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 6500 “املرور” ينجز 
مـعـامـلـة يـوميـا

�أعلن���ت  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
مع���دل  �رتف���اع  للم���رور  �لعام���ة  �لإد�رة 
�لعملي���ات �ملنفذة حتت مظلتها بن�س���بة 
ج���اوزت �ل� 43 % عن �لفرتة نف�س���ها من 
�لعام �ملا�سي.و�أجنزت �لإد�رة يف �لأ�سبوع 
�لأول م���ن يولي���و �جلاري ما يف���وق �ل� 26 
�أل���ف معاملة مبختلف �لأن���و�ع. وجاء معدل 

�لإجن���از �ليوم���ي �ل���ذي ج���اوز �ل���� 
6500 معاملة يف �ليوم �لو�حد.

“هرمز” بـ  املالحة  حلماية  م�ستعدون  “املارينز”: 
ردا على تهديدات اإيران مبنع مرور �ضحنات النفط بامل�ضيق

و��سنطن � وكالت: قال متحدث با�سم �لقيادة 
�ملركزي���ة �لأمريكي���ة، �أم�س، �إن �لبحري���ة �لأمريكية 
م�س���تعدة ل�س���مان حرية �ملالح���ة وحرك���ة �لتجارة، 
بعدما هددت �إير�ن مبنع مرور �س���حنات �لنفط عرب 
م�س���يق هرمز، �إذ� حظرت و��س���نطن مبيعات �لنفط 

�لإي���ر�ين.  و�أ�س���اف �ملتحدث بي���ل �أوربن، وهو 
برتب���ة كاب���ن يف �لبحرية، يف ر�س���الة لرويرتز 
�ملتح���دة  “�لولي���ات  �لإلك���رتوين  بالربي���د 
و�رشكاوؤها يوفرون ويعززون �لأمن و�ل�ستقر�ر 
يف �ملنطق���ة. وم�س���تعدون معاً ل�س���مان حرية 

�ملالح���ة وحركة �لتجارة حيثما ي�س���مح �لقانون 
�لدويل”. �إل���ى ذلك، �أف���ادت م�س���ادر �أوروبية �أن 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �ض���يزيد ال�ضغوط 

على �أوروبا من �أجل توحيد �جلهود �لدولية 
لفر�س عقوبات قا�سية �سد �إير�ن.

بلدية ال�سمالية: وقف 6 �سركات اإعالنية واإحالة 4 للق�ساء بور�سة البحرين ت�سجل خام�س �سعود على التوايل

�إ�سقاط “درون” حوثية قرب مقر التحالف بعدن

مقتل د�عية �سني باإطالق نار جنوب �إير�ن

�ملنام���ة - بن���ا: �أعلن���ت بلدي���ة �ملنطقة 
ال�ض���مالية اأنه���ا ب�ض���دد وقف ن�ض���اط نحو 6 
����رشكات �إعالني���ة و�إحال���ة 4 �أخ���رى للق�س���اء؛ 
ب�ضبب خمالفاتها املتكررة لقانون الإعالنات 
رقم 14 ل�س���نة 1973 وتعديالت���ه و�لقر�ر�ت 

�ملنفذة له.
وق���ال رئي�س ق�ض���م الرقاب���ة والتفتي�س 
�ل���و�دي يف متابعت���ه �مليد�ني���ة  عبد�لعزي���ز 
لأعمال �إز�لة �لإعالنات �ملخالفة �أم�س �لأول مع 
فريق العمل، م�ض���ريا اإلى اأن احلملة اأ�ض���فرت 

ع���ن �إز�لة �أكرث م���ن 70 �إعالنا خمالفا مبختلف 
�لأحج���ام و�لأن���و�ع، كما مت �إخط���ار 22 مو�قعا 
�إعالني���ا �نتهت ف���رتة �لرتخي�س له���ا، ولفت 
اإلى اأن اجلولة �ضملت مناطق عدة يف ال�ضمالية 

منها عايل و�سار ومدينة حمد.
و�أكد �أن �ملادة 16من �ملر�س���وم بقانون 
رقم )14( ل�سنة 1973 اأجازت للبلدية تغرمي 
كل من با�رش �أو بو�رش مل�سلحته �أي �إعالن خالفا 

لل����روط والأو�ض���اع ال���واردة يف هذا 
�لقانون و�لقر�ر�ت �ملنفذة له.

�ملنامة - بور�س���ة �لبحري���ن: �رتفع 
�أد�ء موؤ�رش �لبحرين �ملايل، �أم�س، بف�س���ل 
�أ�سهم �ل�ستثمار و�لبنوك ليكون خام�س 
�س���عود يومي عل���ى �لتو�يل من���ذ بد�ية 
تعامالت �س���هر يولي���و. و�رتف���ع �ملوؤ�رش 
بن�س���بة 0.63 %، بو�سوله �إلى �مل�ستوى 
1330.82 نقطة، ر�بحا نحو 8.38 نقطة 
مع ختام �جلل�س���ة. وجرى تد�ول نحو 4.5 
ملي���ون �س���هم، مقابل 5 ماليني �س���هم، 
ب�س���يولة �إجمالي���ة بقيم���ة 706.18 �ألف 

دين���ار، مقابل 1.8 مليون درهم بجل�س���ة 
يوم �لأربعاء، عرب تنفيذ 110 �سفقات.

و�رتفع قطاع �ل�ستثمار بن�سبة 1.46 
%؛ بف�ض���ل �ض���هم جي اإف اإت�س املالية 

الذي انتع�س بنحو 5.56 %.
وق���ادت �أ�س���هم قيادي���ة ت�س���درها 
 ،%  7.96 بنح���و  �لتج���اري  �خلليج���ي 
و�لإثمار �لقاب�س���ة 5 %، و�لأهلي �ملتحد 

0.80 %، قط���اع �لبنوك لالرتفاع 
.% 0.74

عدن � وكالت: �أفادت م�س���ادر ع�سكرية 
يف عدن، �أم����س �خلمي�س، باأن دفاعات قو�ت 
حتالف دعم ال�رعية اأ�ضقطت طائرة م�ضرية 
من دون طيار يعتقد اأنها تابعة مليلي�ضيات 
�حلوثي حاولت ��س���تهد�ف مقر قيادة قو�ت 
�لتحال���ف يف منطق���ة �لربيق���ة �س���مال غرب 
ع���دن يف �ليم���ن. و�أو�س���حت �مل�س���ادر �أن���ه 

مت اإ�ض���قاط الطائ���رة درون وقوع �ض���حايا. 
و�جلمعة �ملا�س���ية، �أعلن �لإعالم �لع�س���كري 
التاب���ع للق���وات امل�ض���ركة يف اليم���ن، اأن 
قواته اأ�ضقطت ثالث طائرة ا�ضتطالع حوثية 
حتمل متفجر�ت يف منطقة �لدريهمي جنوبي 

احلدي���دة، م�ض���ريا اإل���ى اأن الطائرة 
بتقنيات رديئة وحتمل متفجر�ت.

دبي � العربية نت: اأطلق م�ض���لحون النار 
على رجل دين �س���ني يف مدينة خا�س جنوبي 
�إي���ر�ن، ف���اأردوه قتي���ال عل���ى �لف���ور، وفقا 
لوكال���ة �لأنب���اء �لإير�ني���ة �لر�س���مية )�إرنا(.

وذكرت الوكالة اأن رجل الدين عبدال�ض���كور 

ك���رد قت���ل �أم�س �خلمي����س خارج م�س���جد يف 
�ملدينة �لتابعة لإقليم بلو�س�ستان.

وتبعد خا�س نحو 1650 كيلومرت� جنوب 
�رقي العا�ضمة طهران، بالقرب من 

�حلدود مع باك�ستان.
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12• �رشكة غلينكور تو�جه حتقيقات يف �لف�ساد	

حتقيقات ف�ساد وغ�سيل اأموال ت�سرب �سركة عمالقة على �سلة بقطر
�أبوظبي - �سكاي نيوز عربية: تعاين �رشكة 
غلينك���ور للتعدين وجتارة ال�ض���لع من هبوط 
كبري يف اأ�ض���همها، دفعها اإل���ى اإطالق برنامج 
لإعادة �رش�ء �لأ�س���هم بقيم���ة مليار دولر، بعد 
��س���تدعاء �جلهات �لتنظيمي���ة �لأمريكية لها 
لت�س���ليم �س���جالت تتعلق بالتز�مها بقو�نني 
غ�س���ل �لأم���و�ل وقانون ف�س���اد �ملمار�س���ات 
�لأجنبية.وتعد “غلينكور” �أكرب �رشكة لل�س���لع 
ومقره���ا يف مدين���ة ب���ار �ل�س���وي�رشية، وم���ن 
�مل�ستثمرين �لكبار بها هيئة قطر لال�ستثمار، 
�لتي متتلك �أكرث من 8 %من ال�ركة العمالقة.

�لقطري���ة  �لهيئ���ة  ��س���رتكت  وموؤخ���ر� 
مبلي���ار�ت  ح�س���ة  ����رش�ء  يف  و”غلينك���ور” 

�لدولر�ت يف �رشكة �لطاقة �لرو�س���ية 
12�لعمالقة روزنفت.

