
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

س
فل

  2
00

 - 
حة

صف
 2

4

السنة العاشرة - العدد 3550 
األربعاء

4 يوليو 2018 
20 شوال 1439

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

للأجهزة  حا�ضنة  �أول  “بتلكو” تطلق 
�لتقنية يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط

اقتصاد البالد

8

ن�سيج جمتمعنا قوي ال يقبل الفرقة
جتاوزنا �لتحديات وتخطينا �لعقبات بف�ضل �ضعبنا... �ضمو رئي�س �لوزر�ء:

�ملنامة - بنا: �أك���د رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليفة �أن مملك���ة �لبحرين بقيادة عاهل �لبالد 
�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
عائلة و�ح���دة و�سعب و�حد وم�س���ري م�سرتك، 
وجتاوزن���ا �لتحديات كاف���ة وتخطينا �لعقبات 
بنج���اح؛ بف�س���ل وقف���ة �سعبن���ا، و�أن �أمورن���ا 
ما�سي���ة بف�سل قيادة جالل���ة �مللك من ح�سن 

�إلى �أح�سن.
ه���ذ� وكان �ساحب �ل�سم���و �مللكي رئي�س 
�ل���وزر�ء قد ��ستقب���ل عدد� من �أف���ر�د �لعائلة 
�ملالك���ة �لكرمية و�أبناء و�أحف���اد �ل�سيخ حممد 
ب���ن حمد ب���ن عب���د�هلل ب���ن عي�س���ى �آل خليفة 
)رحم���ه �هلل(، �إذ قدمو� ل�سم���وه خال�س �ل�سكر 
و�لتقدي���ر على م�ساعر �سم���وه �لطيبة بتقدمي 
�لتع���ازي بوف���اة فقيدهم، د�ع���ن �ملولى عز 

وجل �أن يحفظ �سموه ويدمي عليه نعمة �ل�سحة 
و�لعافية.

وخ���الل �للقاء �سدد �ساحب �ل�سمو �مللكي 
رئي����س �ل���وزر�ء عل���ى �أهمية �لتم�س���ك بالقيم 
و�لتقالي���د �لتي تعزز من متا�سك وتر�بط �أبناء 
�ملجتم���ع، موؤكد� �سم���وه �أن �ملجتمع �لبحريني 

�ت�سم على مدى تاريخه بن�سيجه �لقوي 
�لذي ال يقبل �لفرقة.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة و�أبناء و�أحفاد �ل�سيخ حممد بن حمد بن عبد�هلل بن عي�سى )رحمه �هلل(	

�لبحرين بقيادة �لعاهل عائلة و�حدة و�ضعب و�حد وم�ضري م�ضرتك
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We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY 36

اأجهزة  “االإعالم” ت�سادر 
ا�ستقبال بث خمالفة

�ملنام���ة - بن���ا: نف���ذت �إد�رة و�سائ���ل �الإعالم 
بوز�رة �س���وؤون �الإعالم حملة تفتي�سية على �ملحالت 
�لتي تقوم ببيع �أجهزة ��ستقبال م�سفرة تبث ب�سكل 
غري قان���وين، وكذلك �ملباين �لت���ي تقوم بتو�سيل 
�سبكة ��ستقبال وب���ث قنو�ت ف�سائية غري مرخ�سة 
تعم���ل عن طريق )�لكيبل(، �إذ مت م�سادرة عدد من 
�الأجه���زة �لتي تعمل ب�سكل غ���ري قانوين مبا يخالف 
�الأنظم���ة و�لقو�ن���ن و�لت�رصيعات �ملعم���ول بها يف 

�لبحرين.

م�سرع �ساب عربي وفتاة بحرينية بحادث الق�سيم
تعر�ست حافلة تابعة الإحدى �حلمالت �لبحرينية 
�أم�س حلادث �نق���الب يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
عل���ى طري���ق “�لق�سي���م”، �ل���ذي يبع���د نح���و 300 
كيلومرت عن �ملدينة �ملنورة، بينما كانت يف طريقها 
للمدينة �ملنورة، مما نتج عن���ه وفاة �ل�سائق )عربي 
�جلن�سية، 47 �سنة( و�ل�سابة زينب �أحمد �ل�سماهيجي 
)18 عام���ا(. و�سكلت وز�رة �ل�سح���ة فريقا طبيا من 
وز�رة �ل�سح���ة من جممع �ل�سلماني���ة �لطبي �سيغادر 

�سب���اح �ليوم �إل���ى �ل�سقيق���ة �ل�سعودي���ة؛ ملعاينة 
�ملر�س���ى و�مل�ساب���ن وتقييم �لو�س���ع و��ستكمال 
�إج���ر�ء�ت عودتهم للعالج الأر����س �لوطن، �إلى جانب 
ذل���ك �سوف يظل �لفريق يف �لف���رتة �ملقبلة للتاأكد 
من �سالمة جميع �حل���االت و�الحتياجات �لالزمة.  كما 
�سكلت �ل�س���وؤون �الإ�سالمي���ة يف �لبحرين فريق عمل 
ملتابع���ة مالب�س���ات �حل���ادث بالتن�سيق م���ع �سفارة 
�لبحرين بالريا�س و�لقن�سلية �لبحرينية بجدة، ومت 
�لتو��سل مع �أهايل �ملتوفَين؛ الإمتام �إجر�ء�ت نقل 

7�جلثمانن.

�أمين يعقوب

يف ور�ضة ح�ضرها 4 وزر�ء... �ضمو حمافظ �جلنوبية:

تطوير املواقع التاريخية بالتعاون مع الوزارات

• �سمو حمافظ �جلنوبية يد�سن ور�سة �لعمل بح�سور عدد من �لوزر�ء و�مل�سوؤولن	

 )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(
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جتاوزنا التحديات وتخطينا العقبات بف�شل �شعبنا 
البحرين ذات تاريخ تليد ممتد وتوثيقه واجب... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ل���دى ا�شتقبال �شموه كبار 
اأف���راد العائل���ة املالك���ة، اأكد رئي����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة اأن مملك���ة البحرين بقي���ادة عاهل 
البالد �شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى 
اآل خليف���ة عائلة واحدة و�شع���ب واحد وم�شري 
م�ش���رتك، وجتاوزنا التحدي���ات كافة وتخطينا 
العقب���ات بنج���اح؛ بف�ش���ل وقفة �شعبن���ا، واأن 
اأمورن���ا ما�شي���ة بف�ش���ل قيادة جالل���ة امللك 
م���ن ح�ش���ن اإل���ى اأح�شن، الفت���ا �شم���وه اإلى اأن 
البحري���ن ذات تاري���خ تلي���د ممت���د، وتوثيقه 
واجب وم�شوؤولية؛ لتعي االأجيال تاريخ بالدها 
وح�شارتها وامتدادها، �شاكًرا �شموه كل جهد 
وطن���ي يبذل حلف���ظ ه���ذا التاري���خ وتوثيقه 

والتعريف به.
ه���ذا وكان �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء قد ا�شتقب���ل عددا من اأف���راد العائلة 
املالك���ة الكرمية واأبناء واأحف���اد ال�شيخ حممد 
ب���ن حمد ب���ن عب���داهلل ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
)رحم���ه اهلل(، اإذ قدموا ل�شم���وه خال�س ال�شكر 
والتقدي���ر على م�شاعر �شم���وه الطيبة بتقدمي 
التع���ازي بوف���اة فقيدهم، داع���ن املولى عز 
وجل اأن يحفظ �شموه ويدمي عليه نعمة ال�شحة 

والعافية.
وخالل اللقاء �شدد �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي����س ال���وزراء عل���ى اأهمية التم�ش���ك بالقيم 
والتقالي���د التي تعزز من متا�شك وترابط اأبناء 
املجتم���ع، موؤكدا �شم���وه اأن املجتمع البحريني 
ات�ش���م على مدى تاريخ���ه بن�شيجه القوي الذي 

ال يقبل الفرقة.

ودعا �شموه اإلى ����رورة التم�شك بالوحدة 
الوطنية و�شون مكت�شب���ات اململكة واحلفاظ 
عل���ى اأمنه���ا وا�شتقراه���ا يف ظ���ل م���ا متوج به 

املنطقة والعامل من حتديات.
واأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 

اأهمية اإعالء قيم التوا�شل والرتابط بن اأفراد 
املجتمع، فه���ذه �شمات اأ�شبحت ج���زءا اأ�شيال 
م���ن تكوين���ه ويج���ب احلف���اظ عليه���ا؛ كونها 
الباع���ث لقوة املجتمع وتعزي���ز قدرته ومنعته 

يف التعامل مع التحديات.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة واأبناء واأحفاد ال�شيخ حممد بن حمد بن عبداهلل بن عي�شى )رحمه اهلل(	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة برقية تهنئ���ة اإلى رئي�س الواليات 
ترام���ب؛  دونال���د  االأمريكي���ة  املتح���دة 
مبنا�شب���ة ذك���رى ا�شتقالل ب���الده، اأعرب 
جاللت���ه فيها عن اأطي���ب تهانيه ومتنياته 
ل���ه موف���ور ال�شح���ة وال�شع���ادة ول�شعب 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة ال�شديق 
املزي���د م���ن التق���دم واالزده���ار، م�شيداً 
جاللته بعمق العالقات الطيبة التي تربط 
ب���ن البلدين وال�شعب���ن ال�شديقن وما 
ت�شهده من تطور ومنو. وبعث ويل العهد 
نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
االأم���ري �شلمان ب���ن حم���د اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى الرئي����س ترام���ب؛ مبنا�شبة 
ذك���رى ا�شتقالل بالده، ع���ر �شموه فيها 
عن �ش���ادق تهاني���ه واأطي���ب متنياته له 
واف���ر ال�شحة وال�شعادة ول�شعب الواليات 
املتح���دة االمريكية ال�شدي���ق املزيد من 
التقدم واالزدهار. كما بعث �شاحب ال�شمو 
امللك���ي ويل العهد نائب القائ���د االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء برقية 
تهنئة مماثلة اإلى نائب الرئي�س االأمريكي 
مايك بن�س، اأعرب �شموه فيها عن خال�س 

تهانيه بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنامة - بنا: اأكد ممثل جاللة امللك 
لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�س 
املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س 
اللجنة االأوملبي���ة البحرينية �شمو ال�شيخ 
نا����ر بن حم���د اآل خليف���ة، اأن �شيا�شات 
املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة دائًما 
ما تركز على مراجع���ة الرامج واالأن�شطة 
التي تق���دم لل�شباب البحرين���ي ب�شورة 
واقعي���ة مبني���ة عل���ى احلقائ���ق العلمية 
وخمرج���ات تل���ك الرامج والعم���ل على 
تطويره���ا ب�شورة م�شتم���رة لتتوافق مع 
الواقع واحلرك���ة التنموية التي تعي�شها 
اململك���ة، م�شرًيا �شم���وه اإلى اأن املجل�س 
االأعلى لل�شباب والريا�شة دائًما ما يركز 
يف براجمه عل���ى دعم ال�شباب وم�شاعدته 
يف خلق الفر����س وتهيئة ال�شباب الإيجاد 
فر����س العمل املنا�شب���ة يف �شوق العمل 
البحريني واإعطائهم االأدوات التي جتعل 
منهم ناجحن ومنتجن ومبدعن.واأ�شار 
�شم���و ال�شي���خ نا�ر ب���ن حم���د مبنا�شبة 
 2030 �شب���اب  مدين���ة  انط���الق  ق���رب 
الت���ي تنظمه���ا وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب 
والريا�ش���ة يف ن�شخته���ا التا�شع���ة بع���د 
اإدخ���ال تغي���ريات جذرية عل���ى امل�روع 
اأن مدين���ة ال�شب���اب تعتر م���ن الرامج 
املهمة يف اململك���ة واملنطقة باعتبارها 
تهت���م ب�ش���ورة مبا����رة بتنمي���ة قدرات 
ال�شباب البحريني وتهيئته ل�شوق العمل 
وقد مت ت�شميم هذا امل�روع الرائد وفق 
معايري خا�شة تلبي االحتياجات اخلا�شة 
بال�شب���اب البحرين���ي للدخ���ول يف �شوق 
العمل والرتكي���ز عليه بغر�س توجيههم 
وتزويده���م بامله���ارات االأ�شا�شية التي 
متكنه���م م���ن احل�ش���ول عل���ى الوظيفة 
املنا�شبة باتباع ا�شرتاتيجيات وخطوات 

منهجية وا�شحة.
ولفت �شموه “تعت���ر مدينة �شباب 
2030 بحلتها اجلديدة ونظامها االإداري 
والتدريبي املغاي���ر يف هذا العام مبثابة 
امل���كان االأف�ش���ل لتدري���ب ال�شباب من 
خالل طرح برامج نوعية جديدة واحرتافية 
يف ذات الوق���ت تتواف���ق ب�شورة مبا�رة 

مع احتياجات �شوق العمل”.

جاللة امللك و�شمو ويل 
العهد يهنئان ترامب

نا�ر بن حمد: تطوير خمرجات 
مدينة 2030 ملواكبة ال�شوق

• جاللة امللك	

جم��ت��م��ع��ن��ا ات�����ش��م ع��ل��ى م����دى ت���اري���خ���ه ب��ن�����ش��ي��ج ق����وي ال ي��ق��ب��ل ال��ف��رق��ة 
امل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادة ال��ع��اه��ل ع��ائ��ل��ة واح����دة و���ش��ع��ب واح����د وم�����ش��ري م�شرتك
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ت�����س��ك��ي��ل ح����ائ����ط ����س���د ووق����ف����ة م�������س���رك���ة حل���م���اي���ة اأم����ن����ن����ا وا����س���ت���ق���راران���ا 

نتطلع لالن�شغال بالتنمية والبناء ال باحلروب وال�رصاعات
بحث التطورات مع م�ست�سار الدفاع الربيطاين لل�رشق الأو�سط... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: قال رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة، لدى 
ا�ستقبال �سموه كبري م�ست�ساري الدفاع لل�رشق الأو�سط 
باململك���ة املتح���دة “اإننا �سع���داء للفه���م امل�سرك 
الذي اأ�سبح مييز التعاون البحريني الربيطاين حيال 
الق�سايا املختلفة؛ لأن���ه يعك�س عالقات ودية متينة 
متط���ورة”، لفًتا �سم���وه اإلى اأنن���ا يف املنطقة نتطلع 
لالن�سغ���ال بالتنمي���ة والبناء ل باحل���روب وال�رشاعات 
الت���ي �سببت ه���دًرا لإمكاناته���ا وا�ستنزاًفا ملواردها 
بعد اأن اأ�سبحت املنطقة حموًرا للنزاعات والتوترات، 
والأم���ل معقود على دولنا ق���ادًة وحكومات بالتعاون 
مع حلفائنا واأ�سدقائنا يف ت�سكيل حائط �سد ووقفة 
م�سرك���ة للحيلولة دون ا�ستهداف اأمننا وا�ستقرارانا 
يف هذا اجل���زء احليوي من العامل، لذا م���ن الواجب اأن 
جنتمع ونتوحد ونتع���اون كدول �سقيقة و�سديقة يف 
مواجه���ة التحديات التي حتدق بنا جميًعا، واإن العمل 
على جعل وجهات النظر متفقة والتباينات يف اأ�سيق 
حدودها �رشوري للو�سول اإلى الغايات التي نن�سدها 

جميًعا وهو اأمن املنطقة و�سمان ا�ستقرارها”.
وكان �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س الوزراء 
ق���د ا�ستقب���ل بق����رش الق�سيبي���ة �سباح اأم����س كبري 
م�ست�ساري الدفاع لل����رشق الأو�سط باململكة املتحدة 
الفري���ق ال�س���ري ج���ون لورم���ري. ومت خ���الل الجتماع 
ا�ستعرا����س عالق���ات التعاون التاريخي���ة بني مملكة 
الكفيل���ة  وال�سب���ل  املتح���دة،  واململك���ة  البحري���ن 
بتعزيزها وتطويرها يف املج���الت كافة خ�سو�سا يف 
جم���ال التعاون الدفاعي والع�سك���ري، اإذ اأكد �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء اأن مملك���ة البحرين 
ترتب���ط مع اململكة املتحدة بعالقات تاريخية را�سخة 
وممتدة تقوم يف كل حمطاتها على الحرام املتبادل 
وتغلي���ب امل�سال���ح امل�سرك���ة مم���ا فت���ح املج���ال 
وا�سع���ا اأمام التع���اون الثنائي يف خمتل���ف املجالت. 

واأك���د �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء حر�س 
مملك���ة البحرين على اأن تبقى عالقته���ا مع بريطانيا 
دوم���ا متطورة وت�سري يف اجت���اه مت�ساعد نحو املزيد 
م���ن الزده���ار، منوها �سم���وه بالدور ال���ذي ت�سطلع 
به اخل���ربات الربيطانية يف اململك���ة يف م�سرية البناء 
والتنمية واملجالت الأخرى. وفيما نوه �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء باجله���ود الطيبة التي تبذلها 
اململك���ة املتح���دة م���ع املجتم���ع ال���دويل يف حتقيق 
الأم���ن وال�ستق���رار وال�سالم يف املنطق���ة، فقد بحث 
�سموه م���ع امل�س���وؤول الربيطاين تط���ورات الأو�ساع 
التي ت�سهده���ا املنطقة على امل�ستوي���ني الإقليمي 
والعربي وال�سب���ل الكفيلة بحفظ الأم���ن وال�ستقرار 
فيه���ا. واأعرب كبري م�ست�ساري الدفاع لل�رشق الأو�سط 
باململك���ة املتحدة ع���ن تقدير بالده لدع���م احلكومة 
برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء لتطوير 
عالقات ال�سداق���ة والتعاون بني البلدين وبجهودها 

امل�سكورة يف هذا اجلانب.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال كبري م�ست�ساري ال�رشق الأو�سط الربيطاين	



4local@albiladpress.com بالدنا األربعاء 4 يوليو 2018 
20 شوال 1439
العدد 3550

م�ضاركة كل القطاعات للحفاظ على الواجهة احل�ضارية وتطويرها
د�سن ور�سة تطوير املكت�سبات التاريخية... �سمو حمافظ اجلنوبية:

د�سن حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة 
بن عل���ي اآل خليفة �سباح اأم����س، ور�سة تطوير 
املكت�سبات التاريخي���ة يف املحافظة اجلنوبية، 
بح�س���ور كل م���ن وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد 
النعيم���ي، وزي���ر الإع���ام علي الرميح���ي، وزير 
العم���ل وال�س���وؤون الجتماعية جمي���ل حميدان، 
وزير �س���وؤون ال�سباب والريا�سة ه�سام اجلودر، 
وعدد م���ن امل�سوؤول���ن باملحافظ���ة واملجل�س 

البلدي واجلهات املخت�سة الأخرى.

تنمية متسارعة
ورحب �سم���و حمافظ اجلنوبي���ة باحل�سور، 
قب���ل اأن يلق���ي كلمة ق���ال فيه���ا “ي�سعدنا اأن 
جنتمع اليوم، لتد�سن ور�سة عمل خدمية حتت 
عنوان )التنمية اخلدمية باملحافظة اجلنوبية(، 
مب�سارك���ة اجله���ات احلكومي���ة واخلا�س���ة، ول 
يخف���ي عليكم اأن ه���ذه الور����س ت�سعى للبحث 
عن اآليات ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية بن القطاعن 
العام واخلا����س؛ لتنفيذ املب���ادرات والفر�س 
التنموي���ة واخلدمية، وتذليل العوائق، وتقدمي 
الت�سهي���ات والدع���م الازم بخط���ط امل�ساركة 
يف التطوي���ر، من اجلوانب الأمني���ة والجتماعية 

والثقافية والبيئية كافة”.
واأ�س���اف �سموه “�ستعمل هذه الور�س على 
تعزي���ز م�ساركة القطاعات كاف���ة للحفاظ على 
الواجه���ة احل�سارية، من خ���ال العمل التنموي 
واخلدم���ي فيم���ا يتنا�سب واحتياج���ات الأهايل 
واملواطن���ن، يف خمتل���ف مناط���ق املحافظ���ة، 
وال�سعي لتطويره���ا واملحافظة عليها، اإ�سافة 
لإ�سهامها بتطبيق الروؤى واخلطط امل�ستقبلية 
للمحافظة اجلنوبية، مبا يتنا�سب مع توجيهات 

القيادة الر�سيدة”.
واأكم���ل قائ���ااً “�سنق���دم بور�ستن���ا الأولى 
حم���ورا مهما حتت عنوان )تطوي���ر املكت�سبات 
التاريخية يف املحافظة اجلنوبية(؛ نظراًا لاأهمية 
التاريخية والثقافية التي حتظى بها املنطقة، 
ا على املوروث ال�سعبي، والإرث الثقايف  وحفاظاً

والجتماعي”.
وتاب���ع “نذك���ر ح�سورن���ا باأن ج���دول هذه 
الور����س �سي�ستم���ر من �سه���ر اأغ�سط�س املقبل 
باإذن اهلل، ويت�سمن 6 ور�س ذات حماور رئي�سة 
متعلقة بامل�ستوى الجتماعي والأمني والبيئي 
واحل�س���اري، اآمل���ن تعاونكم املثم���ر لتقدمي 
احلل���ول قريبة امل���دى، اأو بعي���دة املدى، على 

اأف�سل امل�ستويات اخلدمية”.
بعده���ا مت تق���دمي م���ادة فيلمي���ة خا�س���ة 
بتاريخ املحافظة اجلنوبية، تخللتها م�ساهدات 
مهمة عن الإرثن الثقايف واحل�ساري للمحافظة، 

واأهم املحطات ال�سياحية والرتاثية بها.
يف ال�سي���اق، ا�ستعر�س �سمو ال�سيخ خليفة 
���ا للح�سور عن  ا خا�ساً ب���ن عل���ي اآل خليفة عر�ساً
اأه���م التحديات املتعلق���ة باجلانبن التاريخي 
والثق���ايف ملنطق���ة الرف���اع واملحافظ���ة ككل، 
بعن���وان “ور�سة تطوي���ر املكت�سبات التاريخية 

يف املحافظة اجلنوبية”.

عين وحديقة أم غويفة
وتطرق �سموه حلديقة اأم غويفة قائااً “بها 
ع���ن تاريخية، مت حفرها من قب���ل املغفور له 
ال�سي���خ خليفة بن �سلمان بن اأحمد الفاحت، منذ 
م���ا يقارب 200 عام تقريباً���ا، اأي اأنها تعود اإلى 
العام 1825 تقريباً���ا، ومت ا�ستخدامها من قبل 

اأهايل الرفاع حتى �ستينات القرن املا�سي”.
وزاد �سم���وه “ل�س���ك اأننا وح���ن نرى حال 
الع���ن الي���وم، فه���ي ل توحي باأن هن���اك عينا 
م���ن الأ�سل، ول اأعتقد اأن اأي���ا من اأهايل الرفاع 

اأو غريه���م حن ي���رون هذه املوق���ع التاريخي 
يت�س���ورون حجم ومكانة هذا املوق���ع، اأو اأن به 
���ا اأن الع���ن مل تن�سف حت���ى اللحظة،  م���اء، علماً

بف�سل من اهلل عز وجل”.
واأردف �سم���وه “ح�س���ب علم���ي م���ن بلدية 
اجلنوبية، فاإنهم ي�ستعملون مياه العن ل�سقي 
الزراعة ب�س���ارع ال�سي���خ �سلمان، ولكنن���ا ناأمل 
اأن تك���ون ه���ذه العن العريقة وجه���ة �سياحية 

وتراثية وثقافية، وهو اأمر نهتم به كثرياًا”.
وتابع “ناأمل تنفيذ احللول املوؤقتة وبعيدة 
امل���دى لتطوير ح���ال العن، منه���ا و�سع بوابة 
وحار�س لها، وو�سع كام���ريات اأمنية، وتكثيف 
الدوريات، وزي���ادة الإن���ارة يف املوقع، وو�سع 
لوحة تعريفية عن تاريخ العن وال�سيخ خليفة 
بن �سلمان بن اأحمد الفاحت، واأي�سا معاجلة مياه 
الع���ن عن طري���ق اأجهزة الرت�سي���ح والتربيد؛ 

لا�ستفادة منه كماء �سبيل”.
وفيما يتعلق باحلل���ول بعيدة املدى، قال 
�سموه “ناأمل اإعادة اإن�ساء العن؛ لتكون مق�سدا 
�سياحي���ا وتراثيا، واأن يع���اد ت�سميم احلديقة، 

وجعلها مق�سدا �سياحيا تراثيا للجميع”.
ا من  وقال “اأهل الرفاع كانوا ي�رشبون جميعاً
عن )اأم غويف���ة(، وهي بذلك اأمر نادر وثمن، 
ا هو  يج���ب املحافظ���ة عليه، وم���ا يهمن���ي اأي�ساً
مبنى الع���ن نف�سه الذي بن���ي ب�سكل متوا�سع 
باجته���اد م���ن البلدي���ة، لكن���ه يج���ب اأن يطور 
بال�سكل الائ���ق وال�سحيح، واأن يرمم؛ ليعك�س 
ال�سورة احلقيقة التي تنا�سب تاريخنا امل�رشف 

والكبري”.

حديقة بوكوارة 
كم���ا تط���رق �سم���وه للحديث ع���ن حديقة 
بوكوارة، التي حتت�س���ن �رشيح ال�سيخ علي بن 
خليف���ة اآل خليفة، بقوله “ه���و حاكم من حكام 
البحرين، ا�ست�سهد مع ابنه ورجاله، مبعركة هي 
اآخر معركة بتاريخ مملكة البحرين، �سنة 1869، 

فداء للبحرين ولأهلها”.
ا، ويف  ا بو�س���ع �سيئ جداً وتابع “القرب حالياً
اللي���ل يكون الظام دام�سا، م���ع غياب الإ�ساءة 
���ا اأن هذا املوقع يع���د من اأهم  واحلرا�س���ة، علماً
املواق���ع التاريخي���ة يف اململك���ة عموم���ا، ويف 

املحافظة خ�سو�سا”.
وع���ن املقرتحات قريبة املدى، قال �سموه 
“�سد الثغرات وترميم القرب، و�سع ال�ساهد على 
القبور، ت�سوير القربين للحفاظ عليهما، و�سع 
لوحة لدع���اء امليت، اإع���ادة �سباغ���ة احلديقة، 
زي���ادة الإنارة باحلديقة، و�س���ع كامريات اأمنية 

يف احلديقة، توفري حار�س للحديقة”.
وعن املقرتح���ات بعيدة املدى، اأكد �سموه 
“تنفيذا ملبادرة املحافظة اجلنوبية )اجلنوبية 

ع���ز وتاري���خ(، وبتوجيه���ات �سدي���دة من لدن 
رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليف���ة، والدعم امل�ستمر 
من نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليفة، ب���ادرت املحافظة اجلنوبية 
باإع���داد ت�ساميم مبدئي���ة لإن�س���اء مركز ثقايف 
تاريخ���ي، يحم���ل ا�س���م ال�سهي���د ال�سي���خ علي 
ب���ن خليفة اآل خليف���ة؛ تلبية حلاج���ة املحافظة 

اجلنوبية ملثل هذه املراكز املهمة”.

حديقة الحنينية
ويف حدي���ث ل�سم���وه ع���ن حديق���ة وع���ن 
احلنيني���ة، قال “ع���ن احلنينية م���ن املحطات 
الفارقة واملهمة بتاريخ البحرين، وكان النا�س 
ي�سدون الرح���ال لها من كل مناط���ق البحرين؛ 
لعذوبتها، ولقد اأمر بحفرها املغفور له ال�سيخ 
�سلم���ان بن اأحمد الفاحت، حاكم البحرين اآنذاك، 
واأوق���ف عليها نخ���ااً لتعمريه���ا، وجعلها �سبيا 
لعام���ة النا�س”. ووا�س���ل �سمو ال�سي���خ خليفة 
بن علي القول “كان ي����رشب بها املثل بالنقاء 
وال�سفاء والعذوبة، و�سميت باحلنينية - واهلل 
اأعل���م - ن�سب���ة للحنين���ي، والذي يرم���ز حلاوة 
امل���اء، وعذوبت���ه، فلذل���ك فاإن ع���ن احلنينية 
تعت���رب كنزا من كنوز البحري���ن الطبيعية، ولذا 
فنح���ن مهتمون به���ذا الأمر ب�س���كل كبري، وهو 
ا وزارة الأ�سغال و�سوؤون  ملف ت�رشف علي���ه حالياً
البلديات والتخطيط العمراين، وباهتمام ي�سكر 
منهم، ومن بلدية اجلنوبي���ة، واملجل�س البلدي 
على حد �سواء، ونحن نحث على اأن تكون وجهة 

ومق�سدا �سياحيا”.
ودع���ا �سموه لإعادة ترمي���م العن، وب�رشح 
وا�س���ح يك���ون ماحظ���ا بالع���ن ل���كل ال���زوار 
وامل���ارة، اأ�سوة بع���ن عذاري وغريه���ا، بقوله 
“ه���ذا تاريخ ويتوجب املفاخرة به، واملحافظة 

عليه”.
وع���ن املقرتح���ات قريب���ة امل���دى لع���ن 
وحديق���ة احلنينية قال �سموه “م���ن الأهمية اأن 
يتم اإع���ادة �سباغة احلديق���ة ومرافقها، ترميم 
الع���ن وال�سور املحي���ط بها، زي���ادة الإ�ساءة، 

وو�سع كامريات اأمنية يف احلديقة”.
اأم���ا املقرتح���ات البعي���دة امل���دى، فق���ال 
�سم���وه “اإع���داد الت�ساميم النهائي���ة بناء على 
حم����رش اللجنة الوزارية لاإعمار والبنية التحتية، 
برئا�س���ة مع���ايل ال�سي���خ خال���د بن عب���داهلل اآل 

خليفة”.

قبر الشيخ محمد بن أحمد
بال�سياق، اأ�س���ار �سمو حمافظ اجلنوبية اإلى 
����رشورة النظر بحال ق���رب ال�سيخ حممد بن اأحمد 

اآل خليف���ة بالرف���اع ال�رشقي، وه���و قرب تاريخي 
ل�سخ�سي���ة مهمة من العائل���ة احلاكمة الكرمية، 
بقول���ه “احلال املهمل للقرب احلايل، لهو �سيئ 
، والقرب هو جل���د ال�سيخ���ة موزة  وغ���ري مر����سٍ
)رحم���ة اهلل عليها(، والدة الأم���ري الراحل �سمو 
ال�سي���خ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة )طيب اهلل 
ث���راه(، ووالدة رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، 
ا عن البحري���ن وهو على  ولق���د ا�ست�سه���د دفاعاً
فر�سه، ول ي�سري حال القرب احلايل لأي من مكانة 
�ساح���ب القرب، ناهيكم عن اأنه مت العتداء على 

القرب، وكتابة بع�س العبارات عليه”.
ويردف �سم���وه “انزعجت كثرياًا حن راأيت 
ح���ال القرب، وقارنت حينها كي���ف تهتم الدول 
املتح����رشة باملحافظة ال�سديدة عل���ى املواقع 

واملعامل التاريخية، وحمايتها واإبرازها”.
وتابع �سم���وه “مت اإع���داد مقرتحات قريبة 
امل���دى للتنفي���ذ، وه���ي اإع���ادة �سباغ���ة القرب 
واملراف���ق املحيط���ة ب���ه، ت�سوي���ر الق���رب ملنع 
الدخول اإليه، و�سع لوحة لدعاء امليت قريبا من 
املقربة، و�س���ع ال�ساهد للقرب، توزيع م�ساحف 
الق���راآن الكرمي يف ثوابه، واإن�س���اء ماء �سبيل يف 

ثوابه”.

عين حفيرة
كما تطرق �سموه للحديث اإلى عن حفرية، 
بقوله “عن عريقة وندعو لإبرازها واملحافظة 
عليه���ا اأ�سوة ببقية املناط���ق التاريخية الأخرى 
باملحافظ���ة اجلنوبي���ة، م���ع ذك���ر الأ�سخا����س 
الذين قام���وا بحفر هذه الع���ن خدمة لبلدهم، 
ا اأن الكثري  واملحافظة على منجزاتهم، خ�سو�ساً
ا عل���ى حماية  م���ن اأه���ايل منطقة جو حث���وا مراراً

العن، واملحافظة عليها”.
واأكم���ل �سم���وه “هناك مقرتح���ات لتطوير 
العن، بحيث يتم ت�سوير املكان للحفاظ عليه، 
وو�س���ع عامة ت���دل على ا�سم الع���ن، ور�سف 

طريق موؤدية اإلى موقع العن”.

بئر الشيوخ
ا اإلى بئ���ر ال�سيوخ  كم���ا اأ�س���ار �سم���وه اأي�ساً
ا اإياه���ا بالعريقة، وم�سيفا  مبنطقة جو، وا�سفاً
“هن���اك مقرتح���ات مهمة لتطوي���ر البئر بحيث 
يتم اإعادة اإن�سائه���ا بالطابع البحريني القدمي، 
ت�سويرها للحفاظ عليها، وو�سع لوحة تعريفية 

بها وتاريخها”.

المراقيب بمدينة عيسى
وبحدي���ث ع���ن منطق���ة املراقي���ب مبدينة 

عي�س���ى ق���ال �سم���و املحافظ “تق���ع املراقيب 
مبدين���ة عي�س���ى، وقد اندث���ر ا�سمه���ا بالوقت 
���ا اأن املراقي���ب كان���ت ت�ستخدم  احل���ايل، علماً
بال�ساب���ق كم�سيف، ولق���د و�سمت بهذا ال�سم 
لرتف���اع املنطقة، ولدين���ا اهتمام ب���اأن يكون 
ه���ذا اجل���زء م���ن التاري���خ موج���ود يف الذاك���رة 
الوطني���ة، ونهتم باأن يكون هنالك �سارع با�سم 

املراقيب”.

مدرسة الرفاع الغربي    
االبتدائية للبنين

واأبدى �سمو حماف���ظ اجلنوبية اعتزازه 
وافتخاره بدخول التعليم النظامي للرفاع 
يف منت�س���ف اأربعين���ات الق���رن املن�رشم، 
وقال “يظن الكثريون باأن التعليم حينها 
مل ي�سل اإل للمنامة واملناطق القريبة منها 
فقط، وهو اأمر يخال���ف احلقيقة، وو�سول 
التعليم والكهرباء واملاء ملعظم املناطق 
دللة عل���ى النه�س���ة ال�ستثنائية وعراقة 

النظام اخلدمي ململكة البحرين حينها”.
واأكمل �سموه “مدر�سة الرفاع الغربي 
البتدائي���ة للبن���ن ����رشح تعليم���ي يجب 
���ا اأن جالة امللك  احلفاظ علي���ه، خ�سو�ساً
در����س به���ذه املدر�س���ة، ويكف���ي �رشف���ا 
ملدين���ة الرف���اع اأن جالت���ه ول���د وترعرع 

ودر�س بها”.
واأ�ساف “يج���ب اأن يتم - وبالتن�سيق 
م���ع وزارة الرتبي���ة والتعلي���م - ذكر هذه 
املعلومة، منها تاأهيل ج���زء من املدر�سة 
كمعر�س لإبراز ال�سخ�سيات التي در�ست 
فيها، واإب���راز الطاقم التعليم���ي ال�سابق 
ال���ذي �ساه���م يف اإن�ساء الأجي���ال، وترميم 
البحرين���ي،  الطاب���ع  واإب���راز  املدر�س���ة 
لإعطائه���ا مكانتها العريق���ة يف امل�سرية 

التعليمية”.

مدرسة الرفاع الشرقي للبنين
واأ�س���ار �سم���وه اإل���ى اأن هن���اك الكثري من 
املنا�سدات من اأهايل اجلنوبية، باإنقاذ مدر�سة 
الرفاع ال�رشقي القدمية والعريقة، من النهيار، 
والعمل على ترميمها وجتديدها، واحلفاظ على 

تاريخها.
ويزيد �سم���وه “وعليه فاإن هناك خطة عمل 
لإب���راز امل�سرية التعليمي���ة يف الرفاع، من خال 
معر����س لل�س���ور القدمي���ة، للتعلي���م يف ه���ذه 
املدر�سة، ومدار�س املحافظة اجلنوبية عموما، 
وكذلك ترميم املدر�سة واإبراز الطابع البحريني 
القدمي؛ لإعطائها مكانتها العريقة يف امل�سرية 

التعليمية”.

• �سمو حمافظ اجلنوبية يد�سن ور�سة العمل بح�سور عدد من الوزراء وامل�سوؤولن	

اإبراهيم النهام

ت�ضوير: ر�ضول احلجريي
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فتح اآفاق جديدة من التعاون مع بريطانيا

االنتهاء من توزيع 900 وحدة مبدينة خليفة

مهنًئا العب�صي الختياره �صخ�صية م�ؤثرة مبجال مكافحة االجتار... وزير اخلارجية:

م�صيدا مب�ا�صلة التعاون والتن�صيق االأمني... وزير الداخلية:

من بينها نح� 400 جاهزة... “االإ�صكان”:

وزي���ر  ا�صتقب���ل  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجي���ة ال�صيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل خليفة، 
مبكتب���ه بالدي����ان الع���ام لل����زارة، ام����س، الرئي�س 
التنفي���ذي لهيئة تنظيم �ص�ق العمل ورئي�س اللجنة 
ال�طنية ملكافحة االجتار باالأ�صخا�س اأ�صامة العب�صي.

ويف اللقاء، �صلم وزي���ر اخلارجية العب�صي ن�صخة 
من تقرير وزارة خارجية ال�اليات املتحدة االأمريكية 
اخلا����س بت�صني���ف الدول مبج���ال مكافح���ة االجتار 
باالأ�صخا����س، م�صي���ًدا بح�ص�ل مملك���ة البحرين على 
الفئ���ة االأول���ى يف تقري���ر وزارة خارجي���ة ال�الي���ات 
املتح���دة االأمريكية اخلا����س بت�صنيف الدول مبجال 
مكافح���ة االجت���ار باالأ�صخا����س كاأول دولة يف منطقة 
ال����رق االأو�ص���ط و�صم���ال اإفريقيا حت�ص���ل على هذا 
الت�صني���ف العاملي، من�ًها باجله����د احلثيثة لهيئة 
تنظيم �ص����ق العمل و�صعيها الدائ���م ل�صمان اأعلى 
معايري االلتزام بحق����ق االإن�صان، والتعاون البناء مع 

خمتلف اجلهات االإقليمية والدولية.

وزي���ر  ا�صتقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلية ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة اأم�س كبري 
م�صت�صاري الدف���اع لل�رق االأو�صط باململكة املتحدة 
الفري���ق ال�صري ج�هن ل�رم���ري، بح�ص�ر رئي�س االأمن 
العام الل�اء طارق احل�ص���ن و�صفري اململكة املتحدة 

لدى مملكة البحرين �صامي�ن مارتن.
العالق���ات  بعم���ق  ال�زي���ر  اأ�ص���اد  اللق���اء،  ويف 
التاريخي���ة واملتميزة بني مملك���ة البحرين واململكة 
املتحدة وحر�صهما على م�ا�صلة التعاون والتن�صيق 
االأمن���ي والعم���ل امل�صتم���ر عل���ى فتح اآف���اق جديدة 
من العمل امل�ص���رك. ومت خالل اللق���اء، ا�صتعرا�س 
العالقات الثنائية القائمة بني البلدين ال�صديقني، 
وبحث عدد من امل��ص�عات ذات االهتمام امل�صرك.

