�سية؛ بغية 

احلفاظ على م�ستوى عال من اخلدمات.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن اأعم���ال ال�سيان���ة ال�سامل���ة 
لتل���ك املدار����س ت�ستم���ل عل���ى الأعم���ال املدنية 
وامليكانيكي���ة والكهربائي���ة اإل���ى جان���ب اأعم���ال 
تاأهي���ل  واإع���ادة  الداخلي���ة واخلارجي���ة  ال�سباغ���ة 
دورات املي���اه واإ�ساح الأب���واب والنوافذ واإ�ساح 
وا�ستب���دال ت�سلي���كات الكهرب���اء واإم���دادات املاء 

والأدوات ال�سحية التالفة.

كما �سيتم ا�ستب���دال م�سابيح الإنارة القدمية 
يف بع����س املدار����س مب�سابي���ح موف���رة للطاق���ة 
وتركي���ب نوافذ اأملنيوم عازل���ة للحرارة من �ساأنها 
تر�سيد ا�سته���اك الطاقة واملحافظة على املوارد 

والرثوات الطبيعية يف اململكة.
واأك���دت مدي���ر اإدارة �سيان���ة املب���اين بوزارة 
الأ�سغال حر�س الوزارة لانتهاء من اأعمال ال�سيانة 
لتل���ك املدار�س على اأكمل وج���ه يف منت�سف �سهر 
اأغ�سط�س املقبل وذل���ك ا�ستعدادا للعام الدرا�سي 

•اجلديد لتكون جاهزة ل�ستقبال الطلبة.  هدى مريزا 	
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“الكربى ال�رشعية” تطّلق الزوجة “املعنفـة”

اإ�صـدار جـواز �صفــر لطفــل رفـ�ض والده اإ�صــداره

7 �صنوات ل�صاب اأحرق مولدا كهربائيا واأتلف دورية

ر تاأ�صرية خادمة زوَّ ال�صجن 5 �صنوات لـ “�صتيني” 

 زوجها اعتدى عليها بفاأ�س ورماها من الطابق الثالث

ُولد بيوم زواج والديه و“ال�رشعية” اأثبتت الن�سب... “الإدارية” تلزم “اجلوازات”:

تغرمي املتهمني 2900 دينار

 باع “الفيزا” بـ 200 دينار

قالت املحاميـــة فاطمة بن رجـــب اإن املحكمة 
الكربى ال�رشعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( ق�ست 
بتطليق موكلتها الزوجـــة العربية “32 عاما” التي 
�رشع زوجهـــا يف قتلها بوا�سطة فاأ�ـــس يف م�سكنهما 
ورماها من �سقتهما الكائنة بالطابق الثالث؛ وذلك 
لل�رشر ولعـــدم اإنفاق طليقها عليهـــا طوال الفرتة 
ال�سابقة، خ�سو�سا واأنه �سبق واأن �سدر حكم جنائي 
بحقـــه يف واقعة العتـــداء ب�سجنه ملـــدة 7 �سنوات، 
ومت تاأييـــد هذا احلكم من جانب حمكمة ال�ستئناف 

العليا اجلنائية.
واأفـــادت املحكمة يف حيثيات حكمها اأن ال�رشر 
الذي اأ�ســـاب املدعية من جانـــب املدعي عليه قد 
اأحـــدث بينهما �سقاقـــا ي�ستحيل معـــه دوام الع�رشة 
بينهمـــا باملعـــروف، وقـــد عجـــزت املحكمـــة عـــن 
الإ�سالح بينهما، الأمر الذي يربر اإجابة املدعية اإلى 
طلبها والق�ساء بتطليقها طلقة بائنة لل�رشر وعدم 

الإنفاق.
وذكـــرت رجـــب اأن موكلتهـــا رفعـــت دعـــوى 

لتطليقهـــا لل�رشر وعدم الإنفـــاق، وذلك على �سند 
مـــن القول باأنهـــا تزوجت باملدعي عليـــه ب�سحيح 
العقد ال�رشعي، ورزقا من الأبناء ابنا عمره 12 عاما، 
وبنتمرها 10 اأعـــوام، واأنها ل تزال بع�سمته، اإل اأن 
املدعـــى عليه دائم الإ�ساءة اإليهـــا والعتداء عليها 

بال�رشب وال�سب.
بالقتـــل  2017 هددهـــا  مايـــو   25 وبتاريـــخ 
باأدوات حـــادة، وهي الفاأ�س واملنجل، وقد اأ�سابها 
بجروح بليغة يف راأ�سها وظهرها، ورماها من الطابق 
الثالث، مما اأ�سفر عن ك�رش يف خم�س فقرات بالظهر 
والتـــواء باحلو�س، ثـــم رمى على وجههـــا وكتفها 
مـــادة حارقة، وقام بالفـــرار، ومت القب�س عليه بعد 

فرتة من الواقعة.
وجاء يف لئحة دعـــوى ال�سيدة اأن املدعي عليه 
ممتنع عن �سداد النفقـــة الزوجية رغم �سدور حكم 
بها يف العام 2016 قبل نحو �سنتني ون�سف ال�سنة، 
وبلغ جمموع قيمة النفقة املتخلف �سدادها 5146 
دينارا، ومبا اأن هذا ال�رشر ل يجيزه ال�رشع والقانون، 

ول�ستحالة دوام الع�رشة بينهما، رفعت هذه الدعوى 
طلبا للطالق.

اأن املدعـــى عليـــه مـــدان  وبينـــت املحاميـــة 
بال�سجن 7 �سنوات ل�رشوعه يف قتل املدعية بحكمني 

جنائيني ابتدائي وا�ستئنايف.
وذكـــرت املحكمة يف حيثيـــات حكمها ال�سادر 
بحـــق  ال�ســـادر  احلكـــم  وفـــق  اأنـــه  بتطليقهمـــا، 
املدعـــى عليه، والذي مت تاأييـــده من جانب حمكمة 
ال�ستئنـــاف، وهـــو عقوبـــة ال�سجن 7 �سنـــوات، مما 
يوؤكـــد ت�رشر املدعيـــة ب�سبب قيام الـــزوج بال�رشوع 
يف قتلهـــا بتوجيه عدة �رشبـــات بوا�سطة فاأ�س على 
راأ�سهـــا )مبـــكان قاتـــل(، ثـــم �رشبها �رشبـــة قوية 

اأفقدها الوعي.
واأ�سافت اأنه بعد عودة الوعي اإليها ورغم اأنها 
كانت يف حالـــة اإعياء �سديد )...( ويف حال نهو�سها 
�رشبهـــا بالفاأ�ـــس على ظهرها ودفعهـــا من الطابق 
الثالـــث اإلى الدور الأر�ســـي، وقد خاب اأثر اجلرمية 

ل�سبب ل دخل لإرادته فيه وهو التدخل العالجي.

وت�سبب ذلك يف تعر�س املدعية اإلى ك�سور يف 
العمود الفقري واحلو�س، وت�سوهات بي�سار الوجه 
والكتـــف الأي�ـــرش، والع�سدين نتيجـــة �سكب املادة 
احلارقـــة عليها، وبالنحـــو املو�ســـوف يف التقارير 
الطبية والأحـــكام اجلنائية هي اأدلة وا�سحة الدللة 
قويـــة امل�سمون على ثبوت ال�رشر يف حقها، ناهيك 
عـــن امتناعـــه عن دفـــع النفقة املق�ســـي بها عليه 
لهـــا يف احلكم ال�رشعي، على الرغم مـــن اأنه م�سمول 
بالنفـــاذ املعجـــل رغم ي�ساره املـــادي، وهو ما يعد 
عن�رشا اآخر من عنا�رش املوجب التفريق لل�رشر وعدم 

الإنفاق.
فلهـــذه الأ�سبـــاب ق�ســـت املحكمـــة بتطليق 
املدعيـــة طلقة اأولـــى بائنة لل�رشر، وعـــدم الإنفاق 
واإلزامهـــا العدة ال�رشعيـــة، ول حتل للمدعي عليه اإل 
بعقـــد ومهر جديديـــن، ولي�س لها الـــزواج باآخر، اإل 
بعد �ســـرورة هذا احلكـــم نهائيا، واإيقـــاع �سيغة 
الطـــالق وانتهـــاء فـــرتة العـــدة ال�رشعيـــة، واألزمت 

املدعى عليه بامل�رشوفات.

حكمـــت املحكمـــة الكـــربى املدنيـــة الأولـــى 
)الدائـــرة الإدارية( باإلـــزام الإدارة العامة للجن�سية 
واجلـــوازات والإقامة اأن ت�سدر جـــواز �سفر بحرينيًّا 
اإلـــى طفل، يبلـــغ من العمـــر 9 اأعوام، ولـــد يف يوم 
تاريـــخ زواج والديه، ورف�س والـــده التقدم بطلب 
لـــالإدارة لإ�ســـدار جواز �سفـــر اإليـــه اأو بطاقة هوية 
عقب ثبوت ن�سبه اإليـــه عن طريق املحكمة الكربى 
ال�رشعيـــة، كما األزمته مب�رشوفات الدعوى ومبلغ 20 

ديناًرا مقابل اأتعاب املحاماة.
وجـــاء يف حكـــم املحكمـــة اأن املدعيـــة -والدة 
الطفل- كانـــت قد تقدمت اأمامهـــا بالئحة دعوى، 
اأو�سحـــت فيها اأنها تزوجت من املدعى عليه الأول 
واأجنبت منه الطفل امل�سار اإليه، اإل اأن املدعى عليه 
امتنـــع عن اإ�سدار جواز �سفـــر وبطاقة هوية له، مما 
حدا بها لإقامة الدعـــوى املاثلة للق�ساء لها باإلزام 
زوجها باإ�ســـدار بطاقة هوية وجـــواز �سفر بحريني 

لبنهمـــا يف مواجهة املدعى عليهما الثانية )الإدارة 
العامـــة للجن�سيـــة واجلـــوازات والإقامـــة( والثالثة 
)وزارة ال�سحـــة( مـــع اإلـــزام املدعـــى عليـــه الأول 

بامل�رشوفات واأتعاب املحاماة.
واأرفقـــت املدعيـــة مـــع لئحة دعواهـــا �سورة 
مـــن احلكم ال�سادر من املحكمـــة ال�سغرى املدنية 
الأولـــى باإلـــزام املدعـــى عليهـــا -اإدارة ال�سحـــة- 
باإ�ســـدار �سهـــادة ميالد للطفـــل بتاريـــخ ميالد 9 
يونيو  2009، و�سورة من وثيقة زواج املدعية من 
املدعى عليـــه الأول بتاريخ 9 يونيـــو  2009، وهو 

نف�س تاريخ زواجهما.
وبجل�ســـة 28 �سبتمـــرب  2017 ق�ست املحكمة 
بوقف الدعـــوى الأ�سلية املتعلقـــة باإلزام املدعى 
عليهمـــا “ال�سحة واجلوازات” باإ�سدار بطاقة هوية 
وجواز �سفر لل�سغر جنـــل املدعية واإحالة الدعوى 
اإلـــى اإحـــدى املحاكـــم الكـــربى ال�رشعيـــة املخت�سة 

للف�ســـل يف اإثبات ن�سب البن �رشًعـــا للمدعى عليه 
الأول، واأبقـــت الف�ســـل يف امل�رشوفـــات. واأفـــادت 
املحكمـــة يف حيثيـــات حكمهـــا اأن امل�ستقـــر عليـــه 
باأحـــكام النق�س اأن الأحـــكام ال�سادرة من املحاكم 
ال�رشعيـــة يف حدود وليتها حتوز قوة الأمر املق�سي 
اأمـــام املحاكم املدنية ول رقابة لالأخرة على �سحة 
تطبيـــق املحاكـــم ال�رشعيـــة للقانـــون، ومـــا دامت 
هـــذه املحاكم قـــد ق�ست يف حـــدود وليتها كانت 
لأحكامهـــا حجيتها اأمام املحاكـــم املدنية حتى ولو 

كانت قد خالفت مبا ق�ست املنهج ال�رشعي.
وملـــا كان الثابت مـــن الأوراق اأن ابن املدعية 
ولد مبملكـــة البحرين بتاريـــخ 9 يونيو  2006 لأب 
بحريني اجلن�سية عند تلك الولدة وثابت ن�سبه اإليه 
�رشًعـــا مبوجب احلكم ال�رشعي ال�ســـادر من املحكمة 
ال�رشعيـــة املقامـــة مـــن املدعـــى عليـــه الأول بنفي 
الن�ســـب، اإذ ق�ســـت املحكمـــة ال�رشعيـــة يف الدعوى 

بثبـــوت الن�سب ورف�ست دعوى اإنكار الن�سب، ومن 
ثم فاإن ال�سغر قد ثبت له اجلن�سية البحرينية منذ 
حلظـــة ميالده ويكون من حقـــه احل�سول على جواز 
�سفر بحرينـــي وفًقا لأحـــكام القانـــون، الأمر الذي 

يتعني معه اإجابة املدعية اإلى طلباتها.
ولفتت اإلـــى اأنه وب�ساأن طلـــب اإ�سدار �سهادة 
ميـــالد لل�سغـــر، فـــاإن الثابـــت من مطالعـــة لئحة 
الدعـــوى اأنها قـــد ت�سمنت طلـــب باإلـــزام ال�سحة 
باإ�سدار �سهادة ميالد لل�سغر وكانت املدعية قد 
حت�سلت على حكم باإلـــزام ال�سحة باإ�سدار �سهادة 
ميالد ل�سغرها ومت تاأييد ذلك احلكم ا�ستئنافيًّا، 
ومن ثم يكون ذلك الق�ساء قد حاز حجية ب�ساأن هذا 
الطلب ميتنع معها على هذه املحكمة معاودة بحثه 
من جديـــد، مما يتعني معه واحلـــال كذلك الق�ساء 
بعدم جـــواز نظر الدعوى يف هـــذا ال�سق من طلبات 

املدعية ل�سابقة الف�سل فيه. 

رف�ست حمكمة ال�ستئنـــاف العليا اجلنائية 
اخلام�ســـة ا�ستئناف مدان واثنـــني اآخرين بحرق 
دوريـــة اأمنية ومولد كهربائـــي مملوكني لوزارة 
الداخليـــة يف منطقـــة العكـــر ال�رشقـــي، واأيـــدت 
معاقبتـــه بال�سجـــن ملـــدة 7 �سنـــوات املحكوم 
بهـــا عليهم جميعا، مع اإلزامـــه مت�سمنا مع باقي 
املحكـــوم عليهم بدفع مبلـــغ 2900 دينار قيمة 
التلفيـــات التـــي ت�سببـــوا بهـــا خـــالل م�ساركته 
معهمـــا يف واقعـــة جتمهر واعتـــداء علـــى اأفراد 
ال�رشطـــة املتواجديـــن بنقطـــة متركـــز ثابتة يف 

املنطقة املذكورة.
وذكـــرت املحكمـــة يف حكمهـــا اأن الواقعـــة 
تتح�ســـل يف اأن املدانـــني الثالثة اتفقـــوا فيما 
بينهم على التجمع يف ليلة 18 مار�س 2017؛ من 
اأجـــل القيام بالتجمهر واأعمـــال ال�سغب بالقرب 
من مدخل منطقة العكـــر ال�رشقي بهدف الإخالل 
بالأمن العام وتعري�س حياة املواطنني واأمنهم 
للخطـــر والتعدي على رجال ال�رشطة. واأفادت اأنه 
كان بحوزة اجلنـــاة عدد من الزجاجـــات احلارقة 

والأ�سياخ احلديدية وعلب ال�سبغ.

ولتحقيق غايتهم قاموا بالتجمهر والتعدي 
على قوة ال�رشطـــة املتمركزة عند مدخل القرية، 
با�ستخـــدام الزجاجـــات احلارقـــة “املولوتوف” 
والأ�سيـــاخ احلديديـــة وعلب ال�سبـــغ، ما ت�سبب 
يف احرتاق مولد الكهربـــاء التابع لقوات ال�رشطة 
وت�ـــرشر اآليـــة اأمنيـــة ولذ املدانـــون بالفرار من 
مرتكبـــي  حـــول  والتحـــري  وبالبحـــث  املوقـــع. 
امل�ستاأنـــف  لهويـــة  التو�ســـل  مت  الواقعـــة، 
واملتهمـــني الآخريـــن بال�ســـرتاك مـــع اآخريـــن 
جمهولـــني لغر�ـــس اإرهابـــي، فاأ�ســـدر املالزم 
املخت�س اأمرا بالقب�س على امل�ستاأنف )املتهم 
الأول(، والـــذي اعـــرتف اأنه ا�ســـرتك يف ارتكاب 

الواقعة مع باقي املتهمني.
وثبـــت من تقريـــر �سعبة م�ـــرشح اجلرمية اأن 
احلريـــق قد اأتى علـــى املولـــد الكهربائي، واأنه 
وجـــد عدد مـــن القنينـــات ال�سليمـــة واملتك�رشة 
بالقـــرب من املوقـــع، والتـــي ثبت اأنهـــا كانت 
حتتـــوي علـــى اجلازولـــني. كما ثبت مـــن كتاب 
اإدارة الأ�سغال بالوزارة اأن قيمة التلفيات التي 

ت�سبب بها املدانني بلغت 2900 دينار.

وثبت ملحكمة ال�ستئناف اأن املدان واآخرين 
اأول:   ،2017 مار�ـــس   18 بتاريـــخ  حمكومـــني 
اأ�سعلـــوا عمدا واآخرون جمهولون واآخرون اأحداث 
حريقـــا يف املنقـــولت املبينة بـــالأوراق تنفيذا 
لغر�ـــس اإرهابي، وكان من �ســـاأن ذلك تعري�س 

حياة النا�س واأموالهم للخطر.
ثانيا: ا�سرتكوا واآخـــرون جمهولون واآخرون 
اأحـــداث يف جتمهـــر مبـــكان عام موؤلـــف من اأكرث 
من خم�سة اأ�سخا�ـــس الغر�س منه الإخالل بالأمن 
العـــام، وقـــد ا�ستخدموا العنـــف لتحقيق الغاية 

التي اجتمعوا من اأجلها.
ثالثـــا: حـــازوا واآخـــرون جمهولـــون واآخرون 
“زجاجـــات  اأحـــداث عبـــوات قابلـــة لال�ستعـــال 
مولوتوف” بق�سد ا�ستخدامها يف تعري�س حياة 

النا�س وممتلكاتهم للخطر.
رابعـــا: اأتلفـــوا واآخرون جمهولـــون واآخرون 
اأحـــداث اأمـــالك عامة وترتـــب عليها جعـــل حياة 
النا�ـــس واأمنهم يف خطـــر وذلك بق�ســـد اإحداث 
رعب بـــني النا�ـــس واإ�ساعـــة الفو�ســـى تنفيذا 

لغر�س اإرهابي.

عاقبــــت املحكمــــة الكــــربى اجلنائيــــة الأولى 
متهمــــا دانته بتزوير حمرر طلــــب ا�ستقدام خادمة 
للح�ســــول علــــى تاأ�ســــرة، وذلك ب�سجنــــه ملدة 5 

�سنوات عما اأ�سند اإليه من اتهامات.
وتتمثــــل تفا�سيــــل الق�سية فيمــــا جاء بحكم 
املحكمــــة مــــن اأن مديريــــة �رشطــــة العا�سمة كانت 
قد تلقت بالغا مفــــاده اأن �سخ�سا قد اأجرى عملية 
تزويــــر يف اأوراق ر�سمية با�ســــم �سخ�س اآخر تتعلق 
بجلــــب خادمة دون علم من الأخر، واأن املتهم قد 
قام بتزوير �سهادة الراتب اخلا�سة به وعقد زواج 
مــــزور با�سم املجني عليه وقدمها لــــالإدارة العامة 

للجن�سية واجلوازات والإقامة.
ولفتــــت املحكمة اإلــــى اأن املجنــــي عليه قرر 
يف بالغــــه اأنــــه يف نهايــــة العــــام 2015 كان قــــد 

تلقــــى مكاملــــة هاتفية من �سقيقــــه، والذي طلب 
منــــه احل�ســــور اإلــــى املنــــزل؛ لأن �سخ�ســــني قــــد 
ح�رشا للمنــــزل لطلب جتديد رخ�ســــة اإقامة خادمة 
ح�ــــرشت للبحريــــن حتــــت كفالته وانتهــــت رخ�سة 
عملها، موؤكدين اإليهما اأن الأوراق بالإدارة العامة 

للجن�سية واجلوازات والإقامة با�سمه.
ولفتت اإلى اأن املجني عليه طلب من �سقيقه 
ا�ستــــدراج ال�سخ�ســــني يف احلديــــث حتــــى يح�ــــرش 
ويلتقــــي بهما، والــــذي تفاجاأ فعــــال بوجود خادمة 
تعمــــل لــــدى اأحدهمــــا وحتمــــل اأوراق ا�ستقدامها 
توقيعا مــــزورا من�سوب اإليه، اإذ تاأكد له ذلك اأكرث 
خ�سو�سا عندما توجه لالإدارة املذكورة عن طريق 
الإثباتات التي قدمت اإليه باأنه تقدم بطلب جلب 
خادمة من قبل، اإل اأنه بفح�س تلك امل�ستندات مت 

التاأكــــد من اأنها مزورة، ممــــا دعاه اإلى تقدمي بالغ 
ب�ساأن الواقعة.

وبالتحري حول مرتكب الواقعة، مت التو�سل 
لهويــــة املتهــــم، والــــذي كان موقوفــــا على ذمة 
ق�سيــــة تزوير اأخرى ومــــودع لدى توقيف احلو�س 

اجلاف.
وبالتحقيــــق مع املتهم اعرتف مبا ن�سب اإليه، 
وقــــرر اأنه منذ �سنوات عدة ح�رش له �سخ�س، وطلب 
منــــه ا�ستخــــراج ت�رشيح عمل جللــــب خادمة بغر�س 
بيعهــــا، فما كان منه اإل اأن تو�سل مع اأحد اأ�سحاب 
مكاتــــب توفر العمالة، وا�ســــرتك معهم يف تزوير 
الأوراق واملحررات الر�سمية بو�سع اإم�ساء املجني 
عليه علــــى ا�ستمارة احل�سول علــــى تاأ�سرة جلب 

خادمة، والتي باعها فيما بعد مببلغ 200 دينار.

وانتهــــت املحكمــــة اإلــــى اأنــــه ثبــــت لديها اأن 
املتهم ارتكب بتاريخ 2 اأكتوبر 2013، الآتي:

اأول: ا�سرتك مع موظف بح�سن نية يف ارتكاب 
واقعة تزوير يف حمرر ر�سمي، وهي ا�ستمارة طلب 
توظيف خــــدم لطلــــب احل�ســــول علــــى التاأ�سرة 
والإقامة من من الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات 
والإقامة با�سم �سخ�س اآخــــر، وو�سع عليها توقيع 
مــــزور من�سوب �سدوره للمجنــــي عليه، وذلك بنيه 

ا�ستعمالها كمحرر �سحيح.
ثانيــــا: ا�ستعمــــل املحــــرر املــــزور فيمــــا زور 
من اأجلــــه من علمــــه بتزويره باأن قــــدم ال�ستمارة 
اإلــــى املوظف املخت�س بــــاإدارة �ســــوؤون اجلن�سية 
واجلــــوازات والإقامــــة مــــع عملــــه بتزويــــره، فتــــم 

اعتماده ووقعت اجلرمية بناء على ذلك.

ال�سجن 10 �سنوات 
لثالثيني يبيع املخدرات 

ل�سالح خليجي جمهول

تخفيف عقوبة 10 مدانني بقطع الطريق واإتالف �صيارة

عاقبـــت املحكمة الكـــربى اجلنائية 
ـــا يف الثالثينـــات من عمره  الأولـــى �سابًّ
ب�سجنه ملدة 10 �سنوات واأمرت بتغرميه 
مبلًغا مقداره 5000 دينار، لإدانته ببيع 
ـــا ل�سالح �سخ�س  املـــواد املوؤثرة عقليًّ
لتعاطـــي  والعـــودة  جمهـــول  خليجـــي 
املخـــدرات، واأمـــرت مب�ســـادرة املواد 
ـــا امل�سبوطة  املخـــدرة واملوؤثـــرة عقليًّ

بحوزته يف م�سكنه.
تفا�سيـــل  اإن  املحكمـــة  وقالـــت 
الواقعـــة تتمثـــل يف اأن معلومات كانت 
قـــد وردت لإدارة مكافحـــة املخـــدرات، 
ذوي  مـــن  �سخ�ـــس  وجـــود  مفادهـــا 
الأ�سبقيـــات مبجال بيع املواد املخدرة، 
يحـــوز ويحـــرز املـــواد املخـــدرة بق�سد 
البيـــع والتعاطـــي يف منطقـــة اجلفـــر. 
لذا، فقد مت تكثيـــف التحريات ب�ساأنه، 
التـــي اأ�سفـــرت عـــن تاأكيد �سحـــة تلك 
املعلومـــات، فتقدمـــت الإدارة بطلـــب 
ل�سبـــط  العامـــة  النيابـــة  مـــن  الإذن 

وتفتي�س �سخ�س املتهم وم�سكنه.
وبعد احل�ســـول علـــى الإذن الالزم 
مت الإعـــداد لكمـــني بال�ستعانـــة باأحـــد 
امل�سادر ال�رشية ل�سبطه متلب�ًسا بجرمه، 
الذي ات�سل باملتهم هاتفيًّا وطلب منه 
�رشاء كمية من املوؤثـــر العقلي “ال�سبو” 
مببلـــغ 450 دينـــاًرا، فوافـــق املتهـــم، 
وطلـــب منـــه اللقـــاء يف حـــوايل ال�ساعة 
2:00 �سبـــاح يـــوم الواقعـــة يف منطقة 

اجلفر.
ويف الزمان واملكان املتفق عليهما 
وبعـــد تاأمـــني اأفـــراد ال�رشطـــة ملنطقة 
الكمني، ح�رش املتهـــم بعد املوعد بربع 
�ساعـــة، اإل اأنـــه مل يرتجل مـــن �سيارته، 
وات�سل بامل�سدر ال�رشي هاتفيًّا، وطلب 

منه احل�سور اإلى مكان ركنه ل�سيارته.
وبعـــد ح�ســـور امل�ســـدر وحـــدوث 
اللقاء بينهما �سلمه املتهم كي�سني من 
النايلـــون وا�ستلم منه املبلـــغ امل�سّور 
�سلًفـــا للكمـــني عـــرب نافـــذة �سيارته، 
وغـــادر م�رشًعا من املوقـــع. وعقب تتبع 
اأفـــراد �رشطـــة الإدارة اإليـــه مت توقيفه 
بالقرب من م�سكنه، وبتفتي�س �سيارته 
عـــرث فيها علـــى املبلغ امل�ســـور �سلًفا 
للكمني، يف حـــني عرثوا يف م�سكنه على 
علـــى اأكي�س اأ�سود اللون به كمية كبرة 
مـــن املخـــدرات والأقرا�ـــس املخـــدرة. 
وبالتحقيق مع املتهم اعرتف اأنه �سدر 
يف وقت �سابق حكم جنائي عليه بق�سية 
تعاطـــي خمدرات، وحكـــم عليه باحلب�س 
ملـــدة 6 اأ�سهر مـــع الأمر بوقـــف تنفيذ 

العقوبة ملدة 3 �سنني.
املـــواد  ي�ســـرتي  اأنـــه  واأو�سحـــت 
املخدرة من قبل �سخ�س خليجي كان قد 
اتفـــق معه على اأنه كلمـــا حقق مبيعات 
من املـــواد املخدرة بقيمـــة 200 دينار 
يقـــدم له يف املقابل كمية 25 جراًما من 
ذات نوع املادة املخدرة ل�ساحله �سواء 

يبيعها اأو ي�ستخدمها لنف�سه.

العليـــا  ال�ستئنـــاف  حمكمـــة  خففـــت 
اجلنائية اخلام�سة عقوبة 10 م�ستاأنفني من 
اأ�ســـل 11 متهما، مدانـــني بالتجمهر وحرق 
الإطارات على �ســـارع البديع ورمي احلجارة 
وعبـــوات “املولوتوف”، مـــا ت�سبب باإتالف 
مركبـــة اأحـــد املـــارة اأثنـــاء مـــا كان متوقفا 
بالقرب من احلريق نتيجة لإغالقهم ال�سارع 
وعـــدم قدرته لتخطـــي احلواجـــز، واكتفت 
ب�سجـــن كل منهم ملدة 3 �سنوات بدل من 5 
�سنوات، بعد نق�ـــس حمكمة التمييز للحكم 
يف وقت �سابـــق لتطبيق قانـــون العقوبات 

البديلة بحقهم.
وكانـــت حمكمة اأول درجـــة حكمت على 
املتهمني جميعـــا بال�سجن ملدة 5 �سنوات، 
فطعن 10 مدانني هذا احلكم بال�ستئناف، 
جميعـــا،  ا�ستئنافاتهـــم  رف�ســـت  والتـــي 
وق�ســـت بتاأييـــد احلكـــم امل�ستاأنـــف. فلم 
يقبـــل املدانني جمددا هـــذا احلكم وطعنوا 
عليـــه بطريق التمييـــز، اإذ حكمـــت الأخرة 
بنق�س احلكم املطعون فيه، واأمرت باإعادة 
الق�سية اإلى املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم 

فيها من جديـــد بالن�سبـــة للطاعن يف �سوء 
قانون العقوبـــات البديلة، والـــذي مل يكن 
حتـــت ب�ـــرش القا�سي عنـــد تقديـــر العقوبة 

باعتباره القانون الأ�سلح للمدانني.
واأو�سحت حمكمة اأول درجة اأن الواقعة 
تتح�ســـل يف اأن املتهـــم التا�ســـع اتفـــق مع 
التجمهـــر وحـــرق  باقـــي املتهمـــني علـــى 
اإطارات علـــى ال�سارع العـــام، ونفاذا لذلك 
جتمعوا قبل ال�ساعة 12:30 ظهرا، وتلثموا 
وجتمهـــروا وقامـــوا بقطـــع �ســـارع البديـــع 
بالجتاهني، حيـــث اأغلقوا اأحـــد الجتاهني 
بجـــذع نخلـــة، والآخـــر بالإطـــارات، وقامـــوا 
ب�سكـــب البرتول علـــى اجلانبني، ثـــم األقوا 
زجاجـــات “املولوتـــوف” واأ�سعلـــوا النار يف 

تلك املنقولت.
ثـــم قـــذف اجلنـــاة احلجـــارة بطريقـــة 
ع�سوائيـــة علـــى ال�سيـــارات التـــي توقفت 
بال�ســـارع، فاأ�ســـاب اأحدها مركبـــة مواطن، 
اأ�سابهـــا  النـــران ممـــا  وا�ستعلـــت فيهـــا 
بتلفيات متفرقـــة، وقد مت التو�سل لهوية 

اجلناة من خالل امل�سادر ال�رشية.