• بارجة �أمريكية يف �خلليج �لعربي	

اأخاليترن ع�ضوا جديدا 
بـ “ا�ضت�ضاري اإنف�ضتكورب”

مي بنت حممد: الدعم امللكي
 اأجنح فعاليات “الرتاث العاملي”

القوى البحرينية تغادر لالأردن
من اأجل “ذهب” غرب اآ�ضيا

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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تفاو�ض “كرنفال” الهندية 
 ل�ضراء دور �ضينما يف البحرين

مسافات البالد

14

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: ريالن - �لكويت: 200 فل�س - �لإمار�ت : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - �لأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لوليات �ملتحدة: دولر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�ضحافة اال�ضتق�ضائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

دعت طلبة “اخلا�ض” و “اخلارج” لزيارة “خدمات املراجعني”... “الرتبية”:

للبعثات الرت�سح  اإجراءات  لإنهاء  موعد  اآخر  يوليو   12

�إعد�د موقع �إ�سكان و�دي �ل�سيل بـ 1.4 مليون دينار

مدينة عي�سى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
دع���ت �إد�رة �لبعث���ات و�مللحقي���ات بوز�رة 
�لرتبي���ة و�لتعليم جمي���ع �لطلبة �لبحرينيني 
خريج���ي �ملرحل���ة �لثانوي���ة م���ن �ملد�ر����س 
�خلا�س���ة �أو من خارج مملك���ة �لبحرين للعام 
قام���و�  و�لذي���ن   ،2018 /2017 �لدر��س���ي 

بالت�س���جيل �لإلكرتوين للبعثات، �إلى �رشورة 
مر�جع���ة �لإد�رة مبرك���ز خدم���ات �ملر�جعني 
يف مق���ر وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م مبدين���ة 
عي�س���ى، من �ل�س���اعة �لثامنة �س���باًحا وحتى 

�لو�حدة ظهًر�، ويف موعد �أق�ساه يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 12 يوليو 2018.

طرحت وزارة الإ�ض���كان مناق�ضة لإعداد 
املوق���ع، وعم���ل احلفري���ات العام���ة مل�روع 
 3 �إليه���ا  تق���دم  �لإ�س���كاين،  �ل�س���يل  و�دي 
عطاء�ت، �أقله���ا 1.387 مليون دينار.وفتح 
جمل�س �ملناق�س���ات و�ملز�يد�ت يف جل�س���ته 
�لأ�س���بوعية �أم�س عدد� من �ملناق�سات ل� 9 

جهات حكومية.
واأهم هذه املناق�ض���ات كان ل�ركة نفط 

�لبحرين “بابكو” حول �أعمال هند�س���ة و�رش�ء 
واإن�ض���اء لنظ���ام ا�ض���رداد البخار يف من�ض���ة 
�لت�سويق �ملحلي، تقدم لها 5 عطاء�ت، جاء 
�أقلها ب� 4.5 ملي���ون دينار، و�أخرى للحكومة 
�لإلكرتوني���ة ع���ن ����رش�ء م�س���تلزمات بطاقة 

�لهوية بنحو 3.27 مليون دينار.
كما فتح املجل�س مناق�ض���ة ل�ركة مطار 
البحري���ن ت�ض���منت طل���ب تق���دمي مق���رح 
لت�ض���غيل خدمة تاأجري ال�ض���يارات تقدم لها 

23 عطاء، �أقلها 1.16 مليون دينار.
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�رشع���ت �جله���ة �مل�س���تثمرة ل�س���وق �ملحرق 
�ملركزية بالإعالن عن فتح باب �لتقدم ل�ستئجار 
حمالتها وفر�س���اتها بال�س���وق �جلدي���دة؛ متهيًد� 
لفتتاح���ه �ملتوقع نهاي���ة �لعام �جل���اري.  وياأتي 
�لإع���الن يف وقت مل يحدد فيه م�س���ري 67 فر�س���ة 
ي�س���مها �ل�س���وق �ملركزية �ملوؤقت���ة �ملقام على 
حديق���ة ح�س���ان بن ثابت، �س���و�ء بالإبق���اء عليهم 
ا، اأو اإلغاء  وعلى مبالغ اإيجاراتهم املنخف�ض���ة حاليًّ
ال�ضوق املوؤقتة وانتقالهم لل�ضوق اجلديدة مببالغ 

�إيجار ت�سل �إلى 7 اأ�ضعاف املبلغ احلايل. 

موؤ�ضرات باالإبقاء على املوؤقتة... املرباطي لـ “$”:

منح �أ�سحاب �لفر�سات �لأولوية ب�سوق �ملحرق �جلديدة

• �جلهة �مل�ستثمرة ل�سوق �ملحرق �ملركزية �أعلنت عن فتح باب �لتقدم لال�ستئجار	 6

املحرر االقت�صادي

�صيد علي املحافظة
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جاللة امللك يهنئ الرئي�س الكازاخ�ستاين

البحرين تهنئ جزر القمر بذكرى اال�ستقالل

جاللة امللك يهنئ مالوي بذكرى اال�ستقالل

جاللة امللك يتلقى �سكر مملكة هولندا

جعل اجلهوزية القتالية يف اأعلى م�ستوياتها

12 يوليو اآخر موعد الإنهاء اإجراءات الرت�سح للبعثات

�سنبذل ق�سارى جهدنا الإي�سال م�سامني “ديرتك اأولى”

القائد العام يتفقد عددا من اأ�شلحة ووحدات قوة الدفاع

دعت امل�شجلني اإلكرتونيا اإلى زيارة “خدمات املراجعني”... “الرتبية”:

مببادرة من خالد بن حمد... وزير “الرتبية”:

الرف����اع - قوة دف����اع البحري����ن: تفقد 
القائ����د العام لقوة دفاع البحرين امل�ش����ر 
الرك����ن ال�ش����يخ خليفة بن اأحم����د اآل خليفة 
ع����ددا م����ن اأ�ش����لحة ووح����دات ق����وة دف����اع 
البحرين، يف ظل املتابعة امليدانية احلثيثة 
م����ن القائ����د العام الأ�ش����لحة ووح����دات قوة 
دف����اع البحرين كاف����ة؛ للوق����وف على اأهم 
اإجن����ازات التطوير والتحديث، كما تفقد يف 
جولته التفقدية اأحدث منظومات الت�شليح 
والكفاءة القتالي����ة والفنية التي تزخر بها 
خمتلف اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع البحرين 
والتي من �ش����اأنها جعل اجلهوزية القتالية 
واالإدارية يف اأعلى مرتبها مما يتنا�ش����ب مع 
امله����ام واملتطلبات الع�ش����كرية والقتالية 

امل�شندة اإليها.
وثمن القائد العام لقوة دفاع البحرين 
توجيه����ات عاه����ل الب����الد القائ����د االأعل����ى 
�ش����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل 
خليف����ة التي ت�ش����كل حافزا للجمي����ع لبذل 
املزيد من اجلهد والعمل؛ من اأجل االإرتقاء 
بامل�ش����توى القت����ايل واالإداري والتدريب����ي 
مبختلف اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع البحرين 
جلعلها ق����ادرة على تنفيذ املهام القتالية 

بكل كفاءة واقتدار.
 واأع����رب القائ����د الع����ام لق����وة دف����اع 
البحرين عن فخره واعتزازه بالدور الوطني 
العظيم الذي ت�ش����طلع به خمتلف اأ�ش����لحة 
ووحدات قوة دفاع البحري����ن؛ من اأجل اأداء 
الواجب خدمًة للوط����ن الغايل وحفاظا على 
كل املكت�شبات احل�شارية والتنموية التي 

حتققت ململكة البحرين.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: 
دع����ت اإدارة البعثات وامللحقي����ات بوزارة 
الرتبية والتعليم جميع الطلبة البحرينيني 
خريج����ي املرحل����ة الثانوي����ة م����ن املدار�س 
اخلا�ش����ة اأو من خارج مملكة البحرين للعام 
الدرا�ش����ي 2017 -  2018، والذي����ن قاموا 
بالت�شجيل االإلكرتوين للبعثات، اإلى �رضورة 
مراجعة االإدارة مبركز خدمات املراجعني يف 
مقر وزارة الرتبية والتعليم مبدينة عي�شى، 
من ال�ش����اعة الثامنة �ش����باًحا وحتى الواحدة 

ظه����ًرا، ويف موع����د اأق�ش����اه ي����وم اخلمي�س 
املوافق 12 يوليو 2018.

ويتوجب على الطلبة ا�شطحاب بطاقة 
الهوي����ة ون�ش����خة عنه����ا )اأمامي����ة وخلفية(، 
وجواز ال�ش����فر )�ش����اري املفعول( ون�ش����خة 
عنه، ون�ش����خة من بطاقة الت�ش����جيل بجامعة 
البحرين وبوليتكنك البحرين ملن يرغب يف 
الت�ش����جيل للبعثات يف هات����ني اجلامعتني، 
واإف����ادة التخ����رج ال�ش����ادرة من املدر�ش����ة، 
مو�ش����ًحا به����ا الن�ش����بة املئوي����ة للمع����دل 

الرتاكمي ون�ش����خة عنها، وك�ش����ف الدرجات 
باملرحل����ة الثانوي����ة ون�ش����خة عن����ه، واإفادة 
�شادرة عن اإدارة التعليم اخلا�س بالوزارة 
مبعادلة �شهادة املدر�شة بالثانوية العامة، 
مو�ش����ًحا به����ا الن�ش����بة املئوي����ة للمع����دل 
الرتاكم����ي )للمدار�����س اخلا�ش����ة مبملك����ة 
البحري����ن فقط(، واإفادة �ش����ادرة عن اإدارة 
االمتحان����ات بال����وزارة مبعادل����ة ال�ش����هادة 
الثانوي����ة )للطلب����ة اخلريج����ني م����ن خ����ارج 

مملكة البحرين(.