املنام����ة - بن����ا: انته����ت وزارة االإ�ص����كان اأم�س من 
ت�زي����ع اأكرث من 900 وح����دة �صكنية مبدينة خليفة على 
امل�اطنني امل�صتفيدين، من بينها اأكرث من 400 وحدة 
�صكني����ة جاهزة. جاء ذلك يف اإطار ت�جيهات عاهل البالد 

�صاح����ب اجلاللة امللك حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة، التي 
�ص����درت يف �صهر رم�صان املب����ارك، مبا يلبي احتياجات 
امل�اطن����ني ومتابع����ة جله�����د احلك�مة برئا�ص����ة رئي�س 
ال�زراء �صاحب ال�صم����� امللكي االأمري خليفة بن �صلمان 

اآل خليف����ة يف تنفي����ذ برنامج عملها، وتنفي����ًذا الأمر ويل 
العه����د نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال�زراء �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة بت�زيع 5000 وحدة �صكنية.

• وزير اخلارجية م�صتقبال الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �ص�ق العمل	

• وزير الداخلية م�صتقبال كبري م�صت�صاري الدفاع لل�رق االأو�صط باململكة املتحدة	

تعزيز العالقات امل�شرتكة مع تون�س

اإ�شادة بالتعاون الع�شكري مع بريطانيا

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقب���ل وزي���ر الدي�ان 
امللك���ي ال�صي���خ خال���د ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة 
مبكتبه اأم�س، �صفري اجلمه�رية الت�ن�صية لدى 
اململك���ة حمم���د بن ي��ص���ف؛ مبنا�صب���ة انتهاء 
فرة عمل���ه الدبل�ما�صي.ونق���ل وزير الدي�ان 
امللكي حتي���ات وتقدير عاه���ل البالد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة اإلى 
ال�صف���ري الت�ن�صي، م�صيًدا مب���ا بذله من جه�د 

طيب���ة كان له���ا دور كب���ري يف تعزي���ز وتنمي���ة 
العالق���ات الرا�صخ���ة الت���ي جتمع ب���ني مملكة 
البحرين وجمه�رية ت�ن�س. واأكد وزير الدي�ان 
امللك���ي اأن ما و�صلت اإليه العالقات البحرينية 
- الت�ن�صي���ة م���ن متي���ز يف كل املج���االت جاء 
بف�صل حر����س القيادتني على تعزيز التعاون 
امل�صرك به���دف حتقيق كل م���ا يع�د باخلري 

والنفع على البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

الرف���اع - ق����ة الدف���اع: ا�صتقب���ل 
القائد العام لق�ة دفاع البحرين امل�صري 
الركن ال�صيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
بالقي���ادة العام���ة �صب���اح اأم����س، كب���ري 
م�صت�ص���اري الدف���اع الربيط���اين لل����رق 
االأو�ص���ط الفري���ق �ص���ري ج����ن ل�رمي���ر 
وال�ف���د املرافق.واأ�ص���اد القائ���د العام 

بعالقات ال�صداق���ة التاريخية واملتميزة 
التي ترب���ط مملك���ة البحري���ن واململكة 
املتحدة التي له���ا جذور تاريخية متينة، 
من�ًه���ا بالتع���اون القائم ب���ني البلدين 
ال�صديق���ني يف �صت���ى املج���االت ومنها 
ما يتعلق بتبادل اخل���ربات والتعاون يف 

املجال الع�صكري.

اإ�شادة بتعاون “الداخلية” باملجاالت العمالية

العم���ل  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
والتنمي���ة االجتماعي���ة: ا�صتقب���ل وكيل 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، �صباح 
الدو����ري، ي����م اأم����س مبكتب���ه مببن���ى 
ال�زارة، وفداً من وزارة الداخلية، يف اإطار 
التعاون الفني ب���ني االأجهزة احلك�مية.

واأكد الدو�ري اأهمية تبادل الزيارات لتط�ير 
التع���اون والتن�صيق بني االأجه���زة احلك�مية، 
م�صيداً بجه�د وزارة الداخلية الداعمة لل�زارة 
يف جميع املجاالت العمالية، بف�صل ت�جيهات 
وزي���ر الداخلية ال�صيخ را�صد ب���ن عبد اهلل اآل 

خليفة. 

اال�شتفادة من خربات “ال�شياحة العاملية”

لل�صياح���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
واملعار����س: ا�صتقب���ل الرئي����س التنفي���ذي 
لهيئة البحرين لل�صياح���ة واملعار�س ال�صيخ 
خال���د بن حم�د اآل خليف���ة مبكتبه اأم�س وفًدا 
من منظم���ة ال�صياح���ة العاملية، �ص���م مديرة 
خدمات امل�ؤمترات مبنظمة ال�صياحة العاملية 
يف  اأول���ى  وخب���رية  �صان�صيج�ن���دو،  ي�الن���دا 

االبتكار والتح�يل الرقمي يف منظمة ال�صياحة 
العاملية ناتاليا باي�نا، ونائب الرئي�س االأول 
ل����راكات امل�ؤ�ص�صات يف ما�ص���ر كارد ديانا 

روبين�.  
ومت بح���ث اأوج���ه التع���اون واالبتكار يف 
املج���ال ال�صياح���ي، و�صب���ل اال�صتف���ادة من 

اخلربات والتجارب العاملية.

5 جمعيات تدعم حملة “لنزرع البحرين معا”

املنامة - بنا: نظمت 5 جمعيات �صبابية 
وتط�عية لقاء ح�رته ع�ص� جمل�س اأمناء نادي 
ال�صباب العاملي لالأعمال ال�صيخة ج�اهر بنت 
خليف���ة اآل خليفة، وع�ص���� يف جمل�س �صيدات 
اأعم���ال اأب�ظبي؛ م���ن اأجل التباح���ث يف �صبل 
دعم حملة “لنزرع البحرين مًعا”، اإذ مت عر�س 
االأه���داف الت���ي ت�صع���ى احلمل���ة لتحقيقها؛ 

م���ن اأجل ت��صي���ع الرقعة اخل����راء باململكة، 
ودع���م اأه���داف التنمية امل�صتدام���ة بالقطاع 
الزراع���ي. واأ�ص���ادت ال�صيخة ج�اه���ر بنت اآل 
خليف���ة بجه�د املتط�عني ال�صباب يف احلملة 
ومثابرتهم؛ خلدمة مملك���ة البحرين، وعربت 
ع���ن �صعادته���ا ب�ج�د دعم كب���ري للحملة من 

قبل القطاع احلك�مي واخلا�س واالأهلي.

“الثقافة” تعزز الواجهة احل�شارية للبحرين
م�صيدا بدورها يف تنظيم اجتماع جلنة الراث العاملي... حممد بن مبارك:

املنامة - بن���ا: ا�صتقبلت رئي�ص���ة الثقافة 
واالآث���ار ال�صيخة مي بنت حمم���د اآل خليفة اأم�س 
نائ���ب رئي����س جمل����س ال����زراء �صم���� ال�صي���خ 
حمم���د ب���ن مب���ارك اآل خليف���ة، يف مق���ر اجتماع 
جلنة ال���راث العاملي الث���اين واالأربعني بقرية 
الي�ن�صك�.وع���رب �صم� نائب رئي����س جمل�س ال�زراء 
ع���ن �صعادت���ه با�صت�صافة وتروؤ����س البحرين ملحفل 
دويل مه���م يتمثل يف اجتماع جلنة ال���راث العاملي، 
من�ًها باجله����د التي تبذلها الهيئة لتعزيز ال�اجهة 
احل�صارية للبحرين، مقدًرا لل�صيخة مي دورها البارز 
وجه�ده���ا املتمي���زة يف االإع���داد والتنظيم لالجتماع 
العامل���ي وما �صاحبه م���ن جناح نال اإعج���اب وتقدير 

•اجلميع. �صم� ال�صيخ حممد بن مبارك وال�صيخة مي بنت حممد يف ج�لة بقرية الي�ن�صك�	

توطيد جهود التنمية ال�شاملة وتعزيز حقوق االإن�شان
اللجنة املعنية بحق�ق االإن�صان ت�صتعر�س تقرير البحرين... الدو�ري:

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأك���د م�صاع���د 
وزي���ر اخلارجية رئي�س وفد البحرين اأمام اللجنة 
املعني���ة بحق����ق االإن�ص���ان يف جني���ف عب���داهلل 
الدو����ري اأن النه���ج االإ�صالح���ي لعاه���ل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 
اأ�صف���ر عن حتقي���ق منجزات رائ���دة يف جماالت 
الدميقراطية وكفالة احلق�ق واحلريات العامة، 
وتنمية ب�رية و�صيا�صية واقت�صادية واجتماعية 
يف خمتل���ف املج���االت وتهدف اإل���ى �صم� وبناء 
االإن�صان وال�طن.جاء ذلك عن���د ا�صتعرا�س اللجنة 
لتقري���ر اململكة عن تنفيذه���ا التزاماتها التي ن�س 
عليه���ا العهد الدويل للحق�ق املدني���ة وال�صيا�صية. 
واأك���د الدو�ري جن���اح التجربة االنتخابي���ة امل�صتقلة 
واملمار�صات الربملانية الن�صطة التي متت يف االأع�ام 
�صتتبعه���ا،  والت���ي   ،2014  ،2010  ،2006  ،2002
انتخابات ال���دورة املقبلة بنهاية هذا العام. واأو�صح 

م�صاع���د وزي���ر اخلارجي���ة يف كلمته االفتتاحي���ة اأمام 
اللجنة اأنه رغم التحديات التي ت�اجهها البحرين فاإن 
اململكة حققت اإجنازات كبرية يف تنفيذ ما ن�س عليه 

العهد الدويل للحق�ق املدنية وال�صيا�صية.
واأكد حر�س البحرين على ت�طيد جه�د التنمية 

ال�صاملة امل�صتدامة وحماي���ة وتعزيز حق�ق االإن�صان، 
عل���ى الرغم م���ن التحدي���ات االأمنية الت���ي ت�اجهها، 
والت���ي تربز من خالل اأعمال عنف واإرهاب، م�ؤكدا اأن 
�صيادة القان�ن ونزاهة الق�صاء وا�صتقالليته اأ�صا�س 

احلكم يف البحرين. 

• رئي�س وفد البحرين اأمام اللجنة املعنية بحق�ق االإن�صان يف جنيف	



اإخطار اأ�شحاب املظالت متهيًدا لإزالتها يف “ال�شمالية”

خماوف من خ�شخ�شة فح�ص ال�شيارات وت�رسيح بحرينيني من “املرور”

اإلزام املنظمات الأهلية بالتقيد با�شرتاطات ال�شالمة للربك

عا�شور: لي�ص غريًبا على �شمو رئي�ص الوزراء تلم�ص الحتياجات

تقدمي �خلدمة من ِقبل �أجانب بال�رشكات مقدمة ل�سبهات ف�ساد ور�ساوى... بوفر�سن لـ “$”

مثنًيا على توجيهات �سموه للت�رشيع بطلبات �لإ�سكان �ملتاأخرة بعايل

دعـــا �لنائـــب علـــي بوفر�سن عرب “�لبـــالد” لئال 
يكون قـــر�ر خ�سخ�سة تقدمي خدمـــة �لفح�ص �لفني 
لل�سيـــار�ت مقدمـــة لت�رشيـــح بحرينيني مـــن �لإد�رة 
�لعامـــة للمـــرور يف مقابل توظيف �أجانـــب بال�رشكات 

�لتي �ستتولى تقدمي هذه �خلدمة م�ستقبال.
وقال لل�سحيفـــة �إنه وقع مع جمموعة من زمالئه 
�أع�ســـاء جمل�ـــص �لنـــو�ب �قرت�حا برغبـــة لفتح فروع 

لتقدمي خدمة �لفح�ص �لفني.
وكان جمل�ـــص �لـــوزر�ء قد �أقر بجل�ستـــه �لأخرية 
م�رشوع قر�ر ي�سدر عن وزير �لد�خلية ي�سمح ل�رشكات 
�لقطـــاع �خلا�ـــص بتقـــدمي خدمـــة �لفح�ـــص �لفنـــي 
للمركبات �لتي تقدمهـــا حاليا �لإد�رة �لعامة للمرور 
بعد ح�سولها على �عتماد �لإد�رة �ملذكورة؛ لتقدمي 
مثل هـــذه �خلدمة وذلك وفق �لإجـــر�ء�ت و�ل�سو�بط 
و�لر�ســـوم �ملنظمـــة لهـــا، و�لتـــي يت�سمنهـــا م�رشوع 
�لقر�ر �أعاله �لذي �أو�ست به �للجنة �لوز�رية لل�سوؤون 
�لقانونيـــة يف مذكرتها، و�لتـــي عر�سها نائب رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء رئي�ص �للجنة �ملذكورة.

شبهات فساد
ونبه بوفر�سن �إلى �أن قر�ر جمل�ص �لوزر�ء حتدث 
بو�ســـوح عن خ�سخ�سة تقدمي خدمة �لفح�ص �لفني، 
ومل ي�رش ب�سكل �رشيح لفتح فروع، ولكن �لقر�ر ميكن 
��ستيعابه ب�سكل �أ�سمل من خالل �سياق �لت�ساور بني 
�ل�سلطتـــني حول هـــذ� �ملو�سوع وما جـــرى �لتو�فق 
ب�ساأنه حتـــت قبة �لربملـــان خالل مناق�ســـة �لقرت�ح 

برغبة.
و�سجـــل خماوفـــه يف حال �إ�سناد تقـــدمي �خلدمة 
ل�رشكات �ستوظف �أجانب لتويل مهام �لفح�ص �لفني؛ 
لأن ذلـــك �سيكـــون مقدمة ل�سبهات ف�ســـاد و�حتمال 
تقـــدمي ر�ســـاوى، ملـــن ل ميلكون �لذمـــة و�ل�سمري، 
وم�سرتطـــا ح�سول �ملوظـــف بهذه �خلدمـــة بال�رشكة 
علـــى �سهـــادة ح�ســـن �ل�ســـري و�ل�سلـــوك، و�أن يكون 
مو�طنـــا، وذلك لئال يفتح �لقـــر�ر �جلديد �لباب �أمام 

ت�رشيح بحرينيني يعملون بالإد�رة �لعامة للمرور.
و�أكـــد �أن من �لقر�ء�ت �لإيجابيـــة للقر�ر يف حال 

ا�شرتاط توظيف بحرينيني لتقدمي هذه اخلدمة لدى 
�ل�رشكات باأنه ميكن ��ستيعاب �لبحرينيني �خلريجني 
مـــن �لتخ�س�ســـات �ل�سناعيـــة للعمل بهـــذ� �ملجال، 
ومبا يفتح �ملجال خللق وظائف جديدة بهذ� �لقطاع 

�حليوي.
وو��ســـل: “يجـــب �لعتماد علـــى عيالنـــا و�أبناء 

�لبالد”.

رد سابق
وكانـــت وز�رة �لد�خلية قد ردت يف وقت �سابق 
علـــى �لقـــرت�ح برغبة بفتح فـــروع للفح�ـــص �لفني 
لل�سيـــار�ت باملحافظـــات باأنها تعكف علـــى در��سة 
م�رشوع خ�سخ�سة �لفح�ص �لفنـــي للمركبات، وو�سع 
�ملعايـــري �لعامة لهـــذ� �مل�ـــرشوع، وم�سغـــل �خلدمة، 
وماهية �ل�سلبيات و�لإيجابيـــات �لتي تو�جه �مل�رشوع 

و�سبل حلها.
ونبهت �إلـــى �أن من بني �لأمور �جلاري در��ستها 
�لأخذ يف �لعتبار توزيـــع مكاتب �لفح�ص �لفني على 

جميع حمافظات �لبحرين.

طالبـــت مديـــرة �إد�رة دعـــم �ملنظمـــات �لأهلية 
بـــوز�رة �لعمـــل و�لتنميـــة �لجتماعية جنـــوى جناحي 
روؤ�ساء �ملنظمـــات �لأهلية ب�ـــرشورة �للتز�م بقو�عد 
�ل�سالمة و��سرت�طاتهـــا يف �أن�سطة �جلمعية، وحتديًد� 
فيما يخ�ص برك �ل�سباحة �لتابعة ملقر�ت �ملنظمات 

�لأهلية �أو �مل�ستاأجرة وغريها.

ودعت يف خطاب �لتعميم �لذي ح�سلت “�لبالد” 
علـــى ن�سخة منـــه، جميع روؤ�ســـاء �ملنظمـــات �لأهلية 
بالتاأكـــد بوجـــود من�ســـة �لإنقاذ و�ملنقـــذ �ملتدرب 
ب�سورة متميزة وم�سعف خمت�ص ومعد�ت �لإ�سعافات 
�لأولية. و��ستندت جناحي يف خطاب �لتعميم �ملر�سل 
�إلى �ملنظمات �لأهلية باأن �خلطاب جاء ح�سًبا ملا ورد  
مـــن وز�رة �لأ�سغال و�ســـوؤون �لبلديـــات و�لتخطيط 

�لعمر�ين وجمل�ص �أمانة �لعا�سمة.

 و�أكـــدت �للتـــز�م باأهـــد�ف �جلمعيـــة وو�سائل 
حتقيـــق �أهد�فهـــا، وذلـــك باأخـــذ مو�فقـــة �جلهـــات 
ا على  �حلكومية �ملخت�ســـة �أو �لتن�سيق معها، وحر�سً
مو��سلـــة �سري �لعمل مـــن خالل �ملنظمـــات �لأهلية، 
وفًقـــا ملر�ســـوم بقانـــون رقـــم )21( ل�سنـــة 1989 
باإ�ســـد�ر قانـــون �جلمعيـــات و�لأنديـــة �لجتماعيـــة 
و�لثقافيـــة و�لهيئـــات �خلا�ســـة �لعاملـــة يف ميد�ن 

�ل�سباب و�لريا�سة و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة.

�جلنبية - �ملجل�ص �لبلدي: �أ�ساد ع�سو �ملجل�ص 
�لبلـــدي للمنطقة �ل�سمالية ممثـــل �لد�ئرة �ل�ساد�سة 
عبـــد�هلل عا�ســـور بتوجيهات رئي�ص �لـــوزر�ء �ساحب 
�ل�سمـــو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة يف 
�جلل�سة �لعتياديـــة �لأ�سبوعية ملجل�ص �لوزر�ء بق�رش 
�لق�سيبيـــة �لثنني �ملن�رشم، �لتـــي وّجه فيها �سموه 
وز�رة �لإ�ســـكان بالإ�رش�ع يف تلبية �لطلبات �لإ�سكانية 
�ملتاأخـــرة لأهايل عايل و��ستيعابهـــا �سمن �مل�ساريع 
�لإ�سكانيـــة �لقريبة.وثّمن عا�سور حر�ص �سمو رئي�ص 
�لـــوزر�ء علـــى تلبيـــة �حتياجات �ملو�طنـــني وتوفري 
�ملتطلبـــات و�لحتياجات �خلدميـــة �ل�رشورية وتلبية 
طموحـــات وتطلعـــات �ملو�طنـــني و�لأهـــايل، م�سرًي� 
�إلى �هتمـــام �سموه بامللف �لإ�سكاين وتوفري �ل�سكن 

�ملالئم للمو�طن �لبحريني.
و�أكد �عتز�زه بهـــذ� �لهتمام و�ملتابعة من قبل 

�سموه رجـــل �لدولة �حلكيم لكل مـــا يخ�ص �ملو�طن 
�لبحرينـــي، وقـــال: “لي�ص بغريب علـــى �سمو رئي�ص 
�لوزر�ء تلم�ســـه ومتابعته لكل �هتمامات و�حتياجات 

�ملو�طنـــني �لتي تيـــم طرحهـــا يف �ل�سحافة �ملحلية 
وو�سائـــل �لتو��سل �لجتماعـــي، خا�سة يف �ملجالت 
�خلدميـــة وكل مـــا يخ�ـــص مو�طنـــي هـــذه �ململكـــة 
�لغالية”. وتابع: “لقـــد كان لتوجيهات �سمو رئي�ص 
�لوزر�ء بالـــغ �لأثر لدى �أهايل عـــايل، خا�سة �أ�سحاب 
�لطلبات �ل�سكانية �ملتاأخرة �لذين ينتظرون دورهم 
للح�سول على �لوحدة �ل�سكنية �سمن م�رشوع �لرملي 
�لإ�ســـكاين �لقريـــب منهـــم و�مل�ساريـــع �لإ�سكانيـــة 

�لأخرى”. 
يعتــــزون  عــــايل  �أهــــايل  “�إن  عا�ســــور:  وبــــني 
ويقدرون هــــذه �لتوجيهات �ل�ساميــــة من لدن �سمو 
رئي�ص �لوزر�ء ومتابعة لحتياجاتهم، وحر�ص �سموه 
�لبالغ علــــى توزيع �لوحد�ت �ل�سكنيــــة ب�سكل عادل 
علــــى �مل�ستفيديــــن بالقــــرى و�ملــــدن �ملختلفة يف 

�ململكة”.

�لبديـــع - بلدية �ملنطقـــة �ل�سمالية: 
�أخطرت بلدية �ملنطقـــة �ل�سمالية �لثنني 
و�لكبائـــن  �ملظـــالت  �أ�سحـــاب  �ملا�ســـي 
و�ســـدد  �ملالكيـــة  مناطـــق  يف  �ملخالفـــة 
ومدينـــة حمد، وذلك متهيـــد� لإز�لتها فور 

�نتهاء �لفرتة �ملحددة يف �لإخطار.
�ـــرشح بذلـــك رئي�ـــص ق�ســـم �لرقابـــة 
و�لتفتي�ـــص عبـــد �لعزيـــز �لـــو�دي �لـــذي 
�ســـدد علـــى �أن �لبلدية لن تدخـــر جهد� يف 
�نفـــاذ �لقانون علـــى �ملخالفـــني، م�سري� 
�إلى �أن �حلملة �ست�سمـــل كافة �ملناطق يف 
�ل�سمالية، و�أو�سح �أن هذه �ملظالت تعترب 
خمالفـــات �رشيحة لقانـــون ��سغال �لطريق 
وت�سبب عرقلة حركة �ملرور وحجب �لروؤية 
وت�سوه �ملنظر �حل�ساري للمنطقة، حمذر� 

�ملخالفني من عدم �لتجاوب مع �لبلدية.
�ملخالفـــني  حـــث  �لإطـــار،  هـــذ�  ويف 
و�إز�لـــة  �لو�ســـع  بت�سحيـــح  �ملبـــادرة 
�ملخالفـــات جتنبـــا للعقوبـــات و�لغر�مات 
�ملاليـــة، و�أكـــد �أن �لبلديـــة بعـــد �نتهـــاء 
�لفـــرتة �ملحددة �ستقـــوم باإز�لة �ملخالفة 
و�حت�ســـاب كلفـــة �لز�لـــة علـــى �ملخالـــف 
مبوجـــب �لإجـــر�ء�ت �لإد�ريـــة و�لقانونيـــة 

�ملتبعة.
�لبلديـــة  �أن  علـــى  �لـــو�دي  و�ســـدد   
م�ستمرة يف تنفيذ حمـــالت �لر�سد و�لإز�لة 
تنفيـــذ� لقانـــون �إ�سغـــال �لطريـــق �لعام 
�ل�ســـادر مبر�سوم رقم )2( ل�سنة 1996م، 
وتلبية لبالغـــات و�سكاوى �لأهايل وتقليل 

�لآثار �ل�سلبية على �مل�سلحة �لعامة.
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ال�شرتاط توظيف بحرينيني بال�رشكات

�حلكومة و�فقت على خ�سخ�سة 
�خلدمة ولي�ص فتح فروع

را�شد الغائب
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مروة خمي�ص

 قهوة الصباح

الصناديق ال تحتاج مفتاًحا سحرًيا

 سيد ضياء الموسوي

�أ�سبحـــت �سناديـــق �لتقاعـــد تاأخـــذ �سيئا مـــن �ساعرنا �لكبـــري �ملتنبي، حيث 
�أ�سبحت مالئة �لدنيا و�ساغلة �لنا�ص، ل�سيء ب�سيط هو �أن هذه “�حل�سالة” هي مال 
�لنا�ـــص، وتعب �ل�سنـــني �لطو�ل و�لعجاف، وكانت �ل�سلطة هـــي �حلار�ص وماز�لت، 

ومن ميتلك مفاتيح �ل�سناديق.
وهنا، ومن �سمن �مل�سوؤولية �لقانونية، على �لدولة، �لنتباه هذه �ملرة حما�سبة 
ومر�قبـــة جمل�ص �لإد�رة، ومـــن ي�ستحق من �لأع�ساء �متـــالك مفاتيح �خلزنة، ورقم 
�سفـــرة منجم �لذهب، �إ�سافة �إلى ذلك ينبغي ملجل�ص �لإد�رة �جلديد �لذي �سيعني 
�أن ينتبـــه لنقطة بالغة �لأهمية كي يربئ نف�ســـه من �أي ف�ساد �أو �أخطاء �أو جتاوز�ت 

�سابقة حدثت ب�سبب جمال�ص �سابقة.
اأق���ول: علي���ه النب�ش يف دفاتر املا�ش���ي، وتنظيف بالط الهيئ���ة مباء و�شابون 
�لتدقيـــق �حل�سابـــي؛ حتى ل تقع عليهم مطرقـــة �لت�ساوؤل م�ستقبـــال، وكي يربوؤو� 
ذمتهـــم مـــن كل دينار �سطب �أو �ختفـــى �أو تويف يف مقربة موتـــى �لدنانري �لر�حلة 

و�مل�سطوبة بال رجعة، كما حدث مع بنك �آركبيتا.
�ليـــوم جمل�ص �لإد�رة �إذ� ما عني �أمام م�سوؤولية كربى، ترتيب �لبيت �ملت�سدع 
للهيئـــة، ومر�قبة كل ما حدث، و�حلفاظ على �لبقيـــة �لباقية للبيت، و�لنتباه هذه 
�ملـــرة من وجود رقابة برملانيـــة، وديو�ن رقابة، و�سحافـــة وطنية لن ت�سع �جلرح 
ينـــزف �أكرث �نطالقا مـــن �لإميان بامل�ـــرشوع �لإ�سالحي، و�لذمـــة �لوطنية، وب�رشورة 

ترميم �لقلعة، وزيادة خز�نة �لدولة يف ظل �سندوق نقد دويل ل يرحم.
فاإنعا�ـــص �لقت�ســـاد، و�سد �لعجز �لعام ل يكون بو�ســـع �سخرة �لتق�سف فقط 
على بطن �ملو�طن، و�إمنا بو�سع �لأغالل على مع�سم من ينه�ص يف كعكة مو�زنة �أي 

موؤ�س�سة حكومية موظفا �أو م�سوؤول.
هنـــا ينبغي لننال ثقة �ملو�طن �أكرث، وموؤ�س�سات �ل�سفافية و�لرقابة يف �لوطن 
�أو �لعـــامل يجب و�سع حد لثقافة حتايل “�لعمولت” �أو ت�سخم م�ساريع خا�سة على 

ح�ساب مو�زنة �لدولة.
�إن �رش��ســـة �لـــوز�ر�ت يف �قتنا�ص �أي خمالفة �أو تاأخـــري ملو�طن يف دفع فاتورة 
هنا �أو هناك ينبغي �أن يالزمها �رش��سة �أخرى يف حما�سبة قر�ر�ت �أي م�سوؤول �أو وزير 
يف كيفيـــة �لتعامل مع �أجر��ص �لإنذ�ر �لتي يطلقها ديو�ن �لرقابة �ملالية و�لإد�رية 
�سنويـــا لوز�رتـــه، فال يعقـــل 14 جهة حكوميـــة م�ستمرة يف عدم �لعـــرت�ف بقانون 
�ملناق�ســـات كمـــا تقول تقارير ديـــو�ن �لرقابة. هنا �أطرح م�ساألـــة للمجل�ص مهمة: 
على �ملجل�ص �لذي �سيتم تعيينه للهيئة، �لرجوع و�لنتقال ملبانيه �لأولية بدل من 

�لنتقال �لذي مت �إلى مبنى �آخر ملنفعة متنفذ كان يف هيئة �لتامني �لجتماعي.
�لق�سة: فبتوجيه من جمل�ص �لإد�رة �ل�سابق خرجت �إد�رة �لتاأمينات �لجتماعية 
لالأ�سف من مبناها يف �لدبلوما�سية �إلى مبنى �آخر باإيجار �سهري يبلغ نحو ١٤٥ �ألف 
دينار، وكل ذلـــك ي�سب ب�سكل غري مبا�رش ل�سالح ع�سو بالهيئة، وهو �لذي �ساهم 

ب�سكل �أ�سا�سي يف نقل �إد�رة �لتاأمينات من �ملبنى �لذي متتلكه �إلى مبنى �آخر.
فـــكان باإمكان �لهيئة �حلفاظ على هـــذ� �ملبلغ بدل من خ�رش�نه �سهريا ل�سيء ل 
لـــزوم له، وهذ� هدر لل�سندوق، و��ستغـــالل للمن�سب، فنتمنى من �ملجل�ص �جلديد 
�لـــذي �سيعـــني ت�سحيح �لو�ســـع �بتد�ًء مـــن هنا �إلـــى �لأ�سياء �لكبـــرية، وحما�سبة 
�لكو�رث �لتـــي حدثت وجتاوزها لينال ثقة �لدولة، ويكون من �مل�ساهمني يف دفع 
عجلـــة �مل�رشوع �لإ�سالحي نحو �لأمام، وينال ثقة �ملتقاعدين يف تقدمي م�سلحتهم، 

وم�سلحة �سناديقهم على �أي �سي �آخر.
بذلـــك نحفظ وفرة مـــال �ل�سناديـــق، وتكون ممتلئـــة وكافية حليـــاة رفاهية 
للمتقاعد بدل من �لتفكري يف كيفية �إلغاء �متياز�ت �أو تق�سيط مكافاأة نهاية �خلدمة 
�أو تغيـــري �ســـن �لتقاعد �أو ��ستخد�م فز�عـــة )�لعجز �للكتـــو�ري( توقيف “�لليك” 
و�لت�رشيـــب، ووجود طاقم وح�ـــص يف �قتنا�ص م�ساريع ربحية ذي خربة يف �ل�ستثمار 
وذمة بقدر جغر�فية وطن مع قانون ل�سالح �ملتقاعدين مع متثيل حقيقي للعمال 
مع �إبقـــاء �سالحية �ل�سلطة �لت�رشيعية وتعوي�ص �ل�سناديق لأي مبلغ ذهب وملمَ يعد 

هو �لكفيل لعالج �إبقاء ��ستمر�رية هذه �ل�سناديق و�زدياد 3.5 مليار دينار.
�إ�سافة �إلى ذلك �لتدقيق على نوعية “�خلرب�ء” من موظفي �لهيئة، فبع�سهم 
ب�سهـــاد�ت دكتـــور�ه غري معـــرتف بها من قبـــل وز�رة �لرتبية و�لتعليـــم، فالهيئة 
�ليـــوم بحاجة �إلى تعديل على جميـــع �مل�ستويات؛ ليم�سي قطارها على �سكة حديد 

�سحيحة.

“الأعلى لل�شحة” يعقد اجتماعا عاجال عن اإدارة الأدوية
لتنفيذ توجيهات �سمو رئي�ص �لوزر�ء

�ملنامـــة - �ملجل�ص �لأعلـــى لل�سحة: تر�أ�ص 
رئي�ـــص �ملجل�ص �لأعلى لل�سحـــة �لفريق طبيب 
�ل�سيـــخ حممد بن عبـــد�هلل �آل خليفـــة وبح�سور 
وزيـــرة �ل�سحة فائقـــة �ل�سالح �جتماعـــا عاجالً 
�سباح �أم�ـــص مب�ساركة رئي�ص �للجنـــة �لوطنية 
لل�ـــرش�ء �ملوحـــد لالأدوية و�مل�ستلزمـــات �لطبية 
�ل�سيخ خالـــد بن علي �آل خليفة وبح�سور وكيل 
وز�رة �ل�سحـــة وليد �ملانع و �لرئي�ص �لتنفيذي 
للهيئـــة �لوطنيـــة لتنظيـــم �ملهـــن و�خلدمات 
�ل�سحيـــة مـــرمي �جلالهمـــة وعـــدد مـــن �أع�ساء 
�للجنة �لذين ميثلون جميع �لقطاعات �ل�سحية 
�حلكوميـــة يف �ململكـــة، لتنفيـــذ �لتوجيهـــات 
�لكرميـــة لرئي�ص �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأمـــري خليفة بن �سلمـــان �آل خليفة يف �جلل�سة 
�لعتياديـــة ملجل�ص �لـــوزر�ء.ويف �لجتمـــاع، رفع 
رئي�ص �ملجل�ص �لأعلى لل�سحة ووزيرة �ل�سحة عظيم 
�ل�سكر و�لمتنان �إلى �ساحـــب �ل�سمو �مللكي رئي�ص 
�لوزر�ء علـــى توجيهاته �ل�سديـــدة، و�لتي تعك�ص ما 
يوليـــه �سمـــوه من حر�ـــص د�ئم على تقـــدمي �أف�سل 

�خلدمات �ل�سحية يف �ململكة، وتلبية كافة �حتياجات 
�ملو�طنني و�لوقوف �ملبا�رش على متطلباتهم.

و�أكـــد رئي�ـــص �ملجل�ـــص �لأعلى لل�سحـــة �رشورة 
�لتنفيذ �لفوري لتوجيهـــات �سموه لتنظيم وتطوير 
�إد�رة �لأدويـــة مبجمـــع �ل�سلمانيـــة �لطبـــي و�ملر�كز 
�ل�سحيـــة ب�سكل يجعلهـــا متو�فـــرة للمر�سى ب�سكل 
م�ستمـــر، و�للتز�م مبا وجـــه به �سمو رئي�ـــص �لوزر�ء 
مبنـــح وز�رة �ل�سحة �ل�سالحية ل�ـــرش�ء �لأدوية �ملبا�رش 

يف �لوقت �حلايل �إلى �أن ت�ستقر �لأمور.
كما وجـــه �إلى �ل�ستعانـــة بنظـــام �إد�رة �لأدوية 

�لقائـــم يف �مل�ست�سفـــى �لع�سكـــري و�ل�ستفادة من 
خرب�تـــه يف �إد�رة �لأدويـــة و�مل�ستلزمـــات �ل�سحيـــة 

خا�سة ما يتعلق بال�رش�ء و�لتخزين و�ل�رشف.
ومت �لتفاق على طرق و�أ�ساليب توفري �لأدوية 
ب�سفـــة م�ستعجلة ملعاجلة �لو�قـــع و�لوقوف ميد�نياً 
علـــى حجم �مل�سكلة ورفع تقارير دورية للمجل�ص عن 

خمزون �لأدوية.
ي�ســـار بـــاأن �ملجل�ـــص �لأعلـــى لل�سحة قـــد قام 
بدر��سة �إمكان �ل�ستعانة ب�رشكات عاملية متخ�س�سة 
وذ�ت كفاءة لإد�رة خمزون �لأدوية بنظام �آيل متقدم.
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م�رصع �ساب عربي وفتاة بحرينية بانقالب حافلة بال�سعودية

“اال�ستئناف” ُتبطل يف حكم لها هيكل “التاأمني”

يتوجه لل�سعودية فريق طبي من “ال�سلمانية” 

“ال�سوؤون االإ�سالمية” ت�سكل فريق عمل ملتابعة احلادث االأليم

تابعة حلملة اأهل اجلود للحج والعمرة وتقل 49 راكبا

: موؤكدة خ�سوع الهيئات والوزارات لـ “اخلدمة”... بوح�سينِّ

تعر�ســـت حافلـــة تابعـــة لإحـــدى احلمالت 
البحرينية حلـــادث انقـــالب يف اململكة العربية 
ال�سعودية على طريـــق “الق�سيم”، الذي يبعد 
نحـــو 300 كيلومرت عن املدينـــة املنورة، بينما 
كانـــت يف طريقهـــا للمدينة املنـــورة، مما نتج 
عنه وفـــاة ال�سائق )عربي اجلن�سيـــة، 47 عاما( 
وال�سابة زينـــب اأحمد ال�سماهيجـــي )18 عاما(.
كمـــا اأدى احلـــادث لإ�سابـــة الع�ـــرات مـــن الزائرين 
باإ�سابات بليغة، ونقلوا جميعاً اإلى م�ست�سفى قريب 

من املوقع لتلقي العالج.
وح�سب التفا�سيل التي ح�سلت عليها “البالد”، 
فاإن احلافلة انقلبت بعـــد انفجار مفاجئ اأ�ساب اأحد 

اإطاراتها.
وح�ـــرت فـــرق الإنقـــاذ ال�سعوديـــة ودوريـــات 
اأمـــن الطرق موقع احلـــادث، فيما مت نقل امل�سابي 

لأقرب م�ست�سفى.

قـــال املحامي واملحكم الـــدويل حممد بوح�سينِّ 
اإن حمكمـــة ال�ستئناف العليا املدنيـــة الثانية األغت 
قرارا مفاده اإنهاء خدمات رئي�س لأحد اأق�سام الهيئة 
العامة للتاأمي الجتماعي، ادعت فيه اأن وظيفته مت 
اإلغاوؤها، يف حي ثبـــت اأنها قامت بتوزيع مهام عمل 
املدعي علـــى عدة اأق�سام، واأر�ســـت املحكمة �سابقة 
ق�سائيـــة بتاأكيد خ�سوع هيئة التاأمينات الجتماعية 

ملظلة قانون اخلدمة املدنية.
واأو�ســـح بوح�ســـينِّ اأن وقائـــع الدعـــوى تتمثل 
يف اأن املدعـــي -موكله- كان رفع دعـــوى للمطالبة 
باإلغـــاء القرار ال�سادر يف العام 2011 باإنهاء خدماته 
مـــع ما يرتتـــب على ذلـــك من اآثـــار، وباإلغـــاء القرار 
ال�سلبي ال�سادر من املدعـــى عليها -الهيئة العامة 
للتاأمـــي الجتماعـــي - بالمتنـــاع عن ترقيتـــه اإلى 
الدرجة التنفيذية الثالثة، وباأحقيته يف الرتقية باأثر 
رجعي اعتبـــارا من �سهر يوليـــو 2007 مع ما يرتتب 
علـــى ذلك من اآثار، واإلـــزام امل�ستاأنف �سدها الأولى 
بامل�روفـــات والر�ســـوم ومقابـــل اأتعـــاب املحاماة، 
واحتياطيا اأن يحتفـــظ بحقه يف املطالبة بالتعوي�س 

عما حلقه من اأ�رار مادية واأدبية.
وذكـــر املحامـــي واملحكـــم الـــدويل اأن موكلـــه 
تقدم اإلى الإدارة بعدة طلبـــات لرتقيته اإلى الدرجة 
التنفيذيـــة الثالثـــة اأ�ســـوة بزمالئه، اإل اأنـــه تفاجاأ يف 
العـــام 2011 بقيـــام الأخـــرة باإ�ســـدار قـــرار اأنهت 
فيـــه خدماته. وادعـــت الهيئة يف قرارهـــا اأنها األغت 
الوظيفـــة التي كان ي�سغلها املدعـــي وفقا للهيكل 
الإداري اجلديـــد، فيمـــا اأكـــد املحامـــي بوح�سينّ اأن 
القرار املذكور خمالف للقانون، مما حدا مبوكله اإلى 

اإقامة دعواه املاثلة.
واأ�ســـار اإلـــى اأنه بتاريخ 29 اأبريـــل 2014 �سدر 
حكـــم من حمكمـــة اأول درجة برف�س الدعـــوى واإلزام 
املدعـــي بامل�روفات. اإل اأن هذا احلكم مل يلق قبول 

لدى امل�ستاأنف، اإذ طعن عليه بال�ستئناف للمطالبة 
باإلغاء احلكم امل�ستاأنف.