اإعداد - عبا�ض اإبراهيم



�ليو�ن يغلق عند �أدنى م�ستوى
�سنغه���اي -رويرتز: تر�ج���ع �لي���ون �ل�سيني �إلى 
�أدن���ى م�ستوياته مقاب���ل �لدوالر يف �أكرث م���ن 5 �أ�سهر 
�أم����س �لثالث���اء يف �لوق���ت �ل���ذي ت�ساع���دت فيه حدة 

�لتوتر�ت �لتجارية بني �أكرب �قت�سادين يف �لعامل.
وفت���ح �لي���و�ن يف �ل�س���وق �ملحلية عن���د 6.4450 

للدوالر وتر�جع �إلى 6.4754 خالل �لتعامالت.
و�أغلق عند 6.4743 بحلول موعد �الإقفال �لر�سمي 
للت���د�والت �ملحلية وهو �أ�سعف م�ستوى �إغالق منذ 11 
يناير. ويقول متعامل���ون �إن تنامي �لتوتر�ت �لتجارية 
بني �لواليات �ملتحدة و�ل�س���ني وموؤ�رش�ت على تباطوؤ 
�القت�ساد �ل�سيني وزيادة طلب �ل�رشكات على �لدوالر 

قد �أثر �سلبا على �لعملة �ل�سينية.

�لذهب يرتفع كمالذ �آمن جر�ء �لتوتر�ت �الأمريكية �ل�سينية
لن���دن - رويرتز: �رتفعت �أ�سع���ار �لذهب �أم�س �لثالثاء مدعوم���ة باالإقبال على �ملالذ�ت 
�الآمنة يف �لوقت �لذي �أوقد فيه ت�ساعد �لنز�ع �لتجاري بني �لواليات �ملتحدة و�ل�سني �رش�رة 

عمليات بيع يف �أ�سو�ق �الأ�سهم.
وبحل���ول �ل�ساع���ة 0640 بتوقيت جرينت�س �سعد �لذهب يف �ملعام���الت �لفورية 0.2 % 
�إل���ى 1280.29 دوالر لالأوقي���ة )�الأون�سة(. وز�د �لذهب يف �لعق���ود �الأمريكية �الآجلة ت�سليم 

�أغ�سط�س 0.2 % �إلى 1282.60 دوالر لالأوقية.
وو��سلت �الأ�سهم �الآ�سيوية و�لدوالر تر�جعهما يف �الأ�سو�ق �لعاملية بعد �أن هدد �لرئي�س 
�الأمريك���ي دونالد تر�م���ب بفر�س ر�سوم ن�سبتها ع�رشة باملئة عل���ى �سلع �سينية بقيمة 200 

مليار دوالر يف ت�سعيد حلرب جتارية تر��سقية بني �أكرب �قت�سادين يف �لعامل.
وبلغ �لدوالر �أدنى �سعر يف �أ�سبوع مقابل �لني و�نخف�ست �الأ�سهم �الآ�سيوية خارج �ليابان 

�ثنني باملئة �إلى �أقل م�ستوياتها يف �أكرث من �ستة �أ�سهر.

  للتو��سل:  )ق�سم �القت�ساد: 17111455(              ق�سم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

السنة العاشرة - العدد 3536 
األربعاء

20 يونيو 2018 
6 شوال 1439

business@albiladpress.com

8

اقتصاد
ر “خردة معادن” بـ2.2 مليـون دينـار البحرين ت�صدِّ

بو�قع 19.1 مليون طن

�س���ّدرت �لبحري���ن نحو 19.1 ملي���ون طن خردة 
متنوعة م���ن �حلديد و�الأملنيوم و�لنحا�س و�لق�سدير 
و�لتنج�ست���ني، بقيمة ت�سل �إلى �أكرث من 2.2 مليون 

دينار خالل �بريل من �لعام �جلاري.
�أولي���ة م�سدره���ا �س���وؤون  و�أو�سح���ت بيان���ات 
�جلمارك �لبحرينية، �أن �ململكة �سدرت خردة معادن 
�إل���ى 4 دول، حيث جاءت �لهن���د يف �ملركز �الأول من 
حيث قيمة هذه �ل�س���ادر�ت بو�قع 13.4 طن بقيمة 

1.5 مليون دينار.
تلته���ا باك�ستان يف �ملركز �لث���اين ب�5.6 مليون 
ط���ن من �سادر�ت �خلردة بقيمة 655 �ألف دينار، ثم 
جمهورية كوريا �جلنوبية ب�60 �ألف طن بقيمة 37.2 

�أل���ف دينار، فيما ج���اءت تركيا ر�بعا ب����25 �ألف طن 
بقيمة 19.8 �ألف دينار.

وع���ن تفا�سي���ل �ملع���ادن، فقد �سجل���ت خردة 
وف�س���الت م���ن حدي���د �أو �سل���ب مطل���ي بالق�سدير 
�ملركز �الأول، �إذ بلغ �إجم���ايل �سادر�ته 17.5 مليون 
طن بقيم���ة 1.8 مليون دينار، �سدر منها 12 مليون 
طن للهن���د، ونح���و 647.6 �ألف طن �إل���ى باك�ستان. 
وحلت �سادر�ت خردة �الأملنيوم يف �ملركز �لثاين، �إذ 
بلغ���ت نحو 1.3 مليون طن بقيم���ة تبلغ 344.8 �ألف 
دين���ار، �سدر منه���ا 1.3 مليون ط���ن بقيمة 317.5 
�أل���ف دينار للهن���د، و25 �ألف طن بقيم���ة 19.9 �ألف 
دينار �إلى تركي���ا، و25 �ألف طن بقيمة 7500 دينار 

�إلى باك�ستان.
و�حتل����ت �س����ادر�ت خ����ردة �لنحا�����س �ملرتب����ة 

�لثال����ث �إذ بلغ����ت 291.3 �ألف طن بقيمة 208 �ألف 
دين����ار و�س����در منه����ا 121 �ألف طن �إل����ى جمهورية 
كوري����ا �جلنوبي����ة بقيم����ة 94.4 �ألف دين����ار، تليها 
�لهن����د حي����ث ��ستقبل����ت 80 �ألف ط����ن بقيمة 104 
�ألف دين����ار، ثم �لياب����ان حيث ��ست����وردت 20 �ألف 
طن بقيم����ة 9400 دين����ار�. �أما �س����ادر�ت ف�سالت 
وخ����ردة �لنحا�����س فبلغت 220 �ألف ط����ن بقيمة 80 
�ألف دين����ار، �سدر 160 �ألف طن �إل����ى �لهند بقيمة 
42.8 �ألف دينار، و60 �ألف طن �إلى جمهورية كوريا 
�جلنوبية بقيم����ة 37.2 �ألف دينار. فيما مت ت�سدير 
20 �أل����ف طن من ف�سالت وخ����ردة من ق�سدير �إلى 
�لهن����د بقيم����ة 7 �آالف دينار، فيم����ا مت ت�سدير 20 
�ألف كيلوغر�م من ف�سالت وخردة تنج�ستني بقيمة 

•20.7 �ألف دينار �إلى �لهند. �لبحرين ت�سدر خردة معادن �إلى 4 دول يف �أبريل �ملا�سي	

علي الفردان
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7 % من �حلمالت �خلريية باململكة تتم تقنيا

ق���ال �ملدير �لتنفي���ذي ل�رشكة بو�ب���ة �خلليج، 
عم���اد �لع�سفور، �إن نحو 7 % م���ن �لتربعات �لتي 
تق���دم للجمعيات �خلريية تت���م بطريقة �إلكرتونية 
مع تو�سع ��ستخد�م �ل�سناديق للحلول �الإلكرتونية 
يف �لتربع���ات وم���ن بينه���ا “خ���ري بل����س” �ل���ذي 
د�سنت���ه �ل�رشكة وجنح يف ��ستقط���اب عدد كبري من 

�ل�سناديق �خلريية يف �لبحرين.
و��ستطاع���ت جمعي���ات خريي���ة جم���ع ع����رش�ت 
�الآالف من �لدنانري حلمالت تربعات خريية يف وقت 
قيا�سي م���ن خالل �لت���ربع �الإلكرتوين خ���الل �سهر 
رم�س���ان �ملب���ارك لهذ� �لع���ام، �إذ �سهل���ت تقنية 
�ل�رشك���ة ب�سكل كبري من تق���دمي �لتربعات و�إطالق 

�حلمالت �خلريية.
و�أ�س���ار �لع�سف���ور �أن �رشكت���ه و�لت���ي ب���د�أت 
باإطالق بو�ب���ة دفع �إلكرتونية قب���ل �لتوجه للتربع 
�الإلك���رتوين، مل تكن تتوقع �أن يحقق م�رشوع �لتربع 

�الإلكرتوين هذ� �لقدر من �لنجاح.
وتاأ�س����س �رشكة باب �لبحري���ن يف �لعام 2000 
يف ح���ني �أطلق���ت �ل�رشك���ة بو�ب���ة geetee للدف���ع 
�الإلكرتوين يف 2011، و�لتي مت تطوير منتجها من 

خالل هذه �لبو�بة لتتالءم مع طبيعة عمل �جلمعيات 
�خلريية وذلك منذ �لعام 2012.

وق���ال �لع�سف���ور ع���ن بد�ي���ات حمل���ة �لرتبع 
�الإلك���رتوين “كان هناك جتاوب �رشيعا وغري متوقع 
بد�أنا من جمعية مدينة عي�سى �خلريية، ود�سنا لهم 
�خلدم���ة يف وقت قيا�سي، ولدين���ا حالياً 30 جمعية 

ت�ستخدم هذه �خلدمة”.
و�أو�سح �لع�سفور �أن���ه يف �لعام 2018 نظمت 
ع���دد من �حلمالت �خلريية و�لتي �سكلت �لتربعات 

�الإلكرتونية جزء� كبري� منها. 

و�أ�س���ار �إلى �أن “خري بل�س” يعُد �أول م�رشوع من 
نوعه على م�ستوى �لبحري���ن حيث �ساهم يف �إدخال 
�لت���ربع �الإلكرتوين الأول م���رة يف �ململكة وعزز من 
ثقاف���ة �لت���ربع �الإلك���رتوين و�أ�س����س لبني���ة حتتية 

ثقافية وتقنية ور�سمية يف هذ� �ملجال.
وب���نّي �أن ه���دف �مل�رشوع ه���و �إدم���اج �لتقنية 
و�حللول �لرقمية يف �مل�ساريع �الجتماعية و�خلريية، 
�إذ �أدخ���ل �مل����رشوع تقنية �لتربع �الإلك���رتوين الأول 
م���رة يف �لبحري���ن، ولعبن���ا دور�ً يف تاأ�سي����س بني���ة 
حتتي���ة ثقافية وتقني���ة ور�سمية يف جم���ال �لتربع 
�اللكرتوين، و�ساهمنا، بزيادة ن�سبة �إير�د�ت بع�س 
�ملوؤ�س�س���ات بن�سب���ة تف���وق 20 ٪، وتوفري ع�رش�ت 

�الآالف من �لدنانري ملوؤ�س�سات.
و�أ�س���اف “�ساهم���ت تقنياتن���ا باإدخ���ال مئات 
�الآالف م���ن �لدنانري للجمعيات، وكان���ت لتقنياتنا 
�ل���دور �لكب���ري يف �إجناح �لعديد م���ن حمالت �لتربع 
�لتي متت عن طريق و�سائل �لتو��سل �الجتماعي، 
�ملوؤ�س�س���ات  ل���دى  �لرقمي���ة  و�الإح�سائي���ات 
�مل�ستفي���دة من �ملبادرة تتح���دث عن مدى �لنجاح 
�لباه���ر و�لنقلة �لنوعية �لت���ي حققتها مبادرتنا يف 
�الرتق���اء مبوؤ�س�ساتهم ونعت���ز ب�رش�كتنا �ملجتمعية 

معهم”.

دب���ي - �لعربية.ن���ت: ترتقب �سوق 
“مورغ���ان  �إع���الن  �ل�سعودي���ة  �الأ�سه���م 
�إنرتنا�سيون���ال”  كابيت���ال  �ستانل���ي 
MSCI  �ليوم �الأربعاء 20 يونيو 2018 
ع���ن قر�ره���ا بخ�سو����س ترقي���ة �ل�سوق 
�ل�سعودي���ة ملوؤ����رش �الأ�س���و�ق �لنا�سئ���ة.
وقف����زت �لقيم����ة �ل�سوقية لالأ�سه����م �ل�سعودية 
منذ بد�ية �لعام �جل����اري )منذ مطلع �لعام حتى 
�إغ����الق جل�سة 12 يونيو �جل����اري( 16.8 % ، مبا 
يع����ادل 283.3 مليار ريال، تفاوؤال بقر�ر �إيجابي 

ل� MSCI بح�سب �سحيفة “�القت�سادية”.
لالأ�سه����م  �ل�سوقي����ة  �لقيم����ة  و�رتفع����ت 
�ل�سعودي����ة م����ن 1.69 تريليون ري����ال يف نهاية 
�لعام �ملا�س����ي 2017 �إلى 1.97 تريليون ريال 
ح�سب �آخر �إغالق يف 12 يونيو �جلاري قبل �إجازة 

عيد �لفطر �ملبارك.
ويف �ل�سي����اق ذ�ت����ه، �سع����د موؤ�����رش �س����وق 
�الأ�سهم �ل�سعودية �لرئي�����س “تا�سي” 14.4 %  
منذ مطلع �لعام �جل����اري، مرتفعا 1044 نقطة، 
ليغل����ق ي����وم 12 يوني����و �جلاري عن����د 8270.5 
نقطة، فيما كان قد �أنهى �لعام �ملا�سي 2017 

عند م�ستوى 7226.3 نقطة.
ويع����د �أد�ء �سوق �الأ�سه����م �ل�سعودية خالل 
�لع����ام �جل����اري هو �الأف�س����ل منذ �لع����ام 2013 
عندم����ا �رتفع حينها 25.5 %  خالل �لعام كامال، 
فيما �لفرتة �ملنق�سية م����ن �لعام �جلاري فقط 
خم�س����ة �أ�سه����ر ون�س����ف تقريب����ا. وكان �ملوؤ�����رش 
“تا�س����ي” قد �رتف����ع 0.2 %  �لع����ام �ملا�سي، 
و4.3 %  يف 2016، بينم����ا تر�ج����ع 17.1 % يف 

2015، و2.4 %  يف �لعام 2014.

• عماد �لع�سفور	

حمالته���ا يف  بل����س”  “خ���ري  ت�ستخ���دم  خريي���ة  جمعي���ة   30  

فيين���ا - �أ ف ب: و�س���ل وزر�ء منظم���ة 
�لدول �مل�س���درة للنفط )�وبك( �إلى فيينا 
�بت���د�ء م���ن �أم����س �لثالث���اء للم�سارك���ة يف 
�جتماع مع كبار �ملنتج���ني �الآخرين �جلمعة 
و�ل�سبت �ملقبلني يتوق���ع �أن ي�سهد توتر�ً 
�إذ تاأمل �ل�سعودي���ة ورو�سيا �إقناع �الآخرين 

بزيادة �إنتاجهم.
ويتوق���ع �أن حتتدم �أج���و�ء �الجتماعات 
ب���ني �ل���دول �الأرب���ع و�لع�رشين م���ن �أع�ساء 
“�أوبك” و�رشكائها �لذين ميثلون �أكرث من 
خم�س���ني باملئة م���ن �الإنت���اج �لعاملي من 
�خلام. وبع�س ه���ذه �لبلد�ن غري قادر على 
��ستئناف ��ستخر�ج �لنفط ويعار�س مر�جعة 
�أه���د�ف �حلد من �الإنتاج �ملتفق عليها منذ 

نهاية 2016 وحتى نهاية 2018.
ولي�س �أمام عمالقي �لنفط، رو�سيا غري 
�لع�س���و يف �أوبك، و�ل�سعودي���ة وهي �إحدى 
ركائزها، �سوى ب�سعة �أيام الإقناع �لكارتل 

و�لبلد�ن �لع�رشة �الأخرى.
وتت�سدر �إي���ر�ن حركة �ملعار�سة وهي 

تنظ���ر بع���ني �لريب���ة �إل���ى طل���ب غرميتها 
�الإقليمية �ل�سعودية مر�جع���ة �الإنتاج �لتي 
ميك���ن �أن ت���وؤدي �إل���ى �نخفا����س �أ�سع���ار 
�خلا�سع���ة  طه���ر�ن  �أن  ح���ني  يف  �لنف���ط، 
زي���ادة  ت�ستطي���ع  ال  �أمريكي���ة  لعقوب���ات 

عمليات �ال�ستخر�ج.
وقال���ت �أمريتا �س���ني �ملحللة يف �رشكة 
“�إيرنج���ي �آ�سبكت�س” لوكالة فر�ن�س بر�س 

“�سيكون هذ� �الجتماع م�سّي�ساً للغاية”.
وي�س���ود غمو����س �ملوق���ف �ل�سعودي. 
فحتى �سه���ر �أبريل، كان وزير �لطاقة خالد 
�لفال���ح يق���ول �إن �ل�س���وق ميكنه���ا حتمل 

�أ�سعار� �أكرث �رتفاعاً لربميل �لنفط. 
وت�سبب���ت �ملخاوف �لتي �أثارها �حتمال 
�أن جتعل �لعقوب���ات �الأمريكية على �إير�ن، 
�جلمهوري���ة �ال�سالمي���ة غ���ري ق���ادرة على 
ت�سدير نفطه���ا، يف �رتفاع �أ�سعار �خلام يف 

�أو�ئل 2018.
�النتخاب���ات  موع���د  �ق���رت�ب  وم���ع 
�لربملاني���ة يف �لواليات �ملتح���دة و�رتفاع 

للم�ستهل���ك  بالن�سب���ة  �لبنزي���ن  �أ�سع���ار 
�الأمريك���ي، ال يرتدد �لرئي����س �لغا�سب يف 

كيل �لتهم الأوبك عرب تويرت.
وقالت �س���ني �لتي تعتقد �أن �لواليات 
�ملتح���دة ح�سل���ت عل���ى �لتز�م م���ن بع�س 
�لدول للتعوي�س عن نق�س �لنفط �الإير�ين 
هن���اك  “بالتاأكي���د  �لعاملي���ة،  �ل�س���وق  يف 
�ضغ���وط �أمريكية”. و�أ�ساف���ت �أنه “يف ظل 
هذه �لظروف، م���ن �ل�سعب جد�ً على �إير�ن 

قبول” زيادة �أهد�ف �الإنتاج.
ويف رو�سيا، جتد �رشكات �لنفط �خلا�سة 
�سعوب���ة متز�ي���دة يف تربي���ر ع���دم زي���ادة 
��ستخ���ر�ج �لنفط �أم���ام م�ساهميه���ا وعدم 
�ال�ستفادة م���ن �رتفاع �الأ�سع���ار. فاأهد�ف 
خف�س �الإنتاج �لتي ُحددت يف نهاية 2016، 
�أدت �إلى �رتفاع �سع���ر �لذهب �الأ�سود �إلى 
�أك���رث م���ن 70 دوالر�ً يف �لرب���ع �لث���اين من 
2018 بع���د �أن �نخف����س لفرتة وجيزة �إلى 

�أقل من 30 دوالًر� يف �أو�ئل �لعام 2016.
وقال �ملحلل �لنفطي لدى بنك “يو بي 

��س”، جيوف���اين �ستونوفو، �إن “�ال�ستثمار 
يف رو�سيا يف �ل�ستاء �أمر م�ستحيل، ويف حال 
تقررت زيادة �الأهد�ف )يف �الجتماع �لتايل( 
يف نوفمرب )...( �سيكون من �ل�سعب زيادة 

�الإنتاج”.
ويقول �ملحلل ل���دى جمموعة “��س �ي 
بي” �مل�رشفية، بي���ارن �سيلدرو، �إن موقف 
رو�سي���ا �ملوؤي���د لزي���ادة �الإنت���اج يجب �أن 
ُي���رى من منظ���ار جهودها لزي���ادة نفوذها 

�جليو�سيا�سي يف �ل�رشق �الأو�سط.
ولكن ل���دى �إير�ن حلفاء �ي�سا، �إذ �أعلن 

�لعر�ق وفنزويال بالفع���ل عن معار�ستهما 
زيادة �أهد�ف �الإنتاج.

وق���ال �سيلدروب “ه���ذ� بديهي، فهم 
�سيخ�رشون من زيادة �الأهد�ف”.

و�أفادت وكالة �لطاقة �لدولية �أن عدد�ً 
قليل من �لبلد�ن ق���ادر على زيادة �الإنتاج 
فعلياً وهي �ل�سعودية وحليفتاها �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�لكويت، وكذلك رو�سيا.

�أم���ا بالن�سب���ة لالآخرين، فم���ن �الأف�سل 
�الإبقاء على �أهد�ف �الإنتاج على ما هي عليه 

لبيع �إنتاجها �ملحدود ب�سعر مرتفع.
ويف ح���ني �أن منظمة �أوب���ك حتتاج �إلى 
قر�ر باالإجماع لتغيري �أهد�فها لعام 2018، 
يعتقد �ملحللون م���ع ذلك �أن �أمام �لكارتل 

فر�سة للتو�سل �إلى �تفاق.
وقالت �سني �إن “�حلرب �سيء و�الأعمال 
�س���يء �آخ���ر”، مذكرة ب���اأن �أوب���ك جنحت يف 
�ملا�سي يف و�سع �خلالفات �جليو�سيا�سية 

جانبا من �أجل �لتو�سل �إلى موقف موحد.

ب�صاأن زيادة االإنتاج توقع اأجواء متوترة يف اجتماع “اأ�بك” 
وزر�ء منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط ي�سلون فيينا
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بتنفيذ اآلية ل�سناعة ال�سوق وثيقة موحدة للتاأمني ال�سامل لل�سيارات قريبا.. وال�سكاوى �ستقل

الإمارات ت�ستحوذ على ثلثي ا�ستثمارات دول التعاون اخلليجي

رئي�س اجلمعية املعنية يحي نورالدين:

بقيمة 10.35 مليار دوالر

التاأم���ن  اإدارة جمعي���ة  اأف���اد رئي����س جمل����س 
البحريني���ة، والتي ت�ضم ����ركات التاأمن العاملة يف 
ال�ض���وق املحلية، يحي نورالدي���ن، اأن اجلمعية ت�ضع 
حالي���اً اللم�ض���ات االأخرية على مق���رح وثيقة موحدة 
للتاأم���ن ال�ضامل على ال�ضي���ارات، متوقعا �ضدورها 
قريباً بع���د احل�ضول عل���ى موافقة م����رف البحرين 
املركزي. وبن نور الدين يف معر�س رده على �ضوؤال 
ل� “البالد” ب�ضاأن تطورات اإ�ضدار الوثيقة، اأن الوثيقة 
من �ضاأنه���ا ر�ضم اخلطوط العري�ض���ة التي �ضتو�ضح 
لزبائ���ن التاأم���ن ال�ضام���ل لل�ضيارات ع���ن حقوقهم 
والتزاماته���م، مثل كيفي���ة التعامل م���ع املطالبات 
والتعوي�ضات والتعامل مع ن�ضب اال�ضتهالك واأماكن 
الت�ضلي���ح �ضواء يف ور�ش الت�ضليح اخلا�ضة اأو ور�ش 

الت�ضليح لوكاالت ال�ضيارات.

وتوقع ن���ور الدين اأن ترى الوثيق���ة النور خالل 
العام اجلاري، �ضمن م�ضاعي اجلمعية لتعزيز ال�ضوق 
التاأميني���ة وزيادة م�ضتوى الوعي بن اجلمهور وبعد 
النجاح الذي حققته الوثيقة املوحدة للتاأمن الطرف 
الثال���ث بالتعاون مع م�رف البحرين املركزي، الفتاً 
اإل���ى اأن دور اجلمعي���ة هو بل���ورة ت�ض���ور ب�ضاأن هذه 
الوثيقة ورفعها اإلى امل����رف املركزي الذي بدوره 
يدر�س هذه الت�ضورات ويتم اإ�ضدارها الحقاً كقرار.

واأك���د نور الدين اإل���ى اأن الوثيقة �ضت�ضهل على 
اجلمهور التعامل مع جميع ����ركات التاأمن املحلية 
وف���ق عق���ود موح���دة دون القلق من التف���اوت بن 
عقود ال����ركات كما هو الواقع حالياً، وهذا من �ضاأنه 
تقليل م�ضت���وى ال�ض���كاوى والتي يرج���ع كثري منها 
لع���دم التدقيق يف العقود املربم���ة مع ال�ركات مما 
يخلق �ضوء فهم. وحول اأهمية اخلطوة بالن�ضبة لقطاع 
التاأم���ن املحل���ي وتاأثريها على م�ضت���وى اجلودة يف 

ال�ض���وق، اأ�ضار نور الدين اإلى اأن وجود وثيقة موحدة 
�ضيعطي تعامال اأو�ض���ح للزبون بحيث يعرف حقوقه 
على اختالف �ركات التاأمن وهذا ال يعني اأن ال�ركات 
لن يكون مبقدورها من���ح امتيازات وخدمة تناف�ضية 
اأك���ر لزبائنها �ضمن التناف����ش ال�ضحي بن �ركات 
التاأم���ن يف البحري���ن والذي ه���و يف م�ضلحة الزبائن 
عموما. وت�ضكل حمفظة ال�ضيارات القيمة االأعلى من 
اإجمايل حمفظة التاأم���ن يف ال�ضوق املحلية، اإذ يلزم 
القانون جميع املركب���ات يف البحرين بتوفري تغطية 
تاأمينية عل���ى املركبات لكي ي�ضمح لها بال�ضري على 
الطرقات. وبن نور الدين اإلى اأن ال�ضكاوى تقل�ضت 
فيما يتعلق بالتاأمن الط���رف الثالث، يف اإ�ضارة منه 
الإ�ضدار م�رف البحرين املركزي البولي�ضة املوحدة 
لتاأمن ال�ضيارات )الطرف الثالث( يف يوليو 2016، 
والت���ي القى اإ�ضداره���ا ترحيباً وا�ضع���اً دفع بتمديد 

هذه التجربة لي�ضمل التاأمن ال�ضامل.

دبي � مبا�ر: ا�ضتحوذت دولة االإمارات العربية 
املتح����دة عل����ى 67 % م����ن اإجم����ايل اال�ضتثم����ارات 
االأجنبي����ة الواردة اإلى دول جمل�ش التعاون اخلليجي 
يف العام 2017 بقيمة بلغت 10.35 مليار دوالر من 

اإجمايل اال�ضتثمارات 15.45 مليار دوالر.
االقت�ض����اد  وزارة  تقري����ر  ح�ض����ب  ذل����ك  ج����اء 
تدف����ق  “اجتاه����ات  بعن����وان  ال�ض����ادر  االماراتي����ة 
اال�ضتثم����ار االأجنبي املبا�ر من خ����الل مالمح تقرير 
اال�ضتثمار العامل����ي 2018”.  وتلتها �ضلطنة عمان 
%، واململك����ة العربي����ة ال�ضعودي����ة   12.1 بن�ضب����ة 
يف املرتب����ة الثالث����ة بن�ضبة 9.2 %. وق����ال التقرير 
“�ض����كل اإجمايل تدف����ق اال�ضتثم����ار االأجنبي املبا�ر 
ل����دول التعاون اخلليجي 1.1 % م����ن اإجمايل تدفق 

اال�ضتثمار يف العامل العام املا�ضي، فيما بلغ اإجمايل 
اال�ضتثمار االأجنبي لل����دول العربية 2 % من اإجمايل 
اال�ضتثم����ارات العاملي����ة خ����الل 2017”. واأ�ض����اف، 
اأن تدفق����ات اال�ضتثم����ارات االأجنبية اإل����ى االإمارات 
العام املا�ض����ي منت بن�ضبة 7.8 % مبا قيمته 750 
ملي����ون دوالر، كما تبواأت االإم����ارات املرتبة الثانية 
على م�ضتوى ال�رق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا يف حجم 
اال�ضتثمار االأجنب����ي الوارد للمنطقة العام املا�ضي، 
وبن�ضب����ة 23.3 % م����ن اإجم����ايل اال�ضتثم����ارات اإلى 
املنطق����ة. وتوقع التقرير اأن ي�ضه����د العام اجلاري، 
زي����ادة يف التدفقات اال�ضتثماري����ة حتقق طفرة يف 
االقت�ضاد العاملي وارتف����اع الطلب الكلي وت�ضارع 
يف التجارة العاملية عازياً ذلك اإلى عمليات االندماج 

وال�راء واحلقول اخل�راء التي مت االإعالن عنها خالل 
الربع االأول من هذا العام.

وتوق����ع التقرير زي����ادة اال�ضتثم����ار االأجنبي يف 
االقت�ض����ادات املتقدم����ة واالقت�ض����ادات التي متر 
مبرحل����ة انتقالية، وكذلك من����واً يف اال�ضتثمارات يف 

اأفريقيا مبعدل ي�ضل اإلى 20 %.
ونوه التقري����ر بوجود خماوف عل����ى اال�ضتثمار 
االأجنب����ي نتيج����ة للمخاط����ر اجليو�ضيا�ضي����ة وتزايد 
التوت����رات التجاري����ة والتخ����وف م����ن التح����ول نحو 
ال�ضيا�ض����ات احلمائية، ف�ضالً ع����ن تاأثري االإ�ضالحات 
ق����رارات  عل����ى  املتح����دة  الوالي����ات  يف  ال�ريبي����ة 
متع����ددة  ال�����ركات  تتخذه����ا  الت����ي  اال�ضتثم����ار 

اجلن�ضيات يف الواليات املتحدة.