الرتبي����ة  وزارة   - عي�ش����ى  مدين����ة 
والتعلي����م: اأ�ش����اد وزير الرتبي����ة والتعليم 
ماج����د النعيم����ي بتوجيهات النائ����ب االأول 
لرئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة 
رئي�����س االحت����اد البحريني الألع����اب القوى 
الرئي�س الفخري لالحتاد البحريني لريا�شة 
ذوي العزمية �ش����مو ال�ش����يخ خال����د بن حمد 
اآل خليف����ة بالعمل على ن�رض مبادرة “ديرتك 
اأول����ى” يف املدار�س احلكومية واخلا�ش����ة، 
موؤكًدا اأن الوزارة �شتبذل ق�شارى جهدها؛ 
ل�ش����مان حتقيق ه����ذه املب����ادرة الرتبوية 
االإن�ش����انية الرائ����دة الأهدافه����ا االإيجابية يف 
املي����دان الرتبوي، ومن اأهمه����ا تعزيز قيم 

العمل التطوعي.
واأثنى الوزير على اهتمام �ش����مو ال�شيخ 
خالد بن حم����د اآل خليفة بتنفيذ املبادرات 
املعززة للقيم االجتماعية والوطنية النبيلة 
يف املجتمع البحريني، والتي تركز ب�ش����ورة 
اأ�شا�شية على الطاقات الطالبية، باعتبارها 
التنموي����ة  للم�ش����رة  االأ�ش����ا�س  الركي����زة 
الوطنية يف ظل قيادة عاهل البالد �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
ج����اء ذلك خ����الل االجتماع الذي تراأ�ش����ه 
الوزير اأم�س بح�ش����ور ممثل����ني عن خمتلف 
قطاع����ات ال����وزارة؛ يف �ش����وء التوجيه����ات 
الكرمي����ة بن�����رض مب����ادرة “ديرت����ك اأول����ى”، 
اإذ مت العم����ل عل����ى و�ش����ع خط����ة متكامل����ة 
لتنفيذ هذه املب����ادرة املهمة يف املدار�س 

مبختل����ف مراحلها الدرا�ش����ية، مب����ا يف ذلك 
االتفاق على اإدراجها �ش����من اأن�شطة م�رضوع 
وحق����وق  للمواطن����ة  املع����ززة  املدار�����س 
االإن�شان، واالأن�ش����طة الك�شفية واالإر�شادية، 
اإ�ش����افًة اإلى تنفيذ املبادرة �شمن ح�ش�س 
املج����االت العملي����ة يف املرحل����ة االإعدادية، 
ويف املرحل����ة الثانوي����ة م����ن خ����الل م�ش����اق 
خدمة املجتمع، ويف مدار�س التعليم الفني 
ذات  التخ�ش�ش����ات  خ����الل  م����ن  واملهن����ي 
ال�ش����لة، كما مت ت�ش����كيل فريق عمل دائم 
من املخت�ش����ني بالوزارة ملتابعة م�ش����اركة 

املدار�س يف هذه املبادرة.
واأك����د الوزير خالل االجتم����اع اأن مبادرة 
“ديرت����ك اأولى” �شت�ش����كل اإ�ش����افة نوعية 
للجه����ود التي تبذلها الوزارة، عرب املناهج 
الدرا�ش����ية واالأن�شطة الرتبوية وامل�رضوعات 
التطويرية؛ لتعزيز ثقافة العمل التطوعي 
واالإن�ش����اين يف نفو�س الطلب����ة، وتنمية روح 
العطاء واملبادرة وخدم����ة املجتمع لديهم، 
وتوظي����ف قدراته����م وطاقاتهم ومواهبهم 

يف االرتقاء بوطنهم يف �شتى املجاالت.

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد 
�ش���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�شى اآل خليفة برقية تهنئة اإلى 
نور  رئي�س جمهورية كازاخ�ش���تان 

�شلطان نزار باييف هذا ن�شها: 
فخام���ة الرئي����س نور �ش���لطان 

نزار باييف املوقر
رئي�س جمهورية كازاخ�شتان / 

اأ�شتانا
اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�ش���الم 

وبركاته ... 
اإن���ه مل���ن دواع���ي غبطتن���ا اأن 
نتقدم لفخامتك���م بخا�س التهاين 
باأطي���ب  مقرون���ة  والتربي���كات 
م���رور  حتياتن���ا وذل���ك مبنا�ش���بة 
ع�رضي���ن عاما على تاأ�ش���ي�س مدينة 
اأ�ش���تانا يف بلدك���م ال�ش���قيق. كما 
ي�رضن���ا اأن ننق���ل ته���اين وحتي���ات 
�شعب وحكومة مملكة البحرين اإلى 

�شعب جمهورية كازاخ�شتان.
اإن العالق���ات الثنائي���ة الت���ي 
بني بلدينا ودية ومتينة وت�ش���مل 
العديد م���ن املجاالت، اإننا لنتطلع 
اإلى تطوير هذه العالقات واالرتقاء 
بها يف ال�شنوات القادمة مبا يعود 

بالنفع على �شعبينا.
مبوف���ور  لك���م  متنياتن���ا  م���ع 
ول�ش���عبكم  وال�ش���عادة  ال�ش���حة 
ال�ش���قيق اطراد الرق���ي واالزدهار 

بقيادتكم احلكيمة.
مع فائق تقديرنا واحرتامنا 

حمد بن عي�شى اآل خليفة 
ملك مملكة البحرين

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل 
البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة ورئي����س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
اآل  �ش���لمان  ب���ن  خليف���ة  االأم���ر 
خليف���ة وويل العه���د نائب القائد 
لرئي����س  االأول  النائ���ب  االأعل���ى 
ال�ش���مو  ال���وزراء �ش���احب  جمل�س 

امللكي االأمر �ش���لمان بن حمد اآل 
خليفة برقي���ات تهنئة اإلى رئي�س 
جمهوري���ة ج���زر القم���ر املتح���دة 
عثم���ان غ���زايل، مبنا�ش���بة ذكرى 
ا�ش���تقالل بالده، اأعربوا فيها عن 
اأطي���ب تهانيه���م ومتنياته���م له 
ال�ش���حة وال�ش���عادة بهذه  موفور 

املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة برقية تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
مالوي بي���رت موثاريكا، مبنا�ش���بة ذكرى 

ي���وم اجلمهورية لب���الده، اأع���رب جاللته 
فيه���ا ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته له 
موفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة 

الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاهل 
البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، برقية �شكر 
جوابي���ة من مل���ك مملك���ة هولندا 
ال�شديقة �ش���احب اجلاللة امللك 
فيليم الك�ش���اندر؛ ردا على برقية 
جاللت���ه؛ مبنا�ش���بة ي���وم امللك يف 

مملكة هولندا.
واأعرب ملك مملكة هولندا عن 
خال����س �ش���كره وتقدي���ره جلاللة 
النبيل���ة،  م�ش���اعره  عل���ى  املل���ك 
متمني���ا جلاللت���ه موفور ال�ش���حة 
البحري���ن  ول�ش���عب  وال�ش���عادة، 

املزيد من التطور واالزدهار.

• القائد العام متفقدا عددا من اأ�شلحة ووحدات قوة الدفاع	

• وزير الرتبية والتعليم	

• جاللة امللك	

القائد العام ي�سيد بالعالقات مع فرن�سا
الرفاع - قوة دفاع البحرين: ا�شتقبل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شر 
الركن ال�ش����يخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتب����ه بالقيادة العامة اأم�س، امللحق 
الع�شكري للجمهورية الفرن�شية املقيم 

يف الريا�����س واملعتم����د ل����دى اململك����ة 
العقيد ايريك بلدي�شي؛ وذلك مبنا�شبة 

انتهاء فرتة عمله.
وخ����الل اللقاء اأع����رب القائ����د العام 
لقوة دفاع البحرين عن �ش����كره وتقديره 

للجه����ود الطيب����ة الت����ي بذله����ا امللحق 
الع�ش����كري الفرن�ش����ي خالل فرتة عمله، 
م�ش����يدا بعالقات ال�ش����داقة التي تربط 
اللق����اء مدي����ر دي����وان  البلدي����ن. ح�����رض 
القيادة العامة اللواء الركن ح�شن �شعد.