واأفاد بوح�سينِّ اأنه دفع اأمام حمكمة ال�ستئناف 
باخلطـــاأ يف تطبيـــق القانون والف�ســـاد يف ال�ستدلل 
والق�ســـور يف الت�سبيـــب؛ كـــون الهيـــكل التنظيمي 
للهيئـــة بعد الدمـــج ت�سمن وظيفة رئي�ـــس ق�سم - 
وهـــي ذات وظيفة امل�ستاأنـــف - والتي ذهب احلكم 

امل�ستاأنف اإلى اأنها األغيت.
واأ�ســـاف اأن تقريـــر اخلبـــر اأ�سار اإلـــى اأن جميع 
املروؤو�ســـي للم�ستاأنـــف مت ت�سكينهم على الهيكل 
اجلديد، ناهيك عن اأن القرار جاء لحقا لإقامة موكله 

دعوى للمطالبة بحقه يف الرتقية.
مـــن جهتهـــا، قالـــت املحكمـــة ال�ستئنافية يف 
حيثيات حكمها اأن البينِّ من تقرير اخلبر التكميلي 
مت  امل�ستاأنـــف  وظيفـــة  وم�سوؤوليـــات  واجبـــات  اأن 
توزيعها على عدد من الإدارات املختلفة، وعليه فاإن 
الواجبات وامل�سوؤوليات مل يتم اإلغاوؤها فعليا، وكان 
بالإمـــكان نقـــل امل�ستاأنـــف للعمل باإحـــدى الإدارات 
التي نقلت اإليهـــا تلك املهـــام كاإدارة امل�ستحقات 
التاأمينية اأو ال�سوؤون املالية اأو خدمات امل�سرتكي.

واأ�سافـــت املحكمة اأنه يتعي ل�سحة قرار اإنهاء 

اخلدمـــة امل�ستنـــد لإلغـــاء الوظيفة اأن يكـــون لحقا 
لنتهـــاء اإجـــراءات اإلغـــاء الوظيفـــة وفقـــا لل�سوابط 
القانونيـــة املن�سو�س عليها باملادة )8( من قانون 
اخلدمة املدنية �سالف الذكر واملادة )4( من الالئحة 
التنفيذيـــة، اإل اأن الثابت باأن الهيئـــة األغت وظيفة 
امل�ستاأنـــف دون اأن يتم اعتماد اإلغـــاء تلك الوظيفة 

من ديوان اخلدمة املدنية، وقبل موافقته.
وعليه، قالت املحكمـــة اإن القرار املطعون فيه 
�سدر مفتقدا ل�سنده خمالفـــا ل�سحيح القانون حريا 
باإلغائـــه، ول ينـــال من ذلـــك ما مت�سكت بـــه الهيئة 
العامة للتاأمـــي الجتماعي -امل�ستاأنف �سدها- من 
�أنه���ا ل تخ�ضع لأنظم���ة �لدي���و�ن، �إذ �إن مناط دخول 
اجلهـــة الإدارية حتـــت مظلة ن�س املـــادة الثانية من 
قانون اخلدمة املدنية هو اأن تكون ميزانيتها اأو جزء 
منهـــا �سمن امليزانية العامـــة للدولة، وقد ت�سمنت 
امليزانيـــة ل�سنتي املاليتـــي 2009 - 2010 بندا 

للم�روفات املتكررة للهيئة.
ورف�ست املحكمـــة مطالبة امل�ستاأنف بالرتقية، 
اإلـــى تخطـــي  اأنـــه بالن�سبـــة  واأو�سحـــت يف حكمهـــا 
امل�ستاأنف بالرتقية، فاإن الثابت من التقرير املودع 
اأمـــام حمكمـــة اأول درجة من اأن الهيئـــة مل ت�سدر اأية 
ترقيـــات للدرجة الأعلـــى مبا�رة للدرجـــة الوظيفية 
التـــي كان ي�سغلهـــا امل�ستاأنـــف، وعليـــه فاإنهـــا مل 
تتخطاه يف الرتقية للدرجـــة التنفيذية الثالثة، الأمر 
الذي يكون الطلب غر قائم على �سند من الواقع اأو 

القانون مما يتعي رف�سه.
باإلغـــاء  املحكمـــة  حكمـــت  الأ�سبـــاب  فلهـــذه 
احلكـــم امل�ستاأنف فيمـــا ق�سي به مـــن رف�س طلب 
اإلغاء قـــرار اإنهاء خدمـــة امل�ستاأنف لإلغـــاء وظيفته، 
والق�ســـاء جمـــددا باإلغـــاء القرار مع مـــا يرتتب عليه 
من اآثار، وتاأييده فيما عـــدا ذلك واألزمت امل�ستاأنف 
وامل�ستاأنـــف �سدهـــا باملنا�سب مـــن امل�ساريف عن 
درجتي التقا�ســـي واألزمت الأخرة مبلـــغ 50 دينارا 

مقابل اأتعاب املحاماة.

اجلفـــر - وزارة ال�سحة: عـــرت وزيرة 
ال�سحـــة فائقـــة ال�سالـــح عـــن بالـــغ اأ�سفها 
للحـــادث الأليـــم الـــذي تعر�ست لـــه حافلة 
بحرينيـــة �سبـــاح اأم�ـــس باململكـــة العربيـــة 
ال�سعوديـــة واأ�سفـــر عـــن اإ�سابـــة 34 حالـــة 
ووفاة �سخ�سي، متقدمـــًة بخال�س التعازي 
واأن  املتوفـــي  وذوي  لأهـــايل  واملوا�ســـاة 
اأهلهـــم  بوا�ســـع رحمتـــه ويلهـــم  يتقبلهـــم 
وذويهم ال�ســـر وال�سلوان، ومتمنيًة ال�سفاء 
العاجل جلميـــع امل�سابي.وقال رئي�س  جلنه 

العالج باخلارج حلالت احلـــوادث والطوارئ 
نبيـــل الع�سري اإننا علـــى ات�سال م�ستمر مع 
اجلهات املعنية وامل�ست�سفيات بال�سعودية، 
مبينا اأن غالب احلـــالت م�ستقرة. واأ�ساف اأن 
الإ�سابات تراوحـــت بي املتو�سطـــة والب�سيطة، 
وتنوعـــت ما بـــي الرجتـــاج، وا�ستبـــاه بالك�سور 
و�سحجـــات وكدمـــات وخدو�ـــس باأماكـــن متفرقة 

باجل�سد، اإ�سافة اإلى حالتي برت يف الأطراف.
مـــن جهتها، قالت نائب رئي�ـــس جلنه العالج 
باخلـــارج حلـــالت احلـــوادث والطـــوارئ �سيخـــة 

عبدالقـــادر اإن فريقا طبيا من الـــوزراة من جممع 
ال�سلمانيـــة الطبـــي �سيغـــادر �سبـــاح اليـــوم اإلى 
ال�سعودية ملعاينة املر�سى وامل�سابي وتقييم 
الو�ســـع وا�ستكمـــال اإجـــراءات عودتهـــم للعـــالج 

لأر�س الوطن. 
وبينـــت اأن الـــوزارة كذلك تابعـــت ون�سقت 
وعملـــت الإجـــراءات الالزمـــة بعد وقـــوع احلادث 
الأليـــم يف حمافظـــة ال�سليـــل التابعـــة للريا�ـــس، 
والـــذي اأ�سفر عن وفـــاة 6 بحرينيـــي واإ�سابة 5 

اآخرين مع وزارة اخلارجية.

املنامة - وزارة العـــدل وال�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف: �رح وكيل الوزارة لل�سوؤون الإ�سالمية 
بوزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف فريد 
املفتـــاح اأنه اإثـــر تعر�ـــس حافلة بحرينيـــة تابعة 
حلملـــة اأهل اجلـــود للحج والعمرة تقـــل 49 راكبا 
وراكبـــة متجهة اإلـــى اململكة العربيـــة ال�سعودية 
حلـــادث انقـــالب جـــراء انفجـــار اأحد الإطـــارات يف 
طريقها اإلـــى املدينة املنورة، والـــذي اأ�سفر عن 
وفـــاة ال�سائق )عربـــي اجلن�سية(، ووفـــاة مواطنة 
بحرينيـــة، وتعر�ـــس عدد مـــن الـــركاب لإ�سابات 

بليغة، حيث مت نقلهم اإلى امل�ست�سفيات القريبة 
مـــن موقع احلـــادث، وهي: م�ست�سفـــى النبهانية، 
وم�ست�سفـــى الـــرز، وم�ست�سفـــى عقلـــة ال�سقـــور 

لتلقي العالج الالزم.
واأ�ســـار اإلـــى اأن الوزارة وتنفيـــذا لتوجيهات 
قيـــادة عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة وبتوجيـــه مبا�ر من وزير العدل 
وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف �سكلت فريق عمل 
ملتابعـــة مالب�سات احلـــادث بالتن�سيق مع �سفارة 
البحريـــن بالريا�س والقن�سليـــة البحرينية بجدة، 

ومت التوا�سل مع اأهايل املتوفي لإمتام اإجراءات 
نقـــل اجلثامـــي، اإلى جانـــب التوا�سل مـــع اأهايل 

امل�سابي وطماأنتهم على حالتهم ال�سحية.
واأ�ســـاف املفتـــاح اأن الـــوزارة تلقت ات�سال 
من �سفـــر مملكة البحرين لـــدى اململكة العربية 
ال�سعوديـــة ال�سيـــخ حمـــود بن عبـــداهلل اآل خليفة 
الـــذي عر عن اأ�سفه للحادث املـــروع، م�سرا اإلى 
اأن ال�سفـــارة تتابع عـــن كثب مالب�ســـات احلادث 
لتقدمي الت�سهيـــالت والإجراءات لنقل امل�سابي 

اإلى امل�ست�سفيات.

• انقالب مفاجئ للحافلة بعد انفجار اأحد الإطارات اأثناء ال�سر	

اإعجاب رو�سي بجائزة االأمرية �سبيكة

“االأهلية” تطلق ملتقى املوؤ�س�سات التدريبية غًدا

اإ�سادة دولية باإجراءات البحرين مبكافحة غ�سل االأموال

املنامـــة - بنـــا: اأ�ســـادت نائبـــة رئي�ـــس 
املجل�س الفيـــدرايل برو�سيا الحتادية غالينا 
كاريلوفا بجائزة الأمرة �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليفـــة العاملية لتمكـــي املراأة، التي مت 
تد�سينهـــا يف �سبتمـــر 2017 يف الـــدورة 61 
للجنـــة و�سع املـــراأة مبقر الأمـــم املتحدة يف 
مدينة نيويورك.وو�سفـــت كاريلوفا اجلائزة 

باأنهـــا من اأف�سل امل�ساريـــع الدولية لتمكي 
والهيئـــات  املوؤ�س�ســـات  وحتفيـــز  املـــراأة 
واملنظمـــات التنفيذيـــة والت�ريعيـــة العامة 
تكافـــوؤ  حتقيـــق  علـــى  والعمـــل  واخلا�ســـة 
الفر�س.جاء ذلك، خالل ا�ستقبال نائبة رئي�س 
املجل�س الفيدرايل برو�سيا الحتادية، �سفر 

مملكة البحرين يف مو�سكو اأحمد ال�ساعاتي.

املنامة - اجلامعـــة الأهلية: حتت رعاية 
الرئي�ـــس املوؤ�س�س للجامعـــة الأهلية ورئي�س 
جمل�س اأمنائها عبداهلل احلواج، تنظم اجلامعة 

الأهليـــة اللقاء الت�ســـاوري الرابع مع اجلهات 
الداعمـــة لرنامـــج التدريـــب امليـــداين، غدا 

بقاعة التاج يف فندق �سراتون البحرين.

باري�ــــس- بنا: اعتمــــدت جمموعة العمل 
املــــايل )الفاتف(، وهــــي املجموعة العاملية 
املعنيــــة بو�ســــع اإجــــراءات حظــــر ومكافحــــة 
الأمــــوال ومتويــــل الإرهــــاب علــــى امل�ستوى 
العاملــــي مب�ساركــــة ممثلــــي مــــن 35 دولة 
الأع�ساء باملجموعة يف الجتماع امل�سرتك مع 
جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�رق الأو�سط 
و�سمــــال اإفريقيــــا الــــذي عقــــد يف باري�ــــس، 

تقريــــر التقييــــم امل�سرتك ململكــــة البحرين 
– اإجــــراءات حظر ومكافحــــة الأموال ومتويل 
الإرهــــاب – الــــذي مت اإعــــداده مــــن جانــــب 
فريق تقييم ي�سم خــــراء ومتخ�س�سي من 
الوليات املتحــــدة وبريطانيا وبلجيكا وكندا 
والهنــــد وم�ر. واأ�ســــاد التقريــــر بالإجراءات 
التي تقــــوم بها حكومــــة البحرين يف مكافحة 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

عبا�س اإبراهيم

اأمين يعقوب

األربعاء 4 يوليو 2018 
20 شوال 1439

العدد 3550

”safe side“ جبناء الــ
لدي القناعة الأكيدة، باأن تخوف الكثر من امل�سوؤولي، واأ�سحاب القرار، ببيئات 
العمـــل املختلفـــة، من اأخـــذ القـــرارات احلا�سمة، واملحقـــة، والبديهية، هـــي بطليعة 

م�سببات تعرث نيل املوظفي حلقوقهم، واإف�ساد بيئات العمل نف�سها.
هـــذا الواقع املر، واملنت�ر كال�رطان بالعديد مـــن اجلهات والوزارات احلكومية، 
ويف القطـــاع اخلا�س اأي�ًسا، يعنون دائًما بقاعدة الــ “safe side”، والتي متثل العذر 
ملـــن يت�سدد عن القرارات ال�سحيحة، الناه�ســـة ببيئات العمل، واملغيثة للموظفي 

قليلي احليلة، وما اأكرثهم.
وكنت من القانعي دوًما، باأن الكاريزما ال�سخ�سية للم�سوؤول - مهما �سغر �ساأنه 
- ل تقـــل اأهمية عن اخلرة، واملوؤهالت، والدورات، واأنها - واأعني الكاريزما - عامل 
رئي�ـــس لإجناح بيئة العمل، واإحقاق حقـــوق املوظفي، املكلومي مبكاتبهم، والذين 

ل يعرف اأحد عنهم �سيئا.
ومتـــى ما كان امل�سوؤول بالعمل مـــرتدًدا ومتخوًفا ومتوج�ًسا، ف�سدت بيئة العمل، 
وحتولت ملكان عفن، رطب، ي�ض���وده �لكتئاب، و�لإحباط، وكر�هية �لوظيفة نف�ضها، 
ومتـــى ما كان امل�سوؤول بخـــالف ذلك، تغر احلال كله دفعة واحـــدة، وارتقت نف�سية 

املوظف اإلى اأعايل ال�سحاب، واإن كان هنالك بع�س الق�سور بحقه.
اإن هـــذه امل�ساهدات اليومية يتوجب اأن تكون ب�سدارة اعتبار الدولة، ويف �سميم 
براجمهـــا احلكوميـــة حي يتـــم تلهية القادة اجلـــدد، ولأنها - بب�ساطـــة - م�ساهدات 
مـــن الواقع املر لبيئات العمل املختلفة، والتي اأُق�ســـي ب�سببها كثرون، وحرموا من 

حقوقهم امل�ستحقة، وبذلك ظلم وجور ل يقبله اأحد.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• حممد بوح�سي	

تقدير بحريني لدور ال�سري جيفري تانتم يف تعزيز العالقات

اأقـــام  اخلارجيـــة:  وزارة   - املنامـــة 
�سفـــر مملكـــة البحريـــن لـــدى اململكة 
املتحدة ال�سيخ فواز بن حممد اآل خليفة 
حفـــل ع�ســـاء على �ـــرف ال�ســـر جيفري 
تانتم، مبنا�سبة تكرميه من جاللة امللكة 
اإليزابيـــث الثانية ال�سهر املا�سي مبنحه 
لقب فار�س “�سر” والذي متنحه امللكة 
لل�سخ�سيـــات املهمـــة واملوؤثـــرة الذين 
ي�ساهمـــون يف الإجنـــازات الكبـــرة على 
م�ستوى العامل يف خمتلف املجالت.ومنح 
ال�سر جيفري تانتم ال�رف خلدمته املتميزة 
وم�ساهماتــــه البارزة يف تطوير العالقات بي 
مملكة البحرين واململكة املتحدة ملدة تزيد 

على 20 عاما.
واألقــــى ال�سفــــر كلمة اأعــــرب فيها عن 
ال�ســــر جيفــــري يف تعزيــــز  لــــدور  تقديــــره 
العالقات الثنائية بــــي اململكتي واإدراكه 
لأمــــن  اأهميتهــــا  ومــــدى  العالقــــات  لقيمــــة 

وا�ستقرار اخلليج ومنطقة ال�رق الأو�سط.
من جانبه، اأكــــد ال�سر جيفري اأن مملكة 
البحريــــن تتحلــــى باأقــــرب عالقة مميــــزة مع 
اململكة املتحــــدة يف املنطقة، وهذه العالقة 
املميــــزة بــــرزت بو�ســــوح من خــــالل مظاهر 
ونتائــــج الزيــــارات الأخــــرة املتبادلــــة بي 
اململكتــــي، واآخرهــــا زيارة �ساحــــب ال�سمو 

امللكي ويل العهد.



النفط يرتفع مع القوة الليبية 
القاهرة وتعطل اإمدادات

لن���دن - رويرتز: ارتفعت اأ�سعار النفط اأم�س 
الثالثاء بعدما اأعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة يف 
بع����س �سادراتها من اخل���ام، بينما �ساهم تعطل 
اإم���دادات كندي���ة يف رف���ع �سعر اخل���ام الأمريكي 
لأعل���ى م�ست���وى يف 3 اأعوام ون�س���ف العام.وقفز 
اخلام الأمريك���ي 90 �سنتا اأو 1.2 %  اإلى 74.84 
دولر للربمي���ل وه���و اأعلى م�ست���وى منذ نوفمرب  
2014، قب���ل اأن يقل����س مكا�سب���ه لي�س���ل اإل���ى 
74.74 دولر م�سج���ال زي���ادة قدره���ا 80 �سنت���ا 

بحلول ال�ساعة 1000 بتوقيت غرينت�س.

“الت�سالت” ت�سدد على ت�سحيح اأو�ساع الأبراج املخالفة
�ساحي���ة ال�سيف - تنظيم الت�سالت: تط���رق الجتماع الثاين ملجل�س اإدارة هيئة تنظيم 
الت�س���الت بالبحرين للعام اجلاري، اإلى م�ساألة تنظيم وت�سحيح اأو�ساع اأبراج الت�سالت يف 
البحري���ن ملا لها من اأهمية للم�ستهلكني يف القطاع، موؤكًدا على �رسورة قيام الهيئة بالإ�رساع 
يف اإجراءات ت�سحيح اأو�ساع الأبراج املخالفة و�سمان عدم تاأثريها على البيئة املحيطة وبذل 

اجلهود الكبرية واتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية.
ناق����س الجتم���اع اأي�سا اأه���م املوا�سي���ع املتعلقة بقط���اع الت�س���الت، وت�سمنت هذه 
املوا�سي���ع التطور والتق���دم الذي اأحرزته الهيئ���ة يف اإجناز م�ساريع اخلط���ة الوطنية الرابعة 
لالت�س���الت وكذل���ك التق���دم يف حتقيق الهدف املح���دد يف اخلطة املتمث���ل يف اإن�ساء �سبكة 
ات�س���الت لالألياف الب�رسية والتي بدورها �ستدعم اإقام���ة ال�سبكة الوطنية للنطاق العري�س. 
وتعد هذه امل�ساريع ذات اأهمية بالغة للتعامل مع امل�سائل التي تهم امل�ستهلكني يف القطاع 

كما تلعب دوًرا مهًما يف تعزيز رخاء ورفاهية امل�ستهلك.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
افتتاح مركز “برينك بتلكو” لإنرتنت الأ�شياء

اطالق اأول حا�سنة لالأجهزة التقنية يف منطقة ال�رسق الأو�سط

         املحرر القت�شادي من املنامة

مرك����ز  لالت�س����الت  بتلك����و  �رسك����ة  افتتح����ت 
“برينك” “Brinc” بتلكو لإنرتنت الأ�سياء ليكون 
مق����ره بالطابق الثالث م����ن مركز بتلك����و التجاري، 
بح�س����ور وزير املوا�س����الت والت�س����الت كمال بن 

اأحمد حممد.
وق����د اأعلنت بتلكو، العام املا�سي عن تعاونها 
م����ع “برينك” حا�سنة اإنرتنت الأ�سي����اء، لإطالق اأول 
مركز تكنولوجي من نوعه يف منطقة ال�رسق الأو�سط.

الربام����ج  باق����ات  اجلدي����د  املرك����ز  ويق����دم 
واخلدم����ات امل�سمم����ة بح�سب احتياج����ات ال�رسكات 
النا�سئ����ة ورواد الأعمال من اإنرتن����ت الأ�سياء الذين 
ي�سعون اإلى حلول �رسيعة والتدرب على كيفية بناء 
�����رسكات واأعمال ناجحة بالإ�سافة اإلى احل�سول على 
الإر�س����اد والتوجي����ه يف جمالت ت�سمي����م املنتجات 
والتطوي����ر، والت�سنيع والظه����ور اأمام امل�ستثمرين 
يف الأ�س����واق الإقليمية والعاملية م����ن خالل برنامج 

واحد ومتكامل.
واأكد وزير املوا�سالت والت�سالت اأن امل�رسوع 
�سيوفر بيئ����ة خ�سبة للطاقات ال�ساب����ة يف البحرين 
م����ن اأجل خلق م�رسوعات تقني����ة رائدة ويوفر فر�س 
العم����ل اإلى جانب تاأ�سي�س ال�����رسكات التي تعمل يف 
التقنيات. وقال اإن امل�رسوع يعرب عن �رساكة ملختلف 
الأط����راف م����ن بينها جمل�����س التنمي����ة القت�سادية 
و”متك����ني” و”بتلك����و” من اأج����ل امل�ساهمة يف خلق 
بيئة حمفزة لريادة الأعمال يف امل�رسوعات التقنية.

م����ن جانبه، ق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ملجل�س 

التنمي����ة القت�سادي����ة، خال����د الرميح����ي، اإن اإطالق 
املرك����ز ين�سج����م مع روؤي����ة البحرين جلع����ل اململكة 
منطلق لل�����رسكات النا�سئة ودعم ريادة الأعمال واأن 
اخلطوة تتواكب مع خطوات قامت بها البحرين مثل 

منح الت�سهيالت املالية والت�رسيعية املحفزة.
وبهذه املنا�سبة، اأع����رب رئي�س جمل�س الإدارة 
ل�رسك����ة بتلكو ال�سي����خ عبداهلل بن خليف����ة اآل خليفة 
عن �سعادت����ه باإن�ساء مركز “برين����ك” اجلديد الذي 
�سيكون رائًدا يف دعم البتكار بقطاع التكنولوجيا.

واأ�س����اف “توؤم����ن بتلك����و باأهمي����ة تعزي����ز منو 
التكنولوجي����ا ب�س����كل ع����ام والرقمنة عل����ى الأخ�س 
كونها تتما�سى مع م�ساعي البحرين يف هذا املجال. 
و�ستدع����م ه����ذه الأه����داف بدورها من����و القت�ساد 

وتعزز مكانة اململكة كمركز تقني اإقليمي بارز”.
وتاب����ع “ُيع����د ت�سجي����ع البت����كار �سم����ن قطاع 
اأه����م  تكنولوجي����ا املعلوم����ات والت�س����الت، م����ن 
العوام����ل الت����ي ُت�ساه����م يف ا�ستمرار من����و اقت�ساد 
ا لتق����دمي مركز  اململك����ة. ل����ذا فنحن م�����رسورون جدًّ
برين����ك بتلك����و الإنرتنت الأ�سي����اء الذي م����ن �ساأنه 
اأن ي�ساع����د رواد الأعمال على حتقي����ق اأهدافهم يف 

تطوير واإطالق املنتجات واخلدمات املبتكرة”.
من جانبه، قال املدير التنفيذي لل�رسكة، حممد 
بوب�سي����ت “حتر�����س بتلكو عل����ى ا�ستثم����ار الوقت 
واجلهد وراأ�����س املال لتوفري حل����ول رقمية مالئمة 
للم�ستهلك����ني وال�����رسكات يف البحري����ن، حيث ياأتي 
ذل����ك يف اإطار م�ساعيه����ا ل�رسورة خل����ق نظام بيئي 

ملجتمع مت�سل بالكامل”.
م����ن جهته، اأعرب مدير التطوير ورئي�س برينك 
مبنطق����ة ال�����رسق الأو�سط و�سم����ال اأفريقيا، يا�سني 
اأبو داود، عن �سعادته بالتعاون امل�سرتك واجلهود 
املبذول����ة من قب����ل “برينك” وبتلك����و واملتمثلة يف 
اإطالق مركز “برينك بتلكو” انرتنت الأ�سياء امل�رسوع 
الأول م����ن نوعه يف البحرين. واأ�ساف “نحن على اأمت 
الثق����ة اأن املرك����ز اجلديد لن يدع����م فقط املحلية، 
بل رواد الأعمال املوهوب����ني كذلك من جميع اأنحاء 
ال�رسق الأو�سط الذين يتطلعون اإلى اإحداث ثورة يف 
قط����اع تكنولوجيا املعلوم����ات والت�سالت، وذلك 
عرب تق����دمي منتجات مبتك����رة من اإنرتن����ت الأ�سياء 
لل�س����وق ال�ستهالكية العاملي����ة”. وتاأ�س�ست �رسكة 

برين����ك عام 2014 ويقع مقره����ا الرئي�سي يف هونغ 
كونغ بينما متتلك مكاتب يف �سنت�سن وقوانغت�سو، 
ويتك����ون فريق عمل ال�رسكة م����ن رواد اأعمال وقادة 
وم�سغلني ميتلك����ون خربة يف جم����ال التكنولوجيا، 
وال�رسكات النا�سئة، والتمويل اجلماعي، وامل�سادر 
اخلدم����ات اللوج�ستية، والت�سنيع، والتوزيع، ورا�س 
املال ال�ستثماري من جميع اأنحاء العامل.  ومع وجود 
العدي����د من الأجه����زة الذكية التي تلب����ي متطلبات 
التطور احلالية، ظه����رت احلاجة لتطبيقات اأنرتنت 
الأ�سياء وعليه فقد ت�سدرت ال�رسكة طليعة اإنرتنت 
الأ�سي����اء، كونها مهدت الطري����ق لل�رسكات النا�سئة 
للم�سارك����ة يف التاأث����ري عل����ى جمتم����ع مت�س����ل دون 

حدود.

• •اأثناء اإطالق “برينك” “Brinc” بتلكو لإنرتنت الأ�سياء	 )ت�سوير: ر�سول حجريي(	 الرميحي يلقي كملته يف الفعالية 

PCI-DSS الإثمار” يح�شل ثانية على �شهادة“

“التجارة” تطلق خدمة “املوثق اخلا�ص” الإلكرتونية

تد�شني مبنى امل�شافرين اجلديد مبطار البحرين يف موعده

“البحرين اللوج�شتية” توقع عقد اإيجار مع “اأوال اك�شرب�ص”

قمة عاملية جلهوزية العمليات اجلوية عقدت يف لندن

على اأر�س مب�ساحة 4.3 األف مرت مربع وملدة 20 عاما

املح����رق - �رسكة املطار: اأعل����ن وفد من �سباب 
املوظفني يف �رسكة مط����ار البحرين موؤخًرا اأمام جلنة 
عاملي����ة م����ن خ����رباء الط����ريان يف اململك����ة املتحدة 
اأن����ه �سيت����م اإط����الق العملي����ات الت�سغيلي����ة ملبن����ى 
امل�سافري����ن اجلديد يف مطار البحري����ن الدويل طبًقا 
للجدول الزمني املحدد م����ع الوفاء بكافة املنجزات 
امل�ستهدفة واملعايري املطلوب����ة، اإذ تعمل املن�سة 
الوطنية لالإع����داد لت�سغيل مبنى امل�سافرين اجلديد 
واملعني����ة بربنامج جاهزية العملي����ات ونقل احلركة 
اجلوية “ORAT” على تي�سري نقل جميع العمليات 
الت�سغيلية اإلى املبنى مبنتهى ال�سال�سة والفاعلية، 
والتن�سيق ب����ني الأطراف املختلف����ة، بالإ�سافة اإلى 
�سم����ان تطبي����ق جمي����ع املب����ادرات ال�سرتاتيجي����ة 

للجاهزية الت�سغيلية وفًقا للخطة املو�سوعة.
وُعق����دت القم����ة العاملي����ة جلاهزي����ة العمليات 
ونقل احلرك����ة اجلوية للع����ام 2018 يف لن����دن اأثناء 
الف����رتة من 26 اإلى 29 يوني����و، التي توفر مل�سغلي 
الأف����كار  مل�سارك����ة  تفاعلي����ة  من�س����ة  املط����ارات 
والتطورات اخلا�سة باملطارات اجلديدة وتو�سعات 
مب����اين امل�سافرين التي مت النته����اء منها حديًثا يف 
جمي����ع اأنحاء العامل. وح�رس القمة اأكرث من 60 �سخ�ًسا 
م����ن ممتهني �سناع����ة الط����ريان م����ن 10 دول، كما 
ت�سمن����ت الفعالية اأي�ًسا عدًدا من ور�س العمل التي 
قدمها خ����رباء عامليني يف جمال جاهزي����ة العمليات 

ونقل احلركة اجلوية.
وقال الرئي�س التنفي����ذي ل�رسكة مطار البحرين 
حممد يو�سف البنفالح، اإن حر�س ال�رسكة على اختيار 
جمموعة م����ن �سباب املوظفني حل�س����ور هذه القمة 
املهم����ة يعك�����س ثقته����ا الكب����رية يف قدرتهم على 
متثيلها بنجاح يف املحاف����ل الدولية، موؤكًدا اأن نقل 
العمليات الت�سغيلي����ة للمطار اإلى مبنى امل�سافرين 
اجلديد ميثل اأحد اأه����م عوامل جناح برنامج حتديث 
املط����ار باأكمله، ومن ثم تتخذ �رسك����ة مطار البحرين 
جميع اخلط����وات الالزمة ل�سمان النتق����ال ال�سل�س، 
م�سيًف����ا اأن ه����ذه القمة العاملية ق����د اأتاحت فر�سة 
ممت����ازة للم�ساركني فيها من موظفي ال�رسكة لتعلم 

درو�����س قّيمة م����ن اأبرز رواد ت�سغي����ل املطارات من 
جميع اأنحاء اآ�سيا وال�رسق الأو�سط واأوروبا والوليات 
املتحدة الأمريكية ممن جنحوا يف ا�ستكمال م�ساريع 

تو�سعات املطارات وتطويرها.
 و�سيخ�سع مبنى امل�سافرين اجلديد بعد اكتمال 
اإن�ساءاته اإلى تقييم �سامل لختبار اجلاهزية وقيا�س 
مدى كفاءة العمليات قبل الفتتاح الر�سمي. وتوفر 
�رسك����ة فراغب����ورت اإي����ه ج����ي فرانكف����ورت العاملية 
خلدم����ات املطارات، املتخ�س�س����ة يف تطوير اأ�سخم 
م�ساري����ع البني����ة التحتي����ة يف املط����ارات، اخلدمات 
ال�ست�سارية جلاهزية العمليات ونقل احلركة اجلوية 

يف مبنى امل�سافرين اجلديد.

املح���رق - املوا�س���الت والت�س���الت: وقع���ت 
وزارة املوا�س���الت والت�سالت عق���د اإيجار مبنطقة 
ل�س���وؤون  التابع���ة   ”BLZ“ اللوج�ستي���ة  البحري���ن 
املوان���ئ واملالحة البحرية، مع �رسك���ة اأوال اإك�سرب�س 
املتخ�س�سة يف خدمات ال�سحن والتخلي�س اجلمركي، 
وذلك لتخ�سي�س اأر�س يف منطقة البحرين اللوج�ستية 
مب�ساح���ة اإجمالية وقدرها 4،294 م���رت مربع على اأن 
يك���ون عقد الإيجار م�ستمر على مدى 20 �سنة. ووقع 
التف���اق كل من وزير املوا�سالت والت�سالت كمال 
بن اأحم���د، واملدير العام لل�رسك���ة حبيب عزت. وقال 
وزير املوا�سالت والت�سالت “اإن التعاون امل�سرتك 
م���ع القطاع اخلا�س ممث���اًل يف �رسك���ة اأوال اك�سرب�س 

�سم���ن ال�رسكات املحلية يف جمم���ع BLZ يعد تاأكيًدا 
عل���ى مزايا منطق���ة البحري���ن اللوج�ستي���ة لل�رسكات 
الت���ي ت�سعى للح�س���ول على مرك���ز لوج�ستي مثايل 
لكي تنطل���ق منه نحو الأ�سواق املج���اورة ونحن على 
ثقة تامة م���ن اأن ح�سول �رسك���ة اأوال اإك�سرب�س على 
موقع يف منطقة البحرين اللوج�ستية �سي�ساهم ب�سكل 
اإيجاب���ي يف القت�ساد الوطني من خ���الل خلق فر�س 
عم���ل جديدة وتعزيز مكانة البحرين كمركز لوج�ستي 
هام واأن كال الطرفني �سيحققان منفعة م�سرتكة من 

هذه ال�رساكة”.
من جانبه، قال املدير العام ل�رسكة اأوال اك�سرب�س 
“لقد منحنا وجودنا داخل منطقة البحرين اللوج�ستية 

عل���ى م���دى ال�سن���وات ال�س���ت املا�سي���ة ال�سجاع���ة 
التام���ة للم�سي قدًم���ا لتو�سعة ن�ساطن���ا اللوج�ستي 
واحل�سول على مرفق خا�س بنا، فاملميزات اخلدمية 
الت���ي حت�سي به���ا ال�رسكات من جملته���م �رسكة اأوال 
اإك�سرب����س والدعم املتوا�سل من قب���ل امل�سوؤولني 
ب���وزارة املوا�س���الت والت�سالت و�س���وؤون اجلمارك 
وAPM Terminals، وت�س���ارع وت���رية من���و �سوق 
البحرين والروؤية امل�ستقبلي���ة الواعدة تدفعنا قدماً 
اإلى التو�سع يف اأن�سط���ة ال�رسكة حيث �ستعمل ال�رسكة 
على و�سع حلول اقت�سادي���ة فّعالة لتخزين ومناولة 
وتوزيع خمتل���ف الب�سائع مما �سيتيح بالوقت نف�سه 

املزيد من فر�س العمل لأبناء البحرين”.

 املنام���ة - بن���ك الإثم���ار: اأعلن 
بنك الإثم���ار، اأم�س اأن �رسك���ة �سي�سا 
لأمن املعلومات، وه���ي �رسكة رائدة 
املعلومات  اأم���ن  بتقيي���م  خمت�س���ة 
يف ال����رسق الأو�س���ط، قام���ت باإع���ادة 
جتدي���د ال�سه���ادة الت���ي مت منحه���ا 
اإل���ى البن���ك تاأكي���داً عل���ى التزام���ه 
باأعلى معاي���ري اأمن بطاق���ات الدفع 
بالن�سب���ة للموؤ�س�س���ات التي تتعامل 
به���ذه  املتعلق���ة  املعلوم���ات  م���ع 

البطاقات. 
وج���اء ه���ذا الإع���الن بع���د جن���اح 
البنك يف ا�ستكمال عمليات التدقيق 

ال�ساملة واللتزام بجميع املتطلبات 
اأم���ن  معاي���ري  ل�سه���ادة  ال�رسوري���ة 
 PCI( الدف���ع البيان���ات لبطاق���ات 
DSS v3.2(، حي���ث اإنه���ا �سه���ادة 
البيان���ات  اأم���ن  مبعاي���ري  خا�س���ة 
للموؤ�س�س���ات الت���ي تق���دم بطاقات 
للدف���ع. وتق���وم ����رسكات البطاقات 
بالإ�رساف على  التنظيمي���ة  واجلهات 
و�سع هذه املعاي���ري والتي تدار من 
قب���ل جمل�س معاي���ري اأم���ن بطاقات 
الدف���ع وه���ي معروف���ة باأنه���ا اإحدى 
املعاي���ري الأك���رث �رسام���ة واملطلوبة 

على م�ستوى العامل. 

والتج����ارة:  ال�سناع����ة   - املنام����ة 
والتج����ارة  ال�سناع����ة  وزارة  د�سن����ت 
وال�سياح����ة خدم����ة “املوث����ق اخلا�س” 
واملوؤ�س�س����ات  التجاري����ة  لل�����رسكات 
الفردي����ة امل�سجل����ة بال����وزارة. وذك����ر 
بيان �س����ادر عن ال����وزارة اأنها “اأعلنت 
جلمي����ع اأ�سح����اب ال�����رسكات التجاري����ة 
واملوؤ�س�سات الفردية امل�سجلة بوزارة 
ال�سناع����ة والتج����ارة وال�سياح����ة باأن����ه 
وبالتن�سيق م����ع وزارة العدل وال�سوؤون 
الإ�سالمي����ة والأوقاف مت تد�سني خدمة 
“املوث����ق اخلا�����س” من خ����الل املوقع 
“�سجالت”، واختيار مكتب  الإلكرتوين 
كاتب العدل وطل����ب التوثيق و�سيتم 

اإخط����ار مق����دم الطلب مبوافق����ة وزارة 
ال�سناع����ة والتج����ارة وال�سياح����ة عل����ى 

م�سودة عقد التاأ�سي�س”.
واأ�س����ار البيان “اأن اخلدمة �ستكون 
متاح����ة للجمي����ع اأثن����اء وبع����د ال����دوام 
الر�سمي مما ي�سمح بتلقي عدد اأكرب من 
املعامالت، كما من �ساأن ذلك الإ�سهام 
يف تطوي����ر مزاي����ا البيئ����ة ال�ستثمارية 
وانط����الق خمتل����ف الأن�سط����ة التجارية 
والقت�سادية �سمن اأهداف ومتطلبات 
 ،2030 روؤي����ة البحري����ن القت�سادي����ة 
وكذل����ك تو�سيع نط����اق الختيارات يف 
توف����ري اخلدم����ات وحتقي����ق ال�رسعة يف 

اإجناز املعامالت”.