م�����رف  واف����ق   :ABC  - املنام����ة 
 ABC البحرين املركزي عل����ى قيام بنك
بتنفيذ اآلية �ضناع����ة ال�ضوق التي تهدف 
اإلى تعزيز ال�ضيولة والتداول على اأ�ضهم 
بن����ك ABC يف بور�ضة البحرين من خالل 
لل�ض����وق. وكان  �رك����ة ك�ضان����ع  تعي����ن 
م�ضاهم����و البنك ق����د اأقروا خ����الل اجتماع 
اجلمعي����ة العامة الع����ادي يف �ضهر مار�ش 

املا�ضي تنفيذ هذه االآلية.
ولتحقي����ق ه����ذا اله����دف، ع����ن بنك 
ABC ابت����داًء من 20 يونيو 2018 �ركة 
)�ضيك����و(  واال�ضتثم����ار  املالي����ة  االأوراق 
ك�ضانع �ضوق ر�ضم����ي فيما يخ�ش اأ�ضهم 
بن����ك ABC العادية املدرج����ة يف بور�ضة 
البحري����ن به����دف تعزيز ال�ضيول����ة ل�ضهم 

البنك يف بور�ضة البحرين. 
وتتي����ح ه����ذه االآلي����ة ل�رك����ة �ضيك����و 
ال�ضلطة املطلق����ة ل�راء وبيع ن�ضبة مئوية 
م����ن اأ�ضهم بن����ك ABC مب����ا ال يتجاوز 1 
% م����ن اإجم����ايل االأ�ضهم ال�ض����ادرة نيابة 
ع����ن بن����ك ABC، وبالتايل اإن�ض����اء �ضوق 
ثنائي االجتاه اأك����ر ديناميكية من �ضاأنه 

تعزي����ز �ضيولة اأ�ضهم البن����ك للم�ضاركن 
يف ال�ضوق. 

و�ضيج����ري تنفيذ اآلية �ضناعة ال�ضوق 
املقرح����ة مع �ضيكو لف����رة اأولية مدتها 
12 �ضهراً بداً من اإطالقها، وذلك لتمكن 
بن����ك ABC من تقييم م����دى جناحها، مع 
اإمكانية متديد ه����ذه الفرة بعد ذلك اإذا 

راأى جمل�ش اإدارة البنك ذلك منا�ضباً.
واأو�ض����ح الرئي�ش التنفي����ذي للبنك، 
خالد كعوان، اأن ABC عانى لفرة طويلة 
من كون �ضعر ال�ضهم يف بور�ضة البحرين 
ال يعك�ش القيم����ة احلقيقية للبنك، حيث 
رد ذل����ك اإل����ى عوام����ل ع����دة، اأهمها تدين 
حج����م ت����داول اأ�ضه����م البن����ك العادي����ة يف 
بور�ضة البحري����ن من ثم ال�ضيولة املتاحة 
حول االأ�ضهم، اآم����الً اأن ت�ضاهم هذه االآلية 
اجلديدة يف معاجلة هذا الو�ضع، الفتاً اإلى 
وج����ود ني����ة يف التح�ضن امل�ضتم����ر لنهج 
املجموع����ة لعالق����ات امل�ضتثمرين، كونه 
عام����الً اأ�ضا�ضياً يف ك�ضف القيمة احلقيقية 
املحتمل����ة لبن����ك ABC للم�ضارك����ن يف 

ال�ضوق.

علي الفردان
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مال�شنة بني روحاين و�شليماين ب�شاأن ميزانية احلر�س الثوري
دبي - العربية.نت: 

ذك���رت م�ش���ادر �شحافية اإيراني���ة اأن مال�شنة حدثت بني الرئي����س االإيراين ح�شن روح���اين، وقائد فيلق 
القد����س قا�ش���م �شليماين، حول زي���ادة ميزانية احلر�س الثوري امل�ش���وؤول عن التدخل الع�شك���ري االإيراين يف 
دول املنطقة. ونقل���ت �شحيفة “جهان �شنعت” االإيرانية عن م�شدر و�شفته باملطلع، اأن امل�شاجرة الكالمية 
ب���ني روحاين و�شليماين وقعت خالل مرا�ش���م عيد الفطر يوم اجلمعة املا�شي. وذك���ر امل�شدر اأنه عندما ح�رض 
الرئي����س االإيراين اإلى من�شة امل�شوؤولني قبيل خطبة اجلمع���ة، توّجه اإليه قا�شم �شليماين وحّذره من مغبة عدم 
تخ�شي�س مبالغ اإ�شافية للحر�س الثوري وفيلق القد�س، وقوبل برد عنيف من قبل روحاين، بح�شب ال�شحيفة. 
واأ�شاف امل�شدر اأن اأمني املجل�س االأعلى لالأمن القومي االإيراين علي �شمخاين “تدخل للتو�شط بني الطرفني، 
واأنه���ى النزاع وامل�شاجرات اللفظي���ة املتبادلة”.  وتاأتي هذه اخلالفات بني احلر�س الثوري والرئي�س االإيراين 
ح���ول زيادة االإنف���اق الع�شكري للتدخل يف �شوريا واليمن والعراق ولبنان و�شائر دول املنطقة يف ظل ت�شاعد 

ال�ضغوط الأمريكية والدولية للجم النفوذ الإيراين املخرب يف املنطقة ودعم طهران املتزايد للإرهاب.
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دبي - العربية.نت: 

دبي - العربية.نت: 

بيروت – أ ف ب: 

بيروت – رويترز:

اعت���ر وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
يف االإم���ارات اأنور قرقا����س، اأم�س الثالثاء، 
لي����س  االإي���راين  القط���ري  التوا�ش���ل  اأن 
بامل�شتغ���رب، ب���ل انتق���ال م���ن امل�شتور 
اإل���ى املف�ش���وح. وراأى يف تغري���دة عل���ى 
ح�شابه على “توي���رت” اأن ال�شعب القطري 
غ���ر را�س عن دع���م حكومت���ه للحوثي اأو 
تق���ارب بالده م���ع طهران. كم���ا اأ�شار اإلى 
اأن احلكوم���ة القطري���ة مل حت�ش���ب بدق���ة 
اأ�رضار خر ات�شال ال�شيخ متيم وحديثه مع 
الرئي����س االإيراين على الراأي العام املحلي 
القطري  “التوا�ش���ل  واخلليج���ي. وق���ال: 
االإيراين على اأعلى امل�شتويات، والتوافق 
يف الط���رح والراأي كما اأوردت���ه وكالة مهر 
االإيراني���ة اْلَي���ْوَم لي����س بامل�شتغرب، فما 
هو اإال انتقال من امل�شتور اإلى املف�شوح، 
ه���و توجه انتهازي ملتب�س يف دعم احلوثي 
وغ���ره م���ن املواق���ف ولعل���ه ال يعر عن 

قناعات املواطن”.

اجلوي���ة  الدفاع���ات  اعرت�ش���ت 
ال�شعودي���ة، اأم����س الثالث���اء، �شاروخاً 
اأطلق���ه احلوثي���ون باجتاه  بالي�شتي���اً 
مدين���ة خمي����س م�شي���ط ال�شعودي���ة. 
و�رضح املتحدث الر�شمي با�شم حتالف 
دعم ال�رضعي���ة يف اليمن العقيد الركن 
تركي املالك���ي اأنه “ويف متام ال�شاعة 
5:43 دقيقة )17:43( ر�شدت قوات 
الدفاع اجلوي للتحالف اإطالق �شاروخ 
بالي�شتي م���ن قبل امليلي�شيا احلوثية 
التابع���ة الإيران م���ن داخ���ل االأرا�شي 
اليمني���ة م���ن مدين���ة �شع���دة باجتاه 
العقي���د  اململكة”.واأو�ش���ح  اأرا�ش���ي 
املالكي اأن “ال�شاروخ كان باجتاه مدينة 
خمي�س م�شيط، واأطل���ق بطريقة ُمتعمدة 
ال�شته���داف املناط���ق املدني���ة واالآهلة 
بال�ش���كان، وق���د متكنت ق���وات الدفاع 
اجل���وي امللكي ال�شعودي م���ن اعرتا�شه 

وتدمره، ومل ينتج عن ذلك اأي اأ�رضار”.

تعتزم وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 
دف���ع  اإرج���اء  )اأون���روا(  الفل�شطيني���ني 
الروات���ب وتعليق بع�س عملياتها يف غزة، 

بح�شب ما اأفاد م�شوؤول اأم�س الثالثاء.
وتواج���ه اأون���روا اأزمة مالي���ة حادة اثر 
خف�س الوالي���ات املتح���دة م�شاهمتها يف 
موازنتها ب�250 مليون دوالر. وقال من�شق 
االأم���م املتح���دة لعملية ال�ش���الم يف ال�رضق 
االأو�شط نيك���والي مالدينوف خالل اجتماع 
ملجل����س االأمن اإن اأون���روا “�شتخف�س بعد 
اأ�شابيع م�شاعداته���ا العاجلة لغزة وغرها 
يف املنطق���ة”. واأ�شاف “يف غ���زة، �شيعني 
ذلك اإرج���اء دفع رواتب بع����س موظفيها 
يف يولي���و والبدء بتعليق عمليات اأ�شا�شية 

جتريها الوكالة يف اأغ�شط�س”.
موؤمت���ر  ينعق���د  اأن  املنتظ���ر  وم���ن 
للمانحني االإثنني املقبل يف االأمم املتحدة 
هو الثاين يف 3 اأ�شهر بهدف اإيجاد م�شادر 

متويل جديدة الأونروا.

ق���ال وزي���ر املالية اللبن���اين علي 
ح�شن خليل، اأم�س الثالثاء، اإن لبنان ال 
ي�شكل حكومة جديدة بال�رضعة الكافية 
واإن���ه ال ي���رى اأي تق���دم ج���اد يف ه���ذا 

ال�شاأن.
�ش���در  بي���ان  يف  خلي���ل  وق���ال 
ع���ن مكتب���ه “م���ن املهم عل���ى القوى 
ال�شيا�شية اأن تنتب���ه باأن الوقت لي�س 
ل�شاحلن���ا ولي����س ل�شال���ح اأح���د على 
االإط���الق. لذل���ك نح���ن بحاج���ة ما�ش���ة 
لالإ����رضاع باإجناز اال�شتحقاق الد�شتوري 

بت�شكيل حكومة جديدة”.
للق���ول  م�شط���ر  “اأن���ا  واأ�ش���اف 
لالأ�ش���ف اأن���ه مل ن�شه���د ح���راكاً جدي���اً 
يف عملي���ة الت�شكي���ل احلكوم���ي حتى 
االآن. ه���ذا االأم���ر م���ن موقع���ي كوزير 
مالي���ة اأجدد التحذير من���ه واأوؤكد على 
�رضورة االإ�رضاع بهذا االأمر لكي يت�شنى 
للحكوم���ة اجلديدة اأن ت�شع يدها على 
مواطن اخللل وتعمل على ت�شحيحها”.

قرقا�س: التقارب القطري 
االإيراين انتقال للعلن

اعرتا�س بالي�شتي حوثي 
باجتاه خمي�س م�شيط

“اأونروا” نحو تعليق 
جزئي الأن�شطتها يف غزة

وزير املالية اللبناين يحذر 
من بطء ت�شكيل احلكومة

قطع خط اإمدادات احلوثيني بني �صنعاء واحلديدة
و�شط انهيار وا�شع يف �شفوف امليلي�شيات

واملقاوم���ة  اليمن���ي  اجلي����س  اأن  واأو�ش���ح 
ال�شعبي���ة، باإ�شناد من ق���وات حتالف دعم ال�رضعية 
يف اليمن، متكنت م���ن اجتياز م�شنع مياين وكيلو 
)7(، وبات���ت عل���ى م�شاف���ة قراب���ة 4 كيلومرتات 
ع���ن مفرق كيلو )16( امل���وؤدي اإلى تعز و�شنعاء. 
واأكد اأنه من خالل هذه العملية الع�شكرية النوعية 
مل يتب���ق للميلي�شي���ات مبدين���ة احلدي���دة �ش���وى 
اال�شت�ش���الم اأو امل���وت. ومفرق كيل���و )16( �رضق 
احلدي���دة، تكم���ن اأهميته يف اأنه ي���وؤدي اإلى مناخه 
�شنع���اء وبيت الفقيه زبي���د، وال�شيطرة على خط 
احلدي���دة �شنع���اء ب�شكل كل���ي من �شاأن���ه منع اأي 
تعزي���زات قادم���ة للميلي�شي���ات يف احلدي���دة مع 
موا�شلة العمليات الع�شكرية من االجتاه اجلنوبي 

للمحافظة.
ووف���ق اجلي����س اليمن���ي، فاإن���ه بالتزامن مع 

حتري���ر املطار وتاأم���ني اخلط الع���ام الوا�شل من 
ا�شتكم���ال  مت  احلدي���دة،  دوار  اإل���ى  الدريهم���ي 

ال�شيطرة على منطق���ة “املنظر” جنوب احلديدة، 
كم���ا اأن حما�رضة امليلي�شيات الو�شيك يف احلديدة 

م���ن االجتاه ال�رضقي له اأهمية كبرة وعامل م�شاعد 
يف ت�رضي���ع ا�شتكم���ال حتري���ر املدين���ة. وبفع���ل 
اليمني���ة  ال�رضعي���ة  لق���وات  الع�شك���ري  ال�شغ���ط 
م���ن االجت���اه اجلنوب���ي للحدي���دة، ف���رت عنا����رض 
امليلي�شي���ات اإلى و�شط املدينة، حيث اأكد �شكان 
حمليون اأنه���ا منعتهم من املغادرة و�شط خماوف 

من ا�شتخدامهم دروعاً ب�رضية.
و�شيطر اجلي�س واملقاومة، باإ�شناد من قوات 
التحالف، يف عملية ع�شكري���ة خاطفة ونوعية على 
3 مراف���ق حيوية يف احلديدة بعد اأيام من انطالق 
عملي���ة #حترير_احلدي���دة، وهي املط���ار املدين 
والع�شكري ومع�شكر الدفاع اجلوي، وذلك يف اأقوى 
�رضب���ة مليلي�شي���ات احلوثي، كم���ا اأن قطع طريق 
�شنع���اء احلدي���دة �شيعجل م���ن ت�رضي���ع ا�شتكمال 

حترير مدينة احلديدة ومينائها اال�شرتاتيجي.

• قوات ال�رضعية خالل حترير احلديدة	

دبي - العربية.نت: 

اأعلن اجلي�س اليمني، اأم�س الثالثاء، �صيطرته على “خط احلديدة �صنعاء”، وقطع �أحد �أهم 

خطوط اإمدادات ميلي�صيات احلوثي االنقالبية، بعد �صاعات قليلة من دحرها من مطاراحلديدة 

اإىل  امليلي�صيات التي فرت  ومناطق وا�صعة جنوب مدينة احلديدة، و�صط انهيار وا�صع يف �صفوف 

و�صط املدينة. واأكد املوقع الر�صمي للجي�س اليمني اأن عملية التفاف نفذتها وحدات ع�صكرية �صرق 

مطار احلديدة، ومتكنت من ال�صيطرة على اخلط العام الذي يعرف بخط كيلو )16(، والذي من 

�صاأنه خنق امليلي�صيات وعدم ال�صماح لها بو�صول تعزيزاتها القادمة من �صنعاء اإىل احلديدة.

بيروت – أ ف ب:

 ا�شتهدف���ت ف�شائ���ل معار�ش���ة متمركزة يف 
جن���وب �شوري���ا، اأم����س الثالثاء، بالقذائ���ف مدينة 
ال�شوي���داء للمرة االأول���ى منذ 3 �شن���وات، وفق ما 
اأفاد املر�شد ال�شوري حلق���وق االإن�شان، يف خطوة 
تتزام���ن مع ا�شتم���رار و�شول تعزي���زات ع�شكرية 

لقوات النظام اإلى جنوب البالد.
وحتتفظ ق���وات النظام ال�ش���وري ب�شيطرتها 
عل���ى غالبية حمافظة ال�شوي���داء يف جنوب �شوريا، 
فيما تّلوح بهجوم و�شي���ك على معاقل املعار�شة 
الت���ي ت�شيط���ر عل���ى 70 % من حمافظت���ي درعا 
والقنيط���رة. وملحافظة القنيط���رة حدود م�شرتكة 

مع اإ�رضائيل.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة 
فران����س بر����س “ا�شتهدف���ت ف�شائ���ل املعار�شة 
اأحي���اء يف مدين���ة ال�شوي���داء بقذائ���ف �شاروخي���ة 
اأحدثت انفج���ارات عنيفة �شباح���اً، من دون وقوع 

�شحايا”.
اأو�شح اأنها “املرة االأولى التي تتعر�س فيها 
املدينة ل�ضقوط قذائف منذ �ضيف العام 2015”.

واأف���ادت وكال���ة االأنب���اء ال�شوري���ة الر�شمي���ة 
“�شان���ا” اأن “ع���دداً م���ن القذائ���ف ال�شاروخي���ة 
�شقط���ت على حيي اجل���الء واال�شتق���الل يف مدينة 
ال�شويداء، اأطلقتها التنظيمات االإرهابية املنت�رضة 
يف عدد من ق���رى وبلدات الريف ال�رضقي ملحافظة 

درعا ما ت�شبب باأ�رضار مادية”.
ومن���ذ اندالع النزاع يف �شوريا يف العام 2011، 
بقي���ت حمافظ���ة ال�شويداء ذات الغالبي���ة الدرزية 
اإل���ى حد ما مبن���اأى عن املع���ارك والهجمات، بينما 
يقت����رض وجود الف�شائ���ل املعار�شة عل���ى اأطراف 
املحافظة املحاذية للريف ال�رضقي ملحافظة درعا 

املجاورة.
وتدور منذ اأيام ا�شتباكات بني قوات النظام 
والف�شائ���ل املعار�ش���ة يف تل���ك املنطق���ة و�شط 
ا�شتهداف���ات مكثفة ومتبادلة على حماور القتال، 
وفق املر�شد. وتزامن ا�شتهداف مدينة ال�شويداء 
مع منا�ش���دة ف�شائ���ل معار�شة يف جن���وب �شوريا 
اأهايل حمافظ���ة ال�شويداء الثالث���اء بالوقوف على 
احلي���اد. وقالت يف بيان “نهيب باأهلنا يف حمافظة 
ال�شوي���داء اأال يكونوا طعماً لتحقيق اأهداف النظام 
وامللي�شيات الطائفي���ة من اإيران وحزب اهلل التي 
حت���اول احت���الل االأر����س وتفريق االأه���ل”، داعية 
اإياهم اإلى “عدم زج” اأبنائهم يف “معركة خا�رضة”.

وت�شتق���دم قوات النظ���ام من���ذ اأ�شابيع وفق 
املر�شد ال�شوري، تعزي���زات ع�شكرية اإلى مناطق 
�شيطرته���ا يف جن���وب �شوريا متهيداً لب���دء عملية 
ع�شكري���ة ت�شته���دف مناط���ق �شيط���رة الف�شائل 

املعار�شة يف درعا والقنيطرة.

قذائف صاروخية تستهدف المعارضة في السويداء جنوبـي سـوريـا
للمرة األولى منذ 3 سنوات

قائد بالعمالقة من املطار: مدينة احلديدة وجهتنا املقبلة
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 قال قائ���د اللواء االأول بق���وات العمالقة 
العمي���د رائد احلبه���ي اإن قوات���ه تنتظر �شاعة 
ال�شف���ر لدخ���ول مدين���ة احلدي���دة يف االأي���ام 
حتري���ر  يف  جناحه���ا  بع���د  القادم���ة  القليل���ة 
املط���ار اال�شرتاتيجي، م�شرا اإل���ى اأن العملية 

الع�شكرية جتري على مراحل .
واأكد احلبهي يف لقاء من اأر�س املطار مع 

“�شكاي نيوز عربية” اأن قوات العمالقة بداأت 
تطهر مطار احلديدة من االألغام بعدما جنحت 
يف ال�شيطرة عليه. وذك���ر اأنه يف االأيام القليلة 
القادمة “�شنتقدم اإلى احلديدة ثم اإلى �شنعاء 
وكل مناطق اليمن لتطهرها من امليلي�شيات 

االإرهابية االإيرانية”.
ووجه احلبه���ي ال�شكر اإلى قيادة التحالف 
العرب���ي ال���ذي �شاند قوات املقاوم���ة اليمنية 

امل�شرتكة يف عملية التحرير.

• مقاتلون من املعار�شة ال�شورية خالل عر�س الأ�شلحتهم قرب مدينة درعا يف 7 يونيو )اأ ف ب(	

جنيف – رويترز:

ق���ال مبع���وث االأم���م املتحدة اخلا����س ل�شوريا �شتاف���ان دي مي�شت���ورا يف بيان اإن 
م�شوؤولني كبارا من اإيران ورو�شيا وتركيا اأجروا حمادثات “جوهرية” اأم�س الثالثاء ب�شاأن 
كيفية ت�شكيل اللجنة الد�شتورية ال�شورية وعملها واإن من املقرر اإجراء املزيد من هذه 
املحادثات خالل اأ�شابيع. وجاء يف البيان بعد املحادثات يف جنيف “خالل االجتماع جرت 
مناق�ش���ات بناءة وجوهرية ب�شاأن ق�شاي���ا مت�شلة بت�شكيل وعمل جلنة د�شتورية وبداأت 

اأر�شية م�شرتكة تظهر”.

االأمم املتحدة: ظهور اأر�شية م�شرتكة ب�شاأن د�شتور �شوريا
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اأق���ول كل امل�سوؤول���ن يدل���ون  بع����ض وال 
بت�رصيحات اأكرب من حجمهم، بل يتمادون يف اإعطاء 
ال�سم����ض للمواطن بيده والقم���ر باليد االأخرى، ثم 
فج���اأة وكاأن �ساح���را مر وم�س���ح م���ن راأ�سهم تلك 
الت�رصيح���ات ليدل���وا بت�رصيح���ات اأخ���رى حل�س���ت 
ت�رصيحاته���م، واأعجب من ه���ذه الذاكرة ال�سغرية 
الت���ي ال حتفظ م���ا تقول وال ت�سمن م���ا ت�رصح به، 
ب���ل ال ت�سكت وتن�سى ما قالت ب���دل حل�ض الكالم 
ال�ساب���ق، مل ي�سبق يل طوال العقود املا�سية قبل 
وخ���الل �سنوات الطفرة التي مرت بها البحرين اأن 
زخ���رت ال�ساحة بت�رصيحات مل�سوؤولن بهذا احلجم 
وه���ذه الكثافة، ومل مت�سك منه���ا �سيئا، ومل تاأخذ 
منها حقا اأو باط���ال، بل ال اأعرف باأي معهد تدريب 
اأخ���ذ ه���وؤالء امل�سوؤول���ون دورات يف الت�رصيح���ات 
والت�رصيح���ات امل�سادة، وهنا �ساأق���ف فقط على 
مو�س���وع واحد ل�سيق امل�ساحة يف �رصح التفا�سيل 
ت���اأكل  الت���ي  املتناق�س���ة  للت�رصيح���ات  االأخ���رى 
بع�سها، واأق���رح وجود جهاز لت�سجيل ت�رصيح كل 
م�س���وؤول ومواجهته به بعد ف���رة ق�رصت اأم طالت 
لي����ض الإحراجه بل لوقف نزيف ا�ستهالك نف�سيات 

املواطنن وتدمري م�ساعرهم ل���ن اأقول بالكذب، 
ولكن �ساأوعزها للن�سيان!

قبل فرة حتدث البع�ض عن طفرة مرتقبة يف 
م�ستوى اخلدمات املتعلقة بالت�سهيالت التجارية، 
وفتح االأبواب والنوافذ الت�سجيعية وحتى الدهاليز 
للنهو����ض باحلرك���ة التجارية واال�ستثم���ار واإزالة 
العوائق وتذليل العراقي���ل، بل بلغ االأمر بت�سجيع 
�جلميع على �النخر�ط باال�ستثمار و�لتجارة بعد �أن 
تزال العوائق، ماذا ح���دث لهذه الت�رصيحات التي 
خرجت من التجارة و�سوق العمل وبقية امللحقات 
به���ا؟ مل يتغ���ري �سيء، ب���ل ثمة ت�رصيح���ات جاءت 

بعدها توؤكد موجة اأخرى من التعقيدات.
قبل فرة ����رصح البع�ض ب���اأن البحرين مقبلة 
عل���ى خري وف���ري وطف���رة هائل���ة اإث���ر اكت�سافات 
نفطي���ة هائلة غري م�سبوق���ة وانت�رصت الت�رصيحات 
عل���ى ل�سان اأك���ر من م�س���وؤول ب���ل بع�سهم وعد 
البحريني���ن بالفردو����ض لي����ض الي���وم بالطب���ع 
ولكن حددها بث���الث �سن���وات ويفر�ض املنطق 
هنا م���ن االآن وحتى ثالث �سن���وات اأن تبداأ الدولة 
على �الأق���ل تخفيف لهج���ة �لت�رصيح���ات �ملحبطة 

بالر�س���وم وال�رصائ���ب والتجروؤ على الذي���ن اأفنوا 
اأعماره���م يف بن���اء الوطن وعدم �سويه���م على نار 
هادئ���ة بزرع القل���ق والتوتر وال�سغ���ط بهم، لكن 
�َس���ت ت�رصيح���ات االأم�ض بفع���ل مزيل  ِ ما ج���رى حلحُ
ق���وي �ملفعول وتبخ���ر �لتف���اوؤل وع���اد �ملو�طن 
يتلم����ض �سوء ال�سمعة، وال�سوؤال االآن منذ اأن بداأنا 
م�رصوعن���ا ال�سيا�س���ي حت���ى الي���وم مل ن�سهد تلك 
الطفرة الت���ي ع�سناه���ا مبنت�سف ونهاي���ة القرن 
املا�س���ي، والت���ي كان���ت فيه���ا البحري���ن لوؤلوؤة 
اخللي���ج وعرو����ض اخلليج ومرك���ز اخللي���ج ودانة 
اخللي���ج بل املركز اال�سراتيج���ي لي�ض يف اخلليج 
ب���ل يف �ل�رصق �الأو�سط، ورمب���ا مل يعا�رص هذ� �جليل 
ذل���ك في�ستغربون من���ه، لكن ه���ذه حقيقة، فمن 
دون ت�رصيح���ات كانت البحري���ن االأولى ومع �سيل 
الت�رصيح���ات اليوم تعلمون النتيجة. ال اأملك �سوى 

اأن اأردد اأغنية “بياع الهوى راح فن؟”.

تنويرة:
الذي���ن يف����رصون اأح���الم االآخري���ن م���ن يف�رص 

اأحالمهم؟.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

االق���راح بقان���ون املق���دم م���ن اأحد 
النواب للمجل�ض بح�رص وظائف للبحرينين 
ميث���ل يف ه���ذا الوق���ت بالتحدي���د اأهمية 
بالغة نظ���را لالأعداد الهائل���ة التي تنتظر 
التوظي���ف، االق���راح لي�ض ولي���د اللحظة 
كما ق���د يت�س���ور البع�ض، فمن���ذ �سنوات 
وهن���اك مطالب���ات م���ن اأع�س���اء املجل�ض 
النيابّي والباحثن ع���ن اأعمال وكل فئات 
املجتم���ع باإل���زام وزي���ر العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة بتحديد قائم���ة وظائف يجب 
اأن ي�سغله���ا البحريني���ون فق���ط، اإ�ساف���ة 
اإل���ى وظائف تك���ون فيها البحرن���ة بن�سبة 
معين���ة يتم حتديثها كل عام اأو عامن اإذا 
ا�ستدعى االأمر، والذي يبعث على الده�سة 
�أّن �لوز�رة �ملعني���ة مل تتعاط مع �ملقرتح 
�لنياب���ّي باجلدية �ملطلوب���ة وبدال من هذ� 

جتاهلته متاماً و�رصبت به عر�ض احلائط. 
عل���ى  وظائ���ف  بح����رص  التوج���ه  اإّن 
املواطن���ن البحرينين لي����ض وقفا على 
مملك���ة البحرين، ب���ل �سبقته���ا اإليه دول 
خليجي���ة كاململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة 
ودولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة، ورمبا 
هناك دول اأخرى اأخذت بالتجربة وقطعت 
فيه���ا �سوط���ا وحقق���ت مكا�س���ب وطنية 
باإحالله���ا الكف���اءات املحلي���ة يف املواقع 
املنا�سبة، اإننا جنزم ب���اأّن الدول ال�سقيقة 
مل تق���دم على التجرب���ة اإالّ بع���د درا�سات 
واقعي���ة وج���ادة حلماي���ة مواطنيه���ا م���ن 
املناف�س���ة غ���ري املتكافئ���ة م���ع العمال���ة 

االجنبية الرخي�سة. 
ع���ن  تخطئه���ا  ال  �لت���ي  �ملالحظ���ة 
املراق���ب اأّن هناك وظائف ع���دة ي�سغلها 
االأجانب يف القطاعن العام واخلا�ض كان 
من الواجب اأن ي�سغلها املواطن البحرينّي، 
لكن يف ظل غياب قانون حلماية البحريني 
ف���اإّن اأ�سحاب ال����رصكات ف�سل���وا العمالة 

االأجنبية. 
“بي���ت  العرا����ض  م�س���وغ  يوج���د  ال 
التج���ار” عل���ى املق���رح املذك���ور حت���ت 
ذريعة باهتة هي اأّنه من االأف�سل االبتعاد 
عن و�سع املزيد من ال�سوابط والقيود، اأو 
حتديد مهن بعينه���ا بن�سب ثابتة يتطلب 
تغيريه���ا اإج���راءات بريوقراطي���ة ت�ستلزم 
تغيري الت�رصيعات واللوائح املتعلقة بها. 

ال�سوؤال هنا ملاذا ال تبداأ وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة بتوط���ن ن�ساطات 
وال�رصاف���ة  البن���وك  كقطاع���ات  حم���ددة 
وحمالت االأجهزة االإلكرونية التي يحتلها 
االأجان���ب بحي���ث يقت����رص العم���ل بها على 
البحرينين كما فعلت الدول اخلليجية ثم 
غريه���ا لتاأمن املئات من الوظائف الأبناء 
الوطن عل���ى اأن تتبعها وظائ���ف اأخرى يف 
قطاعات ثانية بعد �سنة اأو اأكر؟ اإننا على 
ثقة باأّن قر�ر� كهذ� �سيوفر فر�سا �سخمة 
تقدر ب���االآالف الأبناء الوط���ن الأّنهم االأجدر 

بها من غريهم.