تعزيز التعاون الع�سكري مع االإمارات

املنامة - بنا: ا�شتقبل رئي�س 
الركن  الفري���ق  الوطني  احلر����س 
�ش���مو ال�ش���يخ حمم���د بن عي�ش���ى 
اآل خليف���ة يف مكتبه اأم�س �ش���فر 
دولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة 
لدى اململكة ال�ش���يخ �شلطان بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان، بح�شور 
الوطن���ي  احلر����س  اأركان  مدي���ر 
ال�ش���يخ عبدالعزيز  الرك���ن  اللواء 
ب���ن �ش���عود اآل خليف���ة والوزي���ر 
املفو�س ب�ش���فارة دولة االإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�ش���قيقة لدى 

اململكة علي النعيمي.
ويف بداي���ة اللقاء، رحب �ش���مو 
رئي����س احلر����س الوطني ب�ش���فر 
العربي���ة والوزير  االإم���ارات  دولة 

املفو�س، م�ش���يدا �ش���موه مبتانة 
وال�ش���داقة  االأخوي���ة  العالق���ات 
التاريخي���ة الت���ي ترب���ط البلدين 
ال�ش���قيقني. كما مت خ���الل اللقاء 
بحث عدد من املو�ش���وعات ذات 
االهتمام امل�ش���رتك خا�ش���ة فيما 

يتعلق باجلانب الع�شكري.
من جانبه، اأعرب �ش���فر دولة 
االإمارات عن تقديره ل�شمو رئي�س 
احلر�س الوطني على اجلهود التي 
يبذله���ا يف �ش���بيل تطوي���ر ����رضح 
احلر����س الوطن���ي وم�ش���اهمته يف 
حفظ مكت�ش���بات مملكة البحرين، 
اإل���ى جان���ب حر����س �ش���موه على 
تقوي���ة العالق���ات امل�ش���رتكة مع 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
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الدعم امللكي اأجنح فعاليات “الرتاث العاملي”

تطبيق خدمة الر�صائل الن�صية التذكريية للمواعيد

ن�س���تلهم العط���اء من �س���مو رئي�س ال���وزراء... مي بن���ت حممد:

يف ج��م��ي��ع امل����راك����ز ال�����س��ح��ي��ة ب���ه���دف حت�����س��ن اخل���دم���ات

املنام���ة - هيئة البحرين للثقاف���ة والآثار: 
الث���اين  الجتم���اع  فعالي���ات  اأم����س  اختتم���ت 
ال���ذي  العامل���ي  ال���راث  للجن���ة  والأربع���ن 
ا�ست�س���افته وتراأ�س���ته مملكة البحرين منذ 24 

يونيو املا�سي بقرية اليون�سكو يف املنامة.
واأ�س���ادت وفود الدول امل�س���اركة يف جل�سة 
الجتماع اخلتامية مبخرجات الجتماع وم�س���توى 
التنظيم الالفت، و�س���ر النقا�س���ات واجلل�سات 
باإدارة رئي�سة الجتماع لهذه الدورة ال�سيخة هيا 

بنت را�سد اآل خليفة.
و�رصّح���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآثار ال�س���يخة م���ي بنت حمم���د اآل خليفة “ما 
كان لهذا النجاح اأن يرى النور لول اإميان ودعم 
جاللة امللك الذي اأكد منذ البداية ثقته الكاملة 
بقدرة البحرين على قيادة هذا الجتماع بجدارة، 
جاللته هو بالفعل راعي الثقافة الأول يف مملكة 

البحرين”. 
واأ�س���افت “اإننا يف هيئ���ة البحرين للثقافة 
والآث���ار ن�س���تلهم مع���اين العط���اء والب���ذل من 
توجيهات �ساحب ال�س���مو امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة رئي�س جمل����س الوزراء، 
حيث يوؤكد �سموه على �رصورة الرتقاء مبخرجات 
العم���ل احلكوم���ي؛ م���ن اأج���ل رفع���ة وازده���ار 

البحرين”.
 وح���ول تف�س���ل ويل العهد، نائ���ب القائد 
الأعل���ى، النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمر �س���لمان بن حمد 
اآل خليفة بدعم وح�س���ور حف���ل افتتاح الجتماع 
الثاين والأربعن للجن���ة الراث العاملي، قالت 
معايل ال�س���يخة مي “اإن �س���احب ال�سمو امللكي 
الأمر �س���لمان بن حمد حا�رصٌ دائًما يف امل�س���هد 
الوطني ليدعم كل ما من �ساأنه الرتقاء بالواجهة 
احل�س���ارية ململكة البحرين، فمن �سمّوه نتلقى 
الدعم املتوا�س���ل الذي جعل من البنية التحتية 

الثقافية مبملكة البحرين منوذًجا ُيحتذى به”.
كما اأ�سادت بدعم قرينة عاهل البالد رئي�سة 
املجل�س الأعلى للمراأة �س���احبة ال�س���مو امللكي 
الأمرة �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة. وذكرت 
ال�سيخة مي “اإن �س���احبة ال�سمو امللكي الأمرة 

�س���بيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة ت���ويل اهتماًما 
بالًغ���ا بكافة الفعاليات الثقافي���ة املهمة التي 
حتت�سنها اأو تنظمها مملكة البحرين مما يعك�س 
حر�س �س���موها على ح�سور البحرين يف امل�سهد 
الثق���ايف الإقليم���ي والدويل بامل�س���توى الالئق 

مبكانة اململكة ثقافًيا وح�سارًيا”.
وع���ن تروؤ�س ال�س���يخة هي���ا بنت را�س���د اآل 
خليفة لالجتم���اع الثاين والأربعن للجنة الراث 
العاملي ذكرت ال�سيخة مي “لقد اأكدت ال�سيخة 
هيا بنت را�س���د على �سحة اختيارنا لها لتمثيل 
مملكة البحرين يف هذا الدور املهم الذي اأدارت 
من خالله جل�س���ات اجتماع جلنة الراث العاملي 
بح�س���ور خمتل���ف دول العامل، وقد ا�س���تطاعت 
باقتدار وب�س���هادة اجلميع اأن تكون على م�سافٍة 
واحدٍة من اجلمي���ع، واأن تقود الجتماع مبنتهى 

املهنية واحلياد”.
وكان اجتم���اع جلنة ال���راث العاملي الثاين 
والأربعن قد �س���هد ح�س���ور ممثل���ن عن 139 
دول���ًة واأكرث م���ن 2000 خبر يف جم���ال الراث 
الثقايف والطبيعي من العامل، حيث نظرت اللجنة 
يف اإم���كان اإدراج 28 موقعا عل���ى قائمة الراث 
العاملي، كما نظ���رت يف حالة حفظ 157 موقعا 
م�س���جال على القائمة. اأم���ا املواقع املدرجة على 
لئحة ال���راث العاملي قبل اجتماع جلنة الراث 
يف البحرين، فكانت 1073 موقعا، ي�ساف اإليها 
19 موقع���ا مّت اإدراجها خ���الل اجتماعات الدورة 
احلالية، في�سبح العدد الإجمايل ملواقع الراث 

العامل���ي 1092 موقعا متواج���دة يف 167 دولة 
حول العامل.

يف  العامل���ي  ال���راث  جلن���ة  وت�ست�س���ر 
موافقتها عل���ى دخول املواق���ع لقائمة الراث 
العاملي ث���الث منظمات دولية غ���ر حكومية اأو 
حكومية دولية: الحت���اد الدويل حلفظ الطبيعة 
)IUCN(، وهو هيئة ا�ست�سارية للجنة لختيار 
اخل�س���ائ�س الطبيعية لل���راث العاملي، وعلى 
حال �سون املمتلكات، املجل�س الدويل للمعامل 
واملواق���ع )ICOMOS(، وه���ي منظم���ة غ���ر 
حكومية تقّدم امل�س���ورة للجنة الراث العاملي 
ب�س���اأن تقيي���م املمتل���كات الثقافي���ة املقرح 
اإدراجه���ا عل���ى قائمة الراث العامل���ي واملركز 
ال���دويل؛ لدرا�س���ة �س���ون وترمي���م املمتلكات 
الثقافي���ة )ICCROM( ه���ي منظمة حكومية 
دولي���ة لتقيي���م حال���ة �س���ون ال���راث الثقايف 
امل�سجل، ويقدم تو�سيات لإعادة ترميم حمتمل 

احلدوث.
يذكر اأن اجتماع جلنة الراث العاملي الثاين 
والأربع���ن اأقي���م برعاي���ة كرمية و�س���امية من 
ل���دن عاهل الب���الد جاللة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة بقري���ة اليوني�س���كو بفن���دق الريت���ز 
كارلتون، والتي �سّيدت خ�سي�سا لهذا احلدث، 
حيث �ساهم الفندق يف ت�سهيل تنظيم وت�سييد 
القرية، كما قام مكتب ت�سميم “ا�ستوديو عمار 
ب�سر لالإبداع الفني” ببلورة واإخراج فكرة قرية 

اليوني�سكو.