• وفد �رسكة مطار البحرين امل�سارك يف قمة لندن	
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“الغرفة” و“التنظيم العقاري” تبحثان �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك
ال�سيخ حممد بن خليفة:  مت ت�سجيل 60 % من و�سطاء القطاع

    زينب العكري من ال�شناب�س

ق���ال الرئي����س التنفي���ذي مل�ؤ�س�س���ة التنظي���م 
العق���اري ال�سي���خ حممد ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة اإنه 
�ستطب���ق اإج���راءات �سارم���ة اجت���اه مزاول���ة املهن���ة 
م���ن دون رخ�سة واجلمي���ع �سيك�ن حت���ت امل�ساءلة 
املطل�ب���ة  الرخ����س  ميل���ك  ال  كان  اإذا  القان�ني���ة 
وخ�س��س���ا امل�ساريع العقارية. واأ�س���اف: “انطلقنا 
منذ مار�س املا�سي وحتى االآن مت ت�سجيل 60 % من 
ال��سط���اء العقاريني وخالل 4 اأ�سه���ر مت اإعطاء نح� 
227 �سخ�سا رخ�سة مزاول���ة ال��ساطة، واإ�سدار 45 
رخ�س���ة مط�رين عقاريني، 77 رخ�سة وكالء مبيعات 
ومت اإدراج اأ�سم���اء واأرق���ام هذه الرخ����س على م�قع 

امل�ؤ�س�سة االإلكرتوين وذلك ل�سمان ال�سفافية”. 
واأو�س���ح اأن فرتة الرتخي����س وت�فيق االأو�ساع 
اأغ�سط����س   31 بتاري���خ  �ستنته���ي  به���ا  امل�سم����ح 
2018، ول���ن يك����ن باإم���كان ال��سط���اء العقاريني 
ووكالء املبيعات غ���ر املرخ�سني مزاول���ة اأعمالهم 
ب�س���كل قان�ين، وعلي���ه �ستطبق العق�ب���ات الالزمة، 
وخ�س��س���ا للم�ساري���ع العقارية، حيث اإنه���ا االأهم؛ 

الأنه���ا حتفظ حق�ق االأ�سخا����س القاطنة يف امل�رشوع، 
ويجب اأن يك����ن لديه رخ�سة للمباين نف�سها حتى ال 
يق�م املط����ر بتغير اأو التالعب يف امل�رشوع املقدم 

للنا�س التي ا�سرتت من عنده.
واأكد الرئي�س التنفي���ذي اأن الرتكيز حاليا على 
تاأ�سي�س احت���اد للمالك وتفعيله بال�س�رة ال�سحيحة 
واإل���زام اأ�سح���اب املباين عل���ى تاأ�سي����س االحتادات 
اخلا�سة بها مع تعيني مدير لالحتاد ويك�ن مرخ�سا 

من امل�ؤ�س�سة اأي�سا.
من جانب اآخر، اأ�سار ال�سيخ حممد بن خليفة اإلى 
اأنه مت االجتماع مع جمعية التاأمني البحرينية لربنامج 
�ل�ضمان �لبنكي، ومن �ل�رشوط �أن يتم دفع 20 % من 
قيم���ة امل�رشوع املطروح للبيع على اخلارطة، مت�قعا 
اأن ت�قع امل�ؤ�س�سة مع �رشكات التاأمني خالل االأ�سب�ع 

املقبل على هذا الربنامج.
م���ن جانبه، اأك���د رئي����س غرفة جت���ارة و�سناعة 
البحري���ن �سم���ر نا�س ال���دور االإيجابي ال���ذي تق�م 
ب���ه م�ؤ�س�سة التنظي���م العقاري يف �سبي���ل خلق بيئة 
ا�ستثماري���ة حمفزة وجاذبة لروؤو�س االأم�ال االأجنبية، 
داعي���ا اإل���ى اأهمي���ة تعزي���ز التع���اون امل�سرتك بني 

الغرفة وامل�ؤ�س�سة يف الفرتة املقبلة وتكثيف اإقامة 
الفعاليات واللقاءات امل�سرتكة، والتي �سيك�ن لها 
االأثر االإيجابي على من���� القطاع العقاري يف اململكة 
خ�س��س���ا واأن هذا القطاع احلي����ي ُيعد من الروافد 

الرئي�سة لروؤية البحرين االقت�سادية للعام 2030. 
ج���اء ذلك خ���الل اللقاء ال���ذي عقد اأم����س ببيت 
التج���ار م���ع الرئي�س التنفي���ذي مل�ؤ�س�س���ة التنظيم 
العقاري وال�فد املرافق له؛ وذلك لبحث م�ستجدات 
امل�ؤ�س�س���ة و�سب���ل التع���اون امل�سرتك ب���ني الغرفة 

وامل�ؤ�س�سة.
واأ�س���ار نا����س اإل���ى اأهمي���ة تعزي���ز دور خمتلف 
للقطاعات غ���ر النفطية وتعظي���م مردودها ب�سكل 
م�ست���دام يف االقت�س���اد ال�طن���ي مب���ا يع����د نفعها 
على ال�ط���ن وامل�اط���ن، م�سددا على ال���دور املهم 
ال���ذي ت�سطلع به امل�ؤ�س�سة يف تعزيز مكانة البحرين 
ك�جه���ة مف�سلة لال�ستثمار العقاري مبا يتما�سى مع 
ت�جيه���ات احلك�م���ة امل�قرة نح� تعزي���ز اإ�سهامات 
القطاعات احلي�ي���ة يف االقت�ساد ال�طني، م�ؤكداً يف 

ال�قت ذاته دعم وم�ساندة الغرفة مل�ؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري والهادف���ة اإل���ى بن���اء قطاع عق���اري ق�ي 

وم�ستدام يف اململكة.
واأع���رب الرئي�س  التنفي���ذي مل�ؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري عن اعت���زازه وتقدي���ره ل���الأدوار واجله�د 
الفاعل���ة الت���ي تق����م به���ا الغرف���ة عل���ى اأك���ر من 
�سعي���د خلدمة القط���اع اخلا�س مبملكتن���ا العزيزة، 
وال�ست�سافتها هذا اللقاء امله���م، داعيا اإلى �رشورة 
ا�ستم���رار هذه اللق���اءات امل�سرتكة ب���ني امل�ؤ�س�سة 
البحري���ن،  العق���اري يف  القط���اع  والغرف���ة خلدم���ة 
م�ؤك���دا تعزيز كف���اءة وفعالية و�سفافي���ة اخلدمات 
املقدمة اإلى القط���اع العقاري وفق اأف�سل املعاير 

واملمار�سات.
اأثن���ى االأم���ني امل���ايل القائ���م باأعم���ال  فيم���ا 
الرئي�س التنفيذي للغرفة عارف هجر�س على جه�د 
وم�ساع���ي امل�ؤ�س�س���ة والرامي���ة اإل���ى تعزي���ز كفاءة 
ال�س����ق واخلدم���ات العقارية؛ حفاظا عل���ى م�سالح 
امل�ستهلك���ني وامل�ستثمرين وجمي���ع امل�ساركني يف 
ال�س����ق العق���اري من و�سط���اء ومنظم���ني ومثمنني 

عقاريني.

• لقاء “الغرفة” مع “التنظيم العقاري” ببيت التجار اأم�س	

“كرنفال” الهندية ت�شرتي دور �شينما بالبحرين والإمارات

انتخابات “البحرين العقارية” 18 يوليو

“البور�شة” تخ�رس 120 مليون دينار يف 6 اأ�شهر

“الفاتف” تعتمد تقرير التقييم امل�شرتك للبحرين

تراجع امل�ؤ�رش العام بالربع الثاين 7.4 نقطة

اأ�سادت بحظر ومكافحة غ�سل االأم�ال ومت�يل االإرهاب

خ�رشت ب�ر�سة البحرين خالل الن�سف االأول 
من العام اجل���اري نح� 120 ملي�ن دينار، حيث 
تراجعت القيمة ال�س�قية اإلى 8.03 مليار دينار 
م���ع نهاية �سهر ي�ني� املا�سي، قيا�سا ب� 8.15 
مليار دينار امل�سجلة يف نهاية العام 2017، اأي 

بن�ضبة هبوط جتاوزت �لـ 1.47 %.
وتراجعت القيمة ال�س�قية للب�ر�سة ح�ايل 
50 ملي����ن دينار خالل الرب���ع الثاين من العام 

اجلاري.
وهب���ط امل�ؤ����رش الع���ام للب�ر�س���ة يف الربع 
الثانى من العام 2018 بن�سبة 0.56 %، لي�سل 
اإلى م�ست�اه احلايل عند 1310.99 نقطة مقارنة 
1318.40 نقط���ة يف الرب���ع االأول  بامل�ست����ى 
2018، اأي بخ�سارة 7.41 نقطة يف ثالثة �سه�ر.
و�سجلت ال�سي�لة قف���زة ملح�ظة مع بداية 
الرب���ع الثاين بنح� 96.45 ملي����ن دينار مقابل 
80.374 ملي�ن دينار فى الربع االأول من العام 

.2018
فيم���ا تدن���ت حجم الت���داوالت خ���الل الربع 
الثاين بحجم و�سل اإل���ى 178.55 ملي�ن �سهم 
، مقاب���ل 434.953 ملي����ن �سه���م يف ال�سه�ر 

الثالثة االأولى من العام اجلاري.
وتراجع قطاع البن�ك 6.1 %، خالل تداوالت 
الرب���ع الثاين، ب�سغط متزاي���د من �سهم االأهلي 

املتحد الذي ه�ى نح� 1.15 %.
وارتف���ع قطاع اال�ستثمار نح� 2.3 %، خالل 
ف���رتة الر�س���د، بف�سل قفزة يف �سه���م العربية 
امل�رشفي���ة بن�سب���ة و�سل���ت اإل���ى 21 %، ولكن 
انخفا����س �سهم ج���ى اف ات����س املالية 2.7 % 

خالل الربع الثاين من العام اجلاري.
و�سع���د قط���اع اخلدمات بح�سب م���ا جاء يف 
“مبا����رش” نح���� 4.4 %، مدف�ًع���ا ب�سهم بتلك� 
القي���ادي بن�سبة �سع�د بلغت 11 % على مدى 

الثالثة اأ�سهر املا�سية.
ودف���ع �سهم �رشكة اأملني����م البحرين )األبا( 
ال���ذى قفز 14 %، قطاع ال�سناعة اإلى ال�سع�د 

13 % خالل التداوالت الربعية له يف ال�س�ق.
و�سع���د امل�ؤ����رش العام خ���الل �سه���ر ي�ني� 
بن�سب���ة 3.6 % اإل���ى م�ست����اه احل���ايل، مقاب���ل 
ت�سجيل م�ست�ى عن���د 1265.80 نقطة يف ماي� 
املا�س���ي، رابًحا نح���� 45.19 نقط���ة فى �سهر 

واحد.

ونق�س���ت �سي�ل���ة ال�س����ق يف ي�ني���� اإلى 
12.55 ملي����ن دين���ار مقاب���ل 14.53 ملي����ن 
دين���ار يف ماي� املا�س���ي، عرب تعام���الت بحجم 
56.22 ملي����ن �سه���م يف ي�ني����، مقارنة بنح� 

82.25 ملي�ن �سهم يف ماي� املا�سي.
وباملقارن���ة بنهاية الع���ام 2017، انخف�س 
امل�ؤ�رش العام للب�ر�س���ة خالل ال�6 اأ�سهر االأولى 
من 2018، بن�سب���ة 1.6 %، لي�سل اإلى م�ست�اه 
احلايل عند 1310.99 نقطة، مقارنة بامل�ست�ى 
1331.71 نقط���ة بنهاية الرب���ع الرابع 2017، 
بخ�س���ارة 20.72 نقطة خ���الل الن�سف االأول من 

العام اجلاري.

املنام���ة - امل����رشف املرك���زي: اعتم���دت 
وه���ي  “الفات���ف”–  امل���ايل  العم���ل  جمم�ع���ة 
املجم�ع���ة العاملي���ة املعني���ة ب��س���ع اإجراءات 
حظر ومكافح���ة االأم�ال ومت�ي���ل االإرهاب على 
م���ن  العامل���ي مب�سارك���ة ممثل���ني  امل�ست����ى 
35 دول���ة االأع�س���اء باملجم�ع���ة – يف االجتماع 
امل�س���رتك مع جمم�ع���ة العمل امل���ايل ملنطقة 
ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا الذي عقد مبقر 
املجم�ع���ة يف باري�س خالل الفرتة من 24 – 29 
ي�ني� 2018، تقرير التقييم امل�سرتك للبحرين 
)اإج���راءات حظ���ر ومكافح���ة االأم����ال ومت�ي���ل 
االإره���اب( ال���ذي مت اإع���داده م���ن قب���ل فريق 
تقييم ي�سم خ���رباء ومتخ�س�سني من ال�اليات 
املتح���دة االأمركية وبريطاني���ا وبلجيكا وكندا 
والهن���د وم����رش. وينق�سم التقري���ر اإلى ق�سمني 
رئي�س���ني، االأول وه� املعني بااللت���زام الفني 
)الق�انني والت�رشيع���ات واالأنظمة والقرارات(، 

والق�س���م الث���اين واملتعل���ق بالفعالي���ة. وقام 
م�رشف البحرين املركزي بالتن�سيق مع اجلهات 
احلك�مية املعنية وه���ي وزارة الداخلية، وزارة 
اخلارجي���ة، وزارة الع���دل وال�سئ����ن االإ�سالمية 
واالأوق���اف، وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية، 
وزارة التج���ارة وال�سناعة وال�سياح���ة، والنيابة 
العام���ة باالأع���داد والتح�س���ر له���ذا التقري���ر، 
واالجتم���اع م���ع فري���ق املقيم���ني اأثن���اء زيارة 
امليداني���ة للمملكة خالل �سه���ر ن�فمرب 2017 
وت�فر كافة الق�ان���ني والت�رشيعات والبيانات 
واالإح�ساءات والتي تثب���ت كفاءة نظم مكافحة 
غ�س���ل االأم����ال ومت�ي���ل االإره���اب املطبقة يف 

البحرين.
واأ�س���اد التقري���ر باالإج���راءات الت���ي تق�م 
بها حك�م���ة البحرين يف مكافح���ة غ�سل االأم�ال 
ومت�ي���ل االإره���اب والتزامه���ا بتطبي���ق كاف���ة 
العالق���ة  ذات  واملمار�س���ات  الت��سي���ات 

وال�سادرة ع���ن املجم�عات واملنظمات املالية 
واالقت�سادي���ة العاملي���ة املتخ�س�سة، وم�اكبة 
ت�جه���ات ال���دول املتقدم���ة يف حمارب���ة غ�سل 

االأم�ال ومت�يل االإرهاب.
يذكر اأن التح�س���ر واالإعداد لهذا التقييم 
ب���داأ منذ �سن���ة نهاي���ة الع���ام 2016، حيث مت 
تنظي���م اجتماع���ات وور����س عمل م���ع اجلهات 
املعني���ة للتح�سر لزيارة وف���د جمم�عة العمل 
املمار�س���ات  مطابق���ة  م���ن  والتاأك���د  امل���ايل، 
والت�رشيع���ات واالأنظمة املعم�ل بها يف اململكة 

مع اأف�سل املمار�سات العاملية. 
 ويعت���رب ه���ذا التقييم من اأب���رز امل�ؤ�رشات 
الت���ي تع���زز م���ن تناف�سي���ة وجاذبي���ة ال���دول 
ال�ستقط���اب اال�ستثمار واالأعم���ال، حيث اأ�سبح 
االلت���زام باملعاي���ر الدولي���ة ملكافح���ة غ�سل 
االإره���اب م���ن املتطلب���ات  االأم����ال ومت�ي���ل 

الرئي�سية لدى املجتمع الدويل.

ني�دله���ي - رويرتز:  قال���ت 3 م�سادر 
مطلعة لروي���رتز اإن كرنفال �سينماز الهندية 
و�رشي���كا يف دول���ة االإمارات العربي���ة املتحدة 
يجريان حمادثات ل�رشاء دور عر�س �سينمائي 
يف دول���ة االإم���ارات والبحري���ن تابع���ة لن�ف� 
�سينم���از ومقره���ا قط���ر. وتلق���ي ال�سفق���ة 
املحتملة ال�س�ء على حتركات لف�سل اأن�سطة 
اأعم���ال عابرة للح���دود يف منطق���ة اخلليج يف 
اأعق���اب املقاطعة التي تفر�سه���ا ال�سع�دية 
ودول���ة االإم���ارات والبحرين وم����رش على قطر 
من���ذ ي�ني� 2017. وق���ال اأحد امل�س���ادر اإن 
كرنفال �سينماز جتري حمادثات مع االإمارات 
ال�طني���ة القاب�سة، ومقرها دول���ة االإمارات، 
اال�ستثم���ار.  يف  حمتم���ال  �رشي���كا  باعتباره���ا 
بالهن���د،  مدين���ة   115 يف  كرنف���ال  وتعم���ل 
بح�سب م�قعها االإلك���رتوين. وعادة ما تدخل 
����رشكات اأجنبي���ة يف �رشاكة مع ����رشكات حملية 
مبنطق���ة اخللي���ج ب�سب���ب ق�ان���ني امللكية. 
وتلقى اأفالم ب�لي�ود رواجا يف دولة االإمارات 

واخللي���ج حيث ت�جد جالي���ة كبرة من جن�ب 
اآ�سيا.وكانت رويرتز ذك���رت يف 18 اأبريل اأن 
جمم�ع���ة اإع���الن القطرية تعمل م���ع م�ست�سار 
لبيع دور العر����س ال�سينمائي التابعة لن�ف� 

�سينماز يف دولة االإمارات والبحرين.
ومل يت�س���ن احل�س����ل عل���ى تعلي���ق من 
جمم�عة اإعالن اأو االإمارات ال�طنية القاب�سة. 

وامتنعت كرنفال عن التعليق.
ول���دى ن�ف� �سينم���از نح���� 129 �سا�سة 
عر�س �سينمائي و24 األف مقعد يف 15 م�قعا 
يف اأرج���اء دول���ة االإم���ارات وقط���ر والبحرين، 

بح�سب امل�قع االإلكرتوين ملجم�عة اإعالن.
واأ�س�س���ت جمم�ع���ة جلف فيل���م لت�زيع 
االأفالم ن�ف� �سينم���از، التي كانت تعرف من 
قب���ل با�سم جران���د �سينم���از، يف العام 2000 
بدب���ي. ويف العام 2012، اندجمت جلف فيلم 
م���ع جمم�عة اإعالن، التي تتن�ع اأن�سطتها بني 
االإع���الن وتنظيم الفعالي���ات وت�زيع االأفالم 

ودور العر�س ال�سينمائي.

املنام���ة - البحري���ن العقاري���ة: عق���دت 
جمعي���ة البحري���ن العقارية اجتماعه���ا االأخر 
لل���دورة اخلام�س���ة برئا�س���ة رئي����س املجل�س 
نا����رش االأهلي وبح�س�ر اأع�س���اء جمل�س االإدارة 
حي���ث مت حتدي���د م�ع���د الجتم���اع اجلمعي���ة 
العم�مي���ة وانتخاب���ات جمل����س اإدارة اجلمعية 
للدورة ال�ساد�سة وفتح باب الرت�سح من قبل 
اأع�س���اء اجلمعية العم�مي���ة بتاريخ 18 ي�لي� 
2018 م�عداً لعقد اجتماع اجلمعية العم�مية 

وانتخابات جمل�س االإدارة اجلديد.
وقال اأمني ����رش اجلمعية، �سالح فقيهي، 
اإن اجلمعي���ة تع���د �رشي���كاً اأ�سا�س���اً وم�سان���داً 
مل�ساريع تط�ير القطاع العقاري يف البحرين، 
وتتطل���ع مل�ا�سلة وتط�ير ه���ذا الدور الهام 
خالل املرحلة املقبل���ة، م�سراً يف هذا ال�سدد 
اإلى امل�سي قدماً يف اإجراءات انتخابات جمل�س 
االإدارة، حيث تقرر فتح باب الرت�سح لع�س�ية 
جمل����س االإدارة م���ن تاري���خ 7 ي�لي���� 2018 
حت���ى تاري���خ 15 ي�لي����  2018 مبكتب اأمني 
����رش اجلمعية يف منطقة املاح����ز من ال�ساعة 8 
�سباحاً اإلى ال�ساعة 1 بعد �لظهر ح�ضب �ل�رشوط 
املقرة يف النظ���ام االأ�سا�سي لقان�ن اجلمعية. 
ودع���ا فقيه���ي جمي���ع اأع�س���اء اجلمعي���ة اإلى 
املب���ادرة بتجديد بطاق���ة الع�س�ية من خالل 
االت�سال مبكت���ب دار ارتقاء وجتديد ع�س�ية 

اجلمعية ومن يريد الرت�س���ح لع�س�ية جمل�س 
االإدارة مل���ئ اال�ستم���ارة اخلا�س���ة والتي يتم 
ت�فرها م���ع التقرير االأدبي واملايل للجمعية 
من خالل مكتب اأمني ال�رش اأو االت�سال املبا�رش 
برئي�س املجل�س واأمني ال�رش اجلمعية املجل�س 
الإر�سال التقري���ر االأدبي والتقرير املايل لهم 
بالربي���د االإلكرتوين اأو “ال�ات�س���اب” علماً اأنه 
�سيتم اإر�سال التقرير االأدبي والتقرير املايل 
الأع�س���اء اجلمعية من خ���الل جمم�عة اجلمعية 
العم�مي���ة اأو ب�ا�سط���ة الربي���د االإلكرتوين اأو 
اال�ستالم مبا�رشة م���ن مكتب اأمني �رش اجلمعية 

يف املاح�ز.

 املحرر القت�شادي

• �سالح فقيهي	

ت�شوير: خليل اإبراهيم

االأم�����������ال  روؤو������������س  جل�������ذب  حم����ف����زة  ب���ي���ئ���ة  خ����ل����ق  يف  ����س���اه���م���ت  “العقاري”  ن�����ا������س: 



للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

فلل متنوعةمباني و مخازن أراضي مختلفة التصانيف
لإليجار مخزن 

في سلماباد , 

تصنيف صناعي , 

املساحة 1,112 متر 

 BD/1,000 

O001043 

لإليجار مخزن 

في سلماباد 

تصنيف صناعي

 املساحة 4,184 متر 

 BD/5,500

O001044 

للبيع مبنى 
في الرفاع الغربي 
ستكون من 4 أدوار 

 10 شقق , 9 محالت
جميع الشقق حتوي

 3غرف , حمامني
 صالة , مطبخ  
 BD 1,000,000  

B000219

  للبيع مبنى في سند 
مكون من

 3 أدوار < 7شقق 
 6شقق حتوي 

غرفتني وحمامني
شقة حتوي 

غرفة وحمام  
 BD 200,000 

B000221 

للب�ع ف�ال في مدينة حمد
دور واحد , صالتين , 4غرف
 4حمامات , مطبخ , موقف

نصف فرش , حد�قة
BD 120,000 - V003872

لإليجار ف�ال في عالي
دور�ن , صالتين , 5غرف

6حمامات , مطبخين , موقفين
غرفة طعام , حد�قة

BD 800 - V003886 

للب�ع ف�ال في سترة , دةر�ن
6غرف , 7حمامات , 3صاالت
مطبخين , موقفين , نصف فرش

غرفة طعام , حد�قة
 نظام حما�ة 

BD 170,000 - V003871 

أرض في توبلي - رقم التعريف : L003400 - المساحة بالمتر : 349 

RB :سعر القدم: 33 - السعر الكلي: 124,004 - التصنيف 

أرض في عالي - رقم التعريف : L003506 - المساحة بالمتر : 475.6 

RA :سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 122,864 - التصنيف 

أرض في سند - رقم التعريف : L003502 - المساحة بالمتر : 877 

RA :سعر القدم: 25 - السعر الكلي: 236,000 - التصنيف

أرض في توبلي - رقم التعريف : L003507 - المساحة بالمتر : 577.2 

RA :سعر القدم: 29 - السعر الكلي: 180,000 - التصنيف 

أرض في عسكر - رقم التعريف : L003474 - المساحة بالمتر : 328.1 

RA :سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 84,760 - التصنيف 

أرض في الهملة - رقم التعريف : L003471 - المساحة بالمتر : 220

RA :سعر القدم: 19.5 - السعر الكلي: 46,000 - التصنيف 

36779771
36744700

للب�ع ف�ال في عالي 
 دور�ن , صالة , 5غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين
غرفة طعام , نظام حما�ة , حد�قة  
BD 175,000 - V002806

للب�ع ف�ال في الرفاع 
دور�ن , صالتين , 5غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , حد�قة  

BD 250,000 - V002797

للب�ع ف�ال في الرفاع 
 صالتين , 5غرف , 3حمامات 
 مطبخين , موقف , غرفة طعام 

 حد�قة , نصف فرش  
BD 190,000 - V002796 

للب�ع ف�ال في دار�ليب 
صالة , 4غرف , 3حمامات  

مطبخين , موقفين 
 نصف فرش , حد�قة 

BD 130,000 - V002781

للب�ع ف�ال في سند 
 دور�ن , 3صاالت , 5غرف 
5حمامات , مطبخ , موقفين
نصف فرش , غرفة طعام 
 حد�قة , نظام حما�ة 

BD 250,000 - V002777  

للب�ع ف�ال في جد علي 
 دور�ن , صالتين , 4غرف

 4حمامات , مطبخين , موقفين 
نصف فرش

BD 160,000 - V002776

القيد: 99843
التاريخ: 2/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )94697( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة صالون سميره داود للتجميل ش.ش.و ملالكتها 
سميره داود حسن جمعة

تقدم  قد  بأنه  السادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها شركة النبهان لالستشارات نيابة عن شركة صالون سميره داود للتجميل 
 ،99843 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  جمعة  حسن  داود  سميره  ملالكتها  ش.ش.و 
ش.ش.و  للتجميل  داود  سميره  صالون  شركة  من:  التجاري  اإلسم  تغيير  طالبني 
وملالكتها  ش.ش.و  باريس  سال  صالون  إلى:  جمعة  حسن  داود  سميره  ملالكتها 

سميره داود حسن جمعه
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

1/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة / ادارة السجل التجاري

) CR2018 -96420( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: بوابة احلصباء ملقاوالت 1

االسم التجاري اجلديد: محمود عيسى عبداهلل 1

قيد رقم: 80561-20

29/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة / ادارة السجل التجاري

) CR2018 -96423( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: بوابة احلصباء ملقاوالت
االسم التجاري اجلديد: محمود عيسى عبداهلل 4

قيد رقم: 80561-31

1/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة / ادارة التسجيل

) CR2018 -96426( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: سماء احملرق للكهرباء
االسم التجاري املطلوب: محمود عيسى عبداهلل 6

األنشطة التجارية املطلوبة: تركيب االالت واملعدات الصناعية

قيد رقم: 80561-27

27/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة/  ادارة السجل التجاري

) CR2018 -95784( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خالد محمود عيسى سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: خالد محمود عيسى للمقاوالت
االسم التجاري اجلديد: خالد محمود عيسى

قيد رقم: 86849-11

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

) CR2018 -96419( اعالن رقم
معاملة مشتركة

لديه  أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
تاريخ اإلعالن بكتاب  إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من  التقدم  اعتراض 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: بوابة احلصباء ملقاوالت
االسم التجاري: محمود عيسى عبداهلل 

قيد رقم: 19-80561

29/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -96424( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: بوابة احلصباء ملقاوالت
االسم التجاري اجلديد: محمود عيسى عبداهلل 5

قيد رقم: 80561-32

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -93824( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: بوابة احلصباء للتنظيفات
االسم التجاري اجلديد: بوابة احلصباء للتسويق

قيد رقم: 80561-13

1/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة / ادارة التسجيل

) CR2018 -96422( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

1/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة / ادارة السجل التجاري

) CR2018 -96431( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل عيسى سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: بوابة احلصباء للمقاوالت
االسم التجاري الطلوب: محمود عيسى عبداهلل 3

األنشطة التجارية املطلوبة: تركيب االالت واملعدات الصناعية

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: سماء احملرق للمقاوالت
االسم التجاري اجلديد: محمود عيسى عبداهلل 8

النشاط: إصالح احلواسيب واملعدات امللحقة

جممع�شارع/ طريق/ ممربناية�شقة/ حمل قيد رقم
80561-30242216549905

جممع�شارع/ طريق/ ممربناية�شقة/ حمل قيد رقم
549905-�أ 29-805612216
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018 -96421( اعالن رقم
معاملة مشتركة

لديه  أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 

تاريخ اإلعالن بكتاب  إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من  التقدم  اعتراض 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: بوابة احلصباء ملقاوالت

االسم التجاري اجلديد: محمود عيسى عبداهلل 2

قيد رقم: 21-80561

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -96429( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي

االسم التجاري احلالي: سماء احملرق 1 للمقاوالت 

االسم التجاري اجلديد: محمود عيسى عبداهلل 7

قيد رقم: 80561-28
11األربعاء 4 يوليو 2018 - 20 شوال 1439 - العدد 3550



وت�ضمن���ت اإج���راءات الهيئ���ة مطالب���ة جمي���ع 
ال�رشكات العاملة يف قط���اع الأوراق املالية وال�ضلع 
البحث عن وجتمي���د اأي ح�ضابات اأو اأموال اأو اأوراق 
مالية اأو �ضلع اأو خا�ضة بالأفراد والكيانات الواردة 
يف القائم���ة املعتم���دة م���ن الدول���ة اأو الأ�ضخا�ص 
الطبيعي���ن اأو العتباري���ن اأو املرتبط���ن به���م 
والتي �ضمل���ت 9 اأ�ضماء وكيان���ات حتمل اجلن�ضية 
الإيرانية.و�ضملت الإج���راءات اأي�ضا جتميد الأموال 
امل�ضتعمل���ة من الأف���راد والكيان���ات املذكورة يف 
القائم���ة املعتمدة من دولة الإمارات اأو الأ�ضخا�ص 

الطبيعين اأو العتبارين املرتبطة بهم.
وطالبت الهيئة ال����رشكات عدم جتميد اأو منع 
ا�ضت���ام اأو ا�ضتخدام اأي ح�ضابات اأو اأموال اأو اأوراق 
مالي���ة اأو �ضل���ع اإذا مل تك���ن الأ�ضم���اء والتفا�ضيل 
املتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور يف القائمة 

متاما وب�ضكل ل يرتك جمال لل�ضك، ويف حال ال�ضك 
يجب التوا�ضل مع هيئة الأوراق املالية وال�ضلع اأو 

وحدة مواجهة غ�ضل الأموال واحلالت امل�ضبوهة.
م���ن جه���ة اأخرى، ق���ال روح���اين اإن���ه �ضيهدد 
املنطق���ة اإذا مت حظ���ر �ضادرات نف���ط اإيران، وهو 
اأكرث موقف مت�ضدد لروح���اين، الذي يزور �ضوي�رشا 

والنم�ضا يف حماولة اأخرية لإنقاذ التفاق النووي.
وق���ال روحاين اإن ال�ضع���ب الإيراين لن ير�ضخ 
لل�ضغوط �خلارجية �أب���د�ً، م�ضيفاً �أنه “ل ميكن اأن 
يتم ت�ضدير نفط املنطقة ول ُي�ضّدر نفط اإيران”.

اإل���ى ذل���ك تظاه���ر ع���دد م���ن املعار�ض���ن 
العا�ضم���ة  يف  روح���اين  زي���ارة  �ض���د  الإيراني���ن 
ال�ضوي�رشي���ة، ورفع���وا �ضع���ارات تطال���ب بقط���ع 
العاق���ات م���ع النظام الإي���راين الداع���م لاإرهاب، 

ح�ضب و�ضفهم.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم ال�ضوؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(

�ملغرب: حل ق�ضية �ل�ضحر�ء �خت�ضا�ص �أممي
نو�ك�ض���وط � بنا: �أكد وزير �ل�ضوؤون �خلارجية و�لتع���اون �لدويل �ملغربي نا�رص بوريطة �أن 
“حل ق�ضية ال�ضحراء لي�ص من اخت�ضا�ص الحتاد الإفريقي واإمنا هو اخت�ضا�ص اأممي”. وقال 
“اإن حل الق�ضية لي�ص يف اأدي�ص اأبابا، ول من اخت�ضا�ص الحتاد الإفريقي، واإن امللف ل يزال 
لدى الأم���م املتحدة، وهي وحدها املخت�ضة مبعاجلته”.واأب���رز بوريطة يف موؤمتر �ضحايف عقده يف 
�لعا�ضمة �ملوريتانية نو�ك�ضوط، على هام�ص �لقمة �لإفريقية، �أن �لقر�ر �لذي �عتمده �لحتاد �لإفريقي 
1 يوليو بخ�ضو�ص ق�ضية ال�ضحراء ل يت�ضمن �ضعي الحتاد الإفريقي لإيجاد حل لق�ضية ال�ضحراء، ول 

يخلق م�ضاًرا اإفريقيا جديًدا يف امللف.
واأو�ض���ح بوريط���ة اأن التقرير الذي وافق علي���ه القادة الأفارقة يوؤكد التم�ض���ك باملرجعية الأممية 
للق�ضي���ة، وي�ض���ري اإلى اأن دور الحتاد الإفريقي هو دور م�ضاعد، عل���ى غرار الأدوار التي تقدمها جامعة 

الدول العربية والحتاد الأوروبي.
و�أو�ضح وزير �خلارجية �ملغربي �أن جمل�ص �ل�ضلم و�لأمن �لإفريقي مل يعد معنيا بامللف.
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القاهرة ـ سكاي نيوز عربية:
للق���وات  العام���ة  القي���ادة  اأعلن���ت 
امل�ضلح���ة يف م����رش، اأم����ص الثاث���اء، ع���ن 
اكت�ض���اف ع���دد م���ن الأنف���اق وم�ض���ادرة 
و��ضته���د�ف  �ألغ���ام  وتفكي���ك  �أ�ضلح���ة 
اإرهابي���ن �ضمن عملي���ة “�ضيناء 2018”، 
�ضد اجلماع���ات املت�ضددة. وذك���ر البيان 
رقم 25 للجي�ص امل�رشي اأن قواته متكنت 
من “الق�ض���اء على 3 تكفريين بحوزتهم 
الذخائ���ر”،  م���ن  وكمي���ة  اآلي���ة  بندقي���ة 
واعتقل���ت 59 �ضخ�ض���ا م���ن امل�ضتبه بهم 
ب�ضم���ال وو�ضط �ضين���اء. واأك���د البيان اأن 
الف���رق الهند�ضية للجي����ص اكت�ضفت 10 
عبوات نا�ضفة زرعتها اجلماعات الإرهابية 
ل�ضته���داف الق���وات امل�رشي���ة يف مناطق 

العمليات، وقامت بتفجريها.
واأ�ض���ار اجلي����ص امل�رشي اإل���ى تدمري 
285 ملج���اأ ووكرا وخمزنا للم�ضلحن، عرث 
بداخلها على ماب����ص ع�ضكرية و�ضواريخ 
هاون وكمية من الذخائر و200 كيلوغرام 

من املتفجرات واأجهزة ات�ضال ل�ضلكي.

اجلي�ص امل�رشي يدمر 
مئات الأوكار الإرهابية

بيروت ـ اف ب: 
هز انفج���ار عنيف منطقة م�ضتودعات 
ع�ضكري���ة �ضم���ن مناط���ق �ضيط���رة قوات 
النظام ال�ضوري وحلفائها، تزامنا مع خرق 
عدد م���ن القذائف له���دوء منطقة جنوبي 
الباد، ووفقا مل�ضادر املعار�ضة ال�ضورية. 
واأو�ضح املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان، 
اأن دوي انفجار عنيف، �ضمع على الأقل يف 
�لقطاع �ل�ضم���ايل من ريف درعا، يف حميط 
منطق���ة املحجة اخلا�ضع���ة ل�ضيطرة قوات 
�لنظام، يف �لقطاع �ل�ضمايل من ريف درعا، 

والقريبة من منطقة اللجاة. 
واأ�ضار اإل���ى اأن اأعمدة دخان �ضوهدت 
تت�ضاع���د يف �ضماء املنطق���ة، بالتزامن مع 
ا�ضتمرار اله���دوء يف حمافظة درعا، والذي 
تخللت���ه �ضق���وط ع���دة قذ�ئ���ف مدفعي���ة 
و�ضاروخية، عل���ى اأماكن يف منطقة طف�ص 
�لو�قع���ة يف �لقط���اع �ل�ضم���ايل �لغربي من 
ريف مدينة درعا، ما ت�ضبب باأ�رشار مادية، 

دون ورود معلومات عن خ�ضائر ب�رشية.

انفجار �ضخم يهز “م�ضتودعات 
ع�ضكرية” للنظام ال�ضوري

كركوك ـ رويترز: 
قال م�ضوؤولون اإن ال�ضلطات العراقية 
ب���داأت اأم�ص الثاثاء اإعادة ف���رز الأ�ضوات 
يف النتخاب���ات الربملاني���ة الت���ي جرت يف 
ماي���و؛ لتق���رتب بذل���ك الباد خط���وة من 
ت�ضكي���ل حكومة جديدة تاأخ���رت لأ�ضابيع. 
وذك���ر م�ضدر يف مفو�ضي���ة النتخابات اأن 
اإع���ادة الفرز ب���داأت يف حمافظ���ة كركوك 
ال�ضمالي���ة املنتج���ة للنفط وم���ن املتوقع 
اأن حت���ذو �ضت حمافظات اأخرى على الأقل 
حذوها يف الأي���ام املقبل���ة. واأمر الربملان 
العراقي ال�ضهر املا�ضي باإعادة فرز جميع 
الأ�ضوات بعدما خل�ص تقرير حكومي اإلى 
خمالف���ات وا�ضعة النط���اق. ونتيجة لذلك 
ب���داأت الكت���ل ال�ضيا�ضية اإج���راء حمادثات 

�ضاخنة ب�ضاأن ت�ضكيل احلكومة املقبلة.
واأ�ضاف���ت اللجن���ة اأن الأ�ضوات التي 
اأدل���ى به���ا عراقي���ون يف اإي���ران وتركي���ا 
والولي���ات  والأردن  ولبن���ان  وبريطاني���ا 

املتحدة واأملانيا �ضيعاد فرزها.

بدء اإعادة فرز الأ�ضوات 
يف النتخابات العراقية

بغداد ـ اف ب:
ح�ضت وزارة اخلارجية العراقية، اأم�ص 
الثاث���اء، دول الع���امل على ت�ضل���م اأطفال 
اإرهابي���ن من “داع����ص” اأجانب لديها من 
غري املدانن اأو من الأح���داث الذين اأمتوا 
حمكوميتهم. وقال الناطق با�ضم اخلارجية 
العراقية اأحمد حمجوب “نح�ص كل البعثات 
يف العراق، املقيمة وغري املقيمة للمبادرة 
بت�ضل���م رعاياهم م���ن الذي���ن انتهت مدة 
حمكوميته���م اأو الأطف���ال غ���ري املدانين 
بجرم ما”. واأ�ض���اف “نحن فاحتنا �ضفارات 
كالأذري���ة والرو�ضي���ة والأملاني���ة وغريها، 
ب�ضاأن ا�ضت���ام اأطفال واأحداث انتهت مدة 
حمكومياتهم”، مو�ضح���ا اأن “طبيعة عملنا 
كخارجي���ة تت�ض���م بالتدقي���ق والتمحي�ص، 
لعوائل )داع����ص( )...( والدائرة القانونية 
تدير ملف القا�رشي���ن”. وحتتجز ال�ضلطات 
جن�ضي���ة   14 م���ن  طف���ا   833 العراقي���ة 
خمتلفة، بح�ضب ما اأف���اد م�ضوؤول ع�ضكري 

لوكالة فران�ص بر�ص.

العراق ينا�ضد العامل 
ل�ضتام “اأطفال الدواع�ص”

الإمارات جتمد ح�سابات اأفراد وكيانات اإيرانية على قائمة الإرهاب
روحاين يهدد املنطقة اإذا مت حظر �ضادرات نفط اإيران

• اإيرانيون يتظاهرون �ضد روحاين	

هدد الرئي�س الإيراين ح�صن روحاين، دول املنطقة اإذا مت حظر �صادرات نفط اإيران، يف حني 

العاملة يف جمال  ال�صركات  اإىل جميع  تعميما  الإم��ارات  وال�صلع يف  املالية  الأوراق  اأ�صدرت هيئة 

الأوراق املالية وال�صلع املرخ�صة، حددت مبوجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار جمل�س 

الوزراء رقم 24 ل�صنة 2018 ب�صاأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية املعتمدة يف دولة الإمارات، 

وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اأم�س الثالثاء.

الرئا�سة الفل�سطينية تتوعد اإ�رسائيل بعد اإعالنها “احلرب”

اجلي�ش اليمني يحرر مواقع اإ�سرتاتيجية يف مديرية نهم
احلوثيون يكثفون “التجنيد الإجباري” يف احلديدة

رام اهلل - اف ب:

 انتق���دت الرئا�ضة الفل�ضطيني���ة ب�ضدة قانونا 
اإ�رشائيلي���ا جديدا ي�ضمح بخ�ضم قيم���ة املبالغ التي 
تدفعها ال�ضلطة الفل�ضطينية لذوي القتلى والأ�رشى 

من ال�رشائب التي حتولها تل اأبيب اإلى رام اهلل.
و�ض���دد املتحدث با�ضم الرئا�ض���ة الفل�ضطينية 
نبي���ل اأبو ردينة، يف بيان اأ�ضدره اأم�ص الثاثاء، على 

رف�ص الرئا�ضة القاطع له���ذا القانون، وا�ضفا اإياه 
باأنه “مي�ص باأ�ض����ص العاقة بن رام اهلل وتل اأبيب 
منذ اإبرام اتفاق اأو�ضلو )العام 1993( وحتى الآن”.
واأ�ضار اأبو ردينة اإل���ى اأن ال�ضلطة الفل�ضطينية 
تعترب هذ� �ملو�ضوع من �خلطوط �حلمر�ء، و�لقانون 
اجلديد مبثابة اإعان حرب على ال�ضعب الفل�ضطيني، 
متوعدا احلكوم���ة الإ�رشائيلية باتخ���اذ قرارات هامة 

ملواجهة هذا القرار “اجلائر واخلطري”.