توطين الوظائف

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لق���د انتق���ل ال�سوق برمته م���ن امليدان 
اإلى و�سائل التوا�س���ل االجتماعي، فاأ�سبحنا 
نرى مئ���ات احل�ساب���ات التي ت���روج خمتلف 
املنتج���ات الطبي���ة والريا�سي���ة والغذائي���ة 
ال�سه���ادة  لني���ل  وكذل���ك  واالإلكروني���ة، 
�لفالني���ة من �جلامعة �لفالني���ة، وبالرغم من 
حتذير�ت �جلهات �مل�سوؤولة بعدم �اللتفات 
لالإعالن���ات امل�سللة التي يت���م تداولها عرب 
و�سائل التوا�س���ل االجتماعي، خ�سو�سا عن 
املنتج���ات ال�سحية والطبية التي يتم جلبها 
من اخل���ارج وهي بالتاأكيد دون املوا�سفات 
البع����ض  اأن  اإال  العاملي���ة واملع���رف به���ا، 

م���ازال مهوو�سا وبكل حيوية بال�رصاء من تلك 
املن�سات الكاذبة التي تبيع ال�سمك يف املاء 
كم���ا يقولون، فينفق امل���ال على �سلعة غري 

م�رصح بها وال يعرف يف اأي جحيم �سنعت.
وه���ي  احل�ساب���ات  تل���ك  اأن  امل�سكل���ة 
كثرية يف “االإن�ستغ���رام” تتخذ عدة �أ�ساليب 
الوهم���ي  منتجه���ا  لروي���ج  وت�سهي���الت 
�ملخال���ف، فمثال �أول م���ا ينجذب له �ملو�طن 
ه���و �لت�سمي���م �جلميل و�جل���ذ�ب للموقع �أو 
احل�س���اب، اإ�ساف���ة اإل���ى البه���ارات كعر�ض 
ام���راأة اأو فتاة حتمل املنت���ج بيدها وت�سوق 
ل���ه بطريقة تخلق بها نوعا م���ن �لتاأثري على 

مت�سفح �حل�ساب، وكذلك يختارون �الأوقات 
�ملنا�سبة فامل�ساألة عندهم مثل �ملد و�جلزر، 
فف���ي �سه���ر رم�س���ان يقدم���ون م���ا يتلعق 
بال�سحة واملاأك���والت والبقية املعروفة من 
م�ستلزم���ات ال�سه���ر الف�سي���ل، ويف مو�س���م 
العط���الت يقدم���ون منجم���ا م���ن العرو����ض 
الوهمية لل�سفر والقيام بجوالت يف اأوروبا اأو 
اآ�سيا، فهم مدربون عل���ى كل �سيء، وموؤخرا 
و�سل���وا اإل���ى �سوق العق���ار، حي���ث اأ�سبحوا 
يعر�س���ون البي���وت والفلل واأعم���ال الداللة 
الت���ي اأث���رت كث���ريا عل���ى اأ�سح���اب املهنة 

احلقيقين.

ال اأعمم... ولكنني اأحتدث عن احل�سابات 
ذات التاري���خ ال����رصي الت���ي تبي���ع النا����ض 
ب���دون و�سف���ة طبي���ة وب�سكل غ���ري قانوين 
“اأع�ساب، كرميات، بودرة، عد�سات ال�سقة، 
تخ�سي����س،  حب���وب  جتمي���ل،  م�ستح����رص�ت 
وغريها”، فه���ذه احل�ساب���ات تغلف املر�ض 
وتبيع���ه على النا����ض، وجتني يف كل علبة مع 
التو�سي���ل املبلغ الف���الين، واللوم يقع على 
املواط���ن نف�سه الذي ال يكرث بالتحذيرات 
ويعر�س نف�سه وحيات���ه للخطر، فنتمنى من 
�جله���ات �ملعنية �رصعة �لتح���رك ور�سد مثل 
تلك احل�سابات التي تبيع االأمرا�ض واالأوهام.

تسويق المنتجات المزيفة والخطرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي

اأ�سدقائ���ي الق���راء؛ اإن اأكر اأفكارن���ا عبقرية؛ 
ولي�س���ت ولي���دة احلا�رص، وال دخل مل�ست���وى ن�سجنا 
يف ظهوره���ا اأو بروزه���ا عل���ى ال�سطح؛ اإنه���ا وليدة 
الطفول���ة، بال من���ازع، وال �سك وال ري���ب، وما يوؤدي 
اإلى ظهوره���ا يف �سكل م�ساري���ع اأو برامج اأو غريها، 
قابليتنا اأو قدرتنا احلالية على حتقيق تلكم االأفكار؛ 
فامل���وارد املالي���ة وامل���واد املطلوب���ة، اأ�سبحت يف 
هدتنا وت�رصفنا، يف حن مل تكن لدينا ناقة وال جمل  عحُ
يف ال�سابق! كل ما هنال���ك – اإًذا - اأننا و�سلنا اليوم 
�إلى مرحلة تنفيذ �الأفكار �خلطرية �لتي كانت تختمر 
ط���وال فرة طويلة م���ن الزمن املا�س���ي، وباإرادتنا 
نحن الكبار؛ ا�ستطعن���ا اأن نحققها، وجنعلها حقيقة 

ماثلة للعيان يف الزمن احلا�رص.
ه���ذا يعني اأنه كانت لدينا رغب���ة جاحمة – اإبان 
الطفول���ة – يف حتقيق بع�ض االأف���كار، ولكنها رغبة 
منقو�س���ة؛ حيث ال تتواف���ر االإمكاني���ات املطلوبة، 
يعن���ي اأننا حملنا اأح���الم الطفولة معن���ا عرب �سنوات 
عمرنا اإلى الزمن احلايل؛ لنجعل منها قابلة للتحقق، 
وم���ا اأري���د قول���ه: اإن اأفكارنا العظيم���ة ال ميكن لها 
ب���اأي حال من االأح���وال اأن تن�ساأ – فجاأة – يف احلا�رص، 
ما مل يك���ن اال�ستعداد النف�س���ي، والتهيئة الروحية 
موجودي���ن اأ�سال، ومنذ زمن بعي���د؛ يف تلك امل�ساحة 

العميقة من الدماغ، التي تحُ�سمى العقل الباطن.
ه���ذا العق���ل الباطن ال���ذي نع���رف – جميًعا - 

اأن���ه يحت���ل م�ساح���ة كبرية م���ن الدم���اغ، وهو خمزن 
الذكري���ات؛ وهو امل�س���وؤول عن اإخ���راج اأفكارنا اإلى 
�ل�سطح، غ���ري �أن �لطريف يف �الأمر؛ �أنه وهو ُيخرجها؛ 
فاإن���ه ُيخرج معه���ا – كذلك -  تل���ك �لرغبة �جلاحمة 
يف حتقيقها، وامل�ساعر املتوهجة التي كانت ترافق 

تلك الذكريات.
ل�ْس���َت �ساع���را، وال كاتًب���ا، وال مو�سيقًي���ا، وال 
بروفي�س���ورا، وال معلًما، وال... فجاأة من نف�سك! لي�ض 
ذلك حم�ض �سدفة! اأنت م���ا كنت عليه باالأم�ض، وال 
جدي���د، �سوى يف الق���درة على حتقي���ق حلم، رافقك 
اأ�سبح���ت �ساب���ا؛  الطفول���ة، واملراهق���ة، حت���ى  يف 
ميل���ك قر�ره، ويخت���ار م�ساره �ل���ذي يجعل من ذلك 

احلل���م يتج�سد على اأر�ض الواق���ع؛ فيمنحه االإ�سباع؛ 
�لعاطفي، و�لعقلي، ورمبا �جل�سدي �لالزم.

اإن اأك���رب االإخفاق���ات النف�سي���ة الت���ي يعي�سها 
الكبار منا اليوم؛ تعود اإلى ذلك احللم الذي مل ن�سمح 
له باخلروج، والذي كّبلناه؛ متعذرين بالظروف التي 
ال ت�سمح، والكثري الكثري من االأعذار التي ال تنتهي! 
غالبيتن���ا عاج���زة عن فت���ح نافذة قليلة م���ن ال�سوء 
لذلك احللم؛ ولكنه���ا – يف الوقت نف�سه - الغالبية 
املكتئبة، واملحتّجة دائما، واملت�سائمة على الدوام، 
والتي ال تعرف كيف ت�س���ري على الدرب، اأو الطريق 
ال�سحي���ح؛ الأنها – بب�ساطة – �سجنت حلمها داخلها، 

واأ�ساعت املفاتيح!.

“بياع الهوى
 راح فين؟”

حين أضعنا الُحلم... فشلنا!

نقطة أول السطر

َوْخـَزُة ُحب

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

 د. زهرة حرم

رجاء 
مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

يبدو اأن �سيفنا ه���ذا العام �سيكون 
اأ�س���د ق�سوة، فتقديرات خ���رباء االأر�ساد 
�جلوي���ة ت�سري �إل���ى �أن موجة �حل���ر �لتي 
ت�سهدها منطقة اخللي���ج االأ�سواأ منذ 14 
قرن���ا، وكثري م���ن البحريني���ن يعمدون 
اإلى مواجهة حرارة ال�سيف بالهروب اإلى 
مناطق اأكر برودة ع���رب رحالت �سياحية 
جمدول���ة م�سبق���ا لال�ستفادة م���ن مو�سم 

االإجازات. 
ويف هذه االأج���واء احلارقة، ال ميكننا 
يف  العام���الت  اأزم���ة  جت���دد  نن�س���ى  اأن 
ريا����ض االأطف���ال، والالت���ي ال اأم���ل لهن 
يف اال�ستمت���اع باإج���ازة �سيفي���ة، فجلهن 
يف اأرق مزم���ن ناجت ع���ن االنقطاع الكامل 
لدخوله���ن ملدة 3 �سه���ور فاأكر يف هذه 
الف���رة من كل عام، لي����ض هذا فح�سب، 
ب���ل اإن ال�س���واد االأعظ���م منه���ن م�سطر 
اإل���ى اال�ستدان���ة وحتم���ل اأعب���اء اإ�سافية 
ل�سداد ا�سراكات الهيئة العامة للتاأمن 
االجتماعي كاملة، ل�سمان ا�ستمرار نظام 
اإ����رصار  املعا����ض” يف ظ���ل  “ا�ستحق���اق 
اأ�سح���اب الرو�س���ات على ع���دم دفع اأية 
اأج���ور اأو مبال���غ اأو م�ستحق���ات ع���ن ذات 

الفرة. 
وزاد م���ن �سعوب���ة ه���ذا املو�س���م، 
توقف الرو�سات عن �سداد االأجور مبكرا، 
نظرا لبدء االأطف���ال ال�سغار التغيب منذ 
�سهر مايو تزامنا مع دخول �سهر رم�سان 
املب���ارك، وذل���ك رغ���م اأن بع����ض الدور 
طالب���ت اأولي���اء االأم���ور مب�ستحقات مايو 
كامل���ة بغ�ض النظ���ر عن حج���م احل�سور 

والغياب.
“ت�سيق لتفرج”... عبارة غر�ست يف 
تكويننا من���ذ ال�سغر حت���ى باتت واحدة 
م���ن اأهم قناعاتنا، وواق���ع حال املربيات 
واملدر�س���ات يف قط���اع ريا����ض االأطفال 
الي���وم يوؤكد ه���ذا “املنحن���ى الطبيعي” 
لالأم���ور، فلم يب���ق اأمامن���ا اإال القليل من 
الوق���ت عن م�رصوع واع���د اأعلن قبل فرة 
لدع���م اأج���ور العام���الت يف ه���ذا القطاع 
لت�سل حدوداً مقبولة، وكذلك تدريبهن، 

وباملنا�سبة فكثري منهن جامعيات.
وت�س���ري املعلوم���ات اإل���ى اأن قرابة 
2000 عامل���ة �سي�ستف���دن مبدئي���ا م���ن 
الربنامج ال���ذي من املفر�ض اأن ينطلق 
يف �سبتم���رب املقبل، وت�سرك يف تنفيذه 
ع���دة جه���ات ر�سمي���ة )املجل����ض االأعلى 
للم���راأة، �سندوق العمل “متكن”، وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، وزارة الربية 
والتعليم، جامعة البحرين(. ويف ختام هذا 
املقال الذي هدف لتذك���ري امل�سوؤولن 
وعام���ة النا�ض مبعان���اة العامالت يف هذا 
القط���اع، ال ميك���ن اأن نغف���ل ع���ن �سكر 
�ل�سخ�سية �لتي و�سعت ثقلها خلف هذ� 
الربنامج، ودفع���ت به و�سغطت لتذليل 
ما واجهه من عقبات، فاملحيطون بعملية 
بلورة امل�رصوع يتحدثون عن اأنه لوال دفع 
“�سيدة االإجناز” �سمو �ل�سيخة ح�سة بنت 
خليفة اآل خليف���ة، ع�سو املجل�ض االأعلى 

للمراأة، ملا اأب�رص هذا امل�رصوع النور.

عامالت الرياض... 
وسيدة اإلنجاز
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ك�س����ف املمث����ل امل�����ري اأحم����د ال�سقا ع����ن التح�س����ر مل�سل�سل 
اجلديد، �سيعر�ص يف مو�سم رم�سان 2019، وذلك عرب ح�سابه اخلا�ص 
عل����ى احد مواق����ع التوا�س����ل االجتماعي. وقال ان ه����ذا العمل �سيحمل 
توقي����ع املخرج حمم����د �سامي، ويتحدث ع����ن حروب ال�سعي����د والثاأر. 

اجلدير ذك����ره ان ال�سقا �سي�ستكمل ت�سوير فيلمه اجلديد الذي يحمل 
عن����وان “3 �سهور”، وهو فيلم اأك�سن ورومن�سي يحدث فيه الكثر من 
االم����ور املثرة لالهتمام، وتدور ق�سته عن زواج اأحمد ال�سقا من امراأة 

اأمركية، واجنابهما طفال، لتبداأ بعد ذلك االأحداث امل�سوقة.

مسافات

أفالم عيد الفطر تواجه مونديال روسيا

انطلق مو�سم عيد الفط���ر ال�سينمائي لتواجه االأفالم 
املعرو�س���ة مناف�سة �ر�س���ة مع مباري���ات مونديال كاأ�ص 
الع���امل ال���ذي يجت���ذب اجلمهور عل���ى املقاه���ي وداخل 
املجمع���ات التجارية من االأفالم ال�سينمائي���ة، اإال اأن ذلك 
مل مين���ع من جتاوز اإي���رادات االأفالم اخلم�س���ة املتناف�سة 
ه���ذا املو�سم يف ليلة العيد ما حققت���ه االأفالم املتناف�سة 
يف التوقي���ت نف�س���ه ليلة عي���د الفطر املا�س���ي 2017، 
حي���ث اقرتبت اإيرادات االأف���الم املعرو�سة هذا العام من 
مليون ون�سف املليون جني���ه، متجاوزة 1.4 مليون جنيه 
)1.478.051(، وت�سدره���ا فيلم “ح���رب كرموز” بطولة 
اأم���ر كرارة وحممود حميدة وم�سطفي خاطر حمققا 866 
األ���ف جنيه، ويلي���ه فيلم “ليلة هنا و����رور” بطولة حممد 
ع���ادل اإمام ويا�سمني �سربي حمقق���ا 333 األف جنيه، ثم 
فيلم “قلب اأمه” بطولة �سيكو وه�سام ماجد حمققا 217 

األف جنيه.
وحقق فيل���م “كارما” بطولة عم���رو �سعد وغادة عبد 
ال���رازق وزين���ة 59 األ���ف جنيه فق���ط، يف حني ج���اء فيلم 
“االأبل���ة طم طم” بطول���ة يا�سمني عب���د العزيز وبيومي 

فوؤاد يف املرتب���ة االأخرة حمققا 4500 جنيه فقط، وذلك 
بف���ارق يزيد على 200 األف جنيه لالأفالم املعرو�سة ليلة 
العي���د الفط���ر املا�سي يف 24 يوني���و، والتي حققت 1.2 
ملي���ون جنيه، ت�سدرها فيلم “ه���روب ا�سطراري” الأحمد 
ال�سقا وغادة عادل حمقق���ا يف اأول حفالته العام املا�سي 
732 األ���ف جني���ه، وحق���ق فيلم “جواب اعتق���ال” بطولة 
حمم���د رم�س���ان 146 األف جنيه، ث���م “االأ�سليني” بطولة 
ماجد الكدواين وخال���د ال�ساوي 137 األف جنيه، ثم فيلم 
“ت�سب���ح على خر” بطولة تامر ح�سن���ى 115 األف جنيه، 
و”عن���رت ابن ابن ابن �سداد” بطولة حممد هنيدي 90 األف 

جنيه.
ويف اأول اأيام العيد حقق���ت االأفالم املتناف�سة، اأم�ص 
االأول، على التوايل “حرب كرموز” 5.3 مليون جنيه، “ليلة 
هنا و����رور” 2.6 ملي���ون جنيه، “قلب اأم���ه” 1.1 مليون 
جني���ه، و”االأبلة طم طم” 848 األف جنيه، و”كارمن” 548 
األ���ف جنيه، يف حني حقق فيلم “على بابا” الذي يتوا�سل 
عر�سه منذ اأ�سابي���ع 3 اآالف جنيه، لتحقق االأفالم جمتمعة 

10.6 مليون جنيه.

الجزء الثاني من “الكنز” 
ُيطرح في “األضحى”

سارية السواس تحيي حفلتها األولى في البحرين

ق���رر �سناع اجلزء الثاين من فيلم “الكنز” طرحه يف �ساالت ال�سينما خالل مو�سم 
عي���د االأ�سحى املقبل، وذل���ك بعدما كان مر�سحا بقوة للعر����ص يف عيد الفطر، لكن 
مت تاأجيله حل���ني االنتهاء من التفا�سيل اخلا�سة بالدعاية وحجز ال�سينما مع املوزع، 

واأي�سا االبتعاد عن كاأ�ص العامل الذي يتزامن مع مو�سم عيد الفطر.
ول يف حكايات حت�س�سبوت يف الع�ر  ويوا�سل اجلزء الثاين ما انتهى اإليه اجلزء االأ
الفرعوين، وعلي الزيبق خالل الع�ر العثماين، وب�ر الكتاتني رئي�ص القلم ال�سيا�سي 

الذي يواجه حتديات جديدة يف العمل واحلب.

اأحي���ت الفنانة العربية �سارية ال�سوا�ص حفلتها 
االأول���ى يف البحرين، �سمن احتف���االت البالد بالعيد 
بفن���دق اخللي���ج باال�س���رتاك م���ع النج���م البحريني 
عب���داهلل باق���ر ال���ذي ق���دم جمموع���ة م���ن االأغ���اين 
البحرينية واخلليجية الرائعة، مع اإيقاعات الدي.جيه 

البحرين���ي الفن���ان حممد الريا�ص بح�س���ور كبر من 
ع�ساق النجمة واالأغاين يف البحرين.

يذكر اأن الفنانة �سارية ال�سوا�ص اأكدت اأن فكرة 
التمثي���ل بعي���دة، اإذ اإنها ح���ددت م�سارها كمطربة، 
كما اأنه���ا تدرك مقامها الفني جيدا و�سعيدة برفقة 
الغن���اء واالأحل���ان. عد�س���ة الزميل ر�س���ول احلجري 

ح�رت احلفلة وكانت هذه ال�سور...
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“ ليلة هنا وسرور’’ للنجم محمد إمام في سينمات البحرين

فستان حال الترك... 
جامعة الحسن الثاني تختار قصائد وقصص بحرينية كنماذج إبداعيةهل يناسب عمرها؟

للشاعر علي عـبداهلل خليفة والكاتب إبراهيم سـند

ب���داأ عر�س فيل���م “ ليلة هنا و����رور’’ م���ن اأول اأيام عيد 
الفط���ر يف البحري���ن، ويق���وم ببطولت���ه النجم���ان حمم���د اإمام 
ويا�شمني �ش���ري اإلى جانب نخب���ة من الوج���وه ال�شينمائية، 
بقاع���ات ميغاراما ب���كل من مدينة ال���دار البي�ش���اء، مراك�س، 

طنجة وفا�س.
ويف اإط���ار من االأك�شن الكوميدي يج�شد الفنان حممد اإمام 
دور �شابط خماب���رات م�ري، يتنك���ر يف �شخ�شية رجل اأعمال 
ُيدع���ى “����رور” يقع يف حب فت���اة ُتدعى “هن���ا”، اأثناء توليه 
مهمة خطرية تتورط فيها اإحدى الع�صابات الإجرامية الكبرية.
ويحم���ل الفيلم توقيع املخرج ح�ش���ني املنباوي، وتاأليف 
م�شطفى �شق���ر، حممد عز الدين، كرمي يو�شف، واإنتاج �ركة 
�شيرنج���ي للمنتج تامر مر�شي، مب�شارك���ة نخبة من اأملع جنوم 
م����ر والعامل العرب���ي، حممد ع���ادل اإمام، يا�شم���ني �شري، 
ف���اروق الفي�شاوي، بيومي فوؤاد، رح���اب اجلمل، حممد �شالم، 
واأحم���د فهمي، والبط���ل االأوملبي يف ريا�ش���ة امل�شارعة كرم 

جابر.

أحداث

رمب���ا هناك تطورات عملية وتبدو على 
م�شارف تغريات يف العمل

علي���ك اأن ت�شتم���ع الإلهامات���ك، لك���ن 
تعتمد على ما ت�شمعه للكلمات

يجب اأن تبدي اعرتاف���ك باجلميل واأن 
تفكر يف كيفية رده

رمب���ا علي���ك اأن ت�شكب امل���اء على نار 
بع�س االرتباكات املنزلية

تهداأ االأحداث وي�شعف االإيقاع، عليك 
اأن ت�شتعد ب�رعة االأحداث

رمب���ا مي���ر �رشي���كك ببع����ض ال�صغوط 
فعليك اأن حتتويه بحنانك

الي���وم قليل ال�شر م���ع من ال يفهمك 
�رشيعاً خ�صو�صا يف البيت

الي���وم منا�ش���ب للتخطي���ط اأك���ر من 
التنفيذ يف العمل والبيت

 هن���اك تنب���وؤ بقدوم ف���رة اختب���ار مهمة، 
فتعامل معها بتفاوؤل وثق يف اإمكاناتك

عل���ى  �صعي���دة  واأخب���ار  دع���م  هن���اك 
امل�شتوى العملي وال تن�َس من حتب

ت�شع���ر بالرغبة يف احل���رب ملا توؤمن به 
وت�شارع هذه الرغبة

ت�شتطيع اأن تدم���ج العمل واال�شتمتاع 
باحلياة هذا االأ�شبوع

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

اخت���ارت الفنان���ة ال�صاب���ة البحريني���ة حال ال���رك اإطاللة 
�صبابية مميزة لتم�صية عيد الفطر مع والدتها واإخوتها.

وانت����ر على مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي جمموعة من 
ال�ص���ور لل�صابة مع والدتها واأ�صقائها خالل احتفالهم بالعيد 
املب���ارك، واختارت ف�صتاًنا ق�صرًيا من اللون الأبي�ض املخرم 
و “مزرك����س” بالزه���ور امللون���ة، واأكمل���ت اإطاللتها مبكياج 

هادئ وت�ريحة �شعر ناعمة.
اأث���ار الف�شتان الق�شري �شجة كبرية بني متابعيها الذين 
انق�شم���ت تعليقاتهم بني من عررّ عن جمالها وذوقها العايل 
يف اختي���ار املالب�ض معتربين اأنه يليق ب���ه وبعمرها، يف حني 
راأى البع����ض الآخر اأنه ق�صري ومك�ص���وف ال�صدر، ول ينا�صب 

عمرها ال�شغري.
وكانت ال�شاب���ة قد هناأت جمهوره���ا بالعيد املبارك من 
خالل ن�رش �صورة لها على �صفحتها على تطبيق “ان�شتغرام”، 

كتبت عليها: “عيدكم مبارك”.

20 يونيو
1837

امل��ل��ك��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا 
اململكة  حكم  تتولى 

املتحدة.

1877
األ��ك�����ش��ن��در غ��راه��ام 
�شبكة  اأول  ينجز  بيل 
ال��ع��امل  يف  ه��ات��ف��ي��ة 
هاميلتون  مدينة  يف 

بكندا.

1944
م��ع��رك��ة بحر  ان��ت��ه��اء 
�شاحق  بن�ر  الفلبني 
االأم��ري��ك��ي��ة  للبحرية 
احل�����رب  يف  وذل�������ك 

العاملية الثانية.

1960
ا�شتقالل  عن  االإع��الن 

مايل وال�شنغال.

1963
رب��������ط ال������والي������ات 
امل���ت���ح���دة واالحت�����اد 
ال�����ش��وف��ي��ت��ي ب��خ��ط 
ه��ات��ف ���ص��اخ��ن خ��الل 

احلرب الباردة.

1991
اختيار برلني عا�صمة 
الأمل���ان���ي���ا امل���وح���دة 
ت�شويت  بعد  وذل��ك 
برملاين كانت نتيجته 
مقابل   336 موافقة 
321 �شوت معار�س.

1994
تفجري  عملية  وق���وع 
االإم��ام علي  يف �ريح 
الر�شا مبدينة م�شهد 
االإيرانية ما اأ�شفر عن 
مقتل 25 زائراً وجرح 

املئات.

يف ب���ادرة ثقافي���ة واأكادميي���ة مهمة، 
اأقدم���ت جامعة احل�شن الث���اين بالبي�شاء - 
كلي���ة الآداب والعل���وم الإن�صانية بنم�صيك، 
باختيار ن�صو����ض اأدبي���ة واإبداعية لل�صاعر 
عل���ي عبداهلل خليفة وللكاتب اإبراهيم �صند 
املتخ�ش����س يف الكتابة لالأطف���ال كنماذج 
لطلبة املاج�شتري، وه���ي املرة االأولى التي 
يتم فيها الت�شدي لدرا�شة اأدب الطفل يف 

اجلامعة.
وتاأتي ه���ذه املب���ادرة لت�شجيع طالب 
البح���وث  ب�شعب���ة  امللتحق���ني  اجلامع���ة 
والدرا�ش���ات العلمي���ة ولتو�شي���ع جم���االت 
البح���ث الأكادمي���ي، وتفعي���ل دور ال�رشاكة 
املجتمعية بني اجلامعة وبقية املوؤ�ش�شات 
الر�شمية واالأهلي���ة والكتَّاب واملبدعني يف 

خمتلف اأرجاء الوطن العربي.
وج���اءت ه���ذه املب���ادرة م���ن اأ�شت���اذة 
النق���د وال���رتاث بجامع���ة احل�ش���ن الث���اين 
ورئي�ش���ة ق�شم ال���رتاث باجلامع���ة �شعيدة 
عزيزي، وخالل م�صريته���ا اجلامعية اأ�رشفت 
عزي���زي على اإجن���از عدد كبري م���ن ر�شائل 
الدكتوراة واملاج�شت���ري يف الرتاث ال�شعبي 
واملخطوطات للطالب الذي���ن ينتمون اإلى 

دول عربية عدة.
وبه���ذا ال�ش���دد حتدث���ت عزي���زي عن 
اأهمي���ة البح���ث كونه ي�صجل اآخ���ر ما تو�صل 
اإلي���ه الفكر االإن�شاين يف مي���دان اأو مو�شوع 
ما، ويعالج م�صكلة وي�ص���ع لها حلوًل �صواء 

كان���ت ثقافي���ة اأو اجتماعي���ة، كم���ا ي�شاعد 
على تطوير الق���درات البحثي���ة واالإبداعية 
لدى الطلبة ويزيد م���ن امل�شتوى االإدراكي 
لديه���م، مما يوؤهله���م لكي ي�صبح���وا اأكرث 
وعًي���ا ون�صًج���ا يف تعامله���م م���ع البح���وث 
والدرا�شات العلمي���ة املطلوب اإعدادها يف 

امل�شتقبل.
واأ�شف���ر هذا اجله���د عن حتفي���ز طلبة 
الدرا�ش���ات  يف  االإج���ازة  لني���ل  اجلامع���ة 
االأ�شا�شي���ة �شمن م�شلك اللغ���ة العربية، اإذ 
قدم���وا بحوثه���م العلمية املخت�ش���ة بتلك 
املنه���ج  با�شتخ���دام  االأدبي���ة  الن�شو����س 

العلمي القائم على التحليل والتطبيق. 
وتعامل���وا مبنتهى الدقة واملو�شوعية 
يف درا�شته���م للتجرب���ة ال�شعري���ة لل�شاع���ر 

علي عب���داهلل خليف���ة، باعتب���اره اأح���د اأهم 
�شعراء الوطن العربي وله ب�شمة وا�شحة يف 
تطوير وحتديث الق�صائد املكتوبة باللغة 
الف�شحى واللهجة العامية، و�شكلت جتربته 
الأدبية الرائدة حافًزا ودافًعا معنوًيا للطلبة 
الدار�ش���ني؛ لك���ي ينهل���وا منه���ا ويقدموا 

اأف�شل الدرا�شات العلمية. 
اأم���ا عن �شبب الرتكيز عل���ى مادة اأدب 
الطفل يف ه���ذا الف�ش���ل الدرا�شي، فتعلق 
ال���روة  الطف���ل ه���و  “اإن  عزي���زي قائل���ة 
االأ�شا�س لالأم���م، ومن ثم فاإن تنمية القدرة 
اخلالق���ة لهذه الفئ���ة املبدع���ة ت�شبح هي 
اله���دف االأ�شم���ى الأي تثقيف اإذا م���ا اأردنا 
للمجتمع اأن ينه����س، والكتَّاب واملبدعون 
يف وطننا العرب���ي ركائز اأ�شا����س و�رورية 

الأي جمتمع متقدم، فه���م ينتجون املعرفة 
االإن�شاني���ة ويطوعونه���ا للتطبيق، ولديهم 
الق���درة الدافع���ة نح���و تق���دم االأوطان مبا 
يقدمون���ه من نت���اج فكري واأدب���ي لالأجيال 
ال�صاع���دة. ولهذا ال�صب���ب مت اختيار كاتب 
الأطفال املع���روف اإبراهيم �صند من مملكة 
البحرين؛ تقديًرا لتجربته املتميزة يف اأدب 
الطف���ل، وملا قدمه من نت���اج اأدبي وفكري 
ه���ادف من خ���الل كتبه وق�ص�ص���ه املعربة 
الت���ي الم�شت م�شاع���ر واأحا�شي�س االأطفال، 
واأيقظ���ت لديه���م ملك���ة الت���ذوق اجلمايل 

والفكري”.
من هذا املنطلق ت�شيف عزيزي قائلة 
“اأود اأن اأ�شري اإلى اأحد البحوث املهمة التي 
مت يف هذا الف�شل الدرا�شي وهو “البعد  ُقدِّ
الرتب���وي والرم���زي يف ق�ش����س االأطفال - 
اإبراهي���م �صند منوذًجا”، م���ن اإجناز الطالبة 
املتميزة ن�صرية عراق���ي. ونال هذا البحث 
درج���ة متقدم���ة ملا احتواه من م���ادة علمية 
واأ�شلوب منهجي رائد يف الر�شد والتحليل.