املنام���ة - بنا: بع���د النجاح امللمو����س للتطبيق 
التذكري���ة  الن�س���ية  الر�س���ائل  خلدم���ة  التجريب���ي 
للمواعي���د الطبية مبركز عايل ال�س���حي، اأعلنت وزارة 
ال�س���حة عن بدء تطبيق اخلدمة التذكرية باملواعيد 
الطبي���ة يف عي���ادة التطعيم���ات والأمرا����س املزمنة 
وعيادات ال�س���كر املركزية وعيادات الأ�سنان العامة 
والتخ�س�سية وفنيي الأ�سنان اعتبارا من مطلع يوليو 
اجل���اري؛ بهدف حت�س���ن ج���ودة اخلدمات ال�س���حية 
املقدم���ة باملراكز ال�س���حية، ومتا�س���يا م���ع التطور 

التكنولوجي.
وقال���ت الوكيل امل�س���اعد لل�س���حة الأولية منال 
العلوي “اإن وزارة ال�س���حة ت�س���عى لتطوير اخلدمات 
التي تقدمها للمر�س���ى ب�س���كل م�س���تمر مبا يج�س���د 
مواكب���ة التط���ورات واآخ���ر امل�س���تجدات الت���ي تخدم 

املري�س وت�س���هم يف راحته، واأن تطبيق هذه اخلدمة 
بجميع املراك���ز ال�س���حية التابعة للوزارة �سي�س���اعد 
املر�س���ى على تذكر املواعيد الطبية املختلفة التي 
يحتاجها اأفراد العائلة حفاظا على �سحتهم و�سيخلق 
توا�س���ال فع���ال ب���ن ال���وزارة وم�س���تخدمي اخلدمة، 
وجت�سد هذه اخلدمة اهتمام وحر�س الوزارة باملر�سى 
املرددين على املراكز ال�س���حية و�سعيها الدءوب؛ 
لتح�سن اخلدمات املقدمة وال�ستفادة الق�سوى من 
املواعيد التي مت حجزها م�س���بقا”. ويف هذا ال�سياق، 
دع���ت ال���وزارة اجلمهور الك���رمي اإلى حتدي���ث اأرقام 
الهواتف النقالة عند توجههم اإلى املراكز ال�س���حية، 
كما نوهت اإل���ى �رصورة اإلغاء املواعي���د يف حال تعذر 
احل�سور؛ ليت�سنى للمر�س���ى الآخرين ال�ستفادة من 

املوعد وتقليل فرة انتظار املر�سى.

• بختام فعاليات الجتماع الثاين والأربعن للجنة الراث العاملي	

• منال العو�سي	

توطيد التعاون البيئي مع اليمن

“جتنب”: حذاِر من اإهمال قراءة العقود

“املرور” تنجز 6500 معاملة يف اليوم

ا�س���تقبل  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الدولي���ة  لل�س���وؤون  اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل 
ال�س���يخ عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة بالديوان 
الع���ام للوزارة حماف���ظ اأرخبيل �س���قطرى يف 
اجلمهوري���ة اليمنية رم���زي حمرو�س، ووكيل 
حمافظ���ة اأرخبي���ل �س���قطرى ل�س���وؤون البيئة 
والتنمي���ة عبداجلمي���ل عب���داهلل وذل���ك على 
هام����س م�س���اركة وف���د اجلمهوري���ة اليمنية 
ال�س���قيق يف اجتماعات جلن���ة الراث العاملي 
الثانية والأربعن، التي ا�ست�س���افتها مملكة 
البحري���ن يف الفرة م���ن 24 يونيو - 4 يوليو 

.2018
وخ���الل اللقاء، ا�س���تعر�س وكي���ل وزارة 
اخلارجي���ة لل�س���وؤون الدولية مع الوفد �س���بل 
تعزي���ز وتوطي���د عالقات التعاون امل�س���رك 

ب���ن البلدي���ن ال�س���قيقن ل�س���يما يف جمال 
احلي���اة البيئية والفطرية، م�س���يدا مبا تتميز 
به جزيرة �س���قطرى من معامل �سياحية وبيئية 

بارزة.
واأكد ال�س���يخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 
اأهمية ت�س���افر اجلهود؛ من اأجل بيئة عاملية 
�س���ليمة واآمن���ة وم�س���تدامة، م�س���ًرا يف ه���ذا 
ال�س���دد اإلى الأن�س���طة النوعي���ة واملبادرات 
الرائ���دة للمجل����س الأعل���ى للبيئة، برئا�س���ة 
�س���مو ال�س���يخ عب���داهلل ب���ن حم���د اآل خليفة، 
كنم���وذج يحتذى ب���ه يف رفع م�س���توى جودة 
البيئ���ة املحلية، واملحافظة على مواردها، يف 
اإطار اإدارة متكاملة للنظ���م البيئية واملوارد 
الطبيعي���ة؛ من اأجل تنمية م�س���تدامة، وهو ما 

اأكدته روؤية البحرين القت�سادية 2030.

وا�س����لت  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
احلملة التوعوية )جتن����ب( اأعمالها بناء على 
تعليمات مدي����ر اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة 
الداخلية ال�س����يخ خالد بن را�س����د اآل خليفة، 
حيث تهدف احلمل����ة اإلى توعية املجتمع من 
الآثار ال�س����لبية املرتبة عل����ى جتاهل قراءة 
العق����د وعدم اللتزام به، وجتاهل احل�س����ور 
اإل����ى املحكم����ة يف ح����ال التبلي����غ، جتاهل اأي 

ات�س����ال م����ن اجله����ات الر�س����مية، جتاه����ل 
ال�ست�س����ارة يف ح����ال عدم معرف����ة لأي فقرة 
اأو بن����د يف العق����د، التعامل م����ع الأماكن غر 

املرخ�سة.
�س����اتر  عبداللطي����ف  النقي����ب  واألق����ى 
والنقيب نا�رص الكبي�س����ي، حما�����رصة توعوية 
بجامعة اململكة بح�سور عميد كلية احلقوق 

واأع�ساء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأعلن���ت 
الإدارة العام���ة للم���رور، ارتف���اع مع���دل 
العمليات املنفذة حتت مظلتها بن�س���بة 
جاوزت ال� %43 عن الفرة نف�س���ها من 
العام املا�سي، حيث اأجنزت الإدارة خالل 
الأ�س���بوع الأول من �س���هر يوليو اجلاري 
م���ا يف���وق ال���� 26 األف معامل���ة مبختلف 
الأنواع، يف حن بلغت العمليات املنفذة 
للفرة ذاتها من العام املا�سي 15 األف 

معاملة.
وجاء مع���دل الإجن���از اليوم���ي الذي 
ج���اوز ال� 6500 معامل���ة يف اليوم الواحد 
نتيجة للجهود املبذولة من جانب الإدارة 
يف �س���بيل الرتق���اء مب�س���تويات العم���ل 

وتي�سر التعامل للمواطنن واملقيمن.
يذك���ر اأن ع���دد املعام���الت املنفذة 
اإلكرونيا بلغ 11 األف معاملة من جمموع 
العمليات املنفذة، مما يعد موؤ�رصا اإيجابيا 
التكنولوجي���ا  ا�س���تثمار  يف  لال�س���تمرار 
يف خدم���ة اجلمهور وامل�س���اهمة يف اإجناز 
معامالته���م عن طري���ق موق���ع احلكومة 
اأو   ،www.bahrain.bh الإلكروني���ة 
من خالل تطبيق الهاتف ETreaffic، اأو 
من خالل املن�س���ات الإلكرونية املتوفر 
عليه���ا خدم���ات الإدارة يف اأي وقت ومن 
اأي مكان وعلى مدار ال�ساعة دون احلاجة 
اأو  الإدارة  ال�سخ�س���ي ملبن���ى  للح�س���ور 

املكاتب املفتوحة يف خمتلف املناطق.

افتتاح معر�ض مكافحة املخدرات ب�صيتي �صنرت

اإط���ار  يف  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الحتفال باليوم العاملي ملكافحة املخدرات، 
افتتح املدير العام ل���الإدارة العامة للمباحث 
والأدل���ة اجلنائي���ة، م�س���اء اأم����س، املعر����س 
التوع���وي ملكافحة املخ���درات، ال���ذي يقام 
يف جممع �س���يتي �س���نر على مدى ثالثة اأيام. 
وي�س���م املعر�س، الذي ياأتي �سمن الأن�سطة 
به���ذه  الإدارة  تنظمه���ا  الت���ي  والفعالي���ات 
املنا�س���بة، اأركاناً توعوية ته���دف اإلى تعزيز 
الوعي ال�سامل مبخاطر املخدرات واملوؤثرات 
العقلي���ة، واآثاره���ا ال�س���لبية اخلط���رة على 

الفرد واملجتمع، ون�رص الثقافة الراف�س���ة لها 
بن كافة الفئات العمرية، ف�س���اًل عن تعزيز 
التوا�س���ل مع اجلمه���ور مبا يحق���ق التكامل 
يف اجله���ود املبذولة بن الأجهزة الر�س���مية 
يف  املجتمعي���ة  واملوؤ�س�س���ات  والفعالي���ات 
الوقت ذاته. ومن املقرر اأن ي�سهد املعر�س 
قيام خمت�س���ن معني���ن بتق���دمي التوجيه 
والإر�س���اد والإجاب���ة على كافة ا�ستف�س���ارات 
اجلمه���ور حول م�س���اكل الإدم���ان واملوؤثرات 
املطوي���ات  توزي���ع  ع���ن  ف�س���اًل  العقلي���ة، 

التثقيفية والتوعوية والهدايا التذكارية.