وقال اإن “امل�ضي بتنفيذ هذا القرار، �ضتكون 
ل���ه تداعي���ات خط���رية، و�ضتك���ون كل اخلي���ارات 
الفل�ضطيني���ة مفتوح���ة وعلى كل الأ�ضع���دة ابتداء 
من حمكمة اجلنايات الدولية، ومرورا مبجل�ص الأمن 

�لدويل”.
وذك���ر املتح���دث اأن ق���رار الكني�ض���ت يتطلب 
موقف���ا �ضلب���ا م���ن ال�ضع���ب الفل�ضطين���ي والعرب 
و�ملجتم���ع �لدويل، موؤكد� �أن �لقي���ادة �لفل�ضطينية 

�ضتبح���ث خال اجتماعاتها املقبل���ة “اتخاذ قرارات 
م�ضريية وتاريخية �ضتغري طبيعة �لعالقات �حلالية؛ 
لأن هذه اخلطوة الإ�رشائيلية تعترب هجوما ي�ضتهدف 
تاري���خ ال�ضعب الفل�ضطيني وكفاحه من اأجل احلرية 

وال�ضتقال”.
ويف خت���ام البيان، طال���ب اأبو ردين���ة احلكومة 
الإ�رشائيلي���ة مبراجع���ة مواقفه���ا وقراراتها؛ حتى ل 

ت�ضل الأمور اإلى “طريق خطري وم�ضدود”.

عوا�ضم - وكالت: متكن اجلي�ص الوطني اليمني 
م�ضن���ودا مبقاتات حتالف دع���م ال�رشعية على مواقع 
جدي���دة يف مديرية نهم �رشق العا�ضم���ة �ضنعاء، بعد 
مع���ارك من ملي�ضيات احلوثي.و�ض���ن اجلي�ص اليمني 
م�ضنودا بالتحالف العرب���ي هجوًما وا�ضًعا، من حماور 
عدة، على مواق���ع تتمركز فيها امللي�ضيات احلوثية، 
ومتك���ن خال���ه من حترير ع���دد من املواق���ع املهمة 
ومنه���ا جبال النهود وقرية املدف���ون و�ضل�ضلة جبال 
الرباح واملواق���ع املجاورة لتبة �ضال���ح املطلة على 
وادي حمل���ي. من جهتها، كثف���ت ملي�ضيات احلوثي 
الإيراني���ة م���ن حمات التجني���د لل�ضب���اب يف خمتلف 
مديري���ات حمافظ���ة احلدي���دة ال�ضاحلي���ة يف اليمن، 
بعد �ضل�ضل���ة الهزائم، التي منيت به���ا اأمام القوات 

امل�ضرتك���ة املدعوم���ة من ق���وات التحال���ف العربي. 
يذك���ر اأن ميلي�ضي���ات احلوثي قام���ت اأي�ضا بتكثيف 
عملي���ات تفخيخ الأحياء ال�ضكني���ة يف مدينة احلديدة 
�ملكتظة بال�ض���كان، بالتز�من مع �بت���ز�ز �لأهايل من 
خ���ال اأطفالهم؛ بهدف الزج به���م يف اأتون املعارك. 
واأ�ضارت م�ضادر مينية، الثاثاء، اإلى اأن امليلي�ضيات 
املوالية لإيران جلبت الكثري من الأ�ضلحة من �ضنعاء، 
واأدخلته���ا اإلى احلديدة ليا وخزنتها يف مبان �ضكنية 

داخل اأحياء املدينة.
وبح�ضب امل�ضادر، فقد ا�ضتحدثت امليلي�ضيات 
معام���ل ل�ضناع���ة �لألغام و�ملتفج���ر�ت د�خل �لأحياء 
ال�ضكني���ة، حي���ث يق���ع اأح���د ه���ذه املعام���ل خل���ف 

امل�ضت�ضفى الع�ضكري باملدينة.

مقتل خبري متفجرات باحلر�ص الثوري الإيراين

اأف���ادت وكالت اإيراني���ة مبقت���ل خبري 
املتفج���رات باحلر����ص الث���وري يف �ضوري���ا، 
حمم���د اإبراهي���م ر�ضي���دي )32 عاًم���ا( خال 
مع���ارك مبدينة تدم���ر و�ضط �ضوري���ا، الأحد 

املا�ضي.
ووفًقا لوكالة “ت�ضنيم” التابعة للحر�ص 
الث���وري، فقد لقي املق���دم ر�ضيدي اخلبري 
يف وح���دة التفج���ريات يف ل���واء “رم�ض���ان” 
لاآليات، م�رشعه خال مهمة ا�ضت�ضارية على 

طريق تدمر - دير الزور.
اإلى ذلك، نقلت الوكالة عن قائد وحدة 

التفجريات بوحدة رم�ضان، اأن ر�ضيدي الذي 
اأوفد مرات عديدة لتنفيذ مهام ا�ضت�ضارية، 
ُقتل بانفجار لغم كان مزروًعا على �لطريق.

يذك���ر اأنه قبل اأ�ضبوع���ن فقدت اإيران 
قيادًيا اآخ���ر يف احلر�ص الثوري الإيراين وهو 
العمي���د، �ضاه���روخ داي���ي بور، ال���ذي كان 
م�ضوؤوًل لق���وات اإيران يف حل���ب و�ضواحيها 
واملحافظ���ات ال�ضمالية املج���اورة لها، مما 
اأث���ار الت�ضاوؤلت ب�ضاأن م���دى انت�ضار ووجود 
الق���وات الإيرانية وميلي�ضياته���ا، خ�ضو�ضا 
يف ظل اخلاف الإي���راين الرو�ضي املت�ضاعد 

هناك.

عواصم ـ وكاالت: 

دبي ـ العربية نت: 

• اأطفال يحملون �ضاحا يف جتمع للحوثين	
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لع���دة مرات وعلى فرتات متفاوتة مل تتوقف 
�صحيف���ة نيوي���ورك تامي���ز عن و�ص���ف احلوثيني 
وع�صابة اإيران يف اليم���ن بالثوار، يف الوقت الذي 
متتل���ئ فيه املناط���ق الت���ي يحكمه���ا احلوثيون 
ب���ل  الأمريك���ي  للنه���ج  املعادي���ة  بال�ص���عارات 
املناه�ص���ة ل�صيا�ص���ات نيويورك تاميز نف�ص���ها، 
ف�ص���عارات احلوث���ي معروف���ة كالت���ايل “امل���وت 
لأمري���كا” “امل���وت لإ�رسائي���ل” “اهلل اأك���ر اللعنة 
عل���ى اليهود”، كل هذه ال�ص���عارات ل���و تفوه بها 
اأي عربي لقامت القيامة عليه، بل لو�ص���عت خطة 
لإ�صقاطه، لكن حينما تاأتي هذه ال�صعارات وغريها 
م���ن ال�ص���عارات املناه�ص���ة لأم���ريكا واإ�رسائي���ل 
واليه���ود م���ن احلوث���ي فالعني ل ت���رى والأذن ل 
ت�ص���مع، وبينم���ا يعمل التحال���ف العرب���ي بقيادة 
ال�ص���عودية والإمارات على تخلي�ص اليمن والعامل 
من �رسور هذه الع�ص���ابة نرى ال�صيا�ص���ات الغربية 
تعم���ل على احل���د من ذلك، بل تطي���ل عمر احلرب 
بدعم احلوثيني �رساً وكاأن ثم���ة روؤية خفية واإرادة 

م�صممة على ا�صتمرار النزيف يف املنطقة.
م���ن غرائب اأم���ريكا يف املنطقة رغ���م التغري 
الن�ص���بي ال���ذي ح���دث بع���د انته���اء عه���د الدم���ر 

اأوبام���ا، اإل اأن���ه م���ازال هناك تخبط وخ�صو�ص���ا يف 
الإعالم الأمريكي وحتديداً ال�ص���حافة وال�ص���بكات 
الإخباري���ة، ول اأفه���م دور ال�ص���فارات يف املنطقة 
التي تدرك اأ�رسار الأو�ص���اع ولديها من املعلومات 
م���ا يفوق م���ا لدينا نحن �ص���كان املنطق���ة، ورغم 
ذلك نرى العجائب يف هذه ال�صيا�ص���ات والتعامل 
مع الأو�ص���اع، فاحلوثيون حرب���ة اإيران يف املنطقة 
واأجندتهم تتعار�ص مع العامل الع�رسي واملنظومة 
الدولي���ة، وفوق ذل���ك يدعم���ون م�رسوع���اً ظالمياً 
م�ص���انداً لإي���ران، فلماذا اإذا ه���م يف نظر نيويورك 
تامي���ز ث���وار؟ وثورتهم �ص���د من؟ �ص���د ال�ص���عب 
اليمني و�صد �صعوب املنطقة ول�صالح املعممني 
باإيران؟ ه���ل هذه الروؤي���ة الأمريكي���ة غابت عنها 
ال�صفارات الأمريكية يف املنطقة؟ ملاذا مل تو�صل 
ال�ص���فارات الأمريكية �صعارات احلوثي املناه�صة 
لأم���ريكا واإ�رسائي���ل واليه���ود لالإع���الم الأمريك���ي 
املتعاطف م���ع احلوثي يف الوقت ال���ذي نرى فيه 
ه���ذا الإع���الم يقيم الدني���ا لو تلف���ظ اأي اإن�ص���ان 
يف اأق�ص���ى الع���امل بح���رف اأو كلمة �ص���د اإ�رسائيل 
واليه���ود؟ ويقبلها من احلوثي؟ األ يدل ذلك على 

التعاطي املزدوج الذي يكيل مبكيالني؟

�صوؤايل الأ�صا�ص���ي الذي يحريين منذ �صنوات، 
كان���ت  واإذا  مغيب���ا،  الأمريك���ي  الإع���الم  كان  اإذا 
اخلارجي���ة الأمريكي���ة ل تعلم ول متل���ك معلومات 
وه���ذا حم���ال، فم���ا دور ال�ص���فارات الأمريكية يف 
املنطقة التي توظف م�صت�ص���ارين حمليني وحتى 
خمري���ن لتزويده���ا باملعلومات؟ مل���اذا ل تقوم 
ه���ذه ال�ص���فارات بتو�ص���يل احلقائ���ق للخارجي���ة 
والإعالم؟ ه���ل هي فاحلة فقط باإر�ص���ال التقارير 
الزائفة التي ت�ص���تقيها من اخلالي���ا الإيرانية ومن 

املعادين للدول وال�صعوب العربية امل�صتقرة؟
ل اأع���رف على م���ن تقع امل�ص���وؤولية اأي�ص���ا؟ 
اأي���ن �ص���فاراتنا اخلليجية يف اخلارج؟ اأي���ن اإعالمنا 
املجلج���ل يف الداخ���ل فقط؟ اأين �ص���حفنا وكتابنا 
عن هذه ال�صيا�صات اخلرقاء التي تعتر احلوثيني 
ثوراً؟ اأين اإعالم التحالف العربي الذي اأجنز الكثري 
وكاد ينه���ي املعرك���ة م���ع احلوثي ل���ول اجلرعات 

الغربية التي متده باحلياة؟

تنويرة: 
ال�صالة ب�صوت عال لي�صت برهان الإميان.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأول ما نراه عند متحي�ص خط �ص���ري 
اجلمعي���ات الديني���ة ه���و اأنه���ا جعل���ت 
نف�ص���ها و�ص���ية على ال�ص���عب وم�رسعة 
اإل���ى  اإ�ص���افة  واح���د،  اآن  يف  ومنف���ذة 
ممار�ص���تها كل اأ�ص���كال ال�ص���غط على 
الناخب���ني الذي���ن يوؤمنون بها باأق�ص���ى 
�ص���ورة يتخيلها العقل، ولنا يف �ص���باق 
ال�ص���ابقة  والبلدية  النيابية  النتخابات 
اأمثلة كثرية على ت�صلط تلك اجلمعيات 
والبح���ث ع���ن امتيازاته���ا وم�ص���احلها 
الدميقراطي���ة  روح  ع���ن  وابتعاده���ا 
احلقة وامل�ص���اهمة الفعلية وامللمو�صة 
يف خدم���ة املواط���ن، فكل مرت�ص���ح من 
ه���ذه اجلمعي���ات يتلقى اخلط���ة كاملة 

جاهزة من املطب���خ الكبري، وما عليه اإل 
اأن يقبل مبا يقال ل���ه دون اعرتا�ص اأو 
مناق�ص���ة، واإن ح���اول املرت�ص���ح العمل 
خدمة مل�ص���احله الفردية واأراد التمرد 
على اخلطة املو�ص���وعة له يبعدونه عن 
“الكتل���ة” ب�ص���كل �رسيع وي�ص���تبدلونه 
باآخر ويقدمونه للنا�ص ب�ص���كل تدريجي 

ل ميكن ت�صوره.
البح���ث عن امل�ص���الح والمتيازات 
حقيق���ة واقعي���ة للجمعي���ات الدينية، 
والأخطار احلقيقي���ة التي تهدد العمل 
الرملاين متكنها من الو�صول واإف�صاح 
املجال ملر�ص���حيها لتويل منا�ص���ب يف 
خمتل���ف اللج���ان الرملاني���ة التي يتم 

ت�ص���كيلها بع���د ذل���ك، فعندما ت�ص���ل 
اجلمعي���ات الدينية اإلى قب���ة الرملان 
اأزه���ى  تعي����ص  اأنه���ا  يعن���ي  فذل���ك 
ع�ص���ورها، ولكن كلنا ثقة اأن املواطن 
�صيكون عنده ح�صن الختيار و�صري�صم 
لن���ا لوح���ة بارعة ع���ن �ص���ورة ومظهر 
املنتم���ني  الإ�ص���الميني  املر�ص���حني 
بخ�ص���ارتهم  الإ�ص���المية  للجمعي���ات 
الفادحة وك�ص���ف ال�صيا�ص���ات املاكرة 
احلقيق���ة  لأن  ي�ص���تخدمونها،  الت���ي 
انفج���رت اأمامه – اأي املواطن – وعرف 
كيف جتري الأمور ومن الذي يعمل من 
اأجل���ه ومن يعمل مل�ص���احله وم�ص���الح 
جمعيته وكيانه، لقد كان تيار ال�ص���يل 

اجلارف املجنون م���ن البحث والرك�ص 
الف�ص���ول  وراء امل�ص���الح وا�ص���حا يف 
الت�رسيعية ال�صابقة، فالأخبار والطرائف 
مازالت موجودة يف اأر�ص���يف ال�ص���حف 
املحلية ومن يرغب يف الفائدة واملتعة 

عليه الرجوع اإليه.
لكل بداية نهاية، ونهاية ال�ص���حك 
عل���ى الناخب���ني وخداعهم بال�ص���عارات 
الإ�ص���المية والديني���ة ورجم ال�ص���يطان 
ج���اءت بع���د طول �ص���مت م���ن النا�ص، 
فم���ن ي�ص���ع املتفجرات حت���ت الأخالق 
الفا�ص���لة لن ينجح اأبدا، ومن هنا اأقول 
اإن اجلمعيات الدينية �صتف�صل يف �صباق 

النتخابات، ولنا لقاء يف ذلك اليوم.

لماذا ستفشل الجمعيات الدينية 
في سباق االنتخابات

و�ص���عت منظمة الأم���م املتح���دة التفاقية 
1999م  يف  الإره���اب  متوي���ل  لقم���ع  الدولي���ة 
به���دف مكافحة وجترمي اأعم���ال متويل الإرهاب، 
و�ص���دقت عليه���ا 186 دول���ة، ورف����ص جمل�ص 
ال�ص���ورى الإي���راين موؤخ���ًرا ه���ذه التفاقية بحجة 
اأنه���ا “ا�ص���تعمارية”، ويف احلقيقة اإن م�ص���ادقة 
دع���م  م���ن  �ص���تمنعه  عليه���ا  الإي���راين  النظ���ام 
املنظم���ات واجلماعات الت���ي اأ�ص�ص���ها لتحقيق 
اأهداف���ه التو�ص���عية يف املنطق���ة العربية والتي 
ي�رسف عل���ى تنظيمها واإدارتها وتدريبها احلر�ص 
الث���وري الإيراين، ويدعي املجل����ص الأعلى لالأمن 

القوم���ي الإي���راين اأن التفاقي���ة ت�ص���كل خط���ًرا 
عل���ى اإي���ران، واعترها “خمالفة ملب���ادئ الثورة 
والنظ���ام واآيديولوجيت���ه”، علًم���ا اأن الن�ص���مام 
اإلى هذه التفاقية م���ن ملحقات التفاق النووي 
ال���ذي وقعه النظام الإيراين م���ع )5 + 1(، اإل اأنه 
مل ينفذ هذا البند بعد رف�صه الن�صمام اإلى هذه 

التفاقية.
وطلب���ت جمموعة العمل امل���ايل )فاتف( اأن 
ُيطبق النظام الإي���راين )الإجراءات الواردة بخطة 
عمل 2016م ومن �صمنها التوقيع على اتفاقية 
قمع متويل الإرهاب(، واأن رف�صه التوقيع عليها 

ق���د ي���وؤدي اإل���ى فر�ص عقوب���ات جدي���دة عليه، 
حي���ث اإن املجموعة اأمهل���ت اإيران اأربعة اأ�ص���هر 
لدرا�ص���ة مو�ص���وع التفاقي���ة الت���ي ل���و وافقت 
عليها �ص���تخرج من القائمة ال�ص���وداء ل� )فاتف(، 
والنظ���ام الإي���راين لو وافق على ه���ذه التفاقية 
ف�ص���تمنعه من عمليات غ�صل الأموال التي توؤمن 
له الأموال والأ�ص���لحة التي يبعثها اإلى اجلماعات 
والتنظيمات املوالية له فكًرا وهدًفا يف املنطقة 
العربية واأفغان�ص���تان وباك�ص���تان وبع�ص الدول 

الأفريقية. 
النظ���ام  �ص���لطة  وي�ص���عى املت�ص���ددون يف 

الت�ص���ويت عل���ى ه���ذه  اإل���ى عرقل���ة  الإي���راين 
التفاقية وبالت���ايل منع الت�ص���ديق عليها لأنها 
�ص���د م�ص���احلهم ال�صخ�ص���ية واأجن���دة النظ���ام 
م���ازال  الآن  1979م وحل���د  ومن���ُذ  التو�ص���عية، 
النظام الإيراين يتخبط وي�صري يف طريقه اخلاطئ 
الذي دمر الدولة الإيرانية واأفقر �صعبها وجعلها 
دولة معادية جلميع دول العامل و�ص���يع ثرواتها 
يف قطاع الت�صليح واإن�صاء التنظيمات واجلماعات 
الإرهابي���ة، ورغم مطالبات البحرين وكل الأقطار 
العربية والأجنبية بالكف عن التدخل والتوغل يف 

الدول، اإل اأن النظام الإيراين م�صتمر يف ذلك.

إيران ومعاهدة تمويل اإلرهاب

إعالم الحوثي 
في “نيويورك تايمز”

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

عباس ناصر 
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العربي���ة  اللغ���ة  علم���اء  ُيع���رف 
اجل�ص���ع باأن���ه الطم���ع ال�ص���ديد، وم���ا 
يلفت النتباه اأن���ه يف اجلهة املقابلة 
ظهر م�ص���طلح جديد يف عل���م الإدارة 
م�ص���ابه يف ما يحمله من معنى، األ وهو 
مفهوم اجل�صع الإداري الذي تتلخ�ُص 
فكرتهُ يف اأنه ذلك النوع من املمار�صة 
ال�ص���لبية التي حتدُث يف بيئة العمل، 
حي���ث ي�ص���عى املوظف اأو امل�ص���وؤول 
للح�ص���ول على جمع الفر�ص لنف�ص���ه 
وت�ص���ييقها عل���ى الآخرين رغب���ًة منهُ 
يف ال�ص���يطرة وال�صتحواذ الظامل على 
تلك الفر�ص بالرغم من وجود من هو 

اأكفاأ منه.
تلقيُت يف الأيام املا�صية ات�صالً 
م���ن اأحد الق���راء املتابع���ني علق فيه 
على مقايل الأخري ال���ذي كان بعنوان 
وقال  الوطنية”،  الكفاءات  “اإق�ص���اء 
يل اإن لدي���ه جتربة قا�ص���ية حدثت له 
�صخ�ص���ياً يف عمله ال�ص���ابق، وكم كان 
يع���اين يومي���اً م���ن معاملة م�ص���وؤوله 
املبا�رس الذي كان من جن�ص���ية اأجنبية 
وحج���م الت�ص���ييق عليه، وك���م كانت 
جامع���ة  بخري���ج  تلي���ق  ل  املعامل���ة 
مرموق���ة تغ���رب ل�ص���نواٍت خم�ص من 
اأجِل اأن ي�ص���مَن لنف�ص���ه وظيفة تليُق 
به ودخال ُمريحا له ولعائلته، وبح�صب 
كالمه اإن هذا املدير الأجنبي يح�ص���ل 
عل���ى امتي���ازاٍت ل ح�رس له���ا ول عد، 
اأف�ص���ل  يف  لأولده  تدري����ص  ع���الوة 
املدار����ص اخلا�ص���ة، تاأم���ني �ص���حي 
�ص���امل و�ص���يارة جدي���دة مع م�ص���كٍن 
راٍق يف اأحد املجمعات ال�ص���كنية ذات 

املوا�صفات العالية.
امل�صوؤول الذي ميار�ص هذا النوع 
من الأ�ص���لوب الإداري ه���و يف حقيقة 
الأمر يعي�ُص حالًة من عدم ال�ص���تقرار 
النف�ص���ي، فيلجاأ اإل���ى التعوي�ص كما 
ُيعرف يف علم النف�ص باحليل النف�صية 
لتعوي����ص حال���ة ع���دم الثق���ة لديه، 
فاملعروف اأن املدير امل�ص���طرب هو 
الذي يتعجرف اإدارياً، الذي يعاين من 
عق���دة النق����ص هو فقط م���ن يزدري 
الغري، قليُل الثقة ه���و من يعتقد اأن 
جناح الآخرين تهديد ملن�ص���به، قليُل 
العلم والدراية هو من يق�ص���ي جممل 
وقته يف التفك���ري يف كيفية التنكيل 

مبن يعمل معهم ليرز اأنه الأف�صل.
امل�ص���وؤول الناج���ح واملتمكن هو 
فقط من ي�ص���عى للنهو�ص مب�صتوى 
اأع�ص���اء الفري���ق، وه���و ال���ذي ي���رز 
جناحاته���م ويفخر بها، وال�ص���وؤال: اأمل 
يح���ن الوقت لقان���ون يجعل املواطن 
اأولوية يف املنا�ص���ب العليا؟ اأمل يحن 
الوق���ت لقان���ون يحم���ي املواطن من 

تعجرف امل�صوؤول الأجنبي؟.

الجشع اإلداري

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

العامل���ي  الي���وم  مبنا�ص���بة 
ملكافح���ة املخدرات، اأوجه ر�ص���التي 
حتظ���ى  اأن  واأرج���و  للم�ص���وؤولني، 
باهتمامه���م، لدين���ا �ص���عف كبري يف 
الرام���ج التوعوي���ة، ف���� 70 % م���ن 
املتعاط���ني م���ن الفئ���ة العمرية 12 
اإل���ى 20 �ص���نة، علين���ا معاجل���ة هذا 
الق�ص���ور على وج���ه ال�رسع���ة برامج 
توعوية حمرتفة تغطي كل املدار�ص، 
يقدمها من ميتلك اخلرة وتنا�ص���ب 

ثقافتنا وحجم امل�صكلة.
املراه���ق  جتع���ل  الوع���ي  قل���ة 
فري�ص���ة �ص���هلة للمروجني، والأ�صواأ 
ع���دم التعامل ال�ص���حيح م���ع الأبناء 
يف ه���ذه املرحل���ة ال�ص���عبة، واأحياناً 
اإهماله���م اأو الثقة الزائدة التي تاأتي 
مب���ردود عك�ص���ي، واخلط���ورة تكمن 
يف التعاط���ي لأول م���رة حي���ث يغوى 
ال�ص���غار للتجرب���ة م���ن قب���ل رفقاء 
ال�ص���وء، فالطالب ال�ص���غار فري�ص���ة 
ويت���م  للمروج���ني،  وه���دف  �ص���هلة 
اإغواوؤهم باأ�ص���اليب خطرية ومغرية، 
والثمن باهظ )الوق���وع يف الإدمان(، 
وغالباً ما يكت�ص���ف يف مراحل متاأخرة! 
احل���ل يف برام���ج التوعي���ة والوقاية، 
املوؤ�ص�ص���ات  مل�ص���اركة  اأدع���و  ل���ذا 
الأهلي���ة وذوي اخلرة يف تنفيذ هذه 
املهمة الوطنية، فمن املحال تغطية 
كل املناط���ق م���ن قبل جه���ة واحدة، 
وبع����ص ذوي اخلرة خاطب���وا وزارة 
“الرتبي���ة” ووزارة “ال�ص���باب” مراراً 
لتقدمي حما�رسات توعوية باملدار�ص 
والأندية، ناأمل ال�صتجابة ملبادرتهم، 
فق�صايا الجتار والتعاطي يف ازدياد 

خميف.
و�ص���ائل  دور  لغي���اب  ونن���وه 
الإع���الم، فحج���م امل�ص���كلة يتطل���ب 
ور�ص���ائل حمرتف���ة موجه���ة  برام���ج 
لالأبن���اء والآب���اء، تبث �ص���من حمالت 
اجلمي���ع  فيه���ا  ي�ص���ارك  وطني���ة 
وتت�صمن �صورا وت�صجيالت حقيقية 
لل�صحايا واأ�صاليب الإغواء والرتويج، 

لنحقق العرة واحلذر املطلوبني.
كما اأ�صم �صوتي للمطالبني برفع 
احل�ص���انة املجتمعية عن املتورطني 
يف جرائ���م الجتار، اآن الأوان لك�ص���ف 
اأ�صمائهم يف ال�صفحات الأولى كحال 
الإرهابيني اأ�ص���وة بكثري من الدول، 
وهو ح���ق للمجتم���ع واأ�ص���لوب رادع. 
مكافحة املخدرات م�ص���وؤولية اجلميع 
ول تقت����رس عل���ى جه���ة دون اأخ���رى، 
لكننا ناأ�ص���ف لتقاع�ص بع�ص الأفراد 
واجلهات امل�ص���وؤولة، ف���كل اأب واأم 
وموؤ�ص�ص���ة اأمني���ة وتربوية و�ص���حية 
م�ص���وؤولون ب�ص���كل مبا�رس، ول نغفل 
دور خطب���اء املناب���ر الديني���ة وقادة 
الراأي وامل�صاهري يف اإي�صال الر�صائل 
تنج���ح  فل���ن  املوؤث���رة،  والق�ص����ص 
تل���ك اجلهود م���ا مل نواجه امل�ص���كلة 

ب�صفافية.

توعية النشء
 من المخدرات
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ت�ستع���د �ملمثلة �مل�رية هيدي ك���رم حالياً وباقي �أ����رة م�سل�سل 
“�سابع جار”، لت�سوير جزء جديد من �لعمل قريباً.

وقالت كرم �إن جناح �مل�سل�سل بتحقيق �أ�سد�ء و��سعة، جعل �سّناع 
�مل�سل�س���ل يفكرون قبل �سه���ر رم�سان يف �لقي���ام بت�سوير جزء جديد 

م���ن �لعمل. يذكر �أن م�سل�سل “�سابع جار”، من بطولة دالل عبد �لعزيز، 
�سريي���ن، هيدي كرم، حممود �لبز�وي، �أحم���د د��ش، �سفاء جالل، �أ�سامة 
عبا����ش، �سارة عب���د �لرحمن، نيكوال معو����ش، رحمة ح�س���ن، �أحمد �أزعر، 

ن�رين طلعت، وهديل ح�سن.

مسافات

�أحالم  �الإمار�تية  �لنجم���ة  قدمت 
حفلته���ا �لكب���رية �سم���ن مهرج���ان 
“مو�زي���ن �يقاع���ات �لع���امل” وذلك 
يف خت���ام �لدورة 17 م���ن يف �ملغرب 
موؤخ���ر� و�س���ط جمه���ور عري����ش من 
ع�س���اق �غنياتها، وقدم���ت جمموعة 
كبرية م���ن �أجمل �أغني���ات �أر�سيفها 

�لفن���ي �حلافل بالنجاح���ات يف م�رح 
“ف�س���اء �لنه�س���ة، ولب�س���ت خ���الل 
�حلف���ل قفط���ان مغربي م���ن �للون 
بكام���ل  كعادته���ا  فب���دت  �الأزرق 
�أناقته���ا ورقيه���ا. وتفاعل �جلمهور 
مع �أحالم تخطى �لتوقعات حيث حمل 
حمبوها �سوًر� �سخم���ة لها والفتات 
طبعت عليها �أ�س���دق عبار�ت �حلب 
و�لتقدي���ر، هتفو� با�سمه���ا ورددو� 

معها كلم���ات �الأغاين عن ظهر غيب 
طيلة �الأم�سية.

حف���ل �أح���الم يف مو�زي���ن نقلته 
 2M قنات���ا  �له���و�ء  عل���ى  مبا����رًة 
فتلق���ت   Medi1 TVو  Monde
جنم���ة �خللي���ج �الأول���ى �سي���اًل م���ن 
�لتعليق���ات �ملثني���ة عل���ى �أد�ئه���ا 
وح�سورها ع���ر �سفحاتها �لر�سمية 

على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.

“Ant-Man and the Wasp”... جديد مارفيل في البحرين
بدع���وة خا�س���ة م���ن �رك���ة �سينم���ا فوك�ش 
�سينك���و �لبحرين عر����ش فيلم مارفي���ل �جلديد 
“Ant-Man and the Wasp” �ل���ذي يحمل 
توقيع �ملخ���رج بيتون رييد و�ل���ذي يبد�أ عر�سه 
هذ� �الأ�سب���وع يف جميع �سينم���ات �ململكة.يعتر 
�لفيل���م �الإ�سد�ر �لع�رين من عامل مارفيل، �لذي 
قدم لل�سا�س���ة �لرجل �حلدي���دي، وباقي �سل�سلة 
�الأفنجرز، لت�سنع �رك���ة �الأبطال �خلارقني ثورة 
يف �سناع���ة �ل�سينما لقدرتها عل���ى �ال�ستمر�ر يف 
جذب �جلمهور، وبالت���ايل مو��سلة م�سرية ح�سد 
ماليني �لدوالر�ت مع كل عنو�ن جديد يطرح على 

�ل�سا�سة.
�لفيل���م م���ن بطول���ة ب���ول رود يف دور �لرج���ل 
�لنملة، �لت���ي �بتكرها يف ع���امل �لكوميك�ش �سكوت 
الجن، ومل يكن �أح���د يتوقع �أن يحظى بنف�ش �سعبية 
باق���ي �الأبطال �خلارقني �ل�سابق���ني لدى �جلمهور، 
وم���ع ذلك جنح �لفيل���م يف جمع ن�س���ف مليار دوالر 
على م�ستوى �لعامل، مما �سجع �لقائمني على �لعمل 

على حتويله �إلى �سل�سلة من عدة �أجز�ء. 
 Ant-Man“ “ ب���د�أ �حلدي���ث ح���ول مغام���رة
and the Wasp” عق���ب عر�ش �جل���زء �الأول من 
�ل�سل�سل���ة �لعام 2015، و�كت�س���ب �الأمر جدية �أكر 
مع ظهور رود يف دور �لرجل �لنملة يف مغامرة كابنت 
�أم���ريكا �الأخ���رية “كابنت �أمريكا: �حل���رب �الأهلية”، 
ولهذ� حتدي���د� �أحد�ث �ملغامرة ت���دور بني مغامرة 
“كاب���نت �أمريكا: �حل���رب �الأهلي���ة” و”�ملنتقمون: 

�حلرب �لالنهائية”. 
تدور �أحد�ث �لفيلم حول “�سكوت الجن” �لذي 
يح���اول �أن ي���و�زن ب���ني كون���ه بطل خ���ارق و�أب يف 
�لوقت �لذي يو�ج���ه فيه �لعامل “هانك بيم” مايكل 
دوجال����ش و�بنت���ه “ه���وب” مهمة جدي���دة تتطلب 
م�ساركة “�سك���وت الجن” �أو �لرج���ل �لنملة و�لقتال 
�إلى جانب “هوب” �أو “و��ساب” حيث يعمل �لفريق 
مع���ا لك�سف �الأ�ر�ر ع���ن ما�سيهما. والق���ى �لفيلم 
�إ�ساد�ت من جانب �لنقاد يف �لعر�ش �خلا�ش للنقاد 
وير�س���د لكم بع�سا م���ن تل���ك �الآر�ء و�لتي تر�سد 

�أي�سا عيوب �لفيلم: 

Washington Post
يرى �لناقد مايكل �سوليف���ان �أن متعة �لفيلم 
تبد�أ م���ن �جلزء �لث���اين، فهو مبثابة فرح���ة خال�سة 
م�سحك���ة ومليئة باملوؤث���ر�ت �لب�ري���ة �لتي تخدم 
 Marvel لفيل���م و�لفكاهة �لتي متيزه ع���ن �أفالم�
Guardians of the Ga -  اا�ستثن���اء حمتمل ل����

.axy
ولك���ن �لو�سول لهذه �لنقط���ة يتطلب �لقليل 
م���ن �ل�سر و�النتظ���ار نح���و 60 دقيقة م���ن بد�ية 
�لفيل���م، حي���ث يعتم���د �لفيل���م عل���ى ����رد مطول 
لالأحد�ث �أكرث من �ل�روري نظر� حلد�ثه �ل�سخ�سية 
�لتي ظهرت يف �جلزء �الأول من �لفيلم �لعام 2015 

ومل حتم���ل نف�ش قدر �ل�سه���رة �لذي متتع به �أبطال 
خارقني �آخرين.

The Wrap
يق���ول �لناقد �ألون�سو دور�لدي �أن هناك بع�ش 
�مل�ساهد �لر�ئعة �لتي رفعت م�ستوى �لفيلم ب�سكل 
ر�ئ���ع �س���و�ء كان �أد�ء مايكل دوجال����ش �لذي متيز 
باأن���ه بارع يف �سخ�سية �لعامل “هانك بيم” �أو م�سهد 

تنفيذ عملية �ل�رقة.
ولك���ن من بني �سلبيات �لفيل���م �أنه ��ستقطب 
ج���ودي جرير �ملوهوب���ة و �لناب�سة باحلي���اة و�أهدر 
موهبته���ا يف دور �الأم، كما �أن بع�ش �مل�ساهد �لتي 

ق���د تفجر طاق���ة �سح���ك ال مثيل له���ا مت �خمادها 
و�لق�ساء عليها.

USA TODAY
 Ant-Man ي���رى �لناقد بري���ان تروي���ت �أن
م���ن  مزي���ج  يت�سم���ن  فيل���م   and the Wasp
�لكوميديا و�خليال �لعلمي و�لدر�ما �لعائلية ولكنه 
مل يكن قادر� على �ملزج بني تلك �لعنا�ر بطريقة 

متما�سكة.
توجد بع�ش م�ساهد �حلركة لل� “�لرجل �لنملة” 
ال تن�سى وجرعة ال مثيل لها من �لكوميديا ولقطات 

�ملونتاج �لتي �سممت بر�عة �سديدة. 

م����ن عو�م����ل �جل����ذب و�لت�سوي����ق يف �لفيل����م 
لورن�����ش  مث����ل  لل�سل�سل����ة  �ن�سم����ام جن����وم كب����ار 
في�سب����ورن، ومي�سي����ل فايف����ر لع����امل مارفيل. ومع 
بل����وغ فايفر عامها �ل�ستني، تلع����ب دور جاين فان 
د�ين، زوج����ة بيم، و�أم هوب، حي����ث تعود لل�سا�سة 
بعد �سنو�ت طويل����ة من �لغياب، موؤكدة رغبتها يف 
��ستع����ادة ح�سوره����ا على �ل�سا�سة م����ن خالل �أدو�ر 

مثل هذه. 
�أم����ا في�سب����ورن، بطل �سل�سلة �خلي����ال �لعلمي 
“ماتريك�����ش”، ف����ال يعد غريب����ا عن ع����امل �الأبطال 
�خلارق����ني، حيث لع����ب يف �ل�سابق دور بريي و�يت 
رئي�ش حتري����ر �جلريدة �خليالي����ة “ديلي بالنيت”، 
يف �لن�سخة �جلديدة م����ن �سوبرمان، من �نتاج “دي 
�سي كوميك�ش”، موؤك����د� �أنه مل يجد �أية �سعوبة يف 

�الندماج مع هذه �الأجو�ء. 
وفيم����ا يتعل����ق بتوقع����ات �الإي����ر�د�ت، فم����ن 
 Ant-Man and the“ يك����ون  �أن  �ملنتظ����ر 
Wasp” م����ن �أجن����ح �أف����الم مو�س����م �ل�سي����ف هذ� 
�لعام، �سمن هوجة �أفالم �الأبطال �خلارقني، و�لتي 
حتتوي عنا�ر توليف����ة �لنجاح �لتجاري �مل�سمون: 
�الأك�سن، �لكوميدي����ا، ف�سال عن تقدمي بطل خارق 
خمتل����ف ميزت����ه يف �ساآلة حجمه، مم����ا ي�ساعده على 
�لتغل����ب عل����ى خ�سومه. كم����ا ي�سم فري����ق �لعمل 
بطلة تت�ساوى يف قدر�تها مع قدر�ت �لبطل �لرجل 
�خلارقة، وهو عن�ر مه����م يف ع�ر ظاهرة �لن�سوية، 

وحركة متكني �ملر�أة �لتي ت�سود �أجو�ء هوليوود. 
�أما عن �ملخاوف، فتكمن يف �أن �أيا من �لنجمني 
يتمت����ع بنف�����ش �جلماهريية �لتي يحظ����ى بها باقي 
�أبطال عامل مارفي����ل، مثل روبرت د�وين جونيزر �أو 

كري�ش هيم�سوورث.
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افتتاح معرض للفنانة البحرينية دانة الخميس بالمركز المالي
افتتح���ت اأخ���را �رشك���ة تطوي���ر املرك���ز 
امل���ايل معر�سها ال���� 26 م���ن �سل�سلة فن يف 
املرفاأ املايل حتت عنوان “البحرين” للفنانة 
البحريني���ة دان���ة حمم���د اخلمي����س، بح�س���ور 
الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة مرف���اأ البحرين 

املايل القاب�سة اجنو�س كامبل.
وتق�س���ي دان���ة معظم وقته���ا يف الر�سم 
والتلوي���ن. وح�سل���ت عل���ى توجيه م���ن اأملع 
الفنان���ن يف البحري���ن ودر�س���ت يف مدر�سة 
البحرين للفنون الت�سكيلية، مما حفزها اأكرث 

على اال�ستمرار يف جمال الفن.
و�سارك���ت يف مهرج���ان ال�سيخ���ة �سع���اد 
الكوي���ت،  يف  اخلليج���ي  للطف���ل  ال�سب���اح 
وح�سل���ت عل���ى درع ونظ���ره م���ن اجلمعي���ة 
الكويتية للفنون الت�سكيلية كما مت تكرميها 

من وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.