وع���ن التطلع���ات امل�شتقبلي���ة عرت 
عزيزي قائلة “هن���اك م�شاريع بحثية مقبلة 
�شوف ت�شمل كتَّاب و�شع���راء ومبدعني من 
اخللي���ج العربي، وياأتي ذل���ك االهتمام من 
باب التن�شيق بني اجلامعة وهوؤالء الكتَّاب؛ 
لتحقي���ق غاي���ات علمي���ة وثقافي���ة تع���ود 
بالنف���ع والفائدة على جمي���ع االأطراف ذات 

العالقة امل�شرتكة”.

• علي ع�بداهلل خليفة	 • •اإبراهيم �ش�ند	 �ش�عيدة ع�زيزي 	
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“إكزوتك للسيارات” تمدد عروضها الترويجية

“جيبك” تقيم احتفاال عائليا بمناسبة عيد الفطر

اأعلنت �رشكة “اكزوتك لل�شيارات” عن متديد 
عرو�شه����ا الرتويجية القيمة التي بداأتها يف جميع 
فروعها باملح����رق والرفاع ومنطق����ة البحري حيث 
مقره����ا الرئي�����س اجلدي����د، وذلك م����ع بداية �شهر 
رم�ش����ان املب����ارك، وقال����ت اإنها ر�ش����دت جوائز 
وهداي����ا قيمة عرب �شحوبات فوري����ة اأجريت طيلة 

ال�شهر الف�شيل.
وق����ال مال����ك ال�رشك����ة ورئي�شه����ا التنفي����ذي 
نبي����ل اأم����ن اإن العديد م����ن عمالئها ف����ازوا خالل 
�شهر رم�ش����ان املبارك بجوائ����ز مالية وعينية من 
اأجه����زة هوات����ف واأجهزة اإلكرتوني����ة وتذاكر �شفر 
و�ش����داد جزء من قر�س ال�شي����ارة، و�شحوبات على 
�شيارت����ن، واج����ري ال�شح����ب عل����ى االأول����ى منها 
وف����ازت بها فاطمة �شلمان وبقي����ت �شيارة اأخرى 

�شيجرى ال�شحب عليها يف االأيام املقبلة.
واأ�شاف اأمن اأن متديد اكزوتك لهذا العر�س 
الرتويج����ي املمي����ز يه����دف الإتاحة الفر�ش����ة اأمام 

عمالئن����ا لال�شتف����ادة من هذا العر�����س الرتويجي 
املمي����ز ال����ذي وبع����ون اهلل وبجدي����ة وع����زم اإدارة 
ال�رشكة حظي باإقبال ممت����از ملا به من م�شداقية، 

وهذا اأمر �شيظل مو�شع اعتزازنا دوماً”.
واأردف “ولهذا فاإننا يف اكزوتك نحر�س على 

توف����ري كل اخلي����ارات والت�شهي����الت واخلدم����ات 
لعمالئن����ا مع �شم����ان ال�رشعة يف اإجن����از كل معاملة 

�رشاء”.
اأم����ن اعت����زازه بالتع����اون الوثي����ق  واأب����دى 
م����ع وكالء ال�شي����ارات خ�شو�ش����ا ع����رب توفري كل 

ال�شمان����ات لعم����الء اكزوت����ك، م�شي����دا بالتعاون 
مع �رشك����ة البحري����ن للت�شهيالت لتوف����ري خدمات 

التمويل والتاأمن لعمالء اكزوتك.
وف����ى خت����ام ت�رشيح����ه ع����رب نبيل اأم����ن عن 
اعتزازه بال�شمعة الطيبة التي حتظى بها اكزوتك 

لل�شي����ارات خا�شة من قب����ل عمالئها واملتعاملن 
معه����ا وم����ن �رشكائه����ا التجارين، وق����ال اإن ذلك 
و�ش����ام نفتخر به، وهو ح�شيل����ة جهد طيب بذلته 
ال�رشكة م����ن جهاز اإداري ووظيف����ي لتوفري كل ما 
يتطلع اإليه عم����الء ال�رشكة من ت�شهيالت وخيارات 
وخدمات مما جعل اكزوت����ك ا�شماً موثوقاً يف عامل 

بيع ال�شيارات.

مبنا�شبة عي����د الفطر املبارك، 
نظمت جلن����ة االأن�شط����ة االجتماعية 
ل�شناع����ة  اخللي����ج  �رشك����ة  يف 
البرتوكيماوي����ات احتف����االً عائلي����اً 
ملوظفي ال�رشك����ة وعائالتهم وذلك 
يف ثال����ث اأي����ام العي����د مبق����ر نادي 
ال�رشكة، حي����ث �شهد احلفل العديد 
الفقرات املمتعة وامل�شابقات  من 
الت����ي غلب����ت عليه����ا اأج����واء املرح 
وال�شعادة بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.
وبه����ذه املنا�شب����ة، اأكد رئي�س 
اأن  ال�رشك����ة عبدالرحم����ن جواه����ري 
تنظي����م مثل ه����ذه الفعالي����ة ياأتي 
�شمن حر�س ال�رشكة على توفري جو 
اأ�رشي بهيج بن العاملن واأبنائهم 
تاأكيداً ل����روح العائلة الواحدة التي 

تتميز بها ال�رشكة.
كما اأ�شاد جواهري بالرتتيبات 
الرائع����ة للحفل ال����ذي اعتربه نقلة 
نوعي����ة يف التنظي����م، منوهاً بجهود 

االأن�شط����ة  واأع�ش����اء جلن����ة  رئي�����س 
االجتماعي����ة وجمي����ع م����ن �شاهم يف 
تنظيم هذا االحتفال املميز والذي 
من �شاأنه اأن يدخ����ل الفرح وال�رشور 
يف نفو�����س اأبن����اء العاملن يف هذه 

املنا�شبة ال�شعيدة.
واأع����رب احل�ش����ور ع����ن جزي����ل 
ال�رشكة  الإدارة  واأمتنانه����م  �شكرهم 
الت����ي حتر�����س يف كل ع����ام عل����ى 
الت����ي  االحتف����االت  ه����ذه  تنظي����م 

ت�شيع اأجواء البهجة بن املوظفن 
جتدي����د  يف  وت�شاه����م  وعائالته����م 
الن�ش����اط وبعث احليوي����ة من جديد 
يف نفو�����س العاملن لب����ذل املزيد 

من العطاء يف العمل.

“كانو لتقنية المعلومات” تحصد لقب 
أفضل شريك لـ “ترند مايكرو”

 ماكالرين تكشف المزيد عن طرازها 
Goodwood الجديد قبل مهرجان

ح�شلت �رشكة كان���و لتقنية املعلومات، 
ال�رشك���ة الرائدة يف جمال تقنية املعلومات يف 
مملك���ة البحرين على لقب اأف�شل �رشيك لعام 
 Trend Micro 2017 ل�رشكة ترند مايكرو
Inc العاملي���ة املتخ�ش�ش���ة يف تقدمي حلول 
يف جمايل اأم���ن بيان���ات املوؤ�ش�ش���ات واالأمن 

ال�شيرباين. 
 Trend Micro Inc رشكة ترند مايكرو�
هي �رشكة يابانية متعددة اجلن�شيات خمت�شة 
يف جمايل االأمن والدفاع ال�شيرباين. ن�شاأت يف 
لو����س اأجنلو�س، كاليفورني���ا ويقع مقرها يف 
العا�شمة اليابانية طوكيو بينما يتواجد مركز 
االأبحاث اخلا�شة بها يف تايبيه، تايوان. تتوزع 
مقراته���ا االقليمية يف قارات اآ�شي���ا، اأوروربا 
واالأمريكيت���ن، ويف عام 2010 �ُشنفت �رشكة 
كانو لتقنية املعلومات ك�رشيك ذهبي ل�رشكة 
ترن���د مايك���رو Trend Micro Inc حي���ث 
مكنتها هذه ال�رشاكة من توفري خدمات عالية 
امل�شتوى للعديد من املوؤ�ش�شات يف اململكة. 
وتع���رب ه���ذه اجلائزة ع���ن تقدي���ر ترند 
مايك���رو Trend Micro Inc ل�رشكائه���ا يف 
منطق���ة اخلليج الذين �شاهم���وا ب�شكل فّعال 
بتوف���ري خدماتها عالي���ة اجل���ودة للعمالء يف 
املنطق���ة.  ت�شلم اجلائزة م�شوؤولون من �رشكة 
كان���و لتقنية املعلومات يف قم���ة �رشكاء ترند 

مايكرو Trend Micro Inc اخلا�شة والتي 
ح�رشه���ا جمموعة من رج���ال االأعمال، تنفيذي 
املبيع���ات، ال���وكالء االإقليم���ن واأخ�شائ���ي 

تكامل النظم من دول اخلليج االأخرى.
وتعليق���اً على ه���ذه املنا�شبة عرب ع�شو 
جمل����س االإدارة يف �رشكة اإبراهي���م خليل كانو 
وليد كانو، ع���ن امتنانه العميق ال�شتالم هذه 
اجلائ���زة ونّوه باأهميتها قائ���اًل: “يعترب االأمن 
ال�شيرباين من اأكرث املوا�شيع اأهميًة يف ع�رشنا 
احل���ايل وذلك الأنه يلع���ب دوراً حيوياً بتوفري 
احلماي���ة الالزم���ة لبيانات االأف���راد وال�رشكات 
من املخاط���ر والتهديدات ال�شيربانية. ونحن 
 Trend فخورون للغاية لك���ون ترند مايكرو
Micro Inc اإح���دى �رشكائنا وبح�شولنا على 
هذه اجلائزة التقديرية التي تكرم جمهوداتنا 

والتزامنا العايل جتاه هذه ال�رشاكة”. 
م���ن جانب���ه، ق���ال املدي���ر الع���ام ل�رشكة 
كان���و لتقني���ة املعلومات رامغوب���ال مينون: 
“ عملن���ا يف �رشك���ة كانو لتقني���ة املعلومات 
ط���وال ال�شن���وات املا�شية بكل ج���د للحفاظ 
على مكانتنا كمزود حلول اأمنية موثوق به يف 
القط���اع الرقمي. وتعترب هذه اجلائزة تكرمياً 
خا�شاً لفري���ق الدعم من �رشك���ة كانو لتقنية 
املعلوم���ات وذل���ك ل�شعيهم الدائ���م لتزويد 

عمالئنا باأف�شل اخلدمات التقنية”.

انطالقا من حرصها على نشر روح العطاء

“VIVA” تختتم بنجاح مبادراتها الخيرية الرمضانية
م����ن روح العط����اء  انطالق����اً 
ال����ذي يتميز ب����ه ال�شهر الكرمي، 
اإطار برناجمه����ا للم�شوؤولية  ويف 
ج�ش����ور،   VIVA االجتماعي����ة، 
البحري����ن   VIVA ب����ادرت 
باأن�شط����ة خريي����ة خمتلف����ة حول 
اململك����ة ت�ش����ب يف خدمة ذوي 
الدخ����ل املح����دود وتنمي����ة حب 
العمل التطوع����ي وروح التعاون 

والتكافل االجتماعي.
�شه����دت  ختامه����ا،  ويف 
“اإفطار �شائم” بتنظيم  فعالية 
 150 اأكرث من  VIVA م�شاركة 
متط����وع م����ن موظف����ي ال�رشك����ة 
واملجتم����ع، حيث مت توزيع اأكرث 
يف  اإفط����ار  وجب����ة   10000 م����ن 
مناط����ق خمتلف����ة باالإ�شافة الى 
املخيم����ات املخ�ش�ش����ة ل�شك����ن 
العم����ال، وبذلك و�ش����ل جمموع 
املب����ادرة  م����ن  امل�شتفيدي����ن 
اخلريي����ة من����ذ انطالقه����ا قبل 5 
70000 �شخ�س.  �شنوات حوايل 
باالإ�شاف����ة اإلى ذل����ك، مت توزيع 
عل����ى  حتت����وي  غذائي����ة  ط����رود 
االأ�شا�شيات للعائالت املحتاجة، 
وتوزيع عبوات مياه يف امل�شاجد 

خالل اأوقات �شالة الرتاويح.

وم����ن خ����الل جمعي����ة حف����ظ 
للتربع����ات  اخلريي����ة  النعم����ة 
الغذائية والداعمن الرئي�شين 
لها، �شاهم����ت VIVA البحرين 
م����ن  وجب����ة   15000 بتعلي����ب 
الفائ�س م����ن التجمعات الكبرية 
واإع����ادة  واملطاع����م  والفن����ادق 
تقدميه����ا لالأ�رش املتعففة وذوي 
مناط����ق  يف  املح����دود  الدخ����ل 

خمتلفة يف اململكة.

اأ�شبح����ت �شي����ارة ماكالري����ن اجلديدة 
التالي����ة عل����ى بع����د اأ�شبوع����ن فق����ط من 
ظهورها العام ع����رب االإنرتنت للمرة االأولى 
يف مهرج����ان Goodwood لل�رشعة 2018 
يف اململكة املتحدة. وللحفاظ على م�شتوى 
الت�شوي����ق العامل����ي، ن�����رشت ال�رشكة �شورة 
ثاني����ة مثرية لالهتمام ظه����ر فيها زوج من 
الع����وادم العليا رائع����ة الت�شمي����م. وياأتي 
ذل����ك بعد اإ�ش����دار �شورة جزئي����ة االأ�شبوع 
املا�شي للجه����ة اخللفية الدراماتيكية من 
ال�شي����ارة. و�شت�شارك ال�شي����ارة على م�شار 
ال�شه����ري   Goodwood Hill Climb

للم����رة االأول����ى ي����وم اخلمي�����س 12 يولي����و 
املقبل؛ و�شيك����ون الطراز اخلام�س امُلعلن 
 Track عن����ه يف اإطار خطة اأعمال ماكالرين
22.  و�شت�شتفيد ال�شيارة اجلديدة من قوة 
معززة، ووزن خمف�����س، وديناميكا هوائية 
حم�شن����ة ف�ش����الً ع����ن امل�شارك����ة املح�شنة 
لل�شائق؛ و�شتتاأل����ق بديناميكيات متميزة 
ترك����ز عل����ى امل�ش����ار. وكما هي احل����ال مع 
�شيارة ماكالري����ن Senna، اأحدث النماذج 
الت����ي ك�شفت عنها ال�رشك����ة التي تتخذ من 
ووكينج مقراً له����ا، �شيكون اإنتاج النموذج 

اجلديد حمدوداً.

• نبيل اأمن	
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استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة  رئي��س وأعضاء مجلس إدارة 
نادي الحالة وذلك مبكتب س��موه يف 

أم الحصم.
وي��أيت ه��ذا اللق��اء ضمن سياس��ة 
التواصل املس��تمر بني س��مو الشيخ 
عيىس ب��ن عيل آل خليف��ة واألندية 
الوطنية وذلك يف إطار اهتامم سموه 
الكب��ر يف دعم ومس��اندة األندية يف 
سبيل تطوير لعبة كرة السلة يف هذه 

األندية.

وبحث سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة مع رئيس نادي الحالة جاس��م 
رش��دان أبرز املواضيع ذات االهتامم 

املشرتك.
كام أطلع سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة عىل آخر استعدادات لعبة 
كرة الس��لة بنادي الحالة اس��تعدادا 

ملنافسات املوسم املقبل.
وأثنى سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة عىل الدور الذي يلعبه مجلس 
إدارة نادي الحال��ة برعاية  لعبة كرة 
الس��لة بالنادي ومنحها مساحة كبرة 

من االهت��امم والدعم، متمنيا للنادي 
التوفيق والسداد يف مختلف األلعاب 

الرياضية.
م��ن جانبه، مثن رئيس ن��ادي الحالة 
جاس��م رش��دان  الدع��م الالمحدود 
املقدم من رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليف��ة ، مؤك��دا أن اللعبة 
حققت قفزات نوعية يف عهد س��موه 
يف العامني املاضي��ني، وهذا يدل عىل 
الكف��اءة العالي��ة التي يتمت��ع فيها 

سموه.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل مجلس إدارة نادي الحالة
أم الحصم        اتحاد السلة

جانب من اللقاء

البسيتين يضم سلمان 
المقهوي

البحار وإدريس يديران بطولة 
آسيا لألندية لكرة الصاالت

 نضال إسماعيل يدرس 
عدًدا من العروض

نجح نادي البسيتني 
يف ضم الالعب 
الشاب سلامن 

املقهوي؛ ليمثل 
صفوف الفريق 

األول لكرة القدم 
خالل املوسم 

الريايض املقبل 
.2019 - 2018
وجرت مراسم 

توقيع العقد يف 
مقر نادي البسيتني 

بحضور مدير 
الفريق األول محمد 

صقر. وأمىض سلامن املقهوي عقده مع ناديه الجديد والذي 
سيستمر ملوسم واحد.

ويلعب سلامن املقهوي يف مركز املدافع األيرس، وسبق له أن 
مثل عددا من األندية املحلية، ومنها الرفاع الرشقي الذي مثله 

يف الفئات العمرية.
ويعترب املقهوي إضافة جيدة لفريق البسيتني يف دوري الدرجة 

الثانية خالل املوسم الريايض الجديد، إذ يتمتع الالعب 
بإمكانات جيدة، كام أنه شارك حديثا يف دورة سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة الرمضانية الرابعة لأللعاب الرياضية 
“نارص 11”، إذ لعب مع فريق صقور البحرين.

اتحاد الكرة- املركز 
اإلعالمي: يشارك الحكامن 

الدوليان لكرة الصاالت 
حسني البحار وأسامة 

إدريس يف إدارة مباريات 
بطولة آسيا لألندية لكرة 

الصاالت 2018.
وكلف االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم الحكمني 
الدوليني حسني البحار 

وأسامة إدريس للمشاركة 
يف إدارة مباريات البطولة 
التي ستقام يف إندونيسيا 

يف الفرتة 1 وحتى 12 أغسطس املقبل.
وجاء اختيار البحار وإدريس ضمن قامئة من الحكام اآلسيويني الذين 

تم اختيارهم للبطولة وبلغ عددهم 18 حكام، حيث يعترب االثنان 
ضمن قامئة النخبة اآلسيوية لحكام الصاالت للعام 2018.

وسبق للبحار وإدريس أن شاركا يف إدارة العديد من البطوالت عىل 
جميع املستويات؛ نظرا لتميزهام الكبر يف لعبة كرة الصاالت.

ويأيت التكليف تأكيدا عىل املكانة املرموقة للتحكيم البحريني عىل 
جميع األصعدة، خصوصا مع ما تتمتع به الصافرة البحرينية من ثقة 

كبرة لدى املسؤولني يف االتحادات القارية والدولية.
وإىل جانب 18 حكام تم اختيارهم إلدارة مباريات البطولة، فإنها 

ستشهد أيضا تواجد 4 مراقبني للمباريات، إضافة إىل 4 مقيمني 
للحكام، عالوة عىل مدرب اللياقة البدنية للحكام.

أكد املدافع األيرس نضال 
إسامعيل تلقيه عرضا جادا 
من قبل أحد أندية الدرجة 
الثانية لكرة القدم للموسم 

الريايض املقبل 2018 - 
.2019

وأشار نضال إسامعيل 
ل�”البالد سبورت” إىل أنه 

دخل يف مفاوضات رسمية 
وجادة مع النادي املعني 

عرب اجتامع جمعه مع 
املسؤولني عن جهاز الكرة، 
فيام مل يحسم قراره حتى 

اآلن بخصوص وجهته يف املوسم الجديد، خاصة مع رغبته يف 
التأين قبل االختيار بوجود مفاوضات من قبل أندية أخرى عرب 

الصيغة الشفوية.
وكان نضال إسامعيل قد انضم لصفوف نادي الشباب يف 
املوسم املايض 2017 - 2018، لكنه مل يلعب مع الفريق 

املاروين؛ بسبب اإلصابة التي لحقت به، قبل أن يتم فسخ 
العقد بني الطرفني.

يشار إىل أن نضال إسامعيل سبق له اللعب يف عدد من 
األندية املحلية، وكانت بدايته مع نادي االتفاق، قبل أن ينتقل 

إىل متثيل نادي الرفاع، كام مثل النادي األهيل أيضا يف بعض 
املواسم.

أسامة إدريس وحسين البحار
نضال إسماعيل

المقهوي مع محمد صقر بعد توقيع العقد

قامت مجموعة من الالعبني القدامى 
يف نادي النعيم بتنظيم التجمع األول 

لنجوم نادي النعيم برعاية صاحب 
مقاوالت التيتون الوجيه ريض التيتون، 

وبرعاية نظارات عامر.
وكان التجمع أشبه باملهرجان، إذ 
حرض فيه أكرث من 70 العبا قدميا 

لعبوا لنادي النعيم تم توزيعهم يف 5 

فرق وتم لعب 6 مباريات استعراضية 
مدة الشوط الواحد فيها 7 دقائق؛ 

لالستفادة من أكرب عدد من املباريات.
وحرض العبون من كل األجيال وكل 

األعامر التي واكبت نادي النعيم 
آنذاك أمثال عيىس عبدالوهاب 

ورياض القالف ويارس الوطني ومحمد 
رجب ومظفر الوطني وعبدالوهاب 

عيل وعقيل نصيف وحمزة الجفري 
ومهدي رشار وعباس مال الله 

وغرهم. كام تم لعب مباراة كبار 
النجوم لالعبني الكبار من جيل 

السبعينات والثامنينات أمثال عباس 
السالطنة وعبدالواحد اإلسكايف وأمني 

الوطني وناجي خميس وصادق 
الغرسة وإبراهيم الشيخ وغرهم.

وشهدت املباراة وجود عدد كبر من 
املدربني واإلداريني لنادي النعيم، كام 

حرض جمهور غفر إىل صالة نادي 
الشباب ملتابعة نجوم نادي النعيم 

وإعادة رشيط الذكريات. 
ويف نهاية التجمع تم تكريم عوائل 

من توفاهم األجل من املنتمني لنادي 
النعيم من العبني وإداريني؛ وقفة 

وفاء وعرفان لهم والوقوف دقيقة 
حداد عىل أرواحهم ،كام تم تكريم 
األب الروحي وصاحب الفضل عىل 
جميع العبي النعيم الكابنت املريب 
عباس السالطنة؛ لخدماته وفضله 
عىل كل العبي نادي النعيم الذين 

دربهم وعلمهم أساسات كرة اليد منذ 
الصغر.

جانب من الفعالية 

نج��وم ن��ادي النعي��م ينظم��ون تجمعه��م األول
البالد سبورت

البالد سبورت:أحمد مهدي:



تواصل اللجنة املنظمة العليا لدوري 
خالد بن حمد لك��رة قدم الصاالت 
الس��ادس تحضرياتها اإلعدادية قبل 
انط��اق املنافس��ات تح��ت رعاية 
املجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
األع��ى للش��باب والرياض��ة رئيس 
القوى  البحريني أللع��اب  االتح��اد 
البحريني  الرئيس الفخري لاتح��اد 
لرياضة ذوي العزمية س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة، والذي 
يقام بتنظيم من قبل وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة بالرشاك��ة مع 
املكت��ب اإلعام��ي لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة، وتحت 
وسينطلق  #ملتقى_األجيال  ش��عار 
يوم األح��د 24 يونيو الجاري وحتى 
9 أغس��طس املقبل، حيث يأيت هذا 
ال��دوري ضم��ن مب��ادرات س��موه 
الداعمة للشباب يف املجالني الريايض 

واإلنساين.
ويقام الدوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قب��ل املراكز الش��بابية 
وذوي  والفتيات  الوطني��ة  واألندية 
العزمية والوزارات والجاليات، وذلك 

عى صالة مدينة خليفة الرياضية.

 المطوع: شكًرا خالد بن حمد

وأعرب عض��و اللجنة املنظمة العليا 
للدوري ومدير إدارة املراكز الشبابية 
بوزارة شؤون الشباب والرياضة نوار 
املط��وع ع��ن بالغ تقديره وش��كره 
وامتنان��ه لس��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة عى دعمه للشباب 
البحريني مبب��ادرات متنوعة، مؤكدا 
أن سموه داعم عى الدوام للشباب 
البحريني يف جميع املجاالت، ومشريا 
إىل أن مب��ادرات س��موه الرياضي��ة 
واالجتامعي��ة واإلنس��انية والثقافية 
ه��ي محل فخر واعتزاز وتؤكد دعم 

سموه للشباب البحريني.
وق��ال ن��وار املط��وع إن اإلع��داد 
والتحضري النط��اق دوري خالد بن 
حمد لك��رة الصاالت ب��دأ منذ فرتة 
طويلة، مش��ريا إىل أهمي��ة تكثيف 
العم��ل والجهود مع ق��رب انطاق 

الحدث.
وأوض��ح أن جميع اللج��ان العاملة 
تعم��ل عى قدم وس��اق م��ن أجل 
إنج��اح الفعالي��ة التي تق��ام للعام 
الس��ادس عى الت��وايل وتجمع أبناء 

الوطن الواحد من الجنسني.

دعم وزير الشباب والرياضة

وأش��ار إىل أن دع��م وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر له 
بال��غ األثر يف تعزيز مس��رية املراكز 
الش��بابية الوجه��ة األوىل للش��باب 
يف  تواجده��م  ودع��م  البحرين��ي، 
دوري س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة، مؤكدا أن الوزير الجودر 
ع��ى متابعة دامئ��ة وحثيثة لجميع 

تفاصيل الدوري.
وأش��اد املطوع باملتابع��ة والتعاون 
الكب��ري م��ن قب��ل مدي��ر املكت��ب 
اإلعام��ي لس��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة عمر بوكامل ، معربا 
عن ش��كره وتقديره للجه��ود التي 

يبذلها يف سبيل إنجاح الدوري.

 83 فريًقا و6 دوريات

النس��خة  أن  إىل  املط��وع  ولف��ت 
السادس��ة م��ن ال��دوري ستش��هد 
مش��اركة قياس��ية ع��ر تواج��د 83 
فريق��ا ميثلون 6 دوري��ات مختلفة: 
دوري املراكز الشبابية الذي سيشهد 
مش��اركة جميع املراكز الشبابية يف 
البحرين والبال��غ عددها 35 مركزا، 
باإلضاف��ة إىل دوري لألندية الوطنية 
غ��ري املنضوية تح��ت مظلة االتحاد 
ودوري  الق��دم،  لك��رة  البحرين��ي 
الوزارات الذي سيش��هد مشاركة 10 
ودوري  الفتي��ات،  ودوري  وزارات، 

ذوي العزمي��ة باإلضاف��ة إىل إرشاك 
الجاليات يف نس��خة هذا العام وهو 
ال��دوري املس��تحدث خ��ال هذه 

النسخة.

 ذوي العزيمة والفتيات

وأوض��ح املط��وع أن وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة تحرص دامئا عى 
إرشاك ذوي العزمي��ة والفتي��ات يف 
الفعالي��ات التي تقيمها، مش��ريا إىل 
أن مش��اركتها يف هذه النس��خة تأيت 
تواص��ا لظهورها يف النس��خ الثاث 
وبتوجيهات  رعاي��ة  املاضية وتحت 
من سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 

خليفة.

 فخورون وفرصة للمواهب

وأع��رب ن��وار املط��وع ع��ن فخره 
بدوري خالد بن حمد لكرة الصاالت، 
مؤكدا أنه أق��وى دوري للصاالت يف 
مملكة البحري��ن عر تواجد العديد 
من املواهب الكروية ومش��اركة 83 

فريقا وبتواجد أكرث من 1600 العب 
والعبة وإداري.

فرص��ة  ال��دوري  أن  إىل  ولف��ت 
الكتش��اف املواهب املختلفة وزجها 
يف املنتخب��ات واألندي��ة الوطني��ة، 
مؤكدا أن العديد من الاعبني برزت 

نجوميتهم من خال الدوري.

 شكًرا للجان العاملة

ووجه املطوع شكره وتقديره لجميع 
اللج��ان العاملة والجه��ات الراعية 
واملتعاونة من أج��ل إخراج الحدث 

بأفضل صورة ممكنة.
كام قدم شكره لوزارة شؤون اإلعام 
ممثل��ة يف قناة البحري��ن الرياضية 
التي س��تقوم بتغطية شاملة ووافية 

ألحداث الدوري ومبارياته.
الش��كر لاتح��اد  ووج��ه املط��وع 
البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ 
ع��ي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
عى الدعم الفني للدوري، مؤكدا أن 
التكات��ف من قب��ل الجميع إلنجاح 

الدوري يؤك��د متيز املس��ابقة التي 
بات��ت تحظى بش��عبية كب��رية من 
عام إىل آخر عبار املش��اركة الواسعة 
والصيت املميز يف الوس��ط الش��بايب 

البحريني.