�صفرية لبنان باليوني�صكو ت�صيد بالتنظيم الرفيع الجتماع جلنة الرتاث
املنام����ة - بنا: اأ�س����ادت �س����فرة لبنان لدى 
اليوني�س����كو �س����حر بعا�س����ري بالتنظيم الرفيع 
املمي����ز لجتماع الدورة الثاني����ة والأربعن للجنة 
ال����راث العامل����ي، وال����ذي نظم موؤخ����را يف مملكة 
البحري����ن و�س����ط ا�س����تقبال رائع وممي����ز، منوهة 
بالإدارة احلكيمة لالجتماع برئا�س����ة ال�س����يخة هيا 
بنت را�سد اآل خليفة رئي�سة جلنة الراث العاملي.

ويف حوار لها مع وكال����ة اأنباء البحرين )بنا(، 
اأ�سادت ال�سفرة اللبنانية لدى اليوني�سكو والتي 
حت�����رص اجتماع جلنة الراث العاملي لأول مرة منذ 
اأن ا�ستلمت من�س����بها، باأن نقا�سات جلنة الراث 

العاملي كانت ثرية جدا.
واأ�س����ارت ال�س����فرة اللبناني����ة اإل����ى اأن هذا 
الجتماع اأتاح الفر�س����ة جلميع الوفود امل�س����اركة 
ب����اأن تكت�س����ف البحري����ن اأك����رث، من خ����الل زيارة 
املواق����ع البحرينية املدرجة عل����ى قائمة الراث 
العامل����ي مث����ل قلع����ة البحري����ن وطري����ق اللوؤلوؤ، 
منوهة يف هذا ال�س����دد ب����اأن مملكة البحرين تبذل 
جه����ودا كب����رة يف حماي����ة الراث حي����ث ينعك�س 
ذلك وا�سحا باحت�س����ان املركز الإقليمي العربي 
لل����راث العامل����ي يف املنام����ة وال����ذي يكلل هذه 

اجلهود.
واأ�س����افت ال�س����فرة اللبناني����ة اأن الهتمام 
البحرين����ي بال����راث يظه����ر جلي����ا اأي�س����ا يف �رصح 

املخت�س����ن بها �س����واء يف مواقع الراث املدرجة 
على قائم����ة الراث العامل����ي اأم يف اجلهود التي 
تبذلها مملكة البحرين يف حماية البيوت القدمية 
واحلفاظ على هويتها، مثل مركز ال�سيخ اإبراهيم 
للثقافة والبحوث يف مدينة املحرق الذي ينه�س 
باحلراك الثقايف لي�س فقط يف مملكة البحرين بل 

على امل�ستوى العربي والعاملي. 
وكان اجتم����اع جلن����ة ال����راث العاملي الثاين 
والأربع����ن قد �س����هد ح�س����ور ممثل����ن عن 139 
دول����ًة واأك����رث م����ن 2000 خبر يف جم����ال الراث 

الثقايف والطبيع����ي من العامل حيث نظرت اللجنة 
يف اإم����كان اإدراج 28 موقع����ا عل����ى قائمة الراث 
العامل����ي كما نظ����رت يف حالة حف����ظ 157 موقعاً 

م�سجالً على القائمة.
اأم����ا املواق����ع املدرج����ة عل����ى لئح����ة الراث 
العامل����ي قب����ل اجتماع جلن����ة ال����راث يف البحرين 
فكانت 1073 موقعا، ي�ساف اإليها 19 موقعا مّت 
اإدراجها خالل اجتماعات الدورة احلالية، في�سبح 
العدد الإجم����ايل ملواقع ال����راث العاملي 1092 

موقعاً موجودة يف 167 دولة يف العامل.

• �سفرة لبنان لدى اليوني�سكو	
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مناق�سة 109 مرا�سيم وم�رشوعات قوانني بدور االنعقاد الرابع

ا�ستئجار املقر ال يرتبط مب�سالح �سخ�سية ومتلكه “الفنادق”

نظر 13 اقرتاحا واأحال 6 اإلى احلكومة... “ال�شورى”:

تغيري املبنى بناء على طلب املواطنني... “التاأمينات” تعقب على مقال املو�شوي:

الق�ش���يبية – جمل�س ال�شورى: بلغ اإجمايل 
عدد املرا�ش���يم بقوانني وم�رشوعات القوانني، 
الت���ي نظرها جمل�س ال�ش���ورى يف دور االنعقاد 
العادي الراب���ع من الف�ش���ل الت�رشيعي الرابع، 
ما جمموعه 109 مرا�ش���يم بقوانني وم�رشوعات 
قوان���ني، وبلغت املح�ش���لة الكلية مل�رشوعات 
القوان���ني الت���ي نظره���ا املجل����س واللج���ان 
الدائم���ة خالل دور االنعقاد الع���ادي الرابع، ما 
جمموع���ه 105 م�رشوعات قوانني، من �ش���منها 
24 م�رشوًع���ا بقان���ون حولت م���ن اأدوار انعقاد 

�شابقة.
وم���ن ب���ني املجم���وع الكل���ي مل�رشوع���ات 
القوانني، هناك 9 م�رشوعات بقوانني كانت يف 
االأ�شل اقرتاحات بقوانني مقدمة من اأ�شحاب 
ال�شعادة اأع�شاء جمل�س ال�شورى، 4 منها متت 
املوافقة عليها واإحالتها لت�شديق جاللة امللك 
عليها، وت�ش���مل م�رشوع قانون باإ�ش���دار قانون 
ال�ش���حة العامة، وم�رشوع قانون بتعديل بع�س 
اأح���كام قانون اجلمعي���ات واالأندية االجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 
ال�ش���باب والريا�ش���ة واملوؤ�ش�ش���ات اخلا�ش���ة 
ال�ش���ادر باملر�ش���وم بقانون رقم )21( ل�شنة 
1989، والذي ين�س على عدم جواز اأن يكون 
���ح لع�ش���وية جمل����س اإدارة الن���ادي اأو  املر�شَّ
االحتاد الريا�شي منتمًيا الأيِّ جمعية �شيا�شية، 
كما ال يج���وز اجلْمع بني ع�ش���وية اأكرث من ناٍد 

اأو احتاد ريا�ش���ي واحد، وم�رشوع قانون ب�ش���اأن 
قواعد الت�ش���جيل وال�شالمة اخلا�ش���ة بال�شفن 
ال�ش���غرية، وم����رشوع قان���ون بتعدي���ل املادة 
الثالثني من املر�ش���وم بقانون رقم )3( ل�شنة 
2002م ب�ش���اأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س 

البلدية.
وقد اأقر املجل�س �ش���من 37 جل�شة عقدها 
يف دور االنعقاد املن�رشم، من �شمنها جل�شتان 
ا�ش���تثنائيتان، م���ا جمموعه 40 م����رشوع قانون 
بالتواف���ق مع قرار جمل����س الن���واب، واأحيلت 
متهيًدا لت�ش���ديق جاللة امللك املفدى عليها، 
اإلى جانب رف�س 9(م�شاريع قوانني بالتوافق 
م���ع ق���رار جمل����س الن���واب، واأحيل���ت الإخطار 

احلكوم���ة للعلم، واإع���ادة 7 م�ش���اريع قوانني 
اإل���ى جمل�س النواب الإع���ادة النظر فيها وذلك 
الختالف املجل�ش���ني، فيما اأحيلت 8 م�رشوعات 

قوانني اإلى املجل�س الوطني.
وبل���غ جمم���وع املرا�ش���يم بقوان���ني التي 
نظره���ا املجل����س اأربعة مرا�ش���يم بقوانني مت 
اإقراره���ا جميعه���ا، واأحيط���ت احلكوم���ة علًم���ا 
بها، ت�ش���منت املر�ش���وم بقان���ون رقم )28( 
ل�ش���نة 2017م بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم 
1976 يف �ش���اأن  بقان���ون رق���م )19( ل�ش���نة 
االأو�شمة، واملر�ش���وم بقانون رقم )37( ل�شنة 
2017م بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون 
رق���م )14( ل�ش���نة 1971م ب�ش���اأن التوثي���ق، 

واملر�ش���وم بقانون رقم )36( ل�ش���نة 2017م 
بتعديل املادة )3( من املر�ش���وم بقانون رقم 
)4( ل�ش���نة 2001 ب�ش���اأن حظر ومكافحة غ�شل 
االأموال ومتويل االإرهاب، واملر�ش���وم بقانون 
رقم )38( ل�شنة 2017م بتعديل بع�س اأحكام 
قانون االت�ش���االت ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )48( ل�شنة 2002.

ونظ���ر املجل����س يف 13 اقرتاًح���ا بقان���ون 
تقدم بها، وافق املجل�س على جواز النظر على 
6 منها، واأحالها اإلى احلكومة متهيدا الإعدادها 
يف �شورة م�رشوعات قوانني، ومت �شحب 3 منها 
م���ن قبل مقدميها، اأما باق���ي االقرتاحات فلم 
يت�ش���َنّ عر�س تقاريرها على جل�شات املجل�س 

خالل دور االنعقاد الرابع.