ولكونه���ا فنان���ة بحرينية، اأح�س���ت باأنها 
مدين���ة للبحري���ن باإظهار جماله���ا، فتوجهت 
لر�س���م مع���امل اململك���ة وثقافته���ا ومبانيها 
القدمي���ة واحلديث���ة، وعك�س���ت �س���وراً م���ن 
الطبيعة ال�سامتة واحلية. كما اأحبت اأن تظهر 
نوعا من التقدي���ر الإدارة �رشكة تطوير املركز 
املايل ملنحها ه���ذه الفر�سة لعر�س اأعمالها 
الفني���ة، فقامت بر�س���م لوحة الأب���راج املرفاأ 

وبوابة املرفاأ.
كما اأن �رشكة تطوير املركز املايل ت�سعد 
با�ست�سافته���ا الأول معر����س ف���ردي يق���ام 
لفنانة يف الثالثة ع�رش م���ن العمر يف البحرين، 
وتوؤكد اأنه���ا �ستوا�سل يف دعم حركة الفنون 
يف مملك���ة البحري���ن، واإتاح���ة الفر����س اأمام 
الفنان���ن لعر�س اأعمالهم مبختل���ف اأنواعها 

من �سور ولوحات ومنحوتات وغرها.

أحداث

ت�سعر بالقوة وال�سجاعة اليوم ما يجلب لك 
التقدم يف العمل

تقرر اال�سرتاحة يف بيت���ك فرحا مبا اأجنزته 
من اأعمال اأخرا

ك���ن اأكرث �سال�سة يف التعامل مع غرك هذا 
اليوم، الأنك ت�رش على راأيك

يكفيك نزعات وحاول اأن تعرف ماذا تريد، 
وال حتاول اإثبات راأيك

ع�سبيتك ت�سل اإلى اأعلى م�ستوياتها هذه 
االيام حيث التعب و�سغط العمل

اح���ذر االأوه���ام فهي حتج���ب عن���ك االأمور 
املهمة وتف�سد منط حياتك 

ح���اول الرتكي���ز على م���ا تفعل���ه هذه 
االأيام وال تكن عجوالً

حاول اإ�سالح م���ا اأتلفته ليلة اأم�س من 
�رشاحتك وع�سبيتك املجنونة 

ي���وم اآخر �سعب علي���ك، فقط اترك نف�سك 
وال مت�ِس عك�س التيار

تتح�س���ن االأم���ور تدريجي���اً الي���وم وي�سبح 
مزاجك رائعا

االأعم���ال كث���رة الي���وم، وق���د ال جتد 
الوقت للقيام بخ�سو�سياتك

 ال نن�سح���ك بروؤي���ة م���ن حت���ب، الأن االأمور 
بينكما لن تكون على ما يرام
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امل�سلمن  ان��ت�����س��ار 
ب�����ق�����ي�����ادة ����س���الح 
ال��دي��ن االأي��وب��ي على 
ال�سليبين يف معركة 

حطن.

1636
ت���اأ����س���ي�������س م��دي��ن��ة 
عا�سمة  بروفيدن�س 

والية رود اآيالند.

1776
ا���س��ت��ق��الل ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة 
الربيطاين  التاج  عن 
وذل�������ك ب���ع���د ح���رب 
ط��وي��ل��ة ���س��اع��دت��ه��م 

فرن�سا فيها.

1810
الفرن�سية  ال���ق���وات 
حت������ت������ل م����دي����ن����ة 
اأم�سرتدام الهولندية.

1827
والية نيويورك ت�سدر 
الرق  ق��راًرا متنع فيه 

على اأرا�سيها.

1837
خ��ط  اأول  ت���د����س���ن 
ل��ل�����س��ك��ة احل��دي��دي��ة 
ط���وي���ل���ة امل������دى يف 
ال����ع����امل ي���رب���ط ب��ن 
برمينغهام وليفربول 

باإجنلرتا.

1863
ا����س���ت�������س���الم والي����ة 
اإط��ار  يف  م�سي�سيبي 
احل��������رب االأه����ل����ي����ة 
بعد  وذلك  االأمركية 
»معركة فيك�سبورغ«.

1886
احلرية  متثال  اإق��ام��ة 

يف والية نيويورك.

خا�ص

محمد حفظي: االحتفاء بالموسيقار الشاب تقدير لمسيرته الحافلة

سوق عكاظ تتضمن
مشاركات عربية ثقافية متنوعة

“القاهرة السينمائي” يكرم هشام نزيه ويمنحه جائزة فاتن حمامة

قررت اللجن���ة اال�ست�ساري���ة العليا ملهرجان 
القاه���رة ال�سينمائ���ي الدويل تك���رمي املو�سيقار 
ه�س���ام نزي���ه مبنحه جائ���زة فاتن حمام���ة للتميز، 
يف ال���دورة االأربع���ن للمهرجان، الت���ي تنطلق يف 
الع�رشي���ن من نوفم���رب املقب���ل وتختت���م اأعمالها 
يف الثالث���ن م���ن نف����س ال�سه���ر، ياأت���ي تك���رمي 
ال�سينمائي���ة  مل�سرت���ه  لعطائ���ه  تقدي���را  نزي���ه 
امل�سيئ���ة وحافلة بالكثر م���ن االأعمال البارزة يف 
جم���ال التاألي���ف املو�سيقى، وو�س���ع املو�سيقى 
الت�سويري���ة، اإ�سافة اإلى مكانت���ه املتميزة كاأحد 

اأبرز النجوم املوهوبن يف جماله.
وق���ال رئي�س املهرجان حمم���د حفظي: “يعد 
االحتفاء بالفن���ان ه�سام نزيه يف مهرجان القاهرة 
ال�سينمائ���ي تتويًج���ا ل���دوره املوؤث���ر وامللهم يف 
جم���ال التاأليف املو�سيق���ي للعديد م���ن االأعمال 
ال�سينمائي���ة، والت���ي ا�سافت لهم���ا عمقا وبريقا 
خا�سا، وهو ما ين�سجم متاًما مع اخلط الذي ر�سمه 

املهرجان يف تكرميه للمبدعن”. 
وا�س���اف اأن ه�سام نزيه “46 عاما” له ر�سيد 
كبر من االعم���ال الغر تقليدي���ة واملتميزة نال 

بع�سها جوائز حملي���ة وعاملية وهو ماي�سكل حالة 
خمتلفة. وابدى حفظي �سعادته وترحيبه برت�سيح 
اللجن���ة اال�ست�ساري���ة للمو�سيقار ال�س���اب والتى 
ت�س���م باال�سافة ال���ى رئي�س املهرج���ان نخبة من 
ال�سينمائي���ن والفنانن والنق���اد وهم ويو�سف 
�رشي���ف رزق اهلل، واحم���د �سوق���ي، وليل���ى علوي، 
ونيللى كرمي، وخالد عب���د اجلليل وحممد العدل، 
وعم���ر عب���د العزي���ز، وط���ارق ال�سن���اوي، وم�سعد 

فوده، و�رشيف البنداري وجا�سمن طه. واأ�سار باأن 
اللجن���ة يف حالة انعقاد دائم من اأجل خروج الدورة 
االأربعن بال�سكل الالئق بتاريخ مهرجان القاهرة 

ال�سينمائي. 
من جانبه ق���ال الناقد يو�سف �رشيف رزق اهلل 
املدي���ر الفن���ي للمهرجان ع���ن منح ه�س���ام نزيه 
جائ���زة فاتن حمام���ة للتمي���ز: �سعداء ب���اأن تكون 
الدورة االأربع���ن مكاناً لالحتفاء بدور ه�سام نزيه 

وم�سرت���ه االإبداعي���ة باعتب���اره ظاه���رة خا�سة يف 
جمال املو�سيقى الت�سويرية لالأفالم، مما يعك�س 
موهبًة فريدة وق���درة عالية على التعبر فنيا عن 
ق�س����س اجتماعي���ة متنوع���ة واع���رب املو�سيقار 
ه�سام نزيه ع���ن ترحيبه و�سعادت���ه بتلك اجلائزة 
والتك���رمي، الذي ياأتي م���ن القاه���رة ال�سينمائي 
ال���دويل وال���ذي يع���د اه���م مهرجان���ات املنطقة 
العربي���ة، واأهم حدث فني يف م�رش، كما انها حتمل 

ا�س���م الفنانة القديرة فاتن حمامة وهو ما مينحها 
وزن���ا كب���را.  واأ�س���اف ان تل���ك اجلائ���زة ر�سالة 
مهم���ة جليلي والجيال اخ���رى، وحمفزة ال�ستكمال 
امل�سوار واحلل���م والطموح، واملحاولة، فاالعرتاف 
باملجهود وتتويج���ه له تاأثره الكب���ر، ولهذا انا 
يف منته���ى الفخ���ر و�سعادت���ي بها الأنن���ي �سعرت 
ان ال�سينمائي���ن بات���وا عائلت���ي وانهم فتحوا يل 

بيتهم.

ي�سهد حي العرب ب�سوق عكاظ يف ال�سعودية 
متنوع����ة  م�س����اركات  ع�����رشة،  الثاني����ة  بن�سخته����ا 
م����ن ال����دول اخلليجي����ة والعربية جت�س����د الثقافة 
واالأ�سال����ة العربي����ة امل�سرتك����ة وت�سه����م يف نقل 
املخ����زون الثق����ايف والرتاثي العرب����ي امل�سرتك، 
مما كان له بالغ االأثر يف اإ�سعال املوروث الثقايف 

واحل�ساري والتاريخي العربي.
وتنوعت الفعاليات املقامة بحي العرب على 
اأر�����س �سوق عكاظ م����ا بن احل����رف وال�سناعات 
التوعوي����ة  الفلكلوري����ة  واالأول����ون  التقليدي����ة 
الهادف����ة مما �ساع����د يف الت�سويق ل�س����وق عكاظ 

لالط����الع على املخزون الثق����ايف والرتاثي العربي 
امل�سرتك.

وي�س����ارك يف الن�سخ����ة الثاني����ة ع�����رشة ل�سوق 
عكاظ 3 دول عربية وهي �سيف ال�رشف جمهورية 
م�����رش العربية، ودولة االإم����ارات العربية املتحدة، 
و�سلطن����ة عمان بح�س����ب موقع �سب����ق ال�سعودي. 
وب����ن م�رشف ح����ي العرب ب�سوق ع����كاظ 12 نا�رش 
العب����داهلل اأن مقر حي العرب بج����ادة �سوق عكاظ 
يتك����ون م����ن 3 خيام، يوج����د بها م�س����اركات ل� 5 
حرفي����ن م����ن م�����رش واالإم����ارات و�سلطن����ة عمان. 
واأو�س����ح اأن م�سارك����ة �سلطن����ة عم����ان تت�سم����ن 

حرفي����ن يف ال�سعفي����ات والف�سي����ات والن�سي����ج 
واحلل����وى العماني����ة، وم�سارك����ة دول����ة االإم����ارات 
العربي����ة املتح����دة تت�سمن حرفة ال�س����دو وحرفة 
الرح����ى واخلياط����ة واخلو�س وحرفة “تل����ي”، اأما 
م�ساركة جمهورية م�����رش العربية “�سيف ال�رشف” 
فتت�سمن ح����رف التطري����ز والف�سي����ات واخلزف 
والنق�س عل����ى النحا�س “اخليامة”. واأ�سار اإلى اأنه 
اإ�سافة اإلى ذلك تقام على م�رشح احلرف والفنون 
ال�سعبي����ة الدولي����ة بحي الع����رب كل ن�سف �ساعة 
طوال فرتة املهرجان عر�ساً لالألوان ال�سعبية من 

م�رش واالإمارات و�سلطنة عمان.

• •من املهرجان يف 2017	 ه�سام نزيه	
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“باس” تكرم موظفيها القدامى... المحميد:

iPhone X بيتك” يعلن الدفعة األخيرة من الفائزين بـ“

اأقام����ت �رشكة خدم����ات مطار البحري����ن )با�س( 
ذوي  م����ن  موظفيه����ا  لتك����رمي  ال�شن����وي  حفله����ا 
اخلدمات الطويلة، وذلك �شباح اليوم االأحد بفندق 

موفنبيك البحرين.  
ومت خ����الل احلف����ل تك����رمي  نح����و 147 موظًفا 
اأمت����وا اأك����ر م����ن 10 �شن����واٍت يف خمتل����ف اأق�شام 

واإدارات ال�رشكة.
و�����رشح الرئي�����س التنفي����ذّي لل�رشك����ة �شلمان 
املحمي����د قائالً: احتفلت )با�����س( موؤخًرا مبرور 40 
عاًم����ا عل����ى التاأ�شي�س، مكلل����ة بالنجاحات وحتقيق 
معدالت ان�ضباط عالية، تناف�س من خاللها مقدمي 
اخلدم����ات للمطارات العاملي����ة.  واأ�ضاف املحميد: 
ل����وال ثروتنا الب�رشية ملا اأجنزنا كل ذلك، نحن نوؤمن 

يف )با�����س( باأهمية التقدير كج����زء من ا�شرتاتيجية 
التطوي����ر الوظيف����ي وحت�ضني مع����دالت االإنتاجية. 
����ا، بق����در ما هو  ����ا اعتياديًّ ه����ذا لي�����س حف����الً �شنويًّ
ر�شال����ة �شكر من جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية 
للموظفني الذين اأفنوا اأعمارهم يف العمل املخل�س 

واملتوا�شل. 
كم����ا اأعلن �شلم����ان املحميد خ����الل احلفل عن 
تد�ض����ني رابطة متقاع����دي )با�س( الت����ي �ضتحظى 
برعاي����ة ال�رشكة واهتمامها، عل����ى اأن حتيي الرابطة 
ا ملنت�شبيها، وذل����ك كنوع من االأن�شطة  لق����اًء �شنويًّ
االجتماعية والرتفيهية. ووفاًء وعرفاًنا من )با�س( 
جلهوده����م. وقال����ت مدي����ر اأول الراأ�شم����ال الب�رشي 
هناء عبدالواح����د: د�ضنت )با�س( موؤخًرا العديد من 

املبادرات التطويرية يف جم����ال الراأ�شمال الب�رشي، 
وذل����ك بهدف تطوي����ر الكوادر الوطني����ة واالرتقاء 
به����ا.  واأ�شافت عبدالواحد “نرك����ز يف )با�س( على 

اال�شتثم����ار يف الك����وادر ال�شاب����ة وتنمي����ة قدراتها، 
وذل����ك م����ن خ����الل الربام����ج التدريبي����ة املتنوعة، 
ودعمه����م لتب����وء املراك����ز القيادي����ة، ولك����ن ذلك 

ياأتي بالتوازي اأي�ًضا م����ع تقدير اأ�ضحاب اخلدمات 
الطويل����ة، واال�شتف����ادة م����ن خرباته����م املرتاكمة، 

وهذا هو جوهر احتفال اليوم”.

اأعل����ن بيت التموي����ل الكويتي 
– البحري����ن )بيتك( اأ�ضماء الدفعة 
الثالث����ة واالأخ����رة م����ن الفائزي����ن 
ل�شه����ر مايو، �شم����ن اأحدث حمالته 
الرتويجي����ة، الت����ي منح����ت جمي����ع 
امل�ضرتك����ني اجل����دد يف بطاق����ات 
بيتك-البحري����ن االئتمانية فر�شة 
�شحوب����ات  يف  للدخ����ول  التاأه����ل 
�شهرية عل����ى مدى الثالث����ة اأ�شهر 

املا�شية. 
و�شهد �شهر ماي����و 2018 فوز 
كٍل م����ن حمم����د عل����ي ال�ضافع����ي، 

واأب����اذر الغف����اري ح�ض����ني، وحممد 
عل����ي  وحمم����د  املط����ر،  عبا�����س 
االأن�شاري، واأحم����د اإ�شماعيل اأحمد 

بجهاز iPhone X لكل منهم.
و�رشح نائب رئي�����س املجموعة 
امل�رشفية لالأفراد يف بيت التمويل 
الكويتي – البحرين �شباح الزياين 
“اإن����ه ملن دواعي �رشورنا اأن ن�شهد 
هذا النج����اح الذي حظيت به اأحدث 
بيتك-البحرين  حم����الت بطاق����ات 
اأ�شك����ر  اأن  اأود  كم����ا  االئتماني����ة، 
كاف����ة امل�ضرتك����ني اجل����دد عل����ى 

اختيارهم لن����ا، واأتق����دم بالتهنئة 
للدفعة الثالثة من الفائزين. واإننا 
نتطل����ع ُقدًما اإلى مكاف����اأة عمالئنا 
احلاليني باالإ�ضافة اإلى ا�ضتقطاب 
زبائن ج����دد، وذلك عرب املزيد من 
احلم����الت الرتويجي����ة القادمة هذا 

العام.”
واأ�ش����اف الزي����اين “لق����د قمنا 
باإط����الق تطبي����ق بيتك-البحري����ن 
 KFHB االإئتماني����ة  للبطاق����ات 
Cards حي����ث ميكن حتميله على 
A -  لل م����ن نظام����ي الت�ضغي����ل

iOS ويوف����ر التطبي����ق  droid و 
بواب����ة اإلكرتوني����ة مبا�����رشة واآمن����ه 
م����ع البن����ك، لتمنح عمالئن����ا جتربة 
�شل�شة ومتمي����زة. ويقدم التطبيق 
دعم����اً وا�ضعاً لعملي����ات البطاقات 
االإئتماني����ة، م����ن �شمنه����ا التحكم 
بالعمليات ح�ض����ب نوعها، وحتديد 
ال�شق����ف االئتم����اين ح�ش����ب منف����ذ 
ال�رشاء وغرها الكثر من اخلدمات 
البطاق����ات  بخدم����ات  املتعلق����ة 
لزي����ارة  احلاج����ة  دون  االئتماني����ة 

فروع البنك”.

“امتياز” تطلق عرضا حصريا بالتعاون مع “بتلكو”“مرسيدس” تمّدد عروضها لغاية عيد األضحى
ال تزال �رشكة احلداد لل�شيارات يف روح 
العطاء ب�ضفقات فريدة وغري م�ضبوقة مل 
تعر�س من قبل، حيث تقدم �رشكة احلداد 
لل�ضي���ارات لعمالئه���ا �ضفقات ح�رشية يف 
جمي���ع موديالت مر�شيد����س بنز اجلديدة 
واململوك���ة م�شبًقا، التي ب���داأت منذ عيد 
الفط���ر و�شوف ت�شتمر اإل���ى عيد االأ�شحى 
املبارك. للمرة االأولى على االإطالق، تقدم 
�رشكة احل���داد لل�شي���ارات �شماًنا ملدة 5 
�ضن���وات مع عدد غري حم���دود من االأميال 
عل���ى جميع �شي���ارات مر�شيد����س - بنز، 
باالإ�شافة اإلى هدية باقة �شتار التي تتيح 
للعمالء االختيار بني احل�ضول على حماية 
الطالء من ال�ضرياميك اأو ت�ضليل النوافذ 

اأو احل�ش���ول على التكمي���الت التجميلية 
ل�شي���ارات مر�شيد����س بن���ز، اإ�شاف���ًة اإلى 
ذل���ك، تق���دم �رشك���ة احل���داد لل�شي���ارات 
لعمالئها فر�ضة االختيار بني خدمة ملدة 

5 �ضنوات اأو خدمة م�ضاعدة التعطل على 
الطرقات. مل�ضاعفة التوفري تقدم �رشكة 
احلداد لل�ضيارات لعمالئها فر�ضة امتالك 
�شيارة مملوكة م�شبًقا من مر�شيد�س بنز.

اأعلن���ت �رشكة ت�شهي���الت البحرين ع���ن حملة م�شرتك���ة مع �رشكة 
االت�ضاالت الرائدة يف اململكة )بتلكو( الإطالق عر�س ح�رشي بعنوان 
)مكافاآت اأكر مع فوات���ر بتلكو ال�شهرية( وذلك انطالًقا من مطلع 

�شهر يوليو اجلاري.
بطاقاتهم  ر�شيد  حت��وي��ل  عند  بتلكو  م�شرتكو  و�شيح�شل 
االئتمانية احلالية اإلى بطاقة امتياز االئتمانية على مبلغ 120 ديناًرا 
جماًنا يف فواترهم ال�شهرية، وبذلك �شيكون باإمكان حاملي البطاقة 
توفرها  التي  االمتيازات  بكافة  التمتع  ما�شرتكارد  من  املميزة 
امتياز، باالإ�شافة اإلى قيام ال�رشكة بدفع فواترهم ال�شهرية ب�شكل 

جماين على مدار عام واحد.
ياأتي ذل���ك، �شمن املزاي���ا اال�شتثنائية الت���ي تقدمها بطاقات 
 For Herامتي���از بجميع فئاتها: التايتيني���وم، البالتينيوم، ورلد و

•باالإ�ضافة اإلى العديد من العرو�س امل�ضتمرة على مدار العام. ر�ضول العايل	

“VIVA” تطلق برنامجها التدريبي الصيفي للسنة الثامنة
خ���الل  م���ن  البحري���ن،   VIVA اأطلق���ت 
 VIVA االجتماعي���ة  للم�شوؤولي���ة  برناجمه���ا 
ج�شور، برناجمه���ا التدريب���ي ال�شيفي لل�شنة 
الثامن���ة عل���ى الت���وايل، ال���ذي يتي���ح لطالب 
اجلامع���ات فر�ضة احل�ضول على تدريب وا�ضع 
لدع���م تعليمهم ولتطوي���ر خربتهم يف املجال 

العملي يف امل�ضتقبل.
و�ضيح�ض���ل املتدرب���ني، ابت���داًء من �ضهر 

يوليو مل���دة ثالثة اأ�شهر، عل���ى تدريب مهني 
وتقني من خالل دجمهم يف امل�شاريع واملهمات 
وامله���ام املتعلقة مبجاله���م يف العمل. وحيث 
اإن VIVA تعت���رب ال�رشك���ة الرائدة يف جمالها، 
فقد مت تاأ�شي�س ه���ذا الربنامج ليكون مبثابة 
حجر االأ�ضا�س للطالب ليتيح لهم جتربة العمل 

يف خمتلف اأن�شطة واأعمال ال�رشكة. 
 VIVA ويعك����س الربنامج الت���زام وروؤية

اجتاه �رشائح املجتمع البحريني املختلفة. 
واأجن���زت ال�رشكة منذ ع���ام 2011 اأكر من 
48 األف �شاعة تدريب للطالب من املوؤ�ش�شات 
التعليمي���ة املحلية والدولي���ة، وذلك من خالل 
براجمها املتعددة لتنمية املواهب مبا يف ذلك 
برنامج تطوي���ر اخلريجني ال�ضابق الذي ح�ضل 
عل���ى التقدي���ر االإقليم���ي “كاأف�ض���ل برنامج 

تدريبي للخريجني يف ال�رشق االأو�ضط”.

اأعلنت “هاو�س مي” اإحدى كربى ال�رشكات العقارية 
يف مملك����ة البحرين، اكتمال نح����و 93 % من م�رشوع برج 
“معم����ار” ال����ذي يق����ع يف قلب منطقة اجلف����ر احليوية 

اجلاذبة للم�ضتثمرين الباحثني عن الفر�س احلقيقية.
ويعد برج “معمار” من اأك����رب الفر�س اال�شتثمارية 
����ا، وذل����ك ملا يتمي����ز به هذا  املتوف����رة يف ال�ش����وق حاليًّ
ال����ربج من موق����ع ا�شرتاتيجي واإطاللة ممي����زة على اأهم 
مع����امل مملكة البحري����ن اإلى جانب تق����دمي املطور عائد 
�ضنوي م�ضمون للم����الك ملدة 5 �شنوات. وقال الرئي�س 

التنفيذي ل�رشكة هاو�س مي عمار البو�شطة “برج معمار 
هو واحد م����ن اأهم امل�ضاريع التي حت����ول منط املعي�ضة 
اإل����ى مغام����رة مليئ����ة بالرفاهية واملفاجئ����ات، ويقع يف 
قلب منطقة اجلف����ر ال�شهرة واجلاذب����ة لال�شتثمارات 
املحلية واالإقليمية”. واأ�شاف “برج معمار من امل�ضاريع 
القليلة التي تلبي جمي����ع االحتياجات ال�شكنية ملنطقة 
مب�شت����وى اجلف����ر الحتوائ����ه عل����ى كل املراف����ق الت����ي 
يتمناه����ا الزبائن”، م�ضيف����ا اأن اال�ضتثمار يف �رشاء �ضقق 
����ا اأن امل�رشوع  برج معم����ار مغ����ري للم�ضتثمرين خ�ضو�ضً

يق����وم على التملك احل����ر. واأكد اأن ال�رشك����ة �شت�شتمر يف 
تقدمي الفر�����س الذهبية للم�شتثمرين ومنحهم خيارات 
متع����ددة الختيار م����ا يلب����ي طموحاتهم ويحق����ق عوائد 
جمزية له����م. من جهته����ا، قالت مديرة ق�ش����م التطوير 
م����رمي العو�ضي اإن عملي����ة البناء ت�ض����ري ح�ضب اجلدول 
الزمني للخطط التي و�ضعته����ا ال�رشكة”، موؤكدة حر�س 
ال�رشك����ة على و�شع اللم�شات االأخ����رة للمراحل النهائية 
م����ن امل�رشوع مع مراع����اة معايري اجل����ودة والفخامة التي 

عرفت بها ال�رشكة منذ بداياتها.

نقدر ثروتنا البشرية... 
ورابطة لمتقاعدي الشركة

“هاوس مي” تقدم فرًصا 
استثمارية في قلب الجفير
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أش��اد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة بالتطور املتنامي يف مستوى 
كرة القدم املنغولية خالل السنوات 
القليل��ة املاضي��ة، منوه��ا بحرص 
االتح��اد املحيل عىل توف��ر البيئة 
املثالي��ة للنهوض مبختلف مكونات 

املنظومة الكروية يف البالد.
ج��اء ذلك أثناء اللق��اء الذي جمع 
رئيس االتحاد اآلس��يوي مع رئيس 
وأعضاء املكت��ب التنفيذي لالتحاد 
املنغ��ويل وذل��ك يف خت��ام زيارته 
الرس��مية للعاصم��ة أوالن بات��ور، 
والتي التقى فيها رئيس الجمهورية 
ومحاف��ظ  باتولغ��ا  كالتامغ��ن 

العاصمة سوندوي باتبولد.
وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
ح��رص االتح��اد اآلس��يوي لك��رة 
القدم،عىل تقديم مختلف أش��كال 
الدعم واملس��اندة لالتحاد املنغويل 

يف إط��ار برامج التطوير اآلس��يوية 
الت��ي تراع��ي مختل��ف الجوانب 

الفنية واإلدارية والبنية التحتية.
ومثن جهود االتح��اد املنغويل عىل 
صعي��د تطوير مس��ابقاته املحلية 
قائال: منذ العام 2015 تم توس��يع 
ال��دوري املنغويل املمتاز ليش��مل 
ع��رة أندية بدالً من س��بعة، مع 
تطبيق نظام االح��راف، وتم أيضا 
اس��تحداث دوري للدرج��ة الثانية 
مبش��اركة عرة أندي��ة، وهو األمر 
الذي يسهم يف توسيع قاعدة اللعبة 
ويحفز األندية عىل زيادة االهتامم 

برعاية املواهب الكروية.
ونوه رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم بالتفاعل اإليج��ايب لالتحاد 
املنغويل يف إنجاح مسابقات االتحاد 
اآلسيوي من خالل استضافة العديد 
التصفيات اآلسيوية،  من منافسات 
حيث استضاف مباريات مجموعته 

يف تصفي��ات بطول��ة آس��يا تحت 
16 عام��ا وتح��ت 19 عام��ا العام 
املايض، إضافة إىل استضافة منغوليا 
لتصفيات بطولة آس��يا للناش��ئات 

تحت 16 عاما خالل ش��هر سبتمرب 
املقبل، والتي تش��هد للمرة األوىل 
مشاركة فريق من منغوليا يف هذه 

التصفيات.

وأشاد الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
بالتزام االتحاد املنغويل بفتح آفاق 
املش��اركة للجميع من خالل متكن 
املرأة، ورعاية الناش��ئن، إضافة اىل 

العم��ل عىل زيادة ش��عبية اللعبة 
م��ن خالل إيجاد رواب��ط قوية مع 
الهيئ��ات الحكومي��ة، ومنظ��امت 

املجتمع املدين املحلية والدولية.
م��ن جهت��ه، ق��ال رئي��س االتحاد 
الق��دم: س��عدنا  لك��رة  املنغ��ويل 
باس��تضافة رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة الق��دم يف اوالن باتور، ونحن 
إلرشاك  وس��عيه  دعم��ه  نق��در 
االتح��ادات الوطنية األعضاء كافة؛ 
م��ن أج��ل التعرف عىل مش��اكلها 

وتقديم حلول مناسبة لها.
وتاب��ع: نح��ن نفتخ��ر مب��ا حققه 
االتح��اد املنغويل لكرة القدم خالل 
الس��نوات الث��الث املاضية، يف ظل 
التط��ور الكبر يف مس��توى اللعبة، 
ع��رب دع��م االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم، وتكات��ف أرسة اللعبة الذي 
يس��هم يف تحقيق الفوائد املرجوة 

للعبة يف البالد.

سلمان بن إبراهيم يؤكد دعم “اآلسيوي” لجهود تطوير الكرة المنغولية
اختتم زيارته الرسمية للعاصمة أوالن باتور

رئيس االتحاد اآلسيوي يتوسط رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد المنغولي

منغوليا                      مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

ش��هدت رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة 
بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة ختام 
بطولة أش��بال الوطن 2 التي نظمها 
ن��ادي توبيل بحضور النائب حس��ن 
العطي��ش ورئيس نادي س��ار عباس 
محم��د ورئي��س نادي عايل حس��ن 
الع��ايل ورئي��س ن��ادي بارب��ار عيل 
حس��ن إضافة إىل رئيس نادي توبيل 
ميك أم��ان وعدد من أعضاء مجالس 
إدارات األندية وأعضاء مجلس ادارة 

اتحاد الطاولة.
تح��ت رعاي��ة  البطول��ة  وأقيم��ت 
الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز آل 
خليفة، وتوج بلقبها فريق توبيل بعد 

فوزه عىل عايل يف املباراة النهائية.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وأك��دت 
عبدالعزي��ز أن البطول��ة لها مردود 
إيجايب كبر ع��ىل اللعبة يف البحرين 
خصوص��اً أنها تقام لالعب��ن الصغار 
وهم ن��واة مس��تقبل ك��رة الطاولة 
البحريني��ة، مش��رة إىل أن االتح��اد 
يدعم ويش��جع عىل إقامة مثل هذه 
البط��والت التي تؤكد فيه��ا األندية 
خطواتها االيجابية وسرها عىل نفس 
االسراتيجية التي يسر عليها االتحاد 

بتقديم كامل الدعم لالعبن الصغار 
وتقوي��ة القاع��دة من خ��الل هذه 

البطوالت.
بن��ت  الش��يخة حي��اة  وأوضح��ت 
اتح��اد  أن  آل خليف��ة  عبدالعزي��ز 
الطاولة يدعم ه��ذه البطوالت التي 
تش��كل العالم��ة الفارق��ة يف اللعبة 
ولها انعكاسات عديدة عىل مستوى 
تطوير الالعب��ن ووصولهم إىل أعىل 
املستويات، مبينة أن البطولة إحدى 
العالم��ات الفارق��ة بتجس��يد رؤية 
االتحاد الهادفة إىل االهتامم بالقاعدة 

ووصولها إىل مستوى مميز ويعكس 
سر اللعبة عىل طريقها الصحيح.

وأش��ادت رئيس��ة االتح��اد بالجهود 
الطيب��ة الت��ي يبذله��ا ن��ادي توبيل 
برئاس��ة ميك أم��ان بتنظي��م بطولة 
أش��بال الوط��ن للعام الث��اين والتي 
حققت العدي��د من النجاحات التي 
س��تنعكس بااليجاب ع��ىل لعبة كرة 
الطاولة البحرينية، متمنية أن تحذو 
األندي��ة يف مث��ل ه��ذه الخط��وات 
وتنظي��م مختل��ف البط��والت التي 
من ش��أنها االرتقاء باللعبة، مشيدة 

ش��هدته  ال��ذي  الرائ��ع  بالتنظي��م 
البطولة.

من جانبه، قدم رئي��س نادي توبيل 
ميك أم��ان جزيل الش��كر والتقدير 
للش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز 
عىل رعايتها البطول��ة ودعم االتحاد 
النائب  بحضور  مش��يداً  الالمحدود، 

حسن العطيش للبطولة.
وأوض��ح أن نادي توبيل حريص عىل 
مواصلة تنظيم بطولة أشبال الوطن 
التي تحق��ق العديد م��ن االهداف 
خصوص��ا أن االتح��اد يح��رص دامئاً 
عىل السر بخطى ثابتة نحو تحقيق 

أهداف ورؤية اتحاد الطاولة.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وقام��ت 
عبدالعزيز والنائب حس��ن العطيش 
والحضور بتتويج فريق توبيل الحائز 
عىل املركز األول، وفريق عايل الحائز 
عىل املركز الث��اين، إضافة إىل تكريم 

حكام البطولة.
ك��ام ش��هدت الش��يخة حي��اة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة والنائب حسن 
العطيش تكريم العبي فئتي األشبال 
والناش��ئن الحاصلن عىل االنجازات 
يف دوري الطاولة للموس��م الريايض 

.2018 - 2017

حياة بنت عبدالعزيز تتوج توبلي ببطولة أشبال الوطن للطاولة
الرفاع                       اتحاد الطاولة

جانب من التتويج

هل يعار الرفاعي 
دعيج للمنامة؟

اقرب مدافع 
الفريق األول 

لكرة القدم بنادي 
الرفاع محمد دعيج 

من االنتقال إىل 
صفوف فريق املنامة 

عىل سبيل اإلعارة 
للموسم الريايض 
املقبل 2018  - 

.2019
وبحسب املعلومات 
املتوفرة لدى “البالد 
سبورت”، فإن إدارة 

نادي املنامة أبدت رغبتها يف التعاقد مع الالعب عىل سبيل 
اإلعارة عرب مخاطبة نادي الرفاع، خصوًصا وأن جهاز الكرة 
املنامي يسعى لتدعيم صفوفه استعداًدا للموسم الجديد 

تحت قيادة املدرب الوطني محمد الشمالن.
ويعترب محمد دعيج من الالعبن أصحاب اإلمكانات الجيدة، 

وبإمكانه اللعب يف عدد من املراكز بخط الدفاع.
وسيكون دعيج بال شك تدعياًم جيًدا لصفوف الفريق 

املنامي إذا انتقل إليه يف املوسم الجديد.
يشار إىل أن دعيج وبحسب جهات إعالمية مختلفة تلقى 
عدًدا من العروض من أندية أخرى كناديي الرفاع الرقي 

والنجمة، باإلضافة إىل املنامة الذي بات األقرب للظفر 
بتوقيع واالستفادة من خدماته.

تتواصل تحض��رات االتحاد البحريني 
الجدية الس��تضافة  الطائ��رة  للك��رة 
البطول��ة اآلس��يوية يف نس��ختها ال��� 
19 تح��ت 20 عام��ا الش��هر الجاري 
مبش��اركة 24 منتخباً آس��يوياً، حيث 
يكثف مدير البطولة فراس الحلواجي 
م��ن اجتامعات��ه باللج��ان العامل��ة 
للوق��وف عىل س��ر عمله��ا واالطالع 
عىل احتياجاتها ومتطلباتها مبا يضمن 
النجاح التنظيمي عرب توفر كافة سبل 
النجاح واإلمكانيات التي تعكس متيز 
اململكة يف االستضافات الرياضية عىل 
كاف��ة املس��تويات، اذ جمعت طاولة 
النقاش فراس الحلواجي برئيس لجنة 
االس��تقبال بالبطول��ة حس��ن حامد 
وأعض��اء اللجن��ة مبقر اتح��اد اللعبة 
مبدينة عيىس الرياضية بالرفاع، حيث 
أوض��ح حامد انه تم خ��الل االجتامع 
مناقش��ة أهم األمور املتعلقة باللجنة 

يف مقدمتها ح��ر االحتياجات التي 
تكفل تس��هيل ونجاح مهمة أعضائها 
خالل استقبالهم للمنتخبات املشاركة 
والشخصيات الرياضية التي ستتواجد 
يف قلب الحدث اآلسيوي، والتصاريح 
الرسمية التي تعزز من حضور األعضاء 
االيجايب باملنطقة املخصصة لالستقبال 
مبطار البحرين الدويل مشيداً يف نفس 
الوقت بتعاون الجهات الرس��مية مع 
اللجن��ة التنفيذي��ة يف تس��هيل كافة 
االم��ور املتعلقة بالجان��ب التنظيمي 
ويف كل املواق��ع، مضيف��ا ان اللجن��ة 

عىل تواصل دائم بلجنة الس��كرتارية 
م��ن اجل الوق��وف ع��ىل كل ما هو 
جديد ومتعل��ق بالبطولة وعىل وجه 
الخصوص مواعي��د وصول املنتخبات 
وممث��يل االتح��اد اآلس��يوي للك��رة 
الطائرة واعضاء لجنة االحتكام، مشرا 
ان الحلواجي أش��اد خ��الل االجتامع 
ب��دور لجنة االس��تقبال حي��ث إنها 
تعكس االنطباع األول لدى املنتخبات 
االس��تعداد  م��دى  ع��ن  املش��اركة 

والتنظيم لالستحقاق اآلسيوي.
وتابع حامد قوله ان لجنته ستزيد من 

عملية التنسيق يف الفرة القادمة مع 
لجنة املواصالت والس��كن واملرافقن 
لتأمن سالسة تأمن وصول املنتخبات 
ملقر س��كنهم فور وصلهم من املطار 
حيث ان عمل لجنته هو عمل مكمل 
لباقي عمل اللج��ان العاملة باللجنة 
التنفيذية وتنش��د دون شك تريف 

البحري��ن خ��ر تري��ف والخ��روج 
مبكتس��بات اضافي��ة ع��ىل مس��توى 
استضافة أي بطولة ومبا يخدم تطوير 
لعب��ة الكرة الطائرة، ومبا يعزز س��بل 
الوصول للمس��توى الالئ��ق باململكة 
ع��ىل صعيد التنظيم، وش��دد عىل ان 
االس��تقبال سيتواجدون  اعضاء لجنة 

مبط��ار البحرين ال��دويل وفق جدول 
وصول رح��الت املش��اركن بالبطولة 
ومبا يضمن تس��هيل مهم��ة وصولهم 
وان اللجنة تضم يف عضويتها كل من 
جالل املختار، س��عيد ابراهيم، احمد 
عبدالله ومحم��د الروقي وهم من 

ذوي الكفاءة واملبادرة.

جانب من االجتماعحسين حماد

للبحرين وصولهم  فور  المشاركين  لدى  إيجابية  صورة  إلبراز  السعي 
الرفاع االتحاد البحريني للكرة الطائرة

حماد: الطائرة...  شباب  آسيوية  استقبال  بلجنة  الحلواجي  اجتماع  بعد 

البالد سبورت



أش��اد الصحايف البحريني هش��ام الزياين 
بدوري خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت 
الس��ادس الذي يقام تحت رعاية النائب 
األول لرئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
أللعاب الق��وى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحرين��ي لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي 
يقام بتنظي��م من جانب وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وتحت ش��عار “ملتقى األجيال” 
وذلك يف الفرتة 24 يونيو املايض وحتى 9 
أغسطس املقبل، حيث يأيت هذا الدوري 
ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب 

يف املجالني الريايض واإلنساين.
ويقام الدوري هذا العام مبشاركة واسعة 
م��ن جانب املراك��ز الش��بابية واألندية 
العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة 

والوزارات والجاليات.
وحرص هش��ام الزياين ونجم السوش��يل 
ميديا صالح عبداملجيد )bovlix(، ونجم 
السوشيل ميديا أحمد رشيد عىل التواجد 
يف مباري��ات دوري خالد بن حمد لكرة 

القدم للصاالت.