 العشار: لجنة التجهيزات 
جاهزة.. وتسليم المالبس 
خالل يومين

 تواصل لجن��ة التجهيزات الخارجية 
برئاسة أسامة العشار عملها الدؤوب 
م��ن أجل امت��ام كاف��ة أعاملها قبل 
انطاق الدوري يف نسخته السادسة، 
حيث بذل��ت اللجنة جهود كبرية يف 
األي��ام املاضية من خ��ال الزيارات 
املتواصل��ة لصال��ة مدين��ة خليف��ة 
الرياضي��ة ومتابعة كاف��ة التفاصيل 

املتعلقة بالتجهيزات الخارجية.
ووضعت اللجن��ة خطة عمل لها يف 
الفرتة املاضية وتس��ري عليها بحسب 
الرؤي��ة التي وضعته��ا والهادفة إىل 
إخراج عملها بأفضل صورة تنظيمية، 

حيث تواصل��ت اقرتبت اللجنة من 
االنتهاء م��ن تزيني املنطقة املحاذية 
للصالة ومواقف السيارات إضافة إىل 
التواصل م��ع الفرق من أجل توزيع 

املابس الخاصة بهم.
التجهي��زات  لجن��ة  رئي��س  وأك��د 
الخارجية أس��امة العشار أن اللجنة 
تواصلت م��ع الفرق املش��اركة من 
أجل اس��تام املاب��س الخاصة بهم 
يف ظل مش��اركة عدد كبري جداً من 
الف��رق، مبين��اً أن اللجنة ش��كلت 
فريق عملها يف الفرتة املاضية ويقوم 
الجمي��ع بجهود كبرية من أجل امتام 
عملي��ة التجهي��زات بأفض��ل صورة 
خصوص��اً أن اللجن��ة حريص��ة عى 
املس��اهمة بنج��اح ال��دوري الذي 
يحمل اس��م سمو الش��يخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وأوضح أس��امة العش��ار أن استام 
املابس س��يتم خال األي��ام القليلة 
املقبلة الس��يام أن اللجن��ة املنظمة 
حريصة عى تقديم أفضل الخدمات 
للفرق املش��اركة، مبين��اً أن الجميع 
يعم��ل كفريق عم��ل واحد وهدفنا 
ص��ورة  بأفض��ل  البطول��ة  إخ��راج 
تنظيمية م��ن أجل كتابة نجاح آخر 
يس��جل للجنة املنظمة برئاسة وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة هش��ام 

الجودر.
التعاون  وأثنى أسامة العش��ار عى 
الكبري ب��ني جميع اللج��ان العاملة 
وه��و دليل ع��ى أن الجمي��ع يأمل 
بعك��س الص��ورة املرشق��ة للتطور 
الكبري الذي تش��هده البطولة، مبيناً 
أن اللجنة ستنتهي من كافة أعاملها 
األوىل خ��ال األيام القليل��ة املقبلة 
وس��تكون جاهزة النطاق البطولة، 
متمنياً كل التوفي��ق والنجاح لكافة 
الف��رق املش��اركة، وخص العش��ار 
بالذكر رئيس لجنة التسويق واملالية 
محمد ماش��اء الله ، والذي كانت له 
جهود كبرية من أجل ضامن جاهزية 

املابس وتوزيعها يف الوقت املناسب 
عى الفريق.

 اللجنة المنظمة تجري بعض 
التعديالت على حفل االفتتاح

بع��ض  املنظم��ة  اللجن��ة  أج��رت 
التغي��ريات ع��ى حف��ل االفتت��اح، 
وس��تنطلق املراس��م يوم األحد 24 
يوني��و عن��د الس��اعة 4.30 ع��را 
ع��ى صالة مدينة خليف��ة الرياضية 
بوصول راعي الحفل، وس��تبدأ أوىل 
الفقرات من خال جولة يف املعرض 
املصاحب للبطولة والذي انطلق منذ 
النسخة األوىل، ويتوجه راعي الحفل 
إىل املنصة الرئيس��ة ليعزف الس��ام 
املليك، وبعده��ا الرتحيب بالحضور، 
وتنطلق بعدها مراس��م االفتتاح من 
خال اغنية ملتقى األجيال، وبعدها 
ت��أيت فقرة قس��م الاعب��ني ودخول 
مباريات  أوىل  النطاق��ة  الفريق��ني 
البطولة ويعلن بعدها راعي الحفل 
انطاقة النسخة السادسة من دوري 

خالد بن حمد لكرة الصاالت.
ويعتر دوري خالد ب��ن حمد لكرة 
الص��االت من أبرز وأه��م املبادرات 
التي اطلقها سموه من خال رسمه 
خارطة التطوي��ر والنهوض بالحركة 
التي ساهمت  والرياضة،  الش��بابية 
يف دف��ع عجلة التق��دم والتطور يف 
ه��ذا القط��اع الحيوي، م��ن خال 
الهادفة  الرام��ج واملب��ادرات  طرح 
والرياضيني  الرياضة  مس��توى  لرفع 

باململكة.
ويش��هد الدوري مش��اركة واس��عة 
من الش��باب البحريني من مختلف 
األطياف ويض��م العديد من رشائح 
املجتمع، ويعتر فرصة مثالية لشغل 
أوقات الش��باب والفتيات املشاركني 
فيه، مبا يخدم تنمية قدراتهم وإبراز 
مواهبه��م، والت��ي ميك��ن توظيفها 
بالصورة الس��ليمة خ��ال الفرتة ما 
بعد هذا الحدث، ويس��اعد امللتقى 
الجوان��ب  تنمي��ة  ع��ى  الش��بايب 
ب��ني  املحب��ة  وأوارص  االجتامعي��ة 
املجتمع البحريني إىل جانب تعزيز 
الجوان��ب الرياضي��ة ويع��زز لدى 
الشباب عنارص مهمة، وهي التحدي 

واإلرصار واملثابرة واملنافسة.

 83 فريًقا يرفعون حدة 
التحضيرات 

املش��اركة  ال���83  الف��رق  رفع��ت 
بال��دوري م��ن ح��دة تحضرياته��ا 
استعدادا النطاقة املنافسات، حيث 
كثفت الفرق من حصصها التدريبية 
وخوضه��ا للمباري��ات الودية قبيل 
املوع��د انطاق الح��دث الذي من 
املق��رر أن يقام يوم األح��د املقبل. 
وقد وجهت األجه��زة الفنية للفرق 
الاعب��ني ل��رورة تقدي��م أفض��ل 
املس��تويات املنافس��ة عى تحقيق 
النتائج اإليجابية التي متنحها الفرصة 
ملواصل��ة املش��وار والوص��ول ألبعد 
نقط��ة يف هذه املش��اركة، فالجميع 
عينه عى اللقب والجميع يبحث أن 

يحفر اسمه بحروف من ذهب.

فخورون بتنظيم أقوى دوري لكرة الصاالت في البحرين
أعرب عن تقديره للمتعاونين والداعمين للمنافسات... المطوع:

العشار خالل االجتماعات

من المعرض المصاحب لدوري خالد بن حمد في النسخة الماضية

لجنة اإلعالم واالتصال                   دوري خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

نوار المطوع

هشام الجودر

أسامة العشار

الفرق تتحضر النطالق الدوري من االجتماعات التحضيرية للدوري
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وكاالت: مل يكن األمر س��هاًل، ولكن 
املنتخ��ب الس��ويدي، أنهى مهمته 
أم��ام املنتخ��ب الك��وري الجنويب 
ببعض املساعدة من حكم الفيديو 
املساعد، واآلن يوجه أنظاره صوب 
مواجهت��ه املرتقبة أم��ام املنتخب 
األملاين يف الجول��ة الثانية من كأس 
العامل.وب��دالً من تهدئ��ة األوضاع 
بعد الف��وز به��دف نظيف أمس 
االثن��ن يف املجموع��ة السادس��ة، 
فضل أندرياس جرانكفيست، قائد 
الس��ويد، أن يجع��ل األم��ور أكرث 
املقبلة  للمباراة  بالنس��بة  حامسة 
أمام املنتخ��ب األملاين بطل العامل، 
الذي خرس أمام املكسيك )1 - 0(.
وق��ال جرانكفيس��ت لقن��اة “اس 
يف يت” الس��ويدية: “إذا فزن��ا أمام 
املنتخ��ب األمل��اين س��نعرب للدور 

التايل، الضغوط عليهم”.
مل يك��ن مث��ل هذا ال��كالم القتايل 
املنتخ��ب  م��ن العب��ي  متوقًع��ا 

بقلة  يعرتف��ون  الذين  الس��ويدي 
موهبتهم.

ولكنه يظهر االعتقاد املتزايد لدى 
رجال املدرب جان أندرس��ون بأن 
كرة القدم الجسدية، التي ال معنى 
لها، ميكنها أن تحقق نتائج إيجابية 
إذا ظلوا سويًّا ولعبوا كأنهم وحدة 
متامس��كة- مثل��ام فعل��وا عندما 
تغلب��وا عىل املنتخ��ب اإليطايل يف 
امللحق األورويب املؤهل للمونديال 

الرويس.
ه��دف  جرانكفيس��ت  وس��جل 
املنتخب السويدي، الذي احتسب 
بش��كل صحي��ح يف الدقيق��ة 65 

مبساعدة التكنولوجيا.
وتحم��ل املداف��ع وقائ��د الفريق 
املسؤولية عىل عاتقه وسدد الكرة 
كأن��ه مهاجم مح��رتف، يف لحظة 
رائعة يف مباراة متوسطة املستوى.
وقال املدرب أندرس��ون: “شعرت 
بأننا سيطرنا عىل اللعب، باستثناء 

العرش دقائق األوىل”.
وأض��اف: “رمبا كان يج��ب علينا 
أن ننه��ي الش��وط األول متقدمن 
بهدفن، بش��كل ع��ام، األداء كان 

جيًدا، سعيد للغاية بالالعبن”.
واضطر سيباستيان الرسون، العب 

للخروج من  الس��ويدي،  املنتخب 
املب��اراة ولكنه قلل م��ن مخاوف 
إصابة  بش��أن وج��ود  الجامه��ر 
كبرة، حيث قال إنه تعرض لش��د 

عضيل، وأنه سيحتفل باالنتصار.
وقال: “كلنا نعل��م أهمية البداية 

الجي��دة، حصلن��ا ع��ىل النق��اط 
الثالث”.

بهذا، حصدنا  وواصل: “سنستمتع 
3 نقاط، سنس��تمتع بهذا.. وسرنكز 
بعده��ا ع��ىل مب��اراة املنتخ��ب 

األملاين”.

ورغم اس��تحواذ املنتخب الكوري 
الجن��ويب عىل الكرة، إال أنه فش��ل 
يف خلق فرص حقيقية للتس��جيل، 
حي��ث مل يقدم س��ون هيونج من 
مس��تواه املعروف الذي قدمه مع 

فريقه توتنهام هذا املوسم.
املنتخب  ف��رص  أفض��ل  وكان��ت 
الكوري عندما لعب كو جا ش��يول 

رضبة رأسية مرت بجوار القائم.
وس��يتعن عىل املنتخ��ب الكوري 
أن يلع��ب بش��كل أفض��ل أم��ام 
املنتخب املكسييك لتجنب العودة 
لب��الده من دور املجموعات للمرة 
الثامنة من أصل عرش مشاركات يف 

املونديال.
ويلتق��ي املنتخب الكوري الجنويب 
مع نظره املكس��ييك يوم السبت 
املقب��ل، قب��ل أن تنطل��ق مباراة 
نظ��ره  م��ع  األمل��اين  املنتخ��ب 

السويدي.
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علي مجيد

صنقور: األخضر مطالب بالصالبة الذهنية
أش��ار املدرب الوطن��ي لكرة القدم ع��يل صنقور إىل أن 
املنتخب الس��عودي ُمطالب اليوم ألن يكون أكرث صالبة 
ذهني��ة للجان��ب الدفاع��ي؛ حتى يتمكن م��ن الصمود 

والوقوف أمام املنتخب األوروغواين.
وقال صنقور ل� ”البالد سبورت” بكل تأكيد أمنياتنا القلبية 
بأن يظهر املنتخب السعودي بصورة مرشفة ونتيجة تليق 
به، ولكن الواقع يفرض نفس��ه بأن منتخب األوروغواي 
متيل له الكفة يف ظل القوة الجسامنية والفنية واملهارية 

لدى العبيه. مضيًفا عىل العبي األخرض أن يغروا الصورة التي خرجوا بها يف املباراة 
االفتتاحي��ة، وهم قادرون عىل ذلك، رشط أن يكونوا كتلة واحدة يف أرضية امليدان، 
ويلعبوا بشكل جامعي متناس��ق خصوًصا يف الجانب الدفاعي الذي البد أن يكون 
محكاًم وعىل وعي تام حتى الثواين األخرة، وهذا بكل تأكيد س��يقلل األرضار عىل 
ش��باك مرماه، مبيًنا أن خسارته الكبرة أمام روس��يا يعود للثقة الكبرة التي دخل 

فيها املواجهة بعد األداء الطيب الذي قدمه يف ودية املنتخب األملاين.
ويف لقاء آخر، يرى صنقور أن املنتخب الربتغايل يف طريقه لتحقيق الفوز األول من 
بوابة املغ��رب؛ نظرًا لفارق اإلمكانات البرشية والفني��ات الجامعية والفردية التي 
ميتاز بها العبوه وأيًضا ملعنوياته العالية نظر أدائه ونتيجته التي حققها يف مباراته 
األوىل مع إس��بانيا. موضًحا أنه وبعد الجولة األوىل، انكشفت كل أوراق املنتخبات 
لدى بعضها وال يوجد ما يتم إخفاؤه، وعطًفا عىل ذلك سيكون املنتخب املغريب يف 
وضع صعب اليوم ملجاراة الربتغال ومميزاته، وعليه أن يكون أكرث تركيزًا إذا ما أراد 

يفعل شيًئا يف هذا اللقاء.
وأخرًا، أكد صنقور أن أس��بانيا يف طريقها لتحقيق الفوز عىل حس��اب إيران، كون 
املنتخب األس��باين ميتلك كل مقومات االنتصار من ناحية اللعب الفني والتكتييك، 

فيام سيواجه املنتخب اإليراين صعوبة بالغة يف الصمود أمام عنفوان “املاتادور”.

تكتيك

منتخب السويد

السويد تزيد الضغوط على ألمانيا

وكاالت: متن��ى دييجو كوس��تا، نجم 
نظره  مواجه��ة  اإلس��باين،  املنتخب 
الربازييل، يف نهايئ بطولة كأس العامل 

2018، املقامة حالًيا يف روسيا.
وقال كوس��تا، يف ترصيح��ات إلذاعة 
أوندا س��رو “أمتنى أن يكون النهايئ 
الربازي��ل وإس��بانيا، س��تكون  ب��ن 
مناس��بة خاصة بالنس��بة يل، وحينها 

سنفوز عىل السامبا”.
وأض��اف الالع��ب، صاح��ب األصول 
الربازيلية “الش��عب الربازييل يتمتع 
بشغف كبر بكرة القدم، مل أدخل يف 
أزمات، عندما كنت هناك يف 2014”.
ألنط��وان  األخ��رة  األزم��ة  وع��ن 
جريزمان، زميل��ه يف أتلتيكو مدريد، 
أوضح “مل أش��اهد الفيلم الذي ظهر 
في��ه الالعب الفرن��ي، ولكني كنت 
أعرف مسبًقا بأنه سيبقى مع الروخي 
بالنك��وس”. وأردف “ظهرنا بش��كل 
جي��د أم��ام الربتغال، س��عيد للغاية 
بالثنائي��ة الت��ي س��جلتها يف املباراة 
األوىل باملوندي��ال”. وع��ن امل��درب 
الجديد للمنتخب اإلس��باين، فرناندو 
هيرو، نوه “كل مدرب وله طريقته 
الخاصة ورؤية معينة لألشياء، ولكن 
من��ذ انضامم��ي للمنتخ��ب، نس��ر 
ع��ىل نظام واح��د”. وختم كوس��تا، 
حديثه بقوله “لدي عالقة جيدة مع 
رودريجو وياجو أسباس، هام مبثابة 

العائلة بالنسبة يل”.

وكاالت: ق��د تخل��ق هزمية أملانيا 
حاملة اللقب أمام املكسيك وضعا 
غريبا يف املجموعة السابعة بكأس 
الع��امل، حيث قد تواج��ه إنجلرتا 
وبلجيكا مسارا أسهل من الناحية 
النظرية للتأهل للدور قبل النهايئ 
إذا اختت��ام مجموعتهام يف املركز 
الثاين ب��دال من األول.وس��يلعب 
التي  السابعة،  املجموعة  متصدر 
تضم أيضا تون��س وبنام، يف دور 
16 م��ع صاحب املرك��ز الثاين يف 
الت��ي تضم  الثامن��ة  املجموع��ة 
والس��نغال  والياب��ان  كولومبي��ا 

وبولندا.
والفائ��ز به��ذه املباراة س��يلعب 
عىل األرج��ح يف دور الثامنية مع 
املنتخ��ب الربازييل القوي والفائز 

بكأس العامل خمس مرات.
الث��اين يف  أم��ا صاح��ب املرك��ز 
ف��كان من  الس��ابعة،  املجموعة 
املتوق��ع أن يواجه مب��اراة صعبة 
أيض��ا يف دور الثامنية أمام أملانيا 
املدافع��ة ع��ن لقبها بع��د لقاء 
مواجهة متصدر املجموعة الثامنة 

يف دور 16.
ولكن يف ظل أن أملانيا ال متلك أي 
نقط��ة بعد مباراته��ا األوىل، فإن 
باملجموعة  الث��اين  املركز  صاحب 

الس��ابعة قد يجد نفس��ه يف دور 
مث��ل  منتخ��ب  أم��ام  الثامني��ة 
املكسيك أو رصبيا وهام منتخبان 
قويان، لك��ن بالتأكي��د أقل قوة 
الناحية النظرية من الربازيل  من 
وتلعب  للتتويج.  بقوة  املرش��حة 
آخ��ر  يف  بلجي��كا  م��ع  إنجل��رتا 
مبارياتهام باملجموعة السابعة يف 
28 يوني��و يف كالينينجراد، ولكن 
م��ن املرجح أن يك��ون الفريقان 

ضمنا التأهل لدور 16 وس��تحدد 
املواجهة من يحت��ل املركز األول 
يف املجموع��ة وم��ن يحتل املركز 

الثاين.
وتغلب��ت بلجيكا ع��ىل بنام )3 - 
0( يف أوىل مبارياته��ام، اإلثن��ن، 
وستواجه تونس يف الجولة املقبلة.
أمام  التون��ي  املنتخب  وخ��رس 
 .)1  -  2( اإلنجلي��زي  املنتخ��ب 
وس��تلعب إنجلرتا م��ع بنام يوم 

األحد.
لكن هناك املزي��د من التحوالت 
والتقلبات بالطبع، إذ إن املنتخب 
األمل��اين ق��ادر عىل التع��ايف بعد 
املجموعة،  األوىل وتصدر  هزميته 
وإن حدث ذلك ستتفادى إنجلرتا 
وبلجيكا، عندما تواجهان بعضهام 
البع��ض، موقفا ي��دركان فيه أن 
الهزمية رمبا تك��ون أفضل نتيجة 

لهام.

وكاالت: رغ��م وج��ود العدي��د من 
مناط��ق املش��جعن يف جميع املدن 
املضيف��ة لبطول��ة كأس العامل 2018 
وفرها  الت��ي  الكب��رة  واإلمكان��ات 
املنظم��ون للبطولة يف هذه املناطق 
التي تجتذب اآلالف من املش��جعن 
والزائري��ن يوميا، خطف��ت منطقة 
س��ان  مبدينة  املرصي��ة  املش��جعن 
بطرسربج بعض األضواء ونالت قدرا 
جيدا من الحضور الجامهري ملتابعة 
املباريات واالستمتاع باألنشطة التي 

تقدمها املنطقة.
وعىل م��دار األي��ام املاضية، انحرص 
الحدي��ث داخل منطقة املش��جعن 
املرصية عىل الهزمي��ة التي مني بها 
املنتخ��ب امل��رصي يف مباراته األوىل 
كان  وكي��ف  ال��رويس،  باملوندي��ال 
الفري��ق قادرا عىل الخ��روج بنقطة 

التعادل أمام أوروجواي.
ولكن م��ع الهزمي��ة التي من��ي بها 
اتج��ه  أم��س،  التون��ي  املنتخ��ب 
الحديث والجدل بن الزائرين سواء 
م��ن املرصين أو الع��رب واألجانب 
إىل س��قوط املنتخبات العربية تباعا 
وما ميكن أن ت��ؤول األمور لكل من 

هذه املنتخبات لتصبح املنطقة أشبه 
مبنتدى عريب يف قلب عاصمة روسيا 
القيرصية وعىل بعد أقل من كيلومرت 
واحد م��ن قرص “هرميتاج” العريق 
الذي كان مقرا للقيرص يف فرتة حكم 

القيارصة.
ومن��ذ افتت��اح منطق��ة املش��جعن 
املرصية “فان زون” الفرعونية املطلة 
عىل نه��ر نييفا م��ع بداي��ة افتتاح 
فعاليات املونديال الرويس، اجتذبت 
املنطقة آالف من املش��جعن يوميا، 
حي��ث تواف��دوا إليها ع��ىل أصوات 
املزمار البلدي واللوحة ذات الطابع 
الفرعوين التي تلفت أنظار املشجعن 

من مختلف الجنسيات.
ومع الدخول إىل منطقة املش��جعن 
املرصية يف مدينة سان بطرسربج، ال 
يقترص األمر عىل مشاهدة املباريات 
عىل الشاش��ة العمالقة التي وضعت 
يف ساحة املنطقة وإمنا وجد الزائرون 
العديد من األنش��طة الرتفيهية سواء 

باملنطقة املكشوفة أو املغطاة.
ونال��ت منطقة املش��جعن املرصية 
إعجابا هائال من الزائرين إليها نظرا 
مل��ا تتضمنه من أماكن للجلوس عىل 
األخرى  املش��جعن  مناط��ق  عكس 
التي ال تتضمن أي وس��ائل للجلوس 

أو الراحة.

كام قدمت الرشك��ة الراعية لالتحاد 
امل��رصي لكرة الق��دم، وه��ي التي 
أقام��ت ه��ذه املنطقة، ع��ددا من 
األنش��طة لزوار املنطقة منها بعض 
الرتفيهية كالبلياردو وكذلك  األلعاب 
بعض األطعمة الشعبية مثل الفالفل 
املرصي��ة إضافة لفق��رات فنية مثل 

الطبل واملزمار.
وخالل األيام القليل��ة املاضية ومنذ 
بدء توافد املش��جعن املرصين عىل 
س��ان بطرس��ربج اس��تعدادا ملؤازرة 
املنتخب امل��رصي يف مباراته الصعبة 
أمام املنتخب الرويس صاحب األرض، 
تزايد اإلقبال عىل منطقة املش��جعن 
املرصي��ة الت��ي س��تواصل فعالياتها 
حتى نهاية مس��رة املنتخب املرصي 

يف املونديال الرويس.
وكانت املفاجأة ه��ي وجود العديد 
من املش��جعن ال��روس يف املنطقة 
خالل األيام املاضية وس��ادت أجواء 
املنتخب��ن  مش��جعي  ب��ن  هائل��ة 
رغ��م احت��دام املنافس��ة بينهام يف 
املدرجات خالل املباراة الحاسمة بن 

املنتخبات.

كوستا يتمنى مصيرية لألرجنتين
األرجنتين��ي،  املداف��ع  أك��د  وكاالت: 
جابريي��ل مركادو، أن مب��اراة منتخب 
ب��الده املقبل��ة يف بطول��ة كأس العامل، 
أمام كرواتي��ا، مهمة للغاية، وأن فريقه 
سيسعى للفوز بها، من أجل الرتبع عىل 

قمة املجموعة الرابعة.
وقال مركادو، خ��الل املؤمتر الصحفي، 
ال��ذي عق��ده اإلثن��ن، رفق��ة زميل��ه 
كريس��تيان باف��ون، داخ��ل معس��كر 
األرجنتن مبدينة برونيستي “إنها مباراة 
مهم��ة، كرواتي��ا حققت الف��وز ونحن 
نحتاج إىل االنتصار، إنها مباراة مصرية 

بالنسبة لنا”.
وأضاف مركادو، الذي قد يشارك ضمن 
التشكيلة األساس��ية لألرجنتن يف هذه 
املب��اراة، التي س��تقام الخميس املقبل 
“يف الحقيق��ة، هذه املباراة اس��تثنائية 
بالنس��بة لن��ا، خاصة وأنن��ا أخفقنا يف 

حصد النقاط الثالث أمام آيسلندا”.
وأج��رى خورخ��ي س��امباويل، املدي��ر 
الفني لألرجنت��ن، يف تدريبات الفريق 
أمس، بعض التغيرات، ومل تشمل هذه 
التغي��رات، طريق��ة اللعب وحس��ب، 
ولكنه��ا امتدت أيض��ا إىل إخراج بعض 
الالعبن الكبار من التشكيلة األساسية، 

مثل أنخيل دي ماريا ولوكاس بيليا.
وأشار مركادو، مدافع إشبيلية اإلسباين، 
إىل أن كرواتي��ا، متتلك العبن جيدين يف 
منتصف امللعب، يجي��دون التحكم يف 
الكرة بشكل كبر وسيسعون إىل التألق.

مــأزق ينتظــر إنجلتــرا وبلجيكــا

الجمهور المصري يخطف األضواء

علي صنقور

الجمهور المصري
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وكاالت: أب��دى م��درب بلجيكا 
بالفوز  روبرتو مارتينيز سعادته 
)3 - 0( عىل بنام يف كأس العامل 
لكرة القدم، إال أنه قال إن هناك 
الكثري من األمور التي ستشجع 
إنجلرتا بعد فوزها أيضا يف بداية 
السابعة. مش��وارها باملجموعة 
وكتب هوجو كامبس يف صحيفة هت 
التس��ته نيوس “رمبا يجب أن نتوقف 
ع��ن الحديث عن الجي��ل الذهبي، مل 
يكن هناك أي ذهب يذكر أمام بنام”.
وكامبس ضمن العدي��د من املعلقني 
غري الراضني عن الش��وط األول الخايل 
من األهداف خاصة مع ظهور ثغرات 
دفاعي��ة قد يتم اس��تغاللها بش��كل 
أفض��ل عن طريق تون��س وإنجلرتا يف 

الجولتني املقبلتني.
وقب��ل مب��اراة بلجي��كا أم��ام إنجلرتا 
األسبوع املقبل، والتي من املتوقع أن 
تحدد ترتيب فرق املجموعة بعد فوز 
إنجلرتا 1-2 عىل تونس، كتبت صحيفة 
دييل تليج��راف أن املنتخب البلجييك 
كان يتحىل “بالجمود والحامقة”، رغم 
أن منتخ��ب الش��ياطني الحمر أرشك 
يف املب��اراة عددا من العب��ي الدوري 
اإلنجليزي أكرب ممن أرشكهم املنتخب 
اإلنجلي��زي ذاته. فف��ي الهجوم متكن 

إيدين ه��ازارد العب تش��ييل وكيفن 
دي بروين العب مانشسرت سيتي من 
مترير الكرة ملهاجم مانشس��رت يونايتد 
روميلو لوكاكو ليس��جل هدفني، بينام 
تقدم دري��س مريتنز باله��دف األول 
بعد تس��ديدة رائع��ة ليقلل من توتر 

منتخب بلجيكا.
إال أن الكث��ري م��ن التمري��رات كانت 
بروي��ن  دي  م��ن  خاص��ة  خاطئ��ة 
وانكشفت مس��احات يف الخلف أمام 
بنام، لكن تيبو كورتوا حارس تشيليس 
متكن من إنق��اذ بالده من تعادل كان 

ميكن أن يحققه مايكل موريو.
وتخ��ىل مارتيني��ز عن اللع��ب بثالثة 

مدافع��ني ك��ام كان يفعل يف مش��وار 
التصفيات املؤهلة ل��كأس العامل التي 
مل يخرس خالله��ا أي مب��اراة واعتمد 
يف النهاي��ة ع��ىل أربع��ة العب��ني يف 
الخط الخلفي. وم��ع غياب املدافعني 
املخرضمني فينسنت كومباين وتوماس 
فريمايلني بسبب اإلصابة قال مارتينيز 
إنه يتوق��ع أن يلعب ب� 4 مدافعني يف 
املباريات املقبلة يف روس��يا. وستلعب 

بلجيكا مع تونس يوم السبت.
وس��يلعب متص��در املجموع��ة م��ع 
صاح��ب املرك��ز الث��اين يف املجموعة 
الثامن��ة التي تضم بولندا والس��نغال 

وكولومبيا واليابان.

وكاالت: طال��ب خ��وان كارل��وس 
الذي  الهدف  أوبليتاس، صاح��ب 
حق��ق ب��ه منتخ��ب ب��ريو، فوزه 
الوحي��د ع��ىل فرنس��ا يف الع��ام 
ب��الده،  1982، العب��ي منتخ��ب 
بب��ذل أقىص ما لديهم، للفوز عىل 
منتخب الديوك، يف الجولة الثانية 
من منافس��ات املجموع��ة الثالثة 
ملوندي��ال 2018، واملقرر إقامتها، 

الخميس املقبل.

وقال أوبليتاس، يف مقابلة صحفية 
“علين��ا أن نزي��د مجهودنا الذي 
بذلناه حت��ى اآلن إىل 3 أضعاف، 
كان مجهودا كبريا، ولكن علينا أن 

نبذل املزيد”.
وأض��اف “علين��ا أن نف��وز ع��ىل 
فرنس��ا، ولك��ن يف نف��س الوقت 
علينا أال نصاب بالجنون، يجب أن 
قادرون  الفرنسيون  أذكياء،  نكون 
عىل قتلك يف املس��احات، ال يجب 

أن نتخىل عن الح��ذر، ولو لثانية 
واحدة، ال ميكن أن نستقبل هدفا 

كام حدث يف مباراة الدمنارك”.
وبغ��ض النظر عن املص��ري الذي 
س��يؤول إلي��ه مش��اركة ب��ريو يف 
أوبليتاس  أعرب  الحايل،  املونديال 
عن ثقته بأن العبي بريو الحاليني، 
سيش��كلون قاعدة منتخب بالده، 
ال��ذي سيش��ارك يف بطوالت كأس 

العامل القادمة.

وكاالت: طالب االتحاد الربازييل من 
نظريه الدويل تقديم إيضاحات بشأن 
التحكي��م يف املباراة األوىل للس��امبا 
يف بطولة كأس العامل أمام س��ويرسا، 
والتي أقيمت األحد املايض وانتهت 
بالتع��ادل اإليج��ايب )1 - 1(.وأعرب 
االتحاد الربازييل يف خطاب أرس��له 
للفيف��ا، يوم اإلثنني، ع��ن امتعاضه 
من القرارات التحكيمية يف املباراة، 

والتي أرضت بالربازيل.
وذكر الربازيليون أمثلة عىل األرضار 
التي لحق��ت بهم ج��راء التحكيم، 
كاللعب��ة الت��ي ج��اء منه��ا هدف 

التعادل لسويرسا.
الالع��ب  أن  الربازيلي��ون،  وأدع��ى 
السويرسي س��تيفن زوبري قام بدفع 
املداف��ع الربازي��يل مريان��دا، قب��ل 
أن يلع��ب الكرة برأس��ه إىل داخل 
الشباك، هذا إضافة إىل رضبة جزاء 

مل تحتسب لصالح املهاجم جابرييل 
خيسوس.