املنامة - الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي: 
قالت الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ني االجتماعي اإن 
عملي���ة انتقالها للمقر احلايل ج���اءت نزوالً عند 

رغبة املواطنني يف تغيري املقر ال�شابق.
واأ�شافت اأن ا�شتئجار املقر ال يرتبط بتاتا 

باأي م�شالح �شخ�شية.
جاء ذلك يف تعقيبها على املقال املن�ش���ور 
يف الع���دد رقم )3550( من �ش���حيفة “البالد”، 
ال�ش���ادر اأم����س االأول، بعن���وان “ال�ش���ناديق ال 
حتت���اج مفتاًحا �ش���حرًيا” بقلم: الكاتب �ش���يد 

�شياء املو�شوي.
وذك���رت الهيئ���ة يف تعقيبه���ا اأنها متتلك 

اأ�ش���هما يف ال�رشك���ة الوطني���ة للفن���ادق تتجاوز 
ن�شبة 30 %، وهي اجلهة املالكة للمقر احلايل، 
م���ا يع���ود بامل���ردود امل���ايل عل���ى الهيئ���ة يف 

املح�شلة النهائية.

وفيما ياتي ن�س الرد:
اأوال: توؤكد الهيئة اأنه �شبق لها يف حينه ن�رش 
وتو�شيح تفا�شيل انتقالها اإلى مقرها احلايل، 
منذ ما يقارب 5 �ش���نوات، وت�شتغرب من اإثارة 
مث���ل ه���ذه املوا�ش���يع القدمية بع���د كل هذه 
ال�ش���نني، ب�ش���كٍل مغاير لالأحداث دون التثبت 

من �شحتها.

ثاني���ا: توؤك���د الهيئ���ة جم���ددا اأن عملي���ة 
انتقالها ج���اءت نزوال عند رغب���ة املواطنني يف 
تغيري املقر ال�ش���ابق للهيئة؛ وذلك ل�ش���عوبة 
و�ش���ولهم للهيئة، واإيجاد مواقف ل�شياراتهم، 
اإل���ى جان���ب توزي���ع اإدارات الهيئ���ة يف مبنيني 
منف�ش���لني، االأم���ر الذي يكب���د املراجعني عناء 
االنتقال بني املبنيني الإمتام ومتابعة اأمورهم. 
وقام���ت الهيئ���ة يف حينه بدرا�ش���ة االأمر ورفعه 
اإلى جمل����س االإدارة، الذي واف���ق على االنتقال 
اإل���ى مقٍر جدي���د، يجم���ع كاف���ة اإدارات الهيئة 
وموظفيه���ا يف م���كاٍن واح���د اإلى جان���ب توفري 
مواقف قريبة ومنا�ش���بة ل�ش���يارات املراجعني، 

حيث يتم في���ه تقدمي كافة اخلدمات املتنوعة 
يف مكاٍن واحد من خالل اأكرث من 30 مكتبا، اإلى 
جانب تخ�ش���ي�س مكات���ب للخدم���ات ال�رشيعة. 
وه���ذا م���ا اأك���ده املواطن���ون عن���د ا�شتق�ش���اء 
اآرائهم بالر�شا التام و�شهولة اإنهاء املعامالت 
بالهيئة، وذلك بعد االنتقال اإلى املقر اجلديد، 
علم���اً باأن ر�ش���ا املواطن���ني واملوؤم���ن عليهم 

يعترب من االأولويات املهمة لدى الهيئة.
ثالث���ا: متتل���ك الهيئ���ة اأ�ش���هما يف ال�رشكة 
الوطنية للفن���ادق تتجاوز ن�ش���بة 30 %، وهي 
اجله���ة املالك���ة للمق���ر احل���ايل للهيئ���ة، االأمر 
الذي يع���ود بامل���ردود املايل عل���ى الهيئة يف 

اال�ش���تئجار  يرتب���ط  وال  النهائي���ة،  املح�ش���لة 
بتاتا باأي م�ش���الح �شخ�ش���ية كما اأ�شاع وادعى 
كات���ب العمود، اإل���ى جانب قيامه بذك���ر اأرقام 
غري مطابقة للواقع، ولي�ش���ت معروفة امل�شدر 
ب�ش���اأن قيمة االإيج���ارات، ت�ش���تهدف اإثارة قلق 

اجلمهور فقط وت�شتيته.
رابع���ا: توؤك���د الهيئ���ة اأن كل منت�ش���بيها 
يحمل���ون موؤه���الت علمي���ة معرتف���ا به���ا وفق 

القوانني والقرارات اخلا�شة بذلك.
للتاأم���ني  العام���ة  الهيئ���ة  توؤك���د  ختام���ا 
االجتماعي �ش���المة موقفها وقانونية اإجراءاتها، 

وحر�شها على م�شلحة املوؤمن عليهم جميعا.

• اجتماع اللجنة التن�شيقية العليا للجودة مبجل�س ال�شورى	

قراءة نقدية لخطاب وزير المالية
مع���ايل وزي���ر املالي���ة، بداية نق���دم لك 
ال�ش���كر على باقة ورد م�ش���اعركم ال�ش���عبية، 
و”قطعة احللوى” من “ت�شاوي املواطنني يف 
التقاعد من �ش���ورى ونواب ووزراء وبلديني” 
الت���ي قدمتموها للمواطن بع���د خروجكم من 
حفلة عر����س قان���ون التقاعد اجلدي���د، وعن 
كل الذي���ن يغلفون ال���والدة القادمة باأثواب 

اأحزاننا القدمية.
نك���ون  اأن  “الب���د  �ش���عارك  اأجم���ل  وم���ا 
املث���ل االأعلى يف هذا اجلان���ب واملواطن هو 
املواطن” �ش���عارك يذكرين مبقوالت نيت�شه 
وفولتري وتول�شتوي ودافين�شي وكل عباقرة 
امل�شاواة يف العامل، لكنه على م�شتوى الواقع 
يحكي وجعنا املثقوب بال�ش���عال. واأنت تعلم 
معايل الوزير، اأن �شعارك اجلميل خمتلف عما 

هو يف ال�شندوق !!
وبداية اأمتنى اأال ي�شيق �شدرك بنقا�شي 
اليومي واأ�شئلتي املعلقة على حبال االأ�شئلة، 
فجاللة امللك حفظه اهلل اأو�ش���اكم يف خطابه 
االأخري باال�شتماع الآراء الكتاب، فاأنا هنا اأحاول 
جاه���دا، اإي�ش���ال اأغلب هواج����س البحرينيني 
التي قد ال ت�ش���لكم، اأنزف لكم عرب الكلمات 
اأوج���اع كل بحرين���ي موظفا اأو مدي���را، عامال 
اأو طبيبا، �ش���ابة اأو عجوزا، م���ن كل مدينة يف 
البحرين؛ الإمياين اأن هناك م�شت�ش���ارين قد ال 

يو�شلون ال�شورة احلقيقية لنب�س ال�شارع.
دعني معايل الوزير، اأعلق اجلر�س يف مدن 
املل���ح، معلنا اأين اأ�ش���م رائحة م���ن نية، برفع 
�ش���ن التقاعد، وزيادة ن�ش���بة اال�ش���رتاكات، 
ونق���ل الرقاب���ة الربملاني���ة عل���ى �ش���ناديق 
التقاعد للحكومة، واأمتن���ى اأن اأكون خمطئا، 

واإذا مل تطب���ق على املتقاعدي���ن “الناجني” 
من غرق �ش���فينة “تايتنك” القانون اجلديد، 

ف�شتكون على اجلدد والقادمني!!
اأن���ا كمراق���ب، األتق���ي معكم يف اأ�ش���ياء، 
واختلف يف اأ�شياء، التقي معكم اأن هناك اأزمة 

يف ال�شناديق، واختلف يف العالج.
اأوال: موقفك���م يف الع���الج كم���ن يريد اأن 
يق�ش���ي على منر �ش���غري، فيحرق كل الغابة 
اأو كاأب ث���ري عنده �رشك���ة يعمل بها ع�رشة من 
اأبنائه، واحد يهدر يوميا مليون دينار، وبقية 
االأبن���اء دين���ارا واح���دا. االأب - وه���ذا ينطبق 
علي���ك معايل الوزير- يتنا�ش���ى االبن الكبري 
وامل���دراء”  واالإدارات  اال�ش���تثمارية  “االأذرع 
ال���ذي يه���درون ملي���ون يوميا وهو ما�ش���ك 

االأوالد الت�شعة الذين ال حول لهم وال قوة.
معايل الوزير، ماذا تق�ش���دون من عبارة 
البد من “تطوي���ر الت�رشيعات التقاعدية التي 
تخدم املجتمع”، وما “امل���واد اجلديدة التي 
�شت�ش���اف للقانون” ملاذا مل تف�ش���ح عنها؟ 
يا معايل الوزير، رفع �ش���ن التقاعد �ش���يعجل 
بال�ش���يخوخة،  ال�ش���يخوخة، فالنا�س م�ش���ابة 
وهم �شباب ب�شبب الو�شع االقت�شادي، وكم 
�ش���يبقى من عمر املتقاع���د اإذا تقاعد وعمره 
65؟ يق���ول علم���اء النف�س “ابداأ باالإف�ش���اح 
عم���ا تري���ده من البداي���ة، فهو اأ�ش���لم للعقل 

الباطن”.
يا مع���ايل الوزير، م���ع جنونية االأ�ش���عار، 
ورفع الدعم عن املحروقات، وغالء املعي�ش���ة 
حتت���اج روات���ب املواطنني اإل���ى فيتامينات 
زي���ادة، فه���ي ال تتحم���ل اقتط���اع مزي���د من 
رواتبها ل�ش���ناديق التقاع���د، فهناك عوائل 

بحريني���ة غ���ري قادرة عل���ى �رشاء اأث���واب عيد 
الأوالدها.