فخر واعتزاز

وأع��رب الزي��اين ع��ن فخ��ره واعتزازه 
بالجهود الكبرية التي يبذلها سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليفة يف س��بيل 
تطوير وارتقاء قطاع الش��باب والرياضة 
باململكة، مش��ريا إىل أن س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة مببادراته أثرى 
الحركة الشبابية والرياضية بالعديد من 
خ��الل خطوات��ه العملية الت��ي وصفها 
بالهادفة لرعاية ودعم الشباب البحريني 

مبختلف فئاته.
وأضاف الزياين أن حرص س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة عىل تقديم 
واضح��ة  بص��ورة  يعك��س  املب��ادرات 
ترجمة س��موه لرؤى وتوجيهات القيادة 
وممث��ل جالل��ة امللك لألع��ال الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة؛ الحتضان الش��باب البحريني 
وتوفري السبل الكفيلة إلطالق إبداعاتهم 
الس��يا  املج��االت  بش��تى  وقدراته��م 
الريايض، مبا يس��هم يف رف��ع إمكاناتهم 
الت��ي تعود بالفائ��دة الكبرية عىل تطور 

املستوى العام للرياضات.
وب��ني الزياين أن مبادرة س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة بتوسيع قاعدة 
املش��اركني يف ال��دوري وض��م الجاليات 
والفتي��ات والوزارات للدوري ميثل نظرة 
للمس��تقبل يف تطوير الحركة الش��بابية 

والرياضي��ة البحرينية واكتش��اف املزيد 
من املواهب الرياضية يف كرة القدم.

ووجه الزياين الش��كر والتقدي��ر لوزارة 
شؤون الش��باب والرياضة برئاسة هشام 
الجودر ع��ىل تنظيمها لل��دوري بصورة 
مثالي��ة، ك��ا أش��اد باملش��اركة الكبرية 
والواس��عة م��ن جانب مختل��ف فئات 

الدوري.

جهود كبيرة

وم��ن جانبه، ن��وه ص��الح عبداملجيد 
bovlix نجم السوشيل ميديا بالجهود 
الكبرية التي يبذلها س��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة وتقديم س��موه 
للمب��ادرات الش��بابية الرائ��دة ع��ىل 
املس��توى الريايض، والتي ساهمت يف 
اكتشاف العديد من املواهب الرياضية 
الت��ي كان لها ش��أن كب��ري يف الرياضة 
البحرينية، مش��ريا إىل أن س��مو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة حريص كل 
الحرص عىل إطالق املبادرات املختلفة 
الت��ي تعكس ما يتمتع به س��موه من 
ُبعد إنساين وريايض وشبايب واجتاعي 
كب��ري واهت��ام واس��ع بجمي��ع فئات 
املجتمع، مقدما الش��كر لس��موه عىل 
دعم��ه ورعايته له��ذا التجمع الريايض 

الشبايب.
ال��دوري  مواصل��ة  أن  ص��الح  وب��ني 

للس��نة السادس��ة عىل التوايل أن هذه 
املنافس��ات يف تواصلها يعود مردودها 
الفني بش��كل إيج��ايب ع��ىل الرياضة 
البحرينية من خالل اكتشاف املواهب 
التي ميكن االس��تفادة منه��ا يف األندية 

واملنتخبات الوطنية.

تجمع رائع

وأشار نجم السوشيل ميديا أحمد رشيد 
أن دائرة املش��اركة يف الدوري اتس��عت 
ع��ر من��ح الفرص��ة لتواج��د 83 فريقا 
و1660 مشاركا ومشاركة ميثلون املراكز 
الش��بابية واألندي��ة ميثل��ون املراكز غري 
املنضوي��ة تحت اتحاد الك��رة والفتيات 
وذوي العزمي��ة والجالي��ات والوزارات، 
وهو األمر الذي يعطي مجاال أكرا ألكرث 
عدد ممك��ن من الش��باب لالنخراط يف 

هذه التجمعات الرياضية.

سافرة يتجاوز مدينة عيسى 
بسداسية 

تجازو فريق مركز شباب سافرة منافسه 
فريق مركز ش��باب مدينة عيىس بس��تة 
أهداف مقاب��ل أربعة يف املب��اراة التي 
أقيمت بينه��ا ضمن الجولة الثالثة من 

منافسات املجموعة األوىل.
وبدأت املباراة حذرة من الفريقني، ولكن 
رسعان ما أخذ فريق سافرة بزمام املباراة 

وبدأ يف الس��يطرة عليها مشكال خطورة 
عىل مرمى منافس��ة الذي جاول جاهدا 

هو اآلخر الوصول إىل مرمى منافسة.
وسجل سداس��ية س��افرة كل من نارص 
عبدالل��ه11،  محم��د   ،35  ،2 مش��عان 
عبدالرحمن ش��عبان5، 22، وسجل حمد 
حرب��ان خط��أ يف مرم��اه، في��ا جاءت 
أهداف مدينة عيىس عن طريق حس��ن 
الس��كران 19، 39، وفه��د عبدالل��ه 23، 

محمد عبدالله 37.

دمستان يتغلب على عراد 
بسداسية مقابل 3

تغلب فريق مركز ش��باب دمستان 
عىل منافس��ه فريق مركز ش��باب 
ع��راد بنتيجة 6 أه��داف مقابل 3 
يف مب��اراة الجول��ة الثالث��ة ضمن 

املجموعة الثانية.
ومنذ البداية دخل فريق دمس��تان 
املب��اراة؛ من أجل الفوز ومتكن من 
اس��تغالل الف��رص بص��ورة مثالية 
وجاءت اهداف الفريق عن طريق 
جعفر عيل 4، 32، جعفر حسن 9، 
ومريزا عبداإلله 24، 36، عيل أحمد 
22، فيا ج��اءت أهداف عراد عن 
طريق س��عيد ع��ون 7، 19، وعيل 

إبراهيم 25.

فوز سهل وكبير للمحرق 
على مدينة زايد

حقق فريق مركز ش��باب املحرق فوزا 
مس��تحقا وس��هال عىل حس��اب فريق 
مركز ش��باب مدينة زايد ب�10 أهداف 
مقابل اثن��ني، يف اللقاء الذي جمعها، 
مس��اء أمس األول، ضمن منافس��ات 
األوىل  للمجموع��ة  الثالث��ة  الجول��ة 

لدوري املراكز الشبابية.
ومتك��ن فريق مرك��ز ش��باب املحرق 
من بسط س��يطرته عىل املباراة، وكان 
الطرف األفضل خالل أغلب املجريات، 
خصوصا مع متيزه يف الش��قني الدفاعي 
والهجومي، كا أنه أضاع أهدافا أخرى.
وجاءت أه��داف املح��رق عن طريق 
جاس��م الجنب ودعي��ج املحميد بواقع 
3 أهداف لكل واح��د منها، عبدالله 
املاليك ويوسف صالح وعيىس العيىس 
وعيل م��يك بواقع هدف ل��كل واحد، 
فيا س��جل عار ميح��د هديف مدينة 

زايد.

 النعيم يتخطى البسيتين 
في مباراة مثيرة

 حق��ق فريق مركز ش��باب النعيم 
فوزا مثينا ومها عىل حساب فريق 
مركز شباب البس��يتني ب�3 أهداف 

مقاب��ل واح��د، يف اللق��اء ال��ذي 
جمعها، مس��اء أمس األول، ضمن 
منافسات الجولة الثالثة للمجموعة 
الثاني��ة. وكان فريق النعيم الطرف 
األفضل يف املباراة نش��بيا، خصوصا 
مع اس��تثاره الفرص التي سنحت 
ل��ه عىل النحو األفضل يف اللحظات 
األخ��رية الت��ي حس��مت املب��اراة 
لصالحه، يف حني أن فريق البسيتني 
تلقى خسارة أخرى رغم محاوالته 

املتعددة لخطف نتيجة املباراة.
وجاءت أهداف املباراة عىل النحو 
اآليت: للنعيم س��جل ع��يل عبدرب 
الحس��ن ومحمد عاش��ور وحسني 
للبس��يتني  س��جل  في��ا  عب��اس، 

عبدالرحمن البنيك.

قصاب مدينة حمد يعتلي 
صدارة الهدافين

نج��ح العب فري��ق مركز ش��باب 
مدينة حمد حس��ني عيل القصاب 
يف اعت��الء ص��دارة الهدافني بعدما 
سجل رباعية يف مباراته الثانية ويف 
ش��باك الجنوب لريفع رصيده إىل 9 
أه��داف وضعته أم��ام العب مركز 
شباب السهلة الجنوبية سيد علوي 
موىس الذي اكتفى بتسجيل ثنائية 
يف ش��باك مرك��ز أبوصيب��ع ليصل 
مجم��وع أهداف��ه إىل 8 أه��داف، 
ويأيت خلفها الع��ب مركز املحرق 
الش��بايب النموذج��ي س��لان عيل 
ناجي برصي��د 6 أهداف، ثم العب 
مرك��ز ش��باب رأس الرمان قاس��م 

حسن برصيد 5 أهداف.

4 مواجهات منتظرة اليوم 

تش��هد منافس��ات ال��دوري إقام��ة 4 
حي��ث  األربع��اء،  الي��وم  مواجه��ات 
س��يلتقي يف الس��اعة 5 فريقا صدد مع 
الخامس��ة،  املجموعة  أبوصيبع ضم��ن 
تليها مواجهة بني الش��اخورة والجنوب 
عند الس��اعة السادسة ضمن منافسات 
وبعدها سيلعب  السادس��ة،  املجموعة 
فريق��ي أبوق��وة والس��هلة الجنوبي��ة 
ضمن املجموعة الخامس��ة عند الساعة 
السابعة، وسوف تختتم املواجهات بلقاء 
ب��ني الدي��ه ومدينة حمد عند الس��اعة 
املجموعة  منافس��ات  الثامن��ة ضم��ن 

السادسة.

اإلشادات بمبادرات خالد بن حمد تتواصل... ومنافسات دوري سموه مستمرة
في ظل مشاركة واسعة من مختلف الفئات

لجنة اإلعالم واالتصال           دوري خالد بن حمد
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صالح عبدالمجيد يوقع في معرض الصور

من لقاء سافرة ومدينة عيسى

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة

من لقاء المحرق ومدينة زايد

كبار الضيوف مع العبي الفريقين

من لقاء دمستان وعراد

جعفر علي أفضل العب في لقاء دمستان وعراد

من لقاء البسيتين والنعيم

حسين القصاب يتسلم جائزة أفضل العب في إحدى المباريات

أحمد رشيد يصافح الالعبين



قدم رئيس النادي األهيل خالد كانو 
أجم��ل آي��ات الته��اين والتربيكات 
إىل رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
السلة س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة مبناس��بة 
تأهل منتخبن��ا الوطني للرجال إىل 
الدور الثاين من تصفيات اآلسيوية 
املؤهلة إىل نهائيات أمم آسيا لكرة 
السلة املقبلة بعد تفوقه وصدارته 
ملنافسات دور اإلياب التي أقيمت 
اإلم��ارات  بدول��ة  مدين��ة ديب  يف 

العربية املتحدة. 
وأش��اد خالد كان��و به��ذا التأهل 
والتف��وق للمنتخ��ب الوطني بعد 
ف��وزه يف جميع مباري��ات مرحلة 
اإلياب وتس��جيله للعالمة الكاملة، 

وأثنى عىل ال��روح الوطنية العالية 
الت��ي متتع به��ا العبون��ا فضال عن 
األداء الرج��ويل واملتمي��ز لجمي��ع 

الجهازين  وتأل��ق  املنتخب  عنارص 
اإلداري والفني، وأكد رئيس النادي 
األهيل أن هذا اإلنجاز هو استمرار 

لحصاد وجني مث��ار العمل املتميز 
الذي يق��وم به االتح��اد البحريني 
لكرة السلة تحت قيادة سمو الشيخ 

عيىس بن عيل، ومتنى خالد كانو كل 
النجاح والتوفي��ق ملنتخبنا الوطني 
ومواصلة اإلنجازات املرشفة باس��م 

مملكة البحري��ن، وتحقيق الهدف 
القادم ببل��وغ األدوار النهائية من 

البطولة القارية.

خالد كانو يهنئ سمو الشيخ عيسى بن علي
بتأهل رجال السلة للدور الثاني لتصفيات آسيا

البالد سبورت

منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجالخالد كانوسمو الشيخ عيسى بن علي

أنهت إدارة ن��ادي مدينة عيىس يوم 
أم��س )الثالث��اء(، تش��كيل األجهزة 
االدارية والفنية لكرة السلة للموسم 

الجديد 2018 -  2019.
جاء ذلك يف احتفال مبس��ط، اجتمع 
خالله رئي��س مجل��س إدارة النادي 
ونائ��ب  العك��ربي  جاس��م  أحم��د 
الرئيس فري��د غازي بجميع املدربني 

واإلداريني.
وج��دد الن��ادي الثق��ة يف امل��درب 
الوطني صال��ح الحداد ليس��تمر يف 
قيادة الفريق األول وفريق الش��باب 
للموس��م الثالث عىل التوايل، إضافة 

إىل تويل مهم��ة اإلرشاف الفني العام 
عىل لعبة كرة السلة بالنادي.

وع��نينّ النادي املدرب��ني صالح موىس 

وباسم عيل لتدريب فريقي الشباب 
والناشئني، إضافة إىل مساعدة مدرب 
الفريق األول. وجددت إدارة النادي 

التعاقد مع امل��درب الوطني القدير 
عيل حسني ليستمر يف قيادة تدريب 
جميع ف��رق القاعدة للس��نة الثانية 
التوايل، ك��ا تم تعيني املدربني حمد 
إساعيل وحس��ن كرميي مساعدين 

ملدرب القاعدة.
ويف الجانب اإلداري يس��تمر محمد 
��ا للعبة،  العل��وي مرشًف��ا إداريًّا عامًّ
وس��يتوىل أحم��د الح��داد األرشاف 
اإلداري ع��ىل فرق القاع��دة، إضافة 
إىل تعي��ني عبدالله حادة مس��اعًدا 
إداريًّا وفنيًّا لف��رق املايكرو والرباعم 

واألشبال.

اس��تعاد السائق رييك س��ميث صدارة 
بطول��ة العامل NHRA للس��يارات فئة 
بروم��ود لفري��ق “بحري��ن ون” بع��د 
تحقيقه لق��ب الجولة الس��ابعة والتي 
أقيمت يف مدينة نورويك التابعة لوالية 
أوهاي��و األمريكي��ة، ليق��ود فريق��ه إىل 
تحقيق رابع ألقابه من أصل 5 نهائيات 

خاضها الفريق هذا املوسم.
وتف��وق ري��يك س��ميث عىل منافس��ه 
جريمي راي يف الس��باق النه��ايئ بعدما 

تخطاه يف 5.804 ثانية وبرسعة 208.01 
ميل/الس��اعة، ليحق��ق 3 ألقاب��ه هذا 

املوسم.
وتصدر س��ميث الرتتيب العام للبطولة 
مبجموع 539 نقطة، فيا حل الس��ائق 
خال��د البلويش خامس��اً مبجم��وع 377 
نقط��ة، والس��ائق س��تيفي جاكس��ون 

مبجموع 336 نقطة يف املركز الثامن.
ويشارك فريق “بحرين ون” هذا املوسم 
بأربعة متس��ابقني وهم رييك س��ميث 

بطل العامل لفئ��ة برومود لعام 2015م، 
وخالد البلويش بطل العام لفئة الربومود 
لعام 2011م، وستيفي جاكسون الحائز 
عىل عدة بطوالت عىل املستوى العاملي، 
وجيف��ري باركر بطل الع��ام لفئة توب 

سبورت مان لعام 2015م.
ويتنافس س��ائقي فري��ق “بحرين ون” 
مع عدد كبري من أمهر الس��ائقني حول 
الع��امل يف منافس��ات البطولة التي تقام 
جمي��ع جوالته��ا يف الوالي��ات املتحدة 

األمريكية، حيث س��يتأهل 36 سائقاً إىل 
املراح��ل املتقدمة والتي س��يتم خاللها 
اختيار 16 س��ائقاً منهم يتنافسون عىل 
لق��ب بطول��ة العامل التي س��تكون من 

نصيب سائق واحد يف الجولة األخرية.
ومتتل��ك بطولة العامل NHRA ش��عبية 
جارف��ة يف الواليات املتح��دة األمريكية، 
حي��ث تس��تقطب مئ��ات اآلالف م��ن 
املش��جعني س��نوياً إىل حلبات السباق 

لالستمتاع مبنافسات السيارات.

“مدينة عيسى” يشكل األجهزة اإلدارية والفنية للسلة

“بحرين ون” يستعيد صدارة بطولة “NHRA” للسيارات

البالد سبورت

البالد سبورت

العكبري متوسًطا األجهزة اإلدارية والفنية

عبداهلل أحمد يجري عملية 
جراحية

أجرى نائب رئيس جهاز كرة السلة بنادي البحرين ومدير 
الفريق األول عبدالله أحمد عملية جراحية بسيطة مبجمع 
السلانية الطبي، وقد تكللت بالنجاح وهو يرقد حاليًّا يف 
الطابق السادس جناح 65 غرفة رقم 15، متنياتنا لإلداري 
بالصحة والسالمة والعودة إىل املالعب يف املوسم القادم 

ليواصل عمله اإلداري املميز يف ناديه البحرين.

عبداهلل أحمد بعد العملية
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وق��ع االتح��اد البحرين��ي لكرة 
رعاي��ة حكام  اتفاقي��ة  الس��لة 
ش��وت  رشك��ة  م��ع  االتح��اد 
للمالب��س الرياضي��ة وذل��ك يف 
اط��ار اس��رتاتيجية االتحاد نحو 
البحرين حيث  االرتقاء بالحكام 
وقع االتفاقية من جانب االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الس��لة نائب 
رئيس االتحاد نارص القصري ومن 

للمالبس  ش��وت  جانب رشك��ة 
الرياضية املدير العام خالد أمني.
رئيس  اع��رب  املناس��بة  وبهذه 
لجنة الحكام باالتحاد البحريني 
لكرة الس��لة ط��ارق العريب عن 
ش��كره وتقدي��ره لدعم س��مو 
الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
الذي  االمر  البحريني��ني  للحكام 
س��اهم يف تحقيقه��م لحض��ور 

متمي��ز ع��ىل املس��توى املحيل 
والخارجي مش��ريا اىل أن االتحاد 
م��اض يف سياس��ته التطويري��ة 
ع��ىل جميع الجوان��ب خصوصا 
لجنة الحكام، الفتا إىل أن توقيع 
رعاية مالب��س الحكام يأيت إميانا 
من االتح��اد بالدور الكبري الذي 
يلعبه قضاة املالعب يف تس��يري 
كافة  تقديم  وأهمية  املسابقات 

أش��كال الدعم لهم باإلضافة اىل 
توفري اطم متمي��زة للحكام من 
التجارية، كا  العالم��ات  أفضل 
اع��رب الع��ريب عن ش��كره اىل 
رشكة ش��وت للمالبس الرياضية 
ع��ىل التعاون املثم��ر متمنيا أن 
تكل��ل هذه الرشاك��ة بنجاحات 

متواصلة للمواسم املقبلة.
ومن جانب��ه اع��رب خالد أمني 

عن فخر رشكة ش��وت واعتزازها 
بالتعاون م��ع االتحاد البحريني 
لك��رة الس��لة ودعم االنش��طة 
والربام��ج التي يقيمه��ا االتحاد 
برئاس��ة سمو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة مؤك��دا الرعاية 
تتوافق مع اسرتاتيجية الرشكة يف 
دعم ورعاية االنش��طة الرياضية 

يف اململكة.

جانب من توقيع االتفاقية بين اتحاد كرة السلة وشركة شوت

اتحاد السلة يوقع اتفاقية رعاية الحكام مع “شوت”
اتحاد السلة        المركز اإلعالمي

حكام كرة السلة بالمالبس الجديدة
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ال��م��ون��دي��ال أه������داف ق��ات��ل��ة ف���ي   9
وكاالت: س��اهم الالع��ب ن��ارص 
الشاذيل بإهداء بطاقة الدور الربع 
النه��ايئ ملنتخ��ب ب��الده بلجيكا، 
بتس��جيله هدف الفوز القاتل يف 
مرمى املنتخ��ب الياباين يف الدور 
ال�16 من بطولة كأس العامل بكرة 

القدم املقامة يف روسيا.
شهد كأس العامل بنسخته الروسية 
تس��جيل 9 أه��داف يف الوق��ت 
القات��ل، يف الوق��ت الذي ش��هد 
فيه موندي��ال الربازيل تس��جيل 
4 أهداف فقط يف ه��ذا الوقت، 
بحسب صحيفة “اس” اإلسبانية.

التي  القاتلة  األه��داف  وتوزعت 
جاءت بعد الدقيقة 90 كالتايل:

يف دور املجموعات، فاز املنتخب 
اإليراين عىل نظريه املغريب بهدف 
دون رد، وس��جل املغ��ريب عزيز 
بوحدوز خطأ يف مرماه يف الدقيقة 

املحتسب  الوقت  من  الخامس��ة 
بدل الضائع.

يف دور املجموعات، سجل هاري 
كني هدف الف��وز 1-2 للمنتخب 
اإلنجليزي يف شباك نظريه التونيس 
يف الدقيق��ة األوىل م��ن الوق��ت 

املحتسب بدل الضائع.
يف دور املجموعات، سجل فيليب 
التق��دم األول  كوتيني��و ه��دف 
للمنتخ��ب الربازي��ي يف ش��باك 
نظ��ريه الكوس��تارييك يف الدقيقة 
األوىل من الوقت املحتسب بدل 
الضائ��ع، قب��ل أن يضي��ف نيامر 

الهدف الثاين للربازيل.
س��جل  املجموع��ات،  دور  يف 
شريدان شاكريي هدف الفوز 2-1 
للمنتخب الس��ويرسي يف ش��باك 

نظريه الرصيب يف الدقيقة 90.
يف دور املجموعات ، س��جل توين 

كروس ه��دف الف��وز للمنتخب 
األملاين يف ش��باك نظريه السويدي 
يف الدقيقة الخامس��ة من الوقت 

املحتسب بدل الضائع، يف املباراة 
التي انتهت بهدفني لهدف.

يف دور املجموعات، س��جل سامل 

الدورسي الهدف الثاين للمنتخب 
السعودي يف شباك نظريه املرصي 
يف الدقيقة الخامس��ة من الوقت 

املحتسب بدل الضائع.
س��جل  املجموع��ات،  دور  يف 
إيفان برييس��يتش ه��دف الفوز 
للمنتخ��ب الك��روايت يف ش��باك 
نظريه األيسلندي يف الدقيقة 90، 
يف املب��اراة التي انته��ت بنتيجة 

هدفني لهدف.
يف دور املجموعات، س��جل كيم 
يونج جون هدف التقدم لكوريا 
الجنوبي��ة 1 / صفر أم��ام أملانيا 
يف الدقيق��ة الثالثة م��ن الوقت 
املحتسب بدل الضائع، ثم أضاف 
زميله س��ون ىهيونج مني الهدف 

الثاين يف الدقيقة السادسة.
يف دور الس��تة عرش، سجل نارص 
الش��اذيل ه��دف الف��وز الثالث 
للمنتخ��ب البلجي��يك عىل نظريه 
الياب��اين يف الدقيق��ة الرابعة من 

الوقت املحتسب بدل الضائع.

إع��الم  وس��ائل  ذك��رت  وكاالت: 
أملاني��ة، الثالثاء، أن م��درب منتخب 
“املانش��افت”، يواخي��م ل��وف، قرر 
البق��اء يف منصب��ه، ع��ىل الرغ��م من 
خ��روج “املاكينات” م��ن الدور األول 

ملونديال روسيا 2018.
ون��رشت صحيف��ة “بيل��د” واس��عة 
االنتش��ار: “يوغي )االسم الذي يعرف 

به لوف( سيستمر!”.
وأضاف��ت أن ل��وف “فكر مبس��تقبله 
خ��الل 5 أي��ام بع��د الخ��روج املبكر 
م��ن كأس الع��امل”، وأن��ه “اتخذ اآلن 
قراره: لوف س��يبقى مدربا للمنتخب 
الوطني”، املهمة التي يتوالها منذ عام 

.2006
وخرج��ت أملانيا بش��كل مفاجئ من 
ال��دور األول ملوندي��ال روس��يا، بعد 

خس��ارتها املباراة األوىل يف املجموعة 
السادس��ة أم��ام املكس��يك صفر1-، 
وفوزها بش��ق النفس يف الوقت بدل 
الضائع عىل الس��ويد 1-2، وخسارتها 
يف الجول��ة الثالثة األخ��رية أمام كوريا 

الجنوبية صفر2-.
يذكر أن لوف قاد املنتخب األملاين منذ 

توليه منصبه، إىل الدور نصف النهايئ 
ع��ىل األقل يف كل بطولة ش��ارك فيها، 
وقام االتحاد املح��ي يف مايو املايض، 
بتمديد عقده حتى نهائيات مونديال 

قطر العام 2022.
بتحمل��ه مس��ؤولية  امل��درب  وأق��ر 
الخ��روج املبكر من املونديال الرويس، 
مؤكدا بعد ع��ودة املنتخب إىل بالده 
يف 28 يوني��و، بأن��ه يحتاج إىل “بعض 
الوق��ت لهضم كل ما حدث”، قبل أن 

يتخذ القرار بشأن مستقبله.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنس��ية عن 
لوف قوله: “الفريق مل يظهر ما يقدر 
عىل القيام به يف ظ��رف طبيعي وأنا، 
وانه  املس��ؤولية”،  أتحم��ل  كمدرب، 
سيس��أل نفس��ه “ملاذا مل نتمكن من 

النجاح”.

وكاالت: كش��ف لويس س��واريز، نجم 
هجوم منتخب أوروجواي لكرة القدم، 
أنه تح��دث م��ع األرجنتين��ي ليونيل 
مييس، زميل��ه يف برش��لونة، ليقدم له 
املس��اندة بع��د خروجه م��ع منتخب 
بالده من منافسات بطولة كاس العامل 

2018 بروسيا.
وق��ال مهاج��م منتخ��ب أوروج��واي 
الذي يس��تعد ملواجهة فرنس��ا يف دور 
الثامنية للمونديال يوم الجمعة املقبل: 
“بالطب��ع تحدثت معه، ولكن ما قلناه 

سيبقى أمر خاص بنا”.
وأض��اف قائال خالل املؤمت��ر الصحفي 
ال��ذي عقده أمس الثالثاء يف معس��كر 
منتخ��ب أوروج��واي مبدين��ة نيجني 
نوفج��ورود الروس��ية: “م��ن جانب��ي 
قدمت ل��ه املس��اندة ألن��ه صديقي، 
وهو قدم يل التهنئة عىل اس��تمراري يف 

املنافسة”.
وداف��ع س��واريز عن مي��يس، الذي مل 
يتألق يف املوندي��ال ومل يفلح يف قيادة 
األرجنتني لإلفالت م��ن الخروج املبكر 
من البطول��ة، حيث ق��ال: “األمر هنا 
يعتمد عىل الجامعية وليس عىل العب 
واحد فقط، فمييس ال يلعب مبفرده يف 

األرجنتني”.
وسقطت األرجنتني 3-4 أمام فرنسا يف 
دور الستة عرش، قبل ساعات قليلة من 
تغلب أوروجواي 1-2 عىل الربتغال يف 
نف��س الدور ومن ث��م تأهلها إىل دور 

الثامنية.
وتح��دث س��واريز أيًض��ا ع��ن زميله 
الس��ابق يف برش��لونة، النجم الربازيي 
ني��امر دا س��يلفا، وع��ن االنتق��ادات 
الت��ي يتلقاها األخري، واس��تطرد قائاًل: 
“الع��امل أجمع يعرف ق��در نيامر، إنه 
مثري لإلعجاب ورائ��ع، أما فيام يتعلق 
باملخالفات فهناك الح��كام للفصل يف 
هذا األمر، س��وف ينتقدونه دامئا لهذا 

السبب أو لغريه”.
شاهد أيًضا: لحظات املونديال.. نجوم 
جي��ل 90 يكش��فون أرسار أس��طورة 

الجرنال الخالدة.

سواريز: ميسي ال يلعب بمفردهلوف باٍق مع “المانشافت”

هدف ناصر الشاذلي القاتل في مرمى اليابان

مارادون��ا لنيم��ار: إم��ا نبك��ي أو نضح��ك
األرجنت��ني  أس��طورة  أش��اد  وكاالت: 
باملس��توى  مارادونا  أرمان��دو  دييجو 
ال��ذي أظه��ره املنتخ��ب الربازيي يف 
املب��اراة الت��ي ف��از فيه��ا أمس عىل 
املكس��يك، يف دور الستة عرش لبطولة 
منتخ��ب  أن  مؤك��ًدا  الع��امل،  كأس 
السامبا، مرش��ح للفوز باللقب تحت 

قيادة مدربه تيتي.
وقال مارادونا “استمتعت ألنني رأيت 
فريق��ا برازيليا صلبا للغاية، يف طريقه 
نحو اللقب، يروق يل تيتي، املكس��يك 
حاولت تحقيق الفوز كام فعلت أمام 

أملانيا”.
وأض��اف مارادون��ا خالل ظه��وره يف 

برنام��ج “من يد رق��م 10” الذي تبثه 
قناة تيليس��ور يف فنزويال “ولكن، ماذا 
يح��دث؟ العب��و الوس��ط الربازيليون 
والالعب��ون األربع��ة يف الدف��اع ه��م 
وحوش، يلتحمون ويركضون وميررون، 

الجميع يشارك يف اللعب”.
وف��ازت الربازيل 0-2 عىل املكس��يك، 
بفضل تأل��ق النجم نيامر دا س��يلفا، 
ال��ذي س��جل اله��دف األول، وصنع 

الهدف الثاين.
ولكن اش��تهر نيامر يف هذه النس��خة 
من املونديال بردود فعله املبالغ فيها، 
وإدعاء الشعور باألمل، بعد كل مخالفة 
تحتسب له، وهو ما أشار له مارادونا 

يف حديثه.
وأض��اف مارادون��ا “يج��ب أن نقول 
لنيامر: إما أن تجعلنا نبيك أو نضحك؛ 
وذل��ك ألنه عندم��ا دهس��ه الالعب 
املكس��ييك كان ه��ذا يدع��و للبكاء، 
ولكن بعد رؤيت��ه يركض بعدها، كان 
ذلك مضحًكا، كيف يكون هذا األمر؟ 
إما أن يحصل الالعب املكس��ييك عىل 
بطاقة صفراء، أو هو محض إدعاء من 

جانب نيامر”.
وع��اد مارادون��ا مجددا لإلش��ارة إىل 
س��قوط األرجنتني أمام فرنسا يف دور 
الس��تة عرش للمونديال بنتيجة 3-4، 
وهي الهزمية التي ال تزال تؤمل أسطورة 

الكرة العاملية السابق.
وتاب��ع مارادونا قائال “ي��ا ليت الرب 
الق��وة م��ن أج��ل العودة  مينحن��ي 
الس��نوات والحي��اة مت��ر  للملع��ب، 
بالنس��بة للجميع، وأنا أصبحت يف ال� 
57 عام��ا، أرى منتخب بالدي يتعرض 
للطمة م��ن جانب فريق ال أعتقد أنه 
أحد أفضل الف��رق يف البطولة، حزين 
ألنن��ي أرى كل ما بنيناه مبجهود كبري، 

يتم تدمريه بسهولة كبرية”.
وردا عىل س��ؤال عام إذا كان س��يقبل 
م��د يد العون ملنتخب بالده إذا طلب 
من��ه ذلك، أجاب مارادونا قائال “نعم، 

وسأقوم بذلك مجانا”. مارادونا

 سيرجيو راموس )اسبانيا(: 
“الحقيقة هي اننا فقدنا القوة، ورغم ان الكثيرين اعتقدوا انه 

بإمكاننا فعل المزيد، اال اننا لم نعرف كيف نفعل المزيد”. 

كاسبر شمايكل )الدنمارك(:
 “من الصعب تقبل ما حدث.. افقد الكلمات.. 

شكرًا للجميع”. 

توبي الديرفيرلد )بلجيكا(:
 “إلى ربع النهائي.. الجماعية والقوة 

الذهنية”. 

فيليبي لويس )البرازيل(:
 “المتبقي 3 مباريات نهائية”.

سواريزلوف
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وكاالت: خ��اض منتخ��ب أوروج��واي، أمس الثالثاء، حص��ة تدريبية 
جديدة، غاب عنها مرة أخرى، املهاجم إدينس��ون كافاين، الذي يعاين 
م��ن إصابة يف ربلة الس��اق اليمنى، مام يثري الش��كوك حول إمكانية 
لحاقه مبباراة منتخب بالده أمام فرنس��ا يف دور الثامنية لبطولة كأس 

العامل 2018.
وأظه��رت الفحوص��ات التي أجري��ت لكافاين أمس اإلثن��ن، إصابته 
بتمزق يف ربلة الس��اق، وذلك خالل مباراة أوروجواي أمام الربتغال، 

يف دور الستة عرش يوم السبت املايض.
وميتل��ك كافاين حظوظا قليلة يف اللحاق مبب��اراة يوم الجمعة املقبل، 

أمام الديوك، يف مدينة نيجني نوفجورود.
وس��يكون غي��اب كافاين، الذي س��جل هدفن يف مرم��ى الربتغال يف 
املباراة املاضية ليطيح ببطل أوروبا، من دور الستة عرش للمونديال، 

عن مباراة فرنسا مبثابة رضبة قوية ألوروجواي.

وكاالت: س��يرتك آدم ناوالكا، م��درب منتخب بولندا، منصبه يف نهاية 

يوليو الجاري، بعدما خرج فريقه من الدور األول يف كأس العامل.وقال 

رئيس االتحاد البولندي زبيجنيف بونياك، خالل مؤمتر صحايف مشرتك 

مع ناوالكا “لقد قررنا اس��تمرار آدم ناوالكا كمدرب ملنتخب بولندا، 

حتى 30 يوليو الجاري، وبعد ذلك سنبحث عن مدرب جديد”.

وأضاف رئيس االتحاد، أن عقد ناوالكا كان س��ينتهي بعد كأس العامل 

يف كافة األحوال، وأنه تم االتفاق بن الطرفن عىل عدم التمديد.

وقال ناوالكا “بكل تأكيد أتحمل مس��ؤولية عدم الوصول إىل مستوى 

التوقعات، مل نحقق خططنا أو طموحنا أو توقعات املش��جعن، هذا 

محبط وأنا أتحمل املسؤولية كاملة”.

وخ��رت بولندا، أول مباراتن يف دور املجموعات، بينام حققت فوزًا 

معنويًّا عىل اليابان يف ختام منافسات الدور األول باملونديال.

وكاالت: لج��أ االتحاد الدمناريك لكرة القدم إىل الرشطة، بعد أن تلقى 
مهاج��م منتخب الدمن��ارك، نيكوالي يورغنس��ن، تهدي��دات بالقتل 
بس��بب إهداره ركلة ترجيح أمام كرواتيا، مام أدى إىل خروج منتخبه 

من كأس العامل.
وتسبب إهدار يورغنسن لركلة ترجيح يوم األحد يف خروج الدمنارك، 

بعد التعادل 1-1 يف استاد نيجني نوفغورود يف روسيا.
وق��ال االتحاد الدمن��اريك يف تغريدة عىل توي��رت: “توقفوا. يجب عىل 
مجتمعنا أال يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل س��واء لنجوم كأس العامل 
أو للساسة أو لآلخرين”. وأضاف: “هذه واقعة غري مقبولة متاما. لقد 
أبلغنا الرشطة بالقضية إليقاف ه��ذا الجنون”، وفق ما ذكرت وكالة 
روي��رتز. وأهدر 3 العبن من الدمنارك ركالت الرتجيح لتتفوق كرواتيا 
2-3، لكن يورغنسن كان آخر من أهدر، لذا تلقى تهديدات وتعرض 
أيضا إلساءة عىل حساباته يف مواقع التواصل االجتامعي، لكنه حظي 

أيضا بدعم كبري من مجموعة من املشجعن.

القتل لمهاجم الدانماركإقالة مدرب بولنداكافاني يواصل الغياب

سر نجاح أوروجواي “فلسفة تاباريز”
وكاالت: تأيت النتائج يف مقدمة أولويات 
معظم املدربن يف عامل كرة القدم، إال 
أنها ليست كل يشء بالنسبة للمدرب 
الكبري أوس��كار تاباري��ز املدير الفني 
ملنتخب أوروجواي، أكرب املدربن سنا 
يف بطول��ة كأس الع��امل 2018 املقامة 

حاليا بروسيا.
ويأم��ل تاباري��ز يف قي��ادة فريقه إىل 
املربع الذهبي يف املونديال الحايل من 
خالل التغل��ب عىل املنتخب الفرنيس 
يف دور الثامنية للبطولة، يوم الجمعة 

املقبل.
ويش��تهر تاباريز بلقب “املايس��رتو” 
أو “املعل��م”، كام ترتكز تعليامته دامئا 

حول اإلخالص واالنضباط والتواضع.
ويدي��ن منتخب أوروج��واي بالفضل 
الثامني��ة  ل��دور  تأهل��ه  يف  الكب��ري 
 71 تاباري��ز  إىل  الح��ايل  باملوندي��ال 
عاما الذي تعود تس��ميته باملايس��رتو 
أو “املعل��م” لعمله الس��ابق كمعلم 
مدريس خالل مس��ريته كالعب إضافة 
لكونه رجل حكيم ومحنك يف تدريب 

كرة القدم.
وم��ع حديث��ه بب��طء وأيض��ا حركته 
البطيئة حاليا متكئا عىل عصا بس��بب 
بعض املش��اكل يف األعصاب وحديثه 
عن كرة القدم وغريه��ا، يبدو تاباريز 
مث��ل الفيلس��وف خورخ��ي لوي��س 
بورجيس أكرث منه مدربا لكرة القدم.

إنه يحل��ل مجريات املونديال الرويس 
بلغة تب��دو وكأنها من م��كان وزمان 
آخ��ر، وتتخطى ك��رة الق��دم، وكأس 

العامل  ومجرد النتائج.
وبع��د ف��وز فريق��ه ع��ىل املنتخب 
املرصي 0-1 يف أوىل مبارياته بالبطولة 
الحالي��ة، ق��ال تاباري��ز: “كام يحدث 
دامئ��ا يف تاريخ كرة الق��دم، إحصائية 
أخرى تسقط”، يف إشارة إىل أنها املرة 
األوىل من��ذ 1970 التي يس��تهل فيها 
منتخب أوروجواي مس��ريته يف إحدى 

بطوالت كأس العامل بالفوز.
وفي��ام يتعامل الالعب��ون مع الضغط 
والقل��ق يف األداء وقت الحاجة، يظل 

تاباريز هادئا.

وعندما أخفق مهاجمه لويس سواريز 
يف هز الش��باك أكرث من مرة يف مباراة 
الفري��ق أمام املنتخب املرصي، أش��ار 
تاباري��ز إىل بعض الالعب��ن العظامء 

اآلخرين مث��ل ليونيل مي��يس وبيليه 
ودييجو مارادونا الذين عانوا من أيام 
ش��هدت بعض الفشل رغم أمجادهم 

املعروفة.

وبعد التغل��ب عىل املنتخب الربتغايل 
يف ال��دور الث��اين )دور الس��تة عرش( 
باملوندي��ال الح��ايل، تح��دث تاباريز 
عن كرة الق��دم يف أوروجواي وبعض 

القيم مثل اإلخالص واالنضباط وأيضا 
التواضع.