وطال��ب االتحاد الربازييل يف خطابه 
إىل الفيف��ا، املوّقع م��ن قبل رئيس 
البعثة الربازيلية يف روس��يا روجرييو 
تقنية  تفعي��ل  ب��رضورة  كابوبل��و، 
املقاطع املصورة “فيديو” املساعدة 

للح��كام؛ م��ن أجل الوق��وف عىل 
حقيقة ما جرى خالل تلك املباراة.

وبعد أن قدم رشحا مفصال للواقعتني 
املذكورت��ني، أوضح االتحاد الربازييل 
يف الخطاب أن تل��ك األحداث تعد 
خطأ واضحا وق��ع فيه الحكم، وأنه 
كان يجب االستعانة بتقنية الفيديو.

وكاالت: رى رافائي��ل ف��اران مدافع 
منتخب فرنس��ا يف مدربه الس��ابق 
بري��ال مدريد، زي��ن الدين زيدان، 
منوذجا يحتذى به يف القيادة داخل 
أرض امللعب.وقال ف��اران يف مؤمتر 
صحايف الثالثاء: “ال أميل للمبالغة أو 
أبحث ع��ن دور قيادي داخل أرض 
امللع��ب، ولكن م��ن املهم الحديث 
م��ع زماليئ خاص��ة الش��باب منهم 
وأثناء  املباري��ات  قب��ل  وتحفيزهم 
عمليات اإلح��امء، لنقل خربايت لهم 
وأن��ه ميكنهم االعت��امد عيل داخل 

امللعب”.
وأضاف: “هناك أن��واع مختلفة من 
القيادة، ولن��ا يف ريال مدريد أفضل 
مث��ال، زي��ن الدين زي��دان كان ال 
مييل للصياح بصوت عاٍل أو خطف 

األضواء من أجل نقل رسالة لالعبني، 
كذل��ك يل ش��خصيتي والت��ي قد ال 

تعجب الكثريين”.
ك��ام رف��ض مداف��ع ري��ال مدريد 
التهوي��ل م��ن مس��توى فرنس��ا يف 
املب��اراة األوىل أمام أس��رتاليا، والتي 
انته��ت بفوز الديوك )2 - 1(، قائال: 
“نعم نحتاج للتحس��ن عىل مستوى 
ترسي��ع إيق��اع اللع��ب والصالب��ة 
الهجمة  الدفاعية والتامس��ك ونقل 

لألمام بأقل عدد من اللمسات”.
واستدرك: “ولكن ال داع لجعل األمور 
درامي��ة، ألن��ه كام رأين��ا منتخبات 
مرشحة مل تنجح يف الفوز أو الخروج 
بنتيجة إيجابي��ة يف مبارياتها األوىل 

بكأس العامل”.
وانتقل القائد الثاين ملنتخب فرنس��ا 

للدف��اع عن زميله ب��ول بوجبا نجم 
اإلنجليزي، مؤكدا  يونايتد  مانشسرت 
أن��ه ال ينزعج م��ن االنتقادات التي 
يتع��رض له��ا يف الف��رتة األخرية، بل 

يتعامل مع األمر بإيجابية شديدة.
واختتم ف��اران ضاحكا: “بوجبا كان 
محبط��ا يف التدريب��ات أم��س ألنه 
خرس يف تقس��يمة الالعبني، وغضب 
م��ن بينجام��ني ميندي ألن��ه أضاع 

هدفا سهال”.

رغم الفوز... بلجيكا تُنتقد

أوبليتاس: مضاعفة الجهد

البرازيل تشكو الحكم

فاران يقتدي بزيدان

المدن المتضررة اقتصاديًّا من المونديال
وكاالت: في��ام يتاب��ع الع��امل “بجنون” 
مباريات كأس العامل 2018، التي تجري 
أحداثه��ا وفعالياته��ا يف روس��يا حاليا 
وتستمر “إثارتها” عىل مدى شهر كامل 
تقريبا، فإن هناك فئة من الناس ليست 
س��عيدة بهذا العرس الك��روي العاملي، 

وهي “أرباب األعامل”.
ليس هذا فحس��ب، ب��ل إن هذه الفئة 
من الس��كان، يف كثري م��ن دول العامل، 
تش��عر بقلق بالغ حيال تش��تت تركيز 
نتيج��ة  لديه��م  العامل��ني  املوظف��ني 
ملتابعتهم ملباريات البطولة العاملي التي 
تحظى بشعبية كبرية يف كل دول العامل، 
مب��ا فيها الوالي��ات املتح��دة األمريكية، 
الت��ي يعتقد أنها ال تتابع بش��غف مثل 
هذه األحداث الرياضية العاملية بسبب 

متابع��ة رياضات أخ��رى مثل الفوتبول 
األمرييك والبيسبول وكرة السلة.

عىل أي ح��ال، يبدو أن الجرعة اليومية 
م��ن “الدرام��ا” الكروي��ة العاملية عىل 
مدى ش��هر كامل، سيكون لها مثنها عىل 

اقتصادات بعض املدن العاملية.
يش��ار إىل أن بطول��ة كأس العامل، التي 
يش��ارك فيها 32 منتخبا وطنيا، ستشهد 
64 مباراة عىل مدى 4 أسابيع، وسيكون 
كثريا من هذه املباريات أثناء س��اعات 
العمل الرس��مي يف دول أخ��رى، أو يف 
أوقات متأخرة بالنس��بة ل��دول غريها، 

بحسب املناطق الزمنية العاملية.
ورغم أن املش��جعني سيختارون حضور 
مباري��ات بعينها، إال إن ه��ذا ال يعني 
أنه��م لن يح��رضوا أو يش��اهدوا باقي 

املباريات، عىل س��بيل املثال، املش��جع 
الربازي��يل لن يح��رض فق��ط مباريات 
املنتخب الربازييل، إذا سيتابع مباريات 
وباقي  األرجنتيني واألمل��اين  املنتخ��ب 
املنتخب��ات القوي��ة أو ع��ىل األقل تلك 
الت��ي يتوق��ع أن يلتقيه��ا يف أدوار غري 

الدور األول.
بعد هذا كله، ميكننا تخيل مدى ومقدار 
التشتيت يف تركيز العامل واملوظفني يف 

أعاملهم.
ع��ىل أي حال يب��دو أن أرباب األعامل 
يف الربازي��ل س��يكونون األك��ر ت��رضرا 
جراء مباريات كأس الع��امل الحالية، إذ 
سيفقدون بحس��ب الدراسات أكر من 

64 ساعة عمل خالل شهر املباريات.
الغريب أن الدراسة كشفت أن مدينتي 

نيوي��ورك ول��وس أنجل��وس األمريكيتني 
س��تكونان من املدن املترضرة “عمليا” 
م��ن كأس الع��امل. اإلنفوغرافيك املرفق 
يوضح أكر املدن املترضرة جراء متابعة 

املوظفني والعامل ملباريات كأس العامل، 
وذل��ك عىل افرتاض أن س��اعات العمل 
تبدأ من التاسعة صباحا حتى السادسة 
مساء من أيام االثنني حتى الجمعة، مع 

استثناء األوقات اإلضافية للمباريات يف 
األدوار النهائية.

ومن غري املتوقع أن تؤثر املباريات كثريا 
عىل املوظفني والعامل العرب، خصوصا 
أن معظ��م املباريات س��تجري بعد أن 

يغادروا أعاملهم.
يذكر أنه وألول مرة تتأهل 4 منتخبات 
عربية إىل كأس العامل، وهي الس��عودية 

ومرص وتونس واملغرب.
العربي��ة جل  املنتخب��ات  وس��تخوض 
مبارياته��ا تقريبا بعد الس��اعة الرابعة 
مس��اء، وبالتايل، فإن العامل واملوظفني 
يف ال��دول العربي��ة س��يكون بإمكانهم 
متابع��ة كأس الع��امل م��ن دون التأثري 
بش��كل جدي عىل إنتاجيتهم يف أماكن 

عملهم.

 ايميل فورسبرغ )السويد(: 
“3 نقاط من المباراة األولى واألفضل قادم.. 

دريس ميرتنس )بلجيكا(:
“األشقر.. أكثر امتاًعا”. 

سيرجيو راموس )إسبانيا(:
 “تحيا إسبانيا..”. 

 هاري كين )إنجلترا(: 
“الشعور األجمل.. التسجيل للمنتخب بكأس العالم”. 

سهام النقد تصيب بلجيكا
من مواجهة سويسرا والبرازيل

أكثر المدن تضرًرا

رافائيل فاران
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أحمد مهدي صافرة البالد

أكد مقيم الحكام اآلسيوي وعضو 
لجنة الحكام باالتح��اد البحريني 
لك��رة القدم خال��د العالن صحة 
ركلة الج��زاء التي تحص��ل عليها 
املنتخ��ب التونيس أم��ام منتخب 
ال��ذي انتهى  إنجل��را يف اللق��اء 
لصال��ح اإلنجليزي��ن بنتيجة )2 - 
1(.وأش��ار الع��الن يف تقييمه 
للطاقم التحكيمي عرب “البالد 
س��بورت” إىل أن حال��ة ركلة 
الج��زاء كان��ت فيه��ا إعاق��ة 
باليد من قب��ل مدافع إنجلرا 

للمهاج��م التونيس، وهو األمر 
الحكم  استوجب تدخل  الذي 
وإع��الن ركلة ج��زاء صحيحة 

دون تردد.
وكان اللق��اء قد أدير من قبل 
الحك��م الكولومب��ي ويل��ار 
بريي��ز،  رول��دان  ألكس��ندر 
وعاون��ه ألكس��ندر غوزم��ان 
بونيال وكرستيان خريو، والحكم 

الرابع ريكاردو مونتريو.
وبن أن الحكم بشكل عام قاد 
املباراة إىل بر األمان من خالل 

تطبي��ق مواد القانون، كا أنه 
احتس��ب 33 مخالف��ة جاءت 

29 منها صحيحة.
وذكر أن شخصية الحكم كانت 
جيدة ج��دا، ومتي��ز بالرصامة 
والجدي��ة والح��زم يف التعامل 

مع الالعبن.
وأش��ار لوجود حالة تسلل يف 
الهدف األول ملنتخب إنجلرا، 
لكن الالعب املتس��لل مل يكن 
متداخال مع اللعب، وهو أمر 
يحس��ب للمساعد الثاين الذي 

تريث واتخ��ذ القرار الصحيح 
كانت  في��ا  الهدف،  بصح��ة 
هناك دقة للمس��اعد األول يف 
وبالتحديد  الح��االت  إح��دى 

عند الدقيقة )70(.
ولف��ت إىل وجود حالة مميزة 
 )20( الدقيق��ة  عن��د  للحكم 
يف قدرت��ه ع��ى التميي��ز بن 
وغ��ري  املب��ارشة  املخالف��ات 
املبارشة يف أمر يحسب له، كا 
هو الحال يف الدقيقة )47( مع 

تطبيقه ملبدأ إتاحة الفرصة.

وحول املس��اعدين، أوضح أن 

الحكمن طبقا التحرك الجانبي 

بشكل جيد طوال املباراة.

وح��ول تقييم��ه ألداء الحكام 

يف املباراة، أوضح أن املستوى 

متوس��ط  كان  للق��اء  الع��ام 

الصعوبة، واس��تحق عى إثره 

الحك��م تقيي��م 8.6 م��ن 10، 

 8.6 األول  املس��اعد  وكذل��ك 

فيا املساعد الثاين 8.5.

العالن يؤكد صحة ركلة جزاء تونس أمام إنجلترا

خالد العالن

التونس��ية،  الصح��ف  أب��دت  وكاالت: 
الصادرة الثالثاء، حرسة عى ضياع نقطة 
التعادل أمام إنجلرا، حيث اهتزت شباك 
نس��ور قرطاج، بهدف يف الوقت القاتل، 
ليخرس أم��ام نظريه اإلنجلي��زي، بنتيجة 
)1 - 2(، يف إط��ار الجولة األوىل من دور 
املجموع��ات باملونديال.وع��ى ملع��ب 
فولجوجراد أرينا، تقدمت إنجلرا بهدف 
ه��اري ك��ن، يف الدقيق��ة 11، ثم تعادل 
فرجاين س��ايس لتونس عرب رضبة جزاء يف 
الدقيقة 35، قبل أن يخطف كن، الهدف 
الث��اين إلنجل��را، يف الث��واين األخرية من 

املباراة بتسديدة برأسه.
وعلق��ت صحيفة الرشوق، ع��ى نتيجة 
املب��اراة، يف عن��وان ذك��رت فيه “هدف 
قاتل... واألمل قائم”، يف إشارة إىل املباراة 
املرتقبة أم��ام منتخب بلجيكا، الس��بت 

املقبل.
وانتق��دت الصحيفة، ضع��ف أداء العب 
الظهري األي��رس عيل معل��ول، العائد من 
اإلصابة، وعدم ظهور قائد الفريق، وهبي 
الخزري، العب رين الفرنيس، مبستويات 

مرضية.
ووصف��ت صحيف��ة الصب��اح، النتيجة ب� 
“املريرة واملوجعة”، مشرية إىل أن تونس 

فقدت تعادال مثينا ضد إنجلرا.
ك��ا وصفت صحيف��ة لوت��ون، الناطقة 
بالفرنسية، نتيجة املباراة وأداء املنتخب 
يف عنوان بارز لها ب� “املحبط”، وأش��ارت 
صحيف��ة “البري��س” إىل افتق��اد العبي 

تونس للجرأة يف مواجهة إنجلرا.
ويف الش��ارع التونيس، انترشت مش��اعر 
الخيب��ة والحرسة، عى وج��وه الجاهري 

بعد الهزمية يف اللحظة األخرية.

وكاالت: أنهت اإلصابة، مس��رية ح��ارس املرمى، 
التون��يس مع��ز حس��ن، يف بطول��ة كأس العامل، 
املقام��ة حاليا يف روس��يا.وكان حس��ن، قد خرج 
مصاب��ا يف الكت��ف، يف الدقيقة 16، م��ن مباراة 
املنتخب التونيس، أمام نظريه اإلنجليزي، اإلثنن، 
يف أوىل مباريات الفريقن باملجموعة الس��ابعة، 

يف الدور األول باملونديال الرويس.
وأوضحت املصادر، أن الالعب يعاين من إصابة يف 
الكتف، ستمنعه من اللحاق باملباراتن املقبلتن، 
لنس��ور قرطاج يف البطولة، أمام منتخبي بلجيكا 

وبنا.
وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة نبيل معلول، 
قد دف��ع بالحارس ف��اروق ب��ن مصطفى بديال 

لحسن.
وخ��رس املنتخب التونيس، مباراة األمس، بنتيجة 
)1 - 2(، فيا س��يلتقي نظريه البلجييك، السبت 
املقبل، يف الجولة الثانية من مباريات املجموعة.

وكاالت: قال جيمس تاركوفس��يك مدافع برينيل إنه س��عيد باتخاذ 
قرار صعب، لكنه كان صحيحا بالخروج من قامئة البدالء يف تشكيلة 
إنجل��را قبل كأس العامل لكرة القدم لخض��وع لجراحة فتاق.وكان 
تاركوفس��يك ضمن قامئة بدالء املدرب جاريث س��اوثجيت، والتي 
كانت تضم 5 العبن، بعدما أدى موسا قويا وظهر مع بالده ألول 
مرة دوليا خالل التعادل )1 - 1( مع إيطاليا وديا يف مارس املايض.
وق��ال املدافع البال��غ عمره 25 عام��ا ملوقع برين��يل “كنت أعاين 
منذ فرة بس��بب هذا األمر وكنت أدرك أنه يف وقت ما س��أخضع 

للجراحة”.
وأض��اف “كان القرار صعبا مع إنجل��را ألين كنت جديدا وال تبدو 
األمور جيدة عندما يخرج العب من التش��كيلة.. لكني أش��عر أين 

اتخذت القرار السليم حتى أكون جاهزا للموسم الجديد”.
وس��يأمل تاركوفس��يك يف اس��تعادة لياقته قبل أن يظهر برينيل يف 
أوروب��ا ألول م��رة يف 51 عاما، بعدما احتل املركز الس��ابع وتأهل 

للدور التمهيدي الثاين للدوري األورويب.
وبدأت إنجلرا مش��وارها يف كأس العامل بالفوز )2 - 1( عى تونس 

يف املجموعة السابعة بكأس العامل، أمس اإلثنن.

تاركوفسكي سعيد لغيابهنهاية الحارس معزالصحف التونسية: حسرة

وكاالت: الع��ادة يعيش أي إنس��ان 
يوماً جمي��اًل يف عيد ميالده، يتلقى 
التهاين والهدايا ويحتفل مع العائلة 
بالكعك والحلويات، لكن عيد ميالد 
دي��الن برون الثال��ث والعرشون مل 
يكن عى قدر التوّقعات أمس، ألنه 
انتظ��ر أن تكون هديته هي نتيجة 

إيجابية أمام إنجلرا.
فق��د كان املنتخب التونيس يتوّجه 
بثبات إىل تحقيق تعادل رائع أمام 
األس��ود الثالث��ة، لك��ن كان لهاري 
كاين رأي آخر عندما قتل حلم كل 
التونسين وإطالق رصاصة الرحمة 
يف الدقائق األخ��رية مانحاً إلنجلرا 

ثالث نقاط مثينة.
م��ع   FIFA.com موق��ع  التق��ى 
املداف��ع األمين ديالن ب��رون، الذي 
عاىن عى غرار كل زمالئه أمام رسعة 
زمالء رحيم ستريلينج وهاري كاين 
ودي��يل أيل، وقد قال ع��ن الهزمية 
“هذه ه��ي كرة الق��دم وهذا هو 
املس��توى العايل، ليست مواجهات 

ودي��ة وال بطولة وطني��ة، بل هي 
ارتكبن��ا  الع��امل.  كأس  مباري��ات 
بع��ض األخطاء يف الك��رات الثابتة 
ودفعنا مثنها، ونحن متأسفن جداً 

بخصوص النتيجة”.

تدارك في الشوط الثاني

اعرف ديالن برون أن نسور قرطاج 
مل يكونوا جيدين يف الشوط األول، 
خاصة خ��الل نصف س��اعة األول 
حيث تلق��ى الفريق هدف��اً ونجا 
من عدة أهداف. وقال برون حول 
ه��ذا األمر “مل نبدأ املباراة بطريقة 
جيدة، حيث تلقين��ا الهدف األول 
مبكراً قبل أن نعود يف النتيجة. أما 
يف الشوط الثاين فلعبنا بشكل جيد 
يف الدفاع، ولكن الهدف القاتل أثر 

علينا كثرياً يف نهاية املباراة.”
أم��ا بخص��وص التعلي��ات الت��ي 
تلّقاها الالعبون ما بن الشوطن من 
املدرب، والتي ساهمت يف تحسن 
األداء، فق��ال عنه��ا دي��الن “طلب 

املدرب منا أن نكون أكرث صالبة يف 
الش��وط الثاين مبا أن الشوط األول 
انته��ى بالتعادل اإليج��ايب. بدورنا 
أغلقنا املس��افات ودافعنا برشاسة، 
ومل ن��رك الكث��ري من املس��احات 

للمنافس.”
وي��رى برون أن اللعب أمام إنجلرا 
بدفاع متأخر جع��ل املهمة صعبة 

ج��داً حي��ث ق��ال “لعبن��ا أكرث يف 
الدفاع خالل الشوط الثاين وهذا ما 
جعلنا نتحمل عبء املباراة. عندما 
تلعب أم��ام منتخب إنجليزي قوي 

فاألمور ُتصبح معّقدة”.

األمل باٍق

ُرغ��م هزمي��ة إنجل��را وصعوبة 

اللق��اء الثاين أم��ام بلجيكا، فإن 
الالع��ب ذو الثالث��ة والعرشين 
وأردف  االستس��الم،  يرفض  عاماً 
قائاًل “نؤمن دامئ��ًا بقدرتنا عى 
التأهل إىل ال��دور الثاين، ال تزال 
هن��اك مواجهتن وعلين��ا الفوز 
به��ا. مل ن��أِت إىل روس��يا م��ن 
أجل السياحة بل لتمثيل تونس 

بأحس��ن طريقة ُممكنة، ولدينا 
قدم  ك��رة  ونلعب  اإلمكاني��ات 

جميلة، ومنلك ثقة يف أنفسنا”.
كا ي��رى املدافع األمين ملنتخب 
مطال��ب  الفري��ق  أن  تون��س 
باس��تثار األداء الدفاعي الجيد 
أم��ام إنجلرا من أج��ل تحقيق 
نتيجة إيجابية يف املباراة الثانية 
أمام بلجيكا “برهنا أننا منتخب 
يس��تحق االحرام م��ن الجميع، 
وه��ذا م��ن خ��الل األداء الجيد 
ال��ذي قّدمن��اه أم��ام منتخ��ب 

إنجلرا”.
وقبل ختام املقابلة، حاول ديالن 
أن يبع��ث برس��الة اطمئنان إىل 
والعربية  التونس��ية  الجاه��ري 
باهتام  املواجهة  تابع��ت  التي 
كبري وتأسفت كثرياً لضياع تعادل 
يف املتناول، وق��ال يف األخري “إن 
ش��اء الله سنقدم أداء جيداً أمام 
بلجيكا ل��يك نتمكن من تحقيق 

الفوز يف هذا اللقاء”.

)وكاالت(: أرج��ع ع��يل معل��ول، نجم 
املنتخب  ثنائي��ة  التون��يس،  املنتخ��ب 
اإلنجلي��زي، يف ش��باك نس��ور قرطاج، 
يوم االثنن، لقلة الركيز، مش��ريا إىل أن 
الفريق يحتاج اآلن لنس��يان هذا اللقاء 

والركيز يف املباراة املقبلة.
وخرس املنتخ��ب التونيس أم��ام نظريه 
أوىل  يف  له��دف  بهدف��ن  اإلنجلي��زي 
مباريات الفريقن باملجموعة الس��ابعة 
يف الدور األول لبطولة كأس العامل 2018 
بروسيا، فيا سيلتقي الفريق يف املباراة 

التالية مع نظريه البلجييك.
وقال معلول: “استقبلت شباكنا هدفن 
عن طريق كرات ثابتة وهذا يرجع أوال 

إىل قلة الركيز، كان باستطاعتنا الخروج 
بنتيجة أفضل، يف مث��ل هذه املباريات 
ال يس��مح بارتكاب مثل هذه الهفوات، 
نح��اول نس��يان ه��ذا والركي��ز ع��ى 
اللقاء املقب��ل، كل الفرص التي أتيحت 
للمنتخب اإلنجلي��زي كانت من كرات 

ثابتة”.
وق��ال زميل��ه فخر الدين بن يوس��ف: 
“بذلن��ا كل م��ا بوس��عنا إليق��اف هذا 
الفريق اإلنجليزي القوي ولكن يف الجزء 
األخري من املباراة فش��لنا يف ذلك، وهذا 
م��ا أصابنا بحرسة كبرية، ومن املؤكد أن 
نفس الحرسة يف قلوب الشعب التونيس 

بأكمله”.

وأضاف: “علين��ا محو هذه الهزمية من 
أذهاننا والركيز عى املباريات القادمة، 
ليس صحيحا أنني لعبت طيلة اللقاء يف 
الدفاع، وإن كان كذلك فا كان بإمكاين 
أن أحص��ل ع��ى رضبة ج��زاء، الفريق 
املنافس فرض علينا أسلوبه وكان يجب 
علين��ا أن نغري م��ن مراكزن��ا وخططنا 

ومتركزنا حسب سري املباراة”.
وأك��د وهبي الخ��زري نج��م الفريق: 
“لعبنا دفاعيا بش��كل كبري، ومل نتمكن 
م��ن خل��ق الف��رص، أعتقد أن��ه كان 
باإلمكان أن نقدم أداء أفضل من هذا”.
وواصل: “أعتقد أن حصد نقطة كان أمرا 
مها جدا بالنسبة لنا، الضغط كان عاليا 

جدا وهذا الفري��ق يتمتع بالعديد من 
الالعب��ن الرسيع��ن واملهارين، تغيبت 
ع��ن املالعب بس��بب اإلصابة ألكرث من 
ش��هر ونصف، مل أش��عر اليوم بأي آالم، 

وهذا يشء إيجايب للغاية”.
وأض��اف: “أمتن��ى أن أق��دم األفضل يف 
باقي املش��وار وأن أس��تطيع مساعدة 

املنتخب”.
وواص��ل: “حظوظن��ا قامئ��ة، فالفريق 
األمل��اين ع��ى س��بيل املثال بع��د أول 
هزمية له لن يغ��ادر املونديال، وله كل 
الفرص للتأهل إىل الدور املقبل، الفريق 
البلجييك فريق ق��وي ولكن أعتقد أننا 

نستطيع تقديم أداء جيد أمامه”.

ب��������رون: ت��ح��ّم��ل��ن��ا ع���ب���ًئ���ا ك��ب��ي��ًرا

خسارة قاتلة تلقاها العبو تونس

من مواجهة تونس وانجلترا

ب����األم����ل ت���ت���م���س���ك  ت�����ون�����س   
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“األخ�������ض�������ر” ي��س��ع��ى
ص����ورت����ه ل���ت���ح���س���ي���ن   

وكاالت: ب��ررت أوروج��واي فوزها 
الباهت به��دف نظيف عىل مرص، 
يف بداي��ة مش��وارها يف كأس العامل، 
بتوت��ر األعصاب، ل��ذا تتطلع ألداء 
أرشس وأرسع أمام السعودية، اليوم 
األربعاء.وك��رت أوروج��واي عق��دة 
عدم الف��وز يف مباراته��ا األوىل يف كأس 
العامل ط��وال 48 عام��ا، عندما تفوقت 
ع��ىل مرص، يوم الجمع��ة املايض بهدف 
يف الدقيقة 89، وأضاع لويس س��واريز، 

مهاجم برشلونة، 3 فرص خطرية.
لكن العب الوس��ط رودريجو بنتانكور 
بدد الشكوك بش��أن بطل العامل مرتني، 
وق��ال إنه س��يظهر يف قمة مس��تواه يف 

املباراة املقبلة.
وق��ال بنتانك��ور “أول مب��اراة انته��ت 
وش��ابها التوتر، كان اإليق��اع بطيئا، كنا 

نفتقر للتحرك الريع”.
وس��يمثل الفوز عىل السعودية وروسيا، 
صاحبت��ي أق��ل تصني��ف يف البطول��ة، 
اختبارا جيدا قبل خوض مواجهة أصعب 
بالتأكيد يف دور ال� 16، ومن املحتمل أن 

تكون أمام إسبانيا أو الربتغال.
الحذر،  لتوخ��ي  أوروج��واي  وتس��عى 

خصوصا بعد فش��ل منتخبات مرش��حة 
للق��ب مثل الربازي��ل وأملانيا وإس��بانيا 
واألرجنت��ني، يف تحقي��ق الف��وز يف أول 

مباراة بالبطولة.
رودريجيز  كريس��تيان  الجن��اح  وق��ال 
“املباريات متكافئة جدا يف كأس العامل”.
وقال كارلوس سانشيز العب الوسط عن 
هزمية السعودية املفاجئة )5 - 0( أمام 
روسيا البلد املستضيف “شاهدنا املباراة 

األوىل للسعودية وكانت صعبة عليها”.
وأضاف سانش��يز الذي أرس��ل التمريرة 
العرضية التي أحرز منها خوسيه خيمنيز 
هدف الفوز عىل م��رص يف الدقيقة 89 
الجمعة “لكن السعودية ما زالت قوية، 
ل��ن نركن للراحة واالعت��اد عىل قوتنا. 
نفكر يف أنفس��نا وكيف نتطور، ُتحس��م 

املباريات بتفاصيل صغرية”.
واتفق املدافع جويرمو فاريال، وهو مثل 
سانشيز شارك يف مباراته األوىل يف كأس 
العامل عىل مستوى الكبار الجمعة، عىل 
رضورة التحيل بالتواضع مع ترش��يحات 
له��ا بص��دارة املجموع��ة خصوص��ا أن 
املباراة األخرية ستكون صعبة ضد البلد 

املستضيف.
وقال “روسيا فاجأت الجميع، لكننا نركز 

فقط عىل الس��عودية يف الوقت الحايل. 
إن��ه فري��ق جي��د واألمر يعتم��د علينا 

الستغالل نقاط ضعفه”.
ورغ��م حالة االس��رخاء والس��عادة يف 
املؤمت��ر الصحايف نفى العب��و أوروغواي 
ش��عورهم ب��أي إره��اق جراء الس��فر 
الطوي��ل من أم��ريكا الجنوبية واالنتقال 

داخل روسيا.
وقال فاري��ال الذي س��افر فريقه أطول 
مس��افة بني الفرق املشاركة “كل فريق 
يس��افر كث��ريًا، فقط تحص��ل عىل راحة 

وتستعد للمباراة التالية ونحن بخري”.
كا ال يوجد قلق بشأن مستوى املهاجم 
لويس سواريز الذي أهدر فرصا خطرية 

عدة ضد مرص.
وق��ال فاري��ال “إن��ه بخري، مل يس��تطع 
التس��جيل لكن كان هناك من س��جل، 

أشعر باالمتنان للعب مع لويس”.
ومتل��ك أوروج��واي ح��ق التباهي بني 
منتخبات أمريكا الجنوبية حتى اآلن ضد 
غرميتها األرجنتني التي اكتفت بالتعادل 
)1 - 1( مع آيس��لندا وهزمية بريو أمام 
الدمنارك لكنها تحاول التحيل بالواقعية.

للمنتخ��ب  الفن��ي  الجه��از  واس��تقر 
الس��عودي بقي��ادة األرجنتين��ي خوان 

أنطوني��و بيت��زي عىل إج��راء تعديالت 
واسعة عىل التشكيلة التي سيخوض بها 

املباراة.
وينوي بيتزي استبعاد عدد من الالعبني 
الذين زج بهم يف التش��كيلة األساس��ية 

أمام روسيا.
إىل  األرجنتين��ي  امل��درب  ويتج��ه 
استبعاد 5 العبني دفعة واحدة عىل 

أق��ل تقدير، ع��ىل أن يكون حارس 
املرم��ى عبدالله املعيوف عىل رأس 
املس��تبعدين، ومعه  الالعبني  قامئة 
الظهري األمين محمد الربيك، وقلب 
الدف��اع عمر هوس��اوي، واملهاجم 
جان��ب  إىل  الس��هالوي،  محم��د 
احت��ال دخول يحيى الش��هري يف 
تلك القامئة.ويلج��أ بيتزي إىل هذه 

التغي��ريات، يف إطار س��عيه لتغيري 
طريق��ة اللع��ب بع��د االنتقادات 
الالذع��ة التي طالته عق��ب مباراة 

روسيا.
ويفكر بيتزي يف الدفع بفهد املولد 
أساسيا، وتحويل يارس الشهراين إىل 
مركز الظهري األمين، مع االس��تعانة 

مبنصور الحريب يف الظهري األير.

مهمة شاقة ألسود األطلس
املغ��ريب  املنتخ��ب  يتطل��ع  وكاالت: 
إىل مح��و آثار الصدمة التي عاش��تها 
جاهريه إثر الهزمية بهدف يف الوقت 
القات��ل م��ن مبارات��ه األوىل ببطولة 
كأس العامل 2018 لكرة القدم املقامة 
حاليا بروسيا، لكنه يواجه اختبارا أكرث 
صعوبة يف املباراة الثانية، إذ يصطدم 

بنظريه الربتغايل بطل أوروبا.
ويلتق��ي املنتخ��ب املغ��ريب نظ��ريه 
الربتغ��ايل اليوم األربع��اء عىل ملعب 
لوجنييك بالعاصمة الروسية )موسكو( 
الثاني��ة م��ن مباري��ات  الجول��ة  يف 
افتتحت  الت��ي  الثاني��ة،  املجموع��ة 
منافس��اتها يوم الجمعة املايض بفوز 
إي��ران ع��ىل املغ��رب )0-1( وتعادل 

الربتغال مع إسبانيا )3-3(.
وكان املنتخ��ب املغ��ريب ق��د أه��در 
عددا م��ن الف��رص التهديفي��ة أمام 
نظريه اإلي��راين، وكاد أن ينهي املباراة 
بالتعادل الس��لبي، لكنه تلقى صدمة 
قوية يف اللحظات األخرية من الوقت 

املحتس��ب بدال من الضائع للمباراة، 
عندم��ا حس��مت لصال��ح املنتخ��ب 
اإلي��راين بهدف النريان الصديقة الذي 
س��جله املغريب عزيز بوهدوز بالخطأ 

يف مرمى منتخب بالده.
وجاءت الهزمية لتهدد آمال املنتخب 
املغريب بش��كل كب��ري يف الصعود من 
املجموعة التي تضم الربتغال املتوجة 
بلق��ب كأس األمم األوروبي��ة )يورو 
2018( وإسبانيا املتوجة بكأس العامل 
2010، والت��ي تع��د املجموعة األكرث 

صعوبة يف املونديال.
لك��ن املنتخب املغريب امللقب باس��م 
“أس��ود األطلس” أبدى إرصارا واضحا 
عىل استعادة التوازن والتعويض، رغم 

صعوبة املهمة أمام الربتغال.
وقدم املنتخب الربتغايل مباراة مثرية يف 
بداية مشواره أمام املنتخب اإلسباين، 
وحق��ق نجم��ه األب��رز كريس��تيانو 
رونالدو انطالقة رائعة بتس��جيل أول 
ثالثي��ة )هاتريك( يف ش��باك املاتادور 

اإلسباين يف تاريخ كأس العامل؛ ليتصدر 
قامئة هدايف البطولة مبكرا.

ويتوق��ع أن تش��كل الثالثي��ة عامال 
تحفيزيا هائال لرونال��دو الذي انضم 

إىل األسطورة الربازييل بيليه واألملانيني 
أوفه زيلر ومريوسالف كلوزه يف قامئة 
الالعب��ني الذين نجحوا يف التس��جيل 

خالل 4 نسخ من بطولة كأس العامل.
ورمبا يعتمد املنتخ��ب الربتغايل عىل 
اس��تمرار تأل��ق رونال��دو يف املباراة؛ 
لتفكي��ك الدفاع املغريب الصلب الذي 
مل يسمح باهتزاز ش��باكه بأي هدف 
خ��الل مباريات مجموعت��ه يف الدور 
النه��ايئ م��ن التصفي��ات اإلفريقي��ة 

املؤهلة للمونديال.
كذل��ك يتوق��ع أن تش��هد رصاعا من 
نوع آخ��ر ب��ني رونالدو املت��وج مع 
ريال مدري��د اإلس��باين بلقب دوري 
أبطال أوروبا، وبوهدوز مهاجم سان 
ب��اويل املنافس بدوري الدرجة الثانية 

األملاين.
كذل��ك يتص��ارع رونالدو م��ن أجل 
أفضل األفضل يف كل العصور، والذي 
يتناف��س علي��ه م��ع غرمي��ه النجم 
األرجنتين��ي ليوني��ل مي��ي، ويبدو 

رونال��دو متقدما عىل منافس��ه حتى 
اآلن نحو اللقب، الذي يتطلب اعتالء 

منصة التتويج بكأس العامل.
وأثنى فريناندو سانتوس املدير الفني 
الربتغ��ايل ع��ىل رونالدو  للمنتخ��ب 
قائ��ال إن��ه الع��ب يتمت��ع “بعقلية 
مذهل��ة”، بعد أن اس��تعرض الالعب 
ثقته وقدراته بإح��راز الهدف الثالث 
للربتغ��ال من رضبة ح��رة يف الوقت 

القاتل.
وق��ال العب خ��ط الوس��ط أدريان 
س��يلفا “إنه )رونالدو( منوذج يحتذى 
به بالنس��بة لنا جميعا، ليس فقط يف 
اللع��ب، ولكن يف الطريقة التي يقود 
بها الفريق. إنن��ا نفخر بوجودنا معه 

يف غرفة تغيري املالبس”.
وق��ال رونالدو إن��ه يتوق��ع “مباراة 
صعبة” أمام املغ��رب، كا أكد زميله 
أندري س��يلفا العب مي��الن اإليطايل 
أن املنتخ��ب املغ��ريب يض��م “العبني 

متميزين، ال ميكننا االستهانة بهم”.

كريستانو رونالدو

كابوس ألمانيا يزور أحالم أسبانيا
)وكاالت(: خاضت اس��بانيا مباراتها 
األوىل ب��كأس العامل ض��د الربتغال، 
بين��ا كانت  بأس��لوب مده��ش، 
تبع��ات اإلقالة املفاجئ��ة للمدرب 
جول��ني لوبيتيجي، ال ت��زال تدوي.
وس��يحتاج اإلس��بان للحفاظ عىل 
املس��توى، عندما يواجهون  نفس 

إيران، اليوم األربعاء.
وخف��ف التع��ادل املث��ري)3 - 3( 
أم��ام الربتغ��ال، بطل��ة أوروبا، يف 
سوتيش، من مخاوف بأن يتسبب 
رحيل لوبيتيجي يف تعطيل حملة 

اإلسبان.
كا تق��ول تقارير إن التفاؤل يعم 
معس��كر الفري��ق، تح��ت قيادة 

املدرب املؤقت، فرناندو هيريو.
وع��ىل ال��ورق، س��تكون مهم��ة 
إسبانيا بطلة العامل السابقة سهلة 
م��ع إي��ران، يف أول مواجه��ة بني 

املنتخبني.
لكن خس��ارة أملانيا حاملة اللقب 
أمام املكس��يك، يوم األحد، كانت 

إش��ارة تحذير لكل الفرق الكبرية 
بالنهائيات.

وقال هيريو “ما حدث ألملانيا ميكن 
أن يح��دث ألي فريق.. كل الفرق 
ال���32 هنا جي��دة للغاي��ة، وأول 
مباراة تكون دوم��ا صعبة، يلعب 
القلق دورا كبريا، وقد حصلنا عىل 
نقط��ة ضد بط��ل أوروب��ا، واآلن 

أمامنا إيران”.
وإن كان��ت توجد أس��باب للقلق 
عند هيريو، فرمبا يكون مس��توى 
حارس املرمى ديفيد دي خيا، الذي 
أخطأ ليمنح كريس��تيانو رونالدو 

أحد أهدافه الثالثة باملباراة.
وقدم املدافع ناتش��و أداء متباينا، 
ش��هد هدف��ا رائع��ا ع��وض ركلة 
الجزاء، ورمبا يكون داين كارفاخال 
جاهزا مجددا، ليقدم لهيريو خيارا 

آخر، يف مركز الظهري األمين.
وس��يكون مصدر القل��ق الرئيي 
ل��دى هيريو، هو قدرة فريقه عىل 
اخراق دفاع إيران، الذي مل يسكن 

ش��باكه س��وى 5 أه��داف، يف 18 

مباراة بالتصفيات.

وانتظ��رت إي��ران حت��ى الدقائق 

األخ��رية، لتفوز ع��ىل املغرب يوم 

الجمع��ة، لكن العم��ل الحقيقي 

يبدأ يف كازان، حيث تخوض مباراة 

إس��بانيا، تليه��ا بعد خمس��ة أيام 

مباراة الربتغال.

وسيتمكن كارلوس كريوش، املدرب 

الس��ابق لريال مدريد، من الدفع 
بالالعب سعيد عزت، بعدما غاب 
امُللق��ب ب”بوجب��ا الفاريس” عن 

مباراة املغرب، بسبب اإليقاف.
وه��دأت أيض��ا املخاوف بش��أن 
أمي��د  الوس��ط،  الع��ب  إصاب��ة 
إبراهيم��ي، واملهاج��م ع��يل رضا 
جهانبخ��ش، لكن العب الوس��ط، 
روزبه جش��مي، يثري قلق��ا كبريا، 

بسبب إصابة يف العضالت.
ومتثل��ت خط��ة كريوش الرئيس��ة 
م��ع املغرب، يف إحب��اط هجات 
املنافس ودفعه لفقد الركيز، لكن 
املدرب الربتغايل أقر بأنه سيحتاج 
لنه��ج مختلف متاما، مع إس��بانيا 

بطلة العامل يف 2010.
وق��ال كريوش “أمام إس��بانيا، كل 
أعض��اء الفريق ب��دءا من حارس 
املرم��ى، وحتى املهاج��م، ميكنهم 
فع��ل أي يشء، لذلك ينبغي علينا 

أن نفكر يف إسراتيجية مختلفة”.

ديفيد دي خيا
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لدى كل عاشــق لـ “الساحرة 
مــع  ذكريــات  املســتديرة”، 
املونديال ال ميكن أن ميســحها 
الزمــن مــن ذاكرتــه، فلهــذا 
العــرس الكروي ماليني تنتظره 
كل 4 أعوام وال تخلو أحاديثهم 
عنه.. عن ذلــك التاريخ الذي 
صنعه نجــوم مــن كل أنحاء 
الذهبيــة.  بأقدامهــم  العــامل 
ســبورت”  “البــالد  يســتطلع 
ذكريــات  الزاويــة  هــذه  يف 
الرياضيني مع املونديال، فلكل 

لحظاته املونديالية الخاصة..

1. ما منتخبك العاملي املفضل؟
- منتخب الربازيل.

2. كيف ترى حظوظ منتخبك يف 
مونديال روسيا؟

- أرى أن حظــوظ الربازيل جًدا قوية 
يف التتويــج باللقب واســتعادة عرش 
العامل، وأمــا عن املبــاراة االفتتاحية 
واملستوى غري املقنع الذي ظهر عليه 
املنتخب، فإن البداية ال تكون مقياسا 

ملستوى الفريق الحقيقي.

3. من ترّشح إلحراز لقب النسخة 
الـ21 لكأس العامل؟

- أرشــح املنتخب الربازييل؛ عطفا 

عىل مستويات وتحضريات الفرق 
قبل انطالق البطولة.

4. كيــف تقرأ حظوظ املنتخبات 
العربية يف نسخة 2018؟

- منتخب مرص هو املنتخب 
أن  بإمكانه  الــذي  الوحيــد 
يتخطــى دور املجموعــات؛ 
التــي  للمســتويات  نظــرا 
العربية  املنتخبــات  قدمتها 

حتى اآلن.

5. مــا أول مونديــال كأس العامل 
حظيت مبتابعته؟

- مونديال 90 يف إيطاليا.

6. هــل لديــك طقــوس خاصة 
ملتابعة منافســات هــذا الحدث 

العاملي؟
- أتابع مباريــات املونديال عادة 

لوحدي، وأحيانا مع األهل.

7. حــدث ال تنســاه يف ذاكرتك 
حول كأس العامل؟

وصدمــة  خيبــة  أســتذكر   -
املبــاراة النهائيــة ملونديــال 
فرنســا  بــني   1998 العــام 
فيه  والذي خطف  والربازيل، 
املنتخــب الفرنــي اللقــب 
العاملي للمرة األوىل يف تاريخ 

مشاركاته بكأس العامل، حينام 
تغلــب عىل نظــريه الربازييل 
بثالثــة أهــداف دون رد، إذ 
كانت املبــاراة مبثابة الصدمة 
ملشــجعي وأنصار “السامبا”، 
حيــث كان الفريــق آنــذاك 
مرشــحا فوق العادة لتحقيق 
اللقــب كونــه كان مرصعــا 
بالنجوم أمثال رونالدو، كافو، 
كارلوس، بيبيتو، دونغا، إضافة 
إىل الخروج املخيب من الدور 
نصــف النهــايئ ملونديال 90 

عىل يد األرجنتني. سيدمحمد جعفر

)وكاالت(: أثارت قضية الحضور الجامهريي 
يف مبــاراة مرص وأوروغــواي جدال كبريا يف 
األوســاط الكروية، وذلــك بعد أن ظهرت 
مقاعــد برتقاليــة خاويــة خــالل اللقاء، 
نســتعرض لكم عدد الحضــور الجامهريي 
يف مباريــات املونديال الرويس حتى مباراة 
الربازيل وسويرسا، نســبة غياب الجامهري 

عن هذه املباريات.

مباراتا املجموعة األوىل
حرض 78 ألفا و11 شــخصا، مباراة االفتتاح 
بــني الســعودية وروســيا، ومل يغــب أي 
حامــل تذكرة عــن هذه املبــاراة، يف حني 
شهدت مباراة أوروغواي أكرب نسبة غياب 
جامهــريي، والتــي وصلــت إىل 18.28 يف 
املئة، إذ حرض املباراة 27 ألف و15 شخصا، 

وغاب 6046 مشجعا.

مباريات املجموعة الثانية
حرض مباراة املغرب وإيران 62 ألف و548 
شــخصا، وغاب عن املباراة 1920 مشجعا، 
بنســبة وصلت إىل 2.97 يف املائة، يف حني 
شــاهد مبــاراة الربتغال وإســبانيا 43 ألفا 

و866 مشــجعا من املدرجات، وغاب عنها 
421 مشجعا، بنسبة 0.95 يف املئة.

مباريات املجموعة الثالثة
شــاهد 41 ألفا و279 شخصا مباراة فرنسا 
وأســراليا مــن املدرجات، وغــاب 1594 

شخصا، بنسبة 3.71 يف املئة، يف حني حرض 
مباراة بريو والدمنارك 40 ألفا و502 شخصا، 
وغاب 1183 مشجعا بنسبة 2.83 يف املئة.

مباريات املجموعة الرابعة
كانت مبــاراة األرجنتني وأيســلندا، 

املباراة الثانية التي مل تشــهد غياب 
أي حامــل تذكرة، فحرض املباراة 44 
ألف و190 شــخصا، يف حني شهدت 
مباراة نيجرييــا وكرواتيا حضور 31 
ألفا و136 مشــجعا وغيــاب 2837 
مشجعا بنســبة وصلت إىل 8.35 يف 

املئة.

مباريات املجموعة الخامسة
حــرض مبــاراة رصبيا وكوســتاريكا 
41 ألفا و432 شــخصا، وغاب 538 
مشــجعا، بنســبة 1.28 يف املئة، يف 
حني تابع مباراة الربازيل وســويرسا 
43 ألفا و109 أشخاص، وغاب 363 
شــخصا بنســبة وصلت إىل 0.83 يف 

املئة.

مباراة املجموعة السادسة
كانــت مباراة أملانيا واملكســيك، الثالثة 
التــي متتلئ بهــا املدرجــات، إذ حرض 

اللقاء 78 ألفا و11 شخصا.

وكاالت: ُيقــال دامئــاً أن الوطــن هــو 
مبثابــة األم، وهــذا تحديــداً هو حال 
املدافع مانويل دا كوســتا الذي اختار 
حمــل قميص املغرب، بلد والدته، بعد 
خوضــه تجربة مع منتخبات الشــباب 
لبلد والده الربتغال وقد شاءت األقدار 
أن يواجه الدويل املغريب منتخب بلده 
الثــاين الربتغال يف أول مشــاركة له يف 

.FIFA كأس العامل
وعىل الرغم من أصولــه الربتغالية، إال 
أن دا كوســتا أكــد يف مقابلة حرصية 
مع FIFA أنه يفتخر بتمثيله املنتخب 
املغريب يف روسيا 2018 كام كشف بأن 
املشاعر ستكون ُمتباينة يف منزله الذي 
ســيكون “ُمنقســاًم” ليوم واحد فقط 
)اليوم األربعاء( عندما يلتقي الفريقان 

عىل ملعب لوجنييك يف موسكو.
وقــال دا كوســتا املولــود يف فرنســا 
“املشــاركة يف كأس العامل هو أمر كبري 
بالنسبة ايل ألنني امّثل وطني وأصويل، 

“ مضيفــاً “إنــه رشف كبــري أن أحمل 
قميــص املنتخب املغريب ألنــه عندما 
ُتشــارك يف هذه البطولة، فإنّك ُتعرّف 

العامل عىل بلدك وثقافته.”
وأضاف الالعب الذي دافع عن قميص 
املنتخب املغــريب ألول مرة منذ 2014 
“تلقيــت عرضاً من املنتخــب املغريب 
عن طريق مصطفي حجي وبعد نقاش 
طويل معه ومع مدرب املنتخب آنذاك 
بادو الزايك، اقتنعــت مبرشوع الفريق 
أمّثــل  أن  يل  رشف  وكان  وأهدافــه 

املغرب.”

رفاق األمس.. خصوم اليوم

ميلك دا كوســتا الكثري مــن املعلومات 
عن أســلوب لعب املنتخــب الربتغايل 
بطبيعــة الحــال خصوصاً وأنــه جاور 
عــدداً مــن الالعبني يف الســابق حيث 
قــال “لعبت تقريباً مع ُمعظم الالعبني 
عندمــا كنــت صغــرياً. ال مُيكنني ذكر 

جميع األســامء ألن ذلك ســيأخذ وقتاً 
طويــاًل لكنني أتذّكر أننــي لعبت مع 
كواريسام وكريســتيانو رونالدو وبيبي 

وقد تعّلمت الكثري منهم.”
ويعي مدافع األســود خطــورة جميع 
عنــارص املنتخب الربتغــايل “املنتخب 
الربتغايل هو أحــد أفضل املنتخبات يف 
العامل ولن نرّكز فقط عىل كريســتيانو 
رونالــدو. نعرف جيداً أنــه ممتاز ألنه 

ألهم محاط بالعبــني جيدين. لكن  ا
هو الركيز والدقة وأن 

يف  متضامنني  نكون 
كل ما نقوم به.

ســتكون  وبينام 
الســائدة  الروح 
صفــوف  يف 
املنتخب املغريب 
األربعــاء  يــوم 
التضامــن  هــي 

مــن  والوحــدة 

أجــل تحقيق الفوز عــىل الربتغال، إال 
أن املشــاعر ســتكون ُمختلفة يف منزل 
العب إسطنبول باشاكشهر الريك الذي 
ختــم املقابلة بالقول “أعتقد أن نصف 
عائلتي سيشّجع الربتغال بينام النصف 
اآلخــر ســيؤازر املغرب، ســيكون جواً 

مضحكاً حتاًم.”

جدل للغياب الجماهيري

خسارة البرازيل لمونديال 98 تتصدر ذاكرة “سيد المرمى”

أسد مغربي بأصول برتغالية

كاسياس يثق بدي خيا
وكاالت: أكد إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي 
بورتو الربتغايل، أنه يثق يف مواطنه ديفيد دي 
خيا، يف حراسة مرمى املنتخب اإلسباين، خالل 

بطولة كأس العامل.
وقال كاسياس، يف ترصيحات نقلتها صحيفة 

ماركا، إنه يثق ف ي قدرات دي خيا، وأن ما 
حدث يف مباراة الربتغال، من املمكن أن يحدث 

ألي حارس مرمى.
وتعادلت إسبانيا، مع الربتغال، يف إطار الجولة 

األوىل لدور املجموعات باملونديال، بنتيجة 
3-3، وتعرض دي خيا، لهجوم رشس، خالل 

لقطة الهدف الثاين للربتغال، بعدما فشل يف 
اإلمساك بالكرة.

وأضاف كاسياس، أنه ال يجب تحطيم معنويات 
الحارس دي خيا، بسبب خطأ، مشدًدا عىل 

أن تسديدة كريستيانو رونالدو، كانت قوية 
وخادعة.

وأشار إيكر كاسياس، إىل رضورة دعم الحارسني 
بيبي رينا وكيبا أريزاباالجا، خالل الفرة املقبلة.

وأوضح كاسياس، أن التعادل مع الربتغال، 
نتيجة جيدة، مشريًا إىل أن القرعة، التي 

أوقعتهم يف املجموعة الثانية باملونديال، ال 
تقلقه.

نوير: كتيبة واحدة
وكاالت: أكد مانويل نوير، قائد وحارس 
مرمــى املنتخب األملاين، شــعور العبي 
املانشــافت، بالغضــب واإلحباط، بعد 
الخسارة أمام املكسيك، يف الجولة األوىل 

من دور املجموعات، مبونديال روسيا.
وقــال نوير، يف مؤمتر صحــايف، الثالثاء، 
نقلــت تفاصيله صحيفة TZ “نشــعر 
باإلحباط الشــديد، يجب أن نقوم برد 

فعل قوي”.
وأضاف “لقد تناقشــنا فيام ينقصنا، يك 
نصبح أفضل، نتطلع ملواجهة الســويد، 
أعتقــد أن الكثريين منــا، أرادوا اللعب 
مع السويد، يف نفس يوم الخسارة أمام 

املكسيك، من أجل تعديل املوقف”.
وتابع “ملــاذا افتقرنا للشــجاعة والثقة 
ضد املكسيك؟ ال أســتطيع اإلجابة عن 
ذلك، ولكن ســنظهر بوجه مغاير أمام 

السويد”.
وأردف “ال يوجــد انقســام بني الفريق 
الفائز مبونديال 2014، والفائزين بكأس 

القارات، نحن كتيبة واحدة”.
وأتم “الالعبون كانوا متحمســني خالل 
تدريبــات األمس، نحــن منتلك العبني 
جيديــن وأصحاب خربات، يف كل مركز، 
ال أعتقد أننا يف حاجة لبعض التغيريات 

الفردية”.
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وكاالت: فاز منتخب روسلليا عللى نظريه املرصي 
بثالثة أهداف لهدف، ليصبح أول املتأهلني لدور 
الل 16 من املجموعة األوىل، بينام ينتظر املرصيون 
تعللر   - “إكلينيكيللاً”  املونديللال  ودع  الللذي   -

األوروغواي بخسللارتني أمام السللعودية وروسيا 
وتحقيللق الفللوز عى األخللر يف الجولة األخرية 

واللجوء لفارق األهداف. 
وتقدمللت روسلليا بثالثية عللرب أحمد فتحي 

“بالخطللأ يف مرمللاه” ودينيللس تشريشلليف 
وأرتيم دزيوبا بالدقائق 47 و59 و62، وضيق 
محمد صالح الفارق من ركلة جزاء بالدقيقة 
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مصر تودع نظرًيا

حسناوات 

كولومبيا

لفتللت ُمشللجعات املنتخب الكولومبي األنظار وعدسللات الكامريات عللى مدرجات ملعب 
موردوفيا آرينا - سارانسللك الللذي احتضن اللقاء األول من ُمباريللات منتخب كولومبيا يوم 
أمس أمام اليابان يف منافسات الجولة األوىل للمجموعة الثامنة، ليلهمن قلوب رجال العامل يف 

ظاهرة أصبحت من أشهر مظاهر مونديال العامل عى مر التاريخ.
وكاالت: أكدت متحدثة باسم رشكة 

“بدوايزر” للجعة لفرانس برس، أنها 
تحرتم “املعتقدات الدينية لجميع 

الالعبني”، بعد أيام من رفض حارس 
مرص محمد الشناوي استالم جائزة 
أفضل العب يف مباراة األوروغواي 

ضمن مونديال روسيا 2018 يف 
كرة القدم والتي ترعاها الرشكة. 

وقالت ناطقة باسم الرشكة “نحرتم 
املعتقدات الدينية لجميع الالعبني 
وعملنا مع فيفا )االتحاد الدويل(؛ 

لوضع إجراءات لالعبني الراغبني بعدم 
الظهور مع عالمة بدوايزر ألسباب 

دينية”. وأضافت املتحدثة باسم 
الرشكة األمريكية “الالعبون الذين 

يحرزون جائزة أفضل العب يف املباراة 
ويرفضون جائزة “باد” سيحصلون 

عى كل التقدير كام هو حال محمد 
الشناوي. تهانينا له عى أدائه”.

املنتخللب  كللر  وكاالت: 
النتائللج  سلسلللة  السللنغايل 
السلللبية للمنتخبات األفريقية 
يف مونديللال روسلليا، بتحقيق 
فللوز مثني عى بولنللدا بهدفني 
مقابل واحللد، يف املباراة التي 
جمعتهام عى ملعب “أتكريت 
أرينا”، ضمن منافسات الجولة 

األوىل من دور املجموعات.
وجللاء هللديف السللنغال عللن 
طريق تياجللو كيونيك، مدافع 
بولنللدا بالخطأ يف مرماه )37(، 
ومبللاي نيانج )60(، فيام أحرز 

كريتشللوفياك هللدف بولنللدا 
.)86(

وحقللق السللنغال الفوز األول 
ملنتخبات إفريقيا بعد سللقوط 
مرص ونيجرييا واملغرب وتونس 

يف فخ الخسارة.
السنغال  وتفوق عمق وسللط 
عللى نظللريه البولنللدي الذي 
عاىن مللن البللطء يف التحضري 
وبناء الهجللامت، باإلضافة إىل 
املساهمة الهجومية املنعدمة.

هللدف  السللنغال  وخطللف 
التقللدم يف الدقيقللة 37، عن 

طريق كيونيللك، مدافع بولندا 
بالخطللأ يف مرمللاه بعدما غري 
اتجاه تسللديدة أدريسا جاي، 

العب أسود التريانجا.
وسللجل نيانللج الهللدف الثاين 
ملنتخب بالده، يف الدقيقة 60، 
مسللتغال هفللوة دفاعيللة من 
كريتشللوفياك الذي أعاد الكرة 
للخلف بشكل ساذج. وشهدت 
الدقائللق األخرية محاوالت من 
املنتخللب البولندي وأسللفرت 
عن هدف الدقيقة 86، برأسية 

كريتشوفياك.

وكاالت: تخطط املغرب للرتشح مجدًدا الستضافة 
كأس العامل املقرر إقامتها العام 2030، وذلك بعد 5 

محاوالت سابقة، مل يكتب لها النجاح.
وكشفت مجلة فرانس فوتبول عرب موقعها 

اإللكرتوين عن أن املغرب ستلجأ هذه املرة لوسيلة 
جديدة إلقناع االتحاد الدويل باستضافة املونديال، 

بعرض مشرتك يضم الجارتني تونس والجزائر. 
وأشارت إىل أن اتحاد الثاليث العريب ال يواجه أي 

عقبات، يف ظل العالقات الجيدة بني املغرب 
وتونس والجزائر.

)وكاالت(: يعيش آنخيل دي 
ماريا، نجم باريس سان جريمان 

ومنتخب األرجنتني، لحظات 
عصيبة يف روسيا، بعد التعادل 

أمام آيسلندا )1 - 1(، يف املباراة 
األوىل بكأس العامل.وأشارت 

صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إىل 
أن دي ماريا بات مهددا بالجلوس 

عى مقاعد البدالء يف مباراة 
الجولة الثانية أمام كرواتيا، يوم 
الخميس املقبل، لحساب زميله 

الشاب كريستيان بافون. وأضافت 
أن خورخي سامباويل املدير الفني 

لألرجنتني، غري راض عن مستوى 
دي ماريا يف املباراة األوىل أمام 

آيسلندا. وبدا من خالل تدريبات 
راقيص التانجو، أنه ينوي إجراء 

بعض التعديالت عى الخطة 
والتشكيلة األساسية.

منتخللب  افتتللح  وكاالت: 
السللاموراي الياباين مشللواره 
يف نهائيات كأس العامل روسيا 
2018 بالتغلللب عى منتخب 
كولومبيا القوي بهدفني مقابل 
هللدف يف افتتللاح مواجهات 
الثامنة.جللاءت  املجموعللة 
املباراة قوية وحفلت باإلثارة 
والنديللة حتى قبللل أن تبدأ 
عندما استبعد خوزيه بيكرمان 
الكولومبي  املنتخللب  مدرب 
نجللم الفريق وصانللع ألعابه 
بداعي  رودريغيللز  خاميللس 

اإلصابللة، إال أنلله أرشكلله يف 
الشللوط الثاين وظهر الالعب 

بشكل طبيعي.
وشللهدت املبللاراة حالة طرد 
مبكرة هي األوىل يف املونديال 
الحايل وثاين أرسع حالة  طرد 
يف تاريللخ كأس العللامل عندما 
أخرج حكللم اللقللاء البطاقة 
الحمللراء للمدافع الكولومبي 
كارلللوس سانشلليز بعللد أن 
تعمد ملس التصويبة اليابانية 

بيده إلبعادها عن املرمى.
افتتللح التسللجيل يف اللقللاء 

اليابللاين شللينجي كاغللاوا يف 
الدقيقللة 6 قبللل أن يتعادل 
للمنتخللب  كينتللريو  خللوان 
الكولومبللي يف الدقيقللة 39، 
ثم تقللدم يويا أوسللاكو لبالد 
الشللمس املرشقة يف الدقيقة 
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ويعترب هذا الفللوز هو الثاين 
يف  اآلسلليوية  للمنتخبللات 
نهائيللات كأس العامل روسلليا 
2018 بعد أن حقق املنتخب 
اإليراين الفوز األول وذلك عى 
نظريه املغريب بهدف دون رد.

احترام المعتقدات

السنغال.. أول فوز إفريقي

“ثالثي عربي” لمونديال 2030

ضحايا سامباولي

“الساموراي” يضرب ويهزم كولومبيا
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