ويعتق��د تاباري��ز أن االنضب��اط ينبع 
من الداخل. ووص��ف تاباريز حديث 
دييج��و جودي��ن قائ��د الفري��ق إىل 
الالعبن قب��ل املباراة أم��ام الربتغال، 
عندما قال نلعب من أجل األب واألم 
والش��قيق والصديق والج��ار. ولهذا، 
م��ن فضلكم يا رف��اق، ابذلوا قصارى 
جهدكم. ولهذا ، كان األداء هكذا عىل 

أرض امللعب.
وأضاف: “يجب أال تنظر إىل األش��ياء 
فقط من عدس��ة النتائ��ج واملباريات 
التي تنتهي بالفوز.. هناك أيضا مسألة 
اإلخالص وال��والء والتي متثل قيمة يف 

حد ذاتها ألنها أساس الرياضة”.
وتنب��ع ه��ذه العب��ارات م��ن الخربة 
الهائلة التي يتمت��ع بها تاباريز والتي 
صنعت مكانته الكبرية حاليا الس��يام 
وأنه الش��خص الذي ساهم يف التحول 
الكبري مبنتخب أوروج��واي منذ توىل 

تدريب الفريق يف 2006.

أوسكار تاباريز

كرواتيا تخشى الحر والرطوبة والجمهور
وكاالت: قال مدرب كرواتيا زالتكو 
داليتش، إن فريقه س��يواجه الحر 
والرطوبة والجمه��ور، حن يلعب 
أم��ام روس��يا صاحب��ة الضياف��ة، 
الس��بت املقب��ل، يف دور الثامنية 
داليت��ش  العامل.وانتق��ل  ب��كأس 
والعب��وه يوم اإلثنن إىل س��وتيش، 
البح��ر  س��احل  ع��ىل  الواقع��ة 
أن كان منتخ��ب  بع��د  األس��ود، 
كرواتيا يعس��كر بالقرب من سان 
بطرسربج، استعداد ملواجهة روسيا 

يف إستاد فيشت.
للصحافي��ن  داليت��ش  وأوض��ح 

وأمامنا خمس��ة  الي��وم  “وصلن��ا 
أيام للتأقلم مع درج��ات الحرارة 

ومعدل الرطوبة”.
وتابع “كانت درج��ات الحرارة يف 
معس��كرنا ترتاوح ما ب��ن 15 و8 
درجة مئوي��ة، وكان الطقس أكرث 
ب��رودة وله��ذا كان م��ن الصعب 
بالنس��بة لن��ا أن نلعب يف إس��تاد 
أم��ام  دون   - أون   - روس��توف 
أيس��لندا يف دور املجموعات وأن 
نلع��ب أمام الدمنارك عىل اس��تاد 
نيجن��ي نوفج��ورود يف درج��ات 

حرارة أعىل”.

وفازت كرواتيا يف جميع مبارياتها 
ب��دور  الرابع��ة  املجموع��ة  يف 
الفريق أخفق  املجموعات، لك��ن 
يف تحقي��ق الف��وز ع��ىل الدمنارك 
وانتهت املب��اراة بالتعادل 1-1 يف 

الوقتن األصيل واإلضايف.
لكن املدرب أش��اد بال��روح التي 

أظهرها الالعبون يف املباراة.
وأش��ار “س��بق أن قلت إن جميع 
الف��رق الت��ي كان��ت تعتمد عىل 
العبن بعينهم، خرجوا من البطولة 
وتبق��ت الفرق الت��ي تعتمد عىل 

اللعب الجامعي”.

وأضاف داليتش )51 عاما( أنه مع 
جميع الالعب��ن يدركون أن أعداد 
مشجعي املنتخب الرويس ستفوق 
بكثري أعداد مش��جعي كرواتيا يف 

املباراة.
وقال “س��نواجه أصح��اب األرض 
وس��يكون 90 % أو 95 %، م��ن 
املش��جعن يف املدرجات يؤازرون 
الفري��ق املنافس وه��ذا لن يكون 
سهال، لكننا س��ركز عىل مشجعينا 
ونريد أن تستمر الفرحة يف كرواتيا 

ألطول فرتة ممكنة”.
وق��اد داليت��ش منتخ��ب كرواتيا 

للتأهل ل��كأس العامل بع��د الفوز 
عىل اليون��ان يف امللحق األورويب، 
بع��د فرتة وجيزة م��ن توىل مهمة 
التدري��ب يف أكتوب��ر 2017 لكنه 
يأم��ل يف مزي��د م��ن االحتفاالت 

السبت املقبل.
أن ه��ذا ه��و  وأكم��ل “أعتق��د 
جوهر كرة القدم أن متنح الفرحة 
للجمهور وللشعب. ال يشء ميكنه 
الن��اس ومينحهم هذا  أن يجم��ع 
الق��در م��ن الفرح��ة بق��در كرة 
القدم ولهذا س��نحاول أن نس��عد 

جمهورنا”. زالتكو داليتش

البرازيل ليست نيمار فقط
وكاالت: ق��ال الع��ب خط الوس��ط 
البلجي��ي، كيف��ن دي بروي��ن، إن 
انتص��ار منتخ��ب بالده ع��ىل نظريه 
الياباين، ل��ن يعني ش��يًئا إذ خرت 
بلجيكا أم��ام الربازي��ل، يف مباراتهام 
بدور الثامنية من بطولة كأس العامل.

وكان املنتخ��ب البلجي��ي، قد حول 
تأخ��ره بهدفن أمام نظريه الياباين إىل 
الفوز 2-3، يف املباراة التي جمعتهام 
أمس األول اإلثنن يف دور الستة عرش 

باملونديال.
البلجي��ي  املنتخ��ب  ويتطل��ع 
وجامهريه، إىل أن ميثل االنتصار املثري 
يف مباراة أمس، نقطة تحول وانطالقة 
نحو إنجازات أفضل ملا وصف بالجيل 

الذهبي للمنتخب البلجيي.
ولكن دي بروين رصح قائاًل “الوصول 
إىل دور الثامنية لن يعني شيئا، إذا مل 

ننجح يف الفوز عىل الربازيل.
وكان دي بروي��ن، نج��م مانشس��رت 
س��يتي اإلنجليزي، ق��د لعب دورًا يف 

هدف الفوز 2-3 الذي س��جله زميله 
نارص الش��اذيل يف الوقت القاتل من 

زمن اللقاء.
وق��ال دي بروي��ن “يف بطولة كهذه، 
س��تمر عليك دامئًا لحظ��ات عصيبة، 
ولكن ال يج��ب أن تستس��لم حينها 
وإمنا تستغل لحظات التألق من أجل 

هز الشباك”.
وأضاف “فعلنا ذلك... لدينا إمكانيات 
عالية كفريق، ولكن يفرتض أن نطور 

بعض الجوانب الدفاعية”.
وقبل عام��ن، كان املنتخب البلجيي 
قد وصل إىل دور الثامنية بكأس األمم 

األوروبية، لكنه خر أمام ويلز.
ويتوق��ع رصاًع��ا رشًس��ا يف املب��اراة 
املقررة يف كازان، يوم الجمعة املقبل 
بن املنتخ��ب الربازييل، األكرث تتويجا 
يف تاريخ املوندي��ال برصيد 5 ألقاب، 

ونظريه البلجيي.
وتاب��ع دي بروي��ن “إن كن��ت تريد 
التتوي��ج ببطول��ة، علي��ك أن تف��وز 

ع��ىل كل منافس تواجه��ه. املنتخب 
الربازييل واحد من املرشحن للتتويج، 
ولكن علين��ا الرتكيز ع��ىل ما نقدمه 

نحن وأن نؤدي عملنا”.
وأضاف أن املنتخ��ب الربازييل ليس 
نيامر فقط، منوًه��ا “بالطبع ينصب 
تركي��ز الجميع علي��ه، ولكن الفريق 
الربازييل أكرب من مجرد العب، أعرف 
ق��درات العبي الربازيل حيث زاملت 

عددا منهم يف مانشسرت سيتي”.
من جانبه، قال الش��اذيل، الذي شارك 
من مقع��د الب��دالء يف الدقيقة 65، 
إن الف��وز “كان مه��ام للغاية لتعزيز 
الثقة”، وأن��ه ألقى الضوء عىل القوة 

الذهنية لالعبي املنتخب.
وأضاف الش��اذيل “العودة يف مباراة 
كه��ذه متثل أم��رًا رائًع��ا، فقد كانت 
مب��اراة صعبة للجميع. واس��تعرضنا 
ش��خصية هائلة يف طريقن��ا إىل دور 

دي بروين خالل مباراة اليابانالثامنية”.
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المقاهي تتحول
 لمالعب مونديالية

سر العودة

وكاالت: ليس مونديال روس��يا مثل 
غريه بالنس��بة للمرصيني هذه املرة 
إذ إن منتخبهم الوطني شارك للمرة 

األوىل منذ العام 1990.
زاد اإلقبال يف الفرتة األخرية عىل رشاء 
أو تأجري املقاهي باعتباره املرشوع 
األكرث ربحاً يف مرص، بسبب مشاركة 
املنتخ��ب امل��رصي يف بطولة كأس 
العامل يف روس��يا، وبس��بب نجومية 
محمد صالح الع��ب نادي ليفربول 
املقاه��ي  أصبح��ت  اإلنجلي��زي. 
خالل ش��هر رمضان مبثابة املالعب 
التي تِف��د إليها الجامه��ري ملتابعة 
اس��تعدادات املنتخب��ات العاملي��ة 
ونهائيات الدوريات القارية، وصوالً 

ملباريات “الفراعنة” يف املونديال.
بالفعل، بدأت مباريات كأس العامل 
يف مرص مبكراً عرب متابعة املباريات 
الودي��ة ب��ني املنتخبات املش��اركة، 
ومعها بدأت اس��تعدادات املقاهي 
يف تجديد األث��اث ورشاء املزيد من 
الكرايس وشاشات العرض العمالقة، 
لجذب  املقاه��ي  ب��ني  والتناف��س 
الجامهري الت��ي يف معظمها ال تجد 

س��وى املقاهي متنفس��اً ملشاهدة 
املباري��ات ج��راء الغ��الء الفاحش 
وعدم القدرة عىل االشرتك يف قنوات 
بث املباريات. فالزحام املتزايد عىل 
املقاهي واالستعدادات الكبرية التي 
يقوم بها أصحاب املقاهي من رشاء 
ع��رشات م��ن الك��رايس وتزويدها 
بشاشات عرض كبرية تغطي املكان 
وتزيينه��ا باألنوار، فض��اًل عن تزايد 
اإلقب��ال بش��كل كب��ري ع��ىل تأجري 
املقاهي أو رشائها واعتبار املوس��م 
الكروي فرص��ة الفتتاحها والرتويج 

لها.
وتختل��ف املقاه��ي يف م��رص من 
مس��توى إىل آخ��ر، كام يق��ول أبو 
أحمد، وهو صاح��ب مقهى بلدي 
أن  يتاب��ع  املهندس��ني.  ح��ي  يف 
هن��اك “الكافيهات” ذات األس��عار 
املرتفع��ة، التي تبدأ من 100 جنيه 
)5.6 دوالرات أمريكي��ة( للف��رد يف 
“املينيموم ش��ارج” ال��ذي يتيح له 
مش��اهدة املب��اراة م��ع مرشوب، 
وتص��ل إىل 500 جني��ه ملش��اهدة 
جمي��ع مباري��ات يوم مح��دد مع 

الحج��ز  طري��ق  ع��ن  م��رشوب، 
املسبق. وهناك مستويات أقل تبدأ 
من خمس��ني جنيهاً للف��رد. أما يف 
مناطق مثل وس��ط البلد وحي شربا 
واملناطق التي يس��كنها متوس��طو 
الدخ��ل فبعرشين جنيه��اً للمباراة 
الواح��دة، عرشة ملش��اهدة املباراة 
وع��رشة للم��رشوب الواح��د، وإذا 
زادت املرشوبات أو قدمت الشيشة 

يدفع حساب الزيادات عىل حدة.
يعمل إبراهيم )20 عاماً( يف مقهى 
ش��عبي مبنطق��ة ب��والق الدكرور. 
يق��ول إن صاح��ب املقه��ى يجمع 
الك��رايس بعي��داً، وم��ن يرغب يف 
كرس��ياً  يحجز  املب��اراة  مش��اهدة 
بخمسة جنيهات من دون مرشوب، 
وبعد ذلك يحاس��ب الجمهور عىل 
املرشوب��ات خصوص��اً أن معظ��م 
مرت��ادي املقه��ي من أه��ل الحي، 
ويشهد إقباالً كبرياً منذ فرتة ملتابعة 
البطوالت األوروبية، ودوري أبطال 

أوروبا.
ويق��ول أحد أصح��اب املقاهي يف 
مي��دان الجي��زة إن األم��ر يختلف 

من مقهى إىل آخ��ر: “أكتفي فقط 
بتحصي��ل قيم��ة امل��رشوب، أم��ا 
املش��اهدة فمجاني��ة ألحافظ عىل 
رواد املقهى. بالرغم من أن االشرتاك 
يكلفني أكرث من أربعة آالف جنيه، 
لكن أعط��ي الفرصة لغري القادرين 
ومتابع��ة  باملش��اهدة  لالس��تمتاع 
املنتخب املرصي، ويساعدين يف ذلك 
أن زبائن املقهى يتغريون بحس��ب 
متف��رج،  ل200  ويتس��ع  الوق��ت 

واملرشوبات وحدها كفيلة بتحقيق 
ما نتمناه من ربح”.

ويف معظ��م املقاهي خصص ركن 
للس��يدات ملتابع��ة املباريات مع 
شاش��ات ع��رض كب��رية وك��رايس 
خاص��ة، الس��يام أن الكث��ري م��ن 
الس��يدات يفضل��ن الجل��وس يف 
املقاهي وتدخني الشيشة. انتقلت 
فوبي��ا كأس العامل إىل الس��يدات، 
متزايد  اهت��امم  هن��اك  وأصب��ح 

م��ن امل��رأة برياضة ك��رة القدم. 
تقول إحداه��ن إن كل املرصيات 
منش��غالت بالرغم م��ن الظروف 
مبنتخ��ب م��رص، ومحم��د صالح 
أعط��ى طعاًم لك��رة الق��دم ألنه 
مل يع��د مس��تحياًل أن يخ��رج من 
مرص العب��ون عاملي��ون، ومعظم 
النساء بعد تجربة صالح الناجحة 
يش��جعن أبناءهن عىل لعب كرة 

القدم والتمثل به.

وكاالت: قال م��درب بلجيكا وبرتو 
مارتيني��ز إن فريقه اجت��از اختبارا 
صعًبا أمام اليابان لقوة ش��خصيته، 
ب��أداء ع��رب في��ه ع��ن روح قتالية 
حقيقية تب��رش بالخري قبل مواجهة 

الربازيل يف دور الثامنية.
وكان منتخ��ب بلجيكا حقق الفوز 
ع��ىل اليابان، بنتيج��ة 2-3 بعد أن 

كان متأخرًا بهدفني دون مقابل.
وق��ال املدرب اإلس��باين الذي توىل 
املهم��ة عق��ب خ��روج املنتخ��ب 
البلجييك بتشكيلة مليئة باملواهب 
أم��ام ويل��ز م��ن دور الثامنية يف 
كأس  “يف   2016 أوروب��ا  بطول��ة 
الع��امل ترغب يف أن تك��ون مثاليا.. 

لكن األمر يتعلق بالتأهل وتحقيق 
الفوز”.

وأض��اف مارتيني��ز بعد أن س��جل 
البديل نارص الش��اذيل هدف الفوز 
يف الدقيق��ة الرابع��ة م��ن الوقت 
املحتس��ب ب��دل الضائ��ع ليحطم 
قل��وب املش��جعني اليابانيني الذي 
س��جل فريقه��م هدف��ني يف بداية 
الش��وط الثاين “الرس يف الشخصية 
والرتكيز والرغبة وعدم االستس��الم 

من هذه املجموعة من الالعبني”.
لش��خصية  اختب��ارا  “كان  وتاب��ع 
الفري��ق وميكنك��م رؤي��ة رد فعل 
لنف��وز  ش��اركوا  عندم��ا  الب��دالء 
باملباراة. ه��ذا يرشح كل يشء عن 

هذه املجموعة من الالعبني”.
وأك��د مارتينيز “ال يوجد س��لبيات 
أم��ام الياب��ان، األم��ر يتعلق فقط 
املنتخب  بالتأهل” مشيدا مبهارات 

الياباين وخططه. 
وواصل”أش��عر بفخر شديد بهؤالء 

الالعبني. استمروا يف االميان مبنتخب 
بلجيكا”.

وبالنس��بة ملواجه��ة الربازيل، قال 
مارتيني��ز إن فريق��ه س��يتعلم من 
دروس مباراة روستوف التي بدأها 
بهيمنة تامة يف الش��وط األول قبل 

أن يتجه للهج��وم من أجل العودة 
للمباراة “وليس لدينا ما نخرسه”.

وأمام الربازيل، التي يعتقد مارتينيز 
أنه��ا أفضل فري��ق يف البطولة، لن 
يتوق��ع أح��د الكثري م��ن املنتخب 
البلجييك ويريد الالعبون االستمتاع 
به��ذه الفرص��ة ومحاول��ة تحقيق 

مفاجأة.
وق��ال القائ��د إيدي��ن ه��ازارد إن 
فريقه كان يرى ملحات من هزميته 
املذل��ة أمام ويلز قب��ل عامني حني 

كانت النتيجة 2-0.
وأض��اف “لك��ن رد الفع��ل اليوم 
كان مذه��ال. قد تكون هذه نوعية 
املباريات الت��ي كنا يف حاجة إليها. 

اآلن مواجهة الربازيل مثل الحلم”.
وجنى مارتينيز مث��ار تغيرياته التي 
أجراها يف الدقيق��ة 65 حني أرشك 
الش��اذيل بدال من دري��س مريتينز 
مانشس��رت  فياليني العب  ووض��ع 
يونايت��د طوي��ل القام��ة يف قلب 
الهج��وم بدال من يانيك كاراس��كو 

الجناح األيرس.
وثارت يف بعض األوقات تس��اؤالت 
حول ق��راره باراحة كل تش��كيلته 
األساس��ية تقريب��ا يف ف��وز ب��دون 
أهمية عىل إنجل��رتا، يوم الخميس 
املايض، بعدم��ا واجه العبو بلجيكا 
صعوب��ات يف العث��ور عىل بعضهم 

بعضا أمام دفاع اليابان املتكتل.

روبرتو مارتينيز

اليابان تودع بالدموع
وكاالت: انهمرت دموع مشجعي اليابان بعدما 

انهارت أحالم الوصول التاريخي إىل دور الثامنية 
لكأس العامل لكرة القدم بعد الهزمية بسبب هدف يف 

الوقت القاتل أمام بلجيكا االثنني.
وكانت اليابان قريبة من التأهل ألول مرة إىل دور 

الثامنية بعد التقدم 0-2، يف بداية الشوط الثاين 
من دور الستة عرش لكن بلجيكا انتفضت وفازت 

2-3 بفضل هدف يف الثواين األخرية من الوقت بدل 
الضائع.

وقالت الطالبة الجامعية ناو أوكادا البالغ عمرها 21 
عاما والتي بكت بشدة بعد صفارة النهاية “عندما 

تقدمنا يف النتيجة اعتقدت أننا سنحقق الفوز”.
وأضافت “هذا مؤمل ألن املباراة كانت جيدة حقا.. 

أريد من اليابان أن تواصل اللعب بقوة يف املرة 
املقبلة”.

ومل تحصل اليابان، صاحبة املركز 61 يف تصنيف 
االتحاد الدويل )الفيفا(، عىل فرصة كبرية لرتك بصمة 
يف البطولة لكنها حظيت بإعجاب املشجعني بسبب 

األداء بجدية وحامس يف دور املجموعات وأمام 
بلجيكا.

وقال كينييش أوكيجامي البالغ عمره 39 عاما “هذا 
فريق جيد يف التمرير والتسجيل والعمل الجامعي.. 

عند التعادل 2-2 اعتقدت أننا سنصل إىل ركالت 
الرتجيح”. وأصبحت بلجيكا أول منتخب يفوز مبباراة 
إقصائية يف كأس العامل بعد التأخر بهدفني منذ 1970 

وهو ما زاد من آالم وحرسة املشجعني.
وقال كينتا سايتو البالغ عمره 61 عاما والذي كان 

يعمل سابقا كمدرب لكرة القدم يف املدرسة “هذه 
نتيجة قاسية”.

يوشيدا: النصر كان في متناول يدنا
الفيف��ا: كانت إحدى أب��رز املواجهات التي 
انط��وت عليها مب��اراة بلجي��كا واليابان يف 
 FIFA 2018 ن نه��ايئ كأس العامل روس��يا مثمُ
تلك التي جمعت بني مايا يوش��يدا وروميلو 
لوكاكو. فقد سبق لهذين النجمني أن تواجها 
م��رارًا يف الدوري اإلنجلي��زي املمتاز، وأثبت 
كل منهام أنه ند فع��ي لآلخر. وبعد مباراة 
نارية فرط فيها محاربو الساموراي بتقدمهم 
بهدفني يف الش��وط الث��اين وتجرع��وا مرارة 
الهزمي��ة يف النهاية بنتيج��ة 2-3، تحدثنا مع 
العب قلب دف��اع املنتخب الياب��اين ونادي 

ساوثهامبتون عام جرى.
FIFA. وقال يوش��يدا يف ح��وار مع موق��ع

com “كان الن��رص يف متناول يدن��ا، ولكننا 
فرطنا به. لطامل��ا واجهنا صعوبة يف مواجهة 
الرضبات الثابتة، ولرمبا كان ذلك من أسباب 
ما ج��رى، ولكن أداءنا كان عموًما س��يًئا يف 
إمتام الهج��امت بعد أن س��جلنا الهدفني يف 

الشوط الثاين”.
ولكن ه��ل كان هدف بلجي��كا األول الذي 
دخل مرمى الحارس إيجي كاواش��يام بسبب 
خط��أ دفاعي؟ وه��ل أثر ذلك بش��كل كبري 
ع��ىل معنويات املنتخ��ب الياب��اين؟ يمُجيب 
يوشيدا عىل ذلك قائاًل “رمبا عانينا من بعض 
الضع��ف عىل املس��توى الذهني. لكن ليس 
لدي أدىن فكرة عام جرى، هل كان بس��بب 
الثقة املفرطة أم قل��ة الخربة يف بطولة بهذا 
املس��توى...كنا س��اذجني جًدا وهشني. كان 

يتوجب علينا أن نلعب بشكل أفضل”.
س��يبلغ قائ��د الخ��ط الدفاع��ي الرباعي يف 
املنتخ��ب الياب��اين الثالث��ني م��ن عم��ره يف 
أغس��طس املقبل. ومن الناحي��ة النظرية، ال 
يزال بوس��عه املش��اركة يف النس��خة املقبلة 
من كأس العامل FIFA، ولكن تفكريه يذهب 
إىل ما ه��و أبعد من ذلك: “قدمنا أداء جيًدا 
يف أمس��ية الي��وم، ولكن كام ه��و الحال يف 
بع��ض األحيان عند مواجهة منتخبات كبرية، 
ف��إن ذلك ق��د يك��ون كافًي��ا. يتوجب عىل 

اتح��اد كرة القدم الياب��اين والالعبني اآلن أن 
يفكروا بجدية حول تطوير املواهب الشابة 
للمس��تقبل. ومن الناحية البدنية، أعتقد أن 
بوس��عنا ردم الهوة بيننا وبني الفرق األقوى. 

ولكن تلك مشكلة كبرية”.
وختم يوش��يدا حديث��ه بتقييم عام ألداء 
منتخب��ه، وقدم الش��كر ملنظمي البطولة 
واملتطوعني “عن��د النظر إىل مباراة اليوم 
مبفردها، س��يقول املرء إن هناك العديد 
م��ن األمور التي يتوج��ب التعامل معها. 

ولكن عند دراسة أداء الفريق يف البطولة 
ك��ن مالحظة أنن��ا كنا قادرين  برمتها، ميمُ
ع��ىل التناف��س وتقديم أس��لوب كروي 
متع عىل هذا املستوى. أعتقد أننا أثرنا  ممُ
إعجاب مشجعينا، وكذلك بقية الجامهري 
يف أنح��اء الع��امل. أم��ا بالنس��بة لتنظيم 
البطولة، فأود يف هذا الس��ياق أن أتوجه 
بالش��كر للمتطوعني عىل ما كرس��وه من 
جهود. ش��كرًا لهم، لقد استمتعنا حًقا يف 

هذا الشهر”.

مايا يوشيدا
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وكاالت: مل يك��ن هناك مفر من 
تصدر ني��ار العناوين بعد فوز 
الربازيل 2 - 0 عىل املكس��يك يف 
دور الس��تة عرش ل��كأس العامل، 
لكن األبطال الحقيقيني املنسيني 
يف مش��اركتها الحالي��ة كانوا يف 
م��كان آخر.وتحظ��ى الربازي��ل 
بسجل دفاعي رائع تحت قيادة 
املدرب تيتي، إذ اهتزت ش��باكها 
6 م��رات فق��ط يف 25 مب��اراة 
واستمر األمر كذلك يف روسيا إذ 

استقبلت هدفا واحدا.
وكانت املواجهة ضد املكسيك يف 
دور الستة عرش درسا آخر مفيدا 
يف الدفاع من الثنايئ تياجو سيلفا 
ومريان��دا، ومبس��اعدة الظهريين 
فاجرن وفيليب��ي لويس، وبوجود 
حاي��ة أك��رب من خط الوس��ط 

بواسطة كاسيمريو.
وكان ميك��ن أن تس��قط العديد 
من الفرق تحت ضغط املكسيك 
الت��ي انطلق��ت يف الهج��وم يف 
أول 20 دقيق��ة، ك��ا فعلت يف 
فوزها الش��هري 1 - 0 عىل أملانيا، 
لكن الربازيل مصنوعة من مادة 

أقوى.
وم��ع كونه��ا أقوى وأك��ر ذكاء 
وأفض��ل م��ن الناحي��ة البدنية، 
منعت املكس��يك بس��هولة من 
ف��رص  إىل  س��يطرتها  تحوي��ل 

حقيقية.
الع��ب  ح��اول  م��رة  كل  ويف 
مكسييك الوصول إىل خط املرمى 
كان يتم إيقافه بتدخل يف الوقت 
املناسب ويف كل مرة حصل فيها 
ع��ىل فرصة تس��ديد جيدة كان 
هناك جس��د يف طريقه إليقاف 
الكرة، وكل متريرة عرضية قابلتها 

قدم أو رأس برازيلية.
وعندما وصلت الكرة إىل هيكتور 
هرييرا عند حدود منطقة الجزاء 
في��ا ب��دا أنه��ا فرص��ة جيدة 
للتس��ديد، أحاط ب��ه عىل الفور 
4 مدافع��ني وت��م التعام��ل مع 

تسديدته.
وأحد أبرز االختالفات يف الربازيل 
من��ذ تويل تيتي املس��ؤولية قبل 
أكر من عامني هو استعادة الكرة 

بدون خطأ يف وسط امللعب.
وتحت قيادة املدربني الس��ابقني 
دونجا ولويس فيليبي سكوالري 
انتهجت الربازيل طريقة ارتكاب 
األخط��اء يف محاول��ة إليق��اف 

املنافسني.
وبالنسبة لتيتي فارتكاب خطأ يف 
خط الوس��ط هي فرصة مهدرة 
الكرة وبداية هجمة  الس��تعادة 

جديدة.
وبع��د الفوز 3 - 0 عىل النمس��ا 
يف مباراة ودية قبل البطولة، كال 
تيتي املديح لالعبيه عىل ارتكاب 

8 أخطاء فقط.
وقال “هذا يوضح أننا نس��تخدم 
أسلوبا رشسا يف املراقبة ومحاولة 
القي��ام  ث��م  الك��رة  اس��تعادة 

بهجات”.
وي��وم اإلثنني، ارتكبت عددا أقل 

وهو ستة أخطاء فقط.
تلعب  بأنه��ا  الربازيل  وتش��تهر 
بطريقة هجومي��ة لكنها اآلن ال 
تخاطر كثريا وتضع 3 العبني عند 
خط الوس��ط، حت��ى لو حصلت 
ع��ىل ركل��ة ركني��ة، وس��محت 
للمكسيك باالستحواذ عىل الكرة 

بنسبة 53 %.
وتبدو أكر صالبة اآلن مع وجود 
فيليب��ي لويس ال��ذي تعلم فن 
املراقبة جيدا تحت قيادة دييجو 
سيميوين يف أتلتيكو مدريد بدال 

من مارس��يلو املندفع للهجوم، 
يف مركز الظهري األيرس.

وكان هناك العديد من األمثلة 
ع��ىل ق��وة دف��اع الربازيل 

تث��ري اإلعج��اب،  الت��ي 
أبرزه��ا تدخ��ل فاجرن 
لوزانو يف  ضد هريفينج 

الوقت املناسب يف الشوط الثاين.
وحتى يف الوقت املحتسب بدل 
الضائع عندما استلم لوزانو الكرة 
الج��زاء حارصه  منطق��ة  داخل 
4 مدافع��ني فلم تك��ن الربازيل 

لتمنح املكسيك فرصة املرور.

المدافعون أبطال منسيون في االنتصار البرازيلي

من مواجهة البرازيل والمكسيك

أنا هنا

وكاالت: ركزت 
الصحف اإليطالية، 

الصادرة يوم 
الثالثاء، عىل 
العرض الذي 
قدمه نيار، 

برفقة منتخب 
الربازيل أمام 

املكسيك، 
والعبور لدور 
الثانية من 
كأس العامل.

وعنونت صحيفة 
الجازيتا ديللو سبورت “نيار، أنا هنا.. خروج مييس 
ورونالدو، ونيار يف ربع النهايئ”. وأضافت الصحيفة 

“بهدف حاسم يف الدقيقة 94، جنون بلجيكا، من 0-2 
إىل 2-3، وقلبت النتيجة ضد اليابان”. وخرجت صحيفة 
كوريري ديللو سبورت، بعنوان: “نياروال.. كان حاسااً 
ضد املكسيك )0-2(.. الربازيل يف ربع النهايئ، وستواجه 
بلجيكا، التي حققت عودة كبرية أمام اليابان”. وقالت 

صحيفة توتو سبورت:”نيار يقود الربازيل، وبلجيكا تحقق 
عودة صعبة”. من جهتها، تناولت الصحف الفرنسية، 

الصادرة أمس، عدة ملفات مختلفة تخص نهائيات بطولة 
كأس العامل، التي تقام حالياًا يف روسيا. وعنونت صحيفة 
ليكيب “الغضب”، يف إشارة إىل انتفاضة الربازييل نيار، 

يف فوز منتخب بالده عىل املكسيك، وتغلب منتخب 
بلجيكا بصعوبة عىل اليابان، بنتيجة 2-3 يف دور ال� 16 
باملونديال. ويف األعىل، كتبت الصحيفة “املدرب ديديه 

ديشامب يف حالة أفضل قبل مواجهة أوروجواي”.
وأضافت صحيفة لو باريسيان “نيار يعود للحياة، لتسري 

الربازيل بأقىص رسعة”.
من جانبها، وصفت صحيفة بروفانس، الالعبني 

بنجامني بافارد ولوكاس هرينانديز ب� “جناحي األمل” 
لفرنسا يف مونديال روسيا.

غالف الجازيتا ديللو سبورت
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البالد سبورت:

 أط��اح املنتخ��ب اإلنجلي��زي بآم��ال كولومبيا بعد 
التغلب عليه بركالت الجزاء )4/3( إثر انتهاء الوقتني 

األصيل واإلضايف بهدف ملثله. وتدين “األسود الثالثة” 
لهذا االنتصار الصعب لحارسه بيكفورد الذي تصدى 
إلحدى الركالت الرتجيحية.  وسيلعب إنجلرتا امللقب 

ب� “األس��ود الثالثة” يف الدور ربع النهايئ مع السويد 
ال��ذي خطى خطوة مهم��ة يف املونديال بفوزه عىل 

سويرسا بهدف نظيف. 

األسود تنتصر

السويد لألمام وكاالت: رغم خروج املكسيك من مونديال روسيا يف مثن 
النهايئ وترسخ عقدتها مع دور ال� 16، الذي خرجت 

منه لسابع دورة عىل التوايل، إال أن املشاركة هذه املرة 
حملت نقاطا إيجابية أبرزها حارس املرمى غيريمو 

أوتشوا الذي تفوق عىل جميع حراس املونديال، واألرقام 
ال تكذب. ورغم تلقي شباكه لهدفني يف الشوط الثاين 

أمام الربازيل، إال أن أوتشوا سجل رقام مميزا بنجاحه يف 
التصدي ل 8 كرات عىل مرماه من رفاق نيامر طوال ال 
90 دقيقة، والرقم الوحيد الذي يتفوق عىل هذا الرقم 

هو رقم أوتشوا نفسه بعد أداء رائع أمام منتخب أملانيا، 
وفقا لحساب “أوبتا” اإلحصايئ عىل تويرت.

وتصدى الحارس املكسييك أمام املاكينات األملانية يف 
املباراة االفتتاحية ل 9 كرات عىل مرماه، يف رقم قيايس مل 
يحققه أي حارس مرمى طوال البطولة حتى اآلن، لتفوز 

املكسيك بهدف نظيف يف املباراة.
 أوتشوا، حارس ستاندارد لييج البلجييك، وفقا إلحصائية 
أخرى أكدت أنه الحارس األول يف مونديال روسيا الذي 
يحقق 20 تصديا عن مرماه، ليرتك بصمته قبل مغادرة 

البطولة.

الحارس األول.. أوتشوا

البالد س��بورت: تواكب القناة البحرينية الرياضية مونديال روسيا بشكل رائع والفت 
للنظر من خالل برنامج دوبري دين_موسكو الذي يقدم وجبة دسمة عن املنافسات، 
إضافة ملسابقات وجوائز للمشاركني بعمل وجهد مميز من اإلعالميني، ويف مقدمتهم 

رئيس القناة مريم بوكامل التي أضافت اليشء الكثري للقناة البحرينية.
وكاالت: عقب الخروج املبكر لألرجنتني 

من مثن نهايئ كأس العامل أمام فرنسا، قدم 
أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو 

مارادونا عرضا “استثنائيا” بتدريب 
منتخب بالده مجانا، وذلك بعد 8 

سنوات من انتهاء مشواره يف قيادة 
املنتخب الوطني بالخروج املبكر من 

كأس العامل. وتعرض مارادونا، الذي تابع 
خروج األرجنتني من كأس العامل بالخسارة 

3-4 أمام فرنسا مطلع األسبوع الجاري، 
لسؤال عام إذا كان يرغب يف تكرار شغل 

منصبه السابق رغم أن املدرب الحايل 
خورخي سامباويل يرتبط بعقد حتى 2022.

وقال مارادونا للتلفزيون الفنزوييل “نعم 
وسأفعل ذلك مجانا. لن أطلب أي يشء يف 

املقابل”.
وكان مارادونا قاد األرجنتني يف كأس العامل 

2010، لكنه ودع املسابقة بالخسارة 4 - 
صفر أمام أملانيا يف دور الثامنية.

وكاالت: تقدم املنتخب السويدي عىل نظريه 
السويرسي، بهدف دون مقابل، سجله إمييل فورسربج 

بعد تسديدة من عىل حدود منطقة الجزاء، يف الدقيقة 
66، اصطدمت بقدم مانويل أكانجي، مدافع سويرسا، 

وسكنت الشباك. وبهذا الهدف، نجح فورسربج يف 
تسجيل أول أهدافه يف مونديال روسيا. 

وقال موقع “سكواكا” الربيطاين، إن فورسربج الذي 
حصل عىل جائزة األفضل يف املباراة سجل أول أهدافه 

يف املونديال بعد 14 تسديدة عىل املرمى كأطول 
سلسلة العب مبونديال روسيا؛ من أجل تسجيل هدفه 
األول. يف ذات سياق متصل، قال املوقع الرسمي لفيفا 

إن السويد سجلت أول أهدافها يف األدوار اإلقصائية 
بكأس العامل منذ دور ال� 16 يف مونديال 2002.

وكاالت: خاض العب وسط روسيا ألكسندر 
ساميدوف مرانا منفردا أمس الثالثاء قبل مواجهة 

كرواتيا يف دور الثامنية لكأس العامل لكرة القدم.
وتبادل ساميدوف الحديث لفرتة قصرية مع 

املدرب ستانقلق يسالس تشريتشيسوف يف معسكر 
املنتخب الرويس عىل أطراف موسكو قبل أن 

يخضع الختبار بدين ويركض يف مران منفرد.
وكان الالعب البالغ عمره 33 عاما من أهم العبي 

تشريتشيسوف يف البطولة، وشارك يف املباريات 
الثالث لروسيا يف دور املجموعات، كام كان حارضا 

خالل التفوق 3-4 عىل إسبانيا بركالت الرتجيح. 
وستفتقد روسيا الظهري األيرس املخرضم يوري 

جريكوف أمام كرواتيا بسبب اإلصابة.

وكاالت: أكد جون أويب ميكيل، 
قائد املنتخب النيجريي، أنه 

تعرّض ألزمة كبرية قبل مباراة 
منتخب بالده أمام األرجنتني.

وقال ميكيل يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “إندبندنت”: “لقد 

لعبت املباراة بينام كان والدي 
مخطوًفا من قبل قطاع الطرق، 

واضطررت إىل إخفاء هذه 
األزمة، “تلقيت مكاملة قبل 4 

ساعات من انطالق املباراة وتم 
إخباري فيها مبا حدث”.

وواصل: “كنت مضطرًبا ومرتبًكا 
واضطررت التخاذ قرار حول 

ما إذا كنت مستعًدا للعب، مل 
أكن أعرف ماذا أفعل، ولكن يف 
النهاية أدركت أنني ال أستطيع 

أن أخذل ماليني الجمهور 
النيجريي”.

عرض استثنائي لمارادونا

قلق روسيا14 تسديدة

أزمة قائد نيجيريا

تحية خاصةنيمار بريء
وكاالت: تلقى الالعب الربازييل نيامر سيال من 

االنتقادات بسبب ما اعتربوه مبالغة يف االحتجاج 
والتمثيل والتبايك خالل االحتكاكات التي تعرض 

لها يف مباريات منتخبه يف كأس العامل 2018.
ورصدت عدسات املصورين نيامر يف أكرث من 

لقطة وخالل أكرث من مباراة وهو يدعي تعرضه 
لإلصابة من أجل التأثري عىل قرارات الحكام، مام 

جعل البعض يصفه ب”الالعب البايك”.
إال أن لقطة يف مباراة املنتخب الربازييل ضد 

نظريه املكسييك، مساء االثنني، ومل يرصدها البث 
التلفزيوين برأته، حيث أظهرته الصورة وهو 

يتعرض للدهس من طرف أحد العبي املكسيك 
بشكل مؤمل، وهو ما يؤكد أن الالعب ال يبالغ يف 

كل األحيان يف ردود فعله عىل االحتكاكات.

وكاالت: مل متنع مشاعر املرارة التي سيطرت عىل 
املنتخب الياباين بعد خروجه من املونديال عىل 

يد بلجيكا يف الوقت القاتل، من إسداء التحية 
بطريقة خاصة إىل البلد املضيف، قبل مغادرة 

روسيا إىل اليابان.
فقد كان من الالفت قيام العبي املنتخب الياباين 

بتنظيف غرفة املالبس بشكل كامل عقب املباراة، 
وقبل مغادرتهم إىل الفندق الذي يقيمون فيه، إذ 

بدت الغرفة وكأنها مل تستخدم من قبل.
ومل يكتف العبو املنتخب الياباين بذلك، بل ثبتوا 
لوحة كرتونية صغرية عىل منضدة وسط الغرفة، 
وقد كتب عليها بالروسية “شكرا” )سباسيبا(، يف 

لفتة تقدير واحرتام إىل روسيا التي تستضيف 
البطولة.
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