وهل تعلم مع���ايل الوزير اأن هناك كثريا 
م���ن العوائل، رواتبها غري كافية ال�ش���تكمال 
موؤنة �شهر؟ ال عليك من وزير العمل، واأرقامه 
امللون���ة باملكياج يف ال�ش���حافة عن “ن�ش���ب 
العاطل���ني” املغلفة ب���� “ع�ش���لية” االأرقام، 
فهي غ���ري دقيق���ة، ولال�ش���تهالك االإعالمي، 
وال���وزارة بال اإ�ش���رتاتيجية، فهن���اك تكد�س 
لعاطلني يف البيوت من اأطباء، ومهند�ش���ني، 
وحمامني ومعلم���ني، يقوم بال����رشف عليهم 

اأبوتهم كبار ال�شن.
معايل الوزير، اأنت تق�ش���و على نف�ش���ك، 
ومن مع���ك يف اللجن���ة، بهذه الت�ش���اريحات، 
واأنتم جميعا مدينون للنا�س بالوقوف معهم 
يف ع���دم تغيري القانون الق���دمي اأو ما يتعلق 
مب���واد مهمة من ن�ش���بة اال�ش���رتاكات اأو رفع 
�شن التقاعد اأو املكافاآت واالمتيازات، وبقاء 

�شلطة الربملان.
يا مع���ايل الوزي���ر، املتقاع���دون واعون 
“لقط���ع احلل���وى” املوزع���ة يف الت�رشيحات، 
لكنها بال �شكر؛ الأن العربة بالعمل، والنتائج 
وعدم اللم�س بكل االمتيازات، ولالأ�ش���ف هي 

جمرد حبة يف �شل�شلة طويلة.
واأق���ول واإذا مل مت����س امل���واد هنا يكون 
عي���د امليالد، ونف���رح جميعا م���ع عبداملجيد 
عب���داهلل “غنوا حلبيب���ي وقدموا ل���ه التهاين 
يف عيد ميالده ع�ش���اها مية عام، افرح حبيبي 
واطل���ب اهلل االأماين، الليل���ة “متقاعد تناديه 

االأحالم”.
قان���ون التقاعد اجلديد اأ�ش���به مبن يريد 

النا�س اأن ترك�س قبل اأن مت�ش���ي، ت�رشيحات 
املوؤمتر ال�ش���حايف “فا�ش���تفودية” مقت�شبة 
وتته���رب من بقية اأمرا�س الهيئة، مل ت�ش���بع 
ال ال�ش���حافيني وال النا�س وال ت�شلح حتى ل� 
“تيك اأوى”، وهو خمالف ل�ش���عار ال�ش���فافية 
الت���ي طرحه الوزير، اإجابات �رشيعة مقت�ش���بة 
وته���رب ع���ن اأي اأ�ش���ئلة تتعل���ق باالأعرا�س 
الطافحة على جلد الهيئة من ف�ش���اد، وتعرث، 

و�شطب... اإلخ.
يق���ول الوزير “هدف اللجنة ا�ش���تمرارية 
ال�ش���ندوق على م���دى احلياة “، وهن���ا اأقول 
للوزي���ر: ه���ل تعتق���د اأن هن���اك بحريني���ا ال 
يري���د ا�ش���تمرارية ال�ش���ندوق؟ بالطبع كلنا 
نري���د، ولذلك بقي البحرين���ي منذ عقود اإلى 
2018 وه���و م�ش���تميت يف الدفع م���ن راتبه 
الجل ا�ش���تمرارية ال�شناديق، ولكن يا معايل 
الوزير، ال�ش���وؤال هو: من ال���ذي اأخل باحلفاظ 
على ال�ش���ندوق، واأمواله؟ فاذا كان �شندوق 
التقاع���د كطاول���ة تقوم عل���ى اأربع���ة اأرجل، 
اإحدى هذي االأرجل القانون الذي يراد تغيريه 
“للحفاظ على ا�شتدامة ال�شناديق” ال�شوؤال: 
ملاذا ال يتم اأي�ش���ا احلديث عن بقية االأرجل، 
والتي تعترب اأ�ش���ا�س امل�شكلة، اأولها: االأذرع 
اال�ش���تثمارية التي تكل�شت، والذراع الثالث: 
جمل����س االإدارة، والذي مل يحا�ش���ب، والذراع 

الرابع: اجلهاز االإداري.
اأنت���م  والن���واب:  الوزي���ر  مع���ايل  ي���ا 
اقت�ش���اديون ومت�رشع���ة، فلم���اذا ال توقف���وا 
الوزي���ر وتناق�ش���وه، كم���ا يركز عل���ى فزاعة 
“القانون” للعالج البد يتم الرتكيز على كل 
الع���الج والتط���رق لالأرجل الث���الث للطاولة؟ 

اإذا عندك �ش���خ�س م�شاب بحادث خطري، فال 
ميكن ت����رش على عالج فقط جزء من اجل�ش���د، 
وتهم���ل بقية اجل�ش���د وتتعمد ع���دم التطرق 
اليهم!! وكي ي�شتمر العالج اأمتنى على الوزير 
عالج ماأ�شاة اأخرى حدثت الأموال التقاعد: فما 
ردك مع���ايل الوزي���ر، ل� 4 مالي���ن دينار التي 
�ش���طبتها الهيئة من ا�شتثماراتها يف االأ�شهم 
اخلا�ش���ة امل�ش���تثمرة يف بنك انف�ش���تكورب؟ 
هل �شتجيب يف املومتر؟ ثانيا معايل الوزير، 
هل تعل���م، واأنت ترفع �ش���عار “احلفاظ على 
ا�ش���تدامة ال�ش���ناديق “ عم���ا يح���دث داخ���ل 
الهيئ���ة؟ 6 مالي���ني دين���ار �رشف���ت لتقاعد 
160 موظف���ا، وبع����س رواتب امل�ش���وؤولني 
جنوني���ة،  ب�ش���ورة  قف���زت  واملوظف���ني 
وو�ش���لت 4500 دينار؟ ه���ل تعلم عما تقوم 
ب���ه اإدارة الهيئة من خمالف���ات يف الرتقيات 
والتوظيف���ات م���ن خمالف���ات قانونية؟ وعن 
�ش���فقة العم���ر ال�ش���احرة بني بع����س مدراء 

الهيئة واالإدارة، وكلها من فلو�س النا�س!!!
هل تعل���م عما يجري داخ���ل الهيئة التي 
ت�رشف عليها؟ ركز على االأرجل االأربع للطاولة 

مع االإخوة املجتمعني، ولي�س رجال واحدة!!!
مع���ايل الوزي���ر، اإن كنت ال تعل���م، فتلك 
م�ش���يبة، واإن كنت تعلم، فامل�ش���يبة اأعظم، 
الهيئة م�ش���ابة ب�ش���يخوخة، وتره���ل ومليئة 
بالثق���وب وال�ش���قوق، وغري مواكب���ة لطموح 
م�رشوعنا االإ�شالحي الكبري مع االأ�شف ال�شديد.

ختاما، ال يجوز رفع �شن التقاعد اأو زيادة 
الن�ش���بة اأو تغي���ري مكاف���اأة نهاي���ة اخلدمة اأو 
�ش���الحية الربملان، فهي اأقل احلقوق الأنا�س 

يحلمون بتقاعد كرمي.

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com
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“احلقوق” تعتمد الدليل املحدث لتلقي ال�شكاوى

انطالق الربنامج ال�شيفي يف “ال�شمالية”

منح اأ�شحاب الفر�شات الأولوية يف �شوق املحرق اجلديدة

وقف ن�شاط 6 �رشكات اإعالنية واإحالة 4 للق�شاء

“الأ�شغال” تنظم ور�شة عمل لتاأهيل املقاولني

م�ؤ�رشات بالإبقاء على امل�ؤقتة... املرباطي لـ “$”:

لتكرارها خمالفة قان�ن الإعالنات بال�ش�ارع... بلدية ال�شمالية:

للعاملني يف ت�شغيل و�شيانة ال�رشف ال�شحي

�رشعت اجلهة امل�شتثمرة ل�ش�ق املحرق 
املركزيـــة بالإعـــالن عـــن فتح بـــاب التقدم 
ل�شـــتئجار حمالتهـــا وفر�شـــاتها بال�شـــ�ق 
اجلديدة؛ متهيًدا لفتتاحـــه املت�قع نهاية 
العام اجلاري. وياأتي هذا الإعالن يف وقت مل 
يحدد فيه م�شري 67 فر�شة ي�شمها ال�ش�ق 
املركزية امل�ؤقتة املقام على حديقة ح�شان 
بن ثابت، �شـــ�اء بالإبقاء عليهم وعلى مبالغ 
ا، اأو اإلغاء ال�ش�ق  اإيجاراتهم املنخف�شة حاليًّ
امل�ؤقتة وانتقالهم لل�شـــ�ق اجلديدة مببالغ 
اإيجار ت�شـــل اإلى 7 اأ�شـــعاف املبلغ احلايل. 
وت�ا�شلت “البالد” مع رئي�س اللجنة املالية 
والقان�نيـــة مبجل�ـــس بلـــدي املحـــرق غازي 
املرباطي، حيث لفت اإلى ت��شـــية املجل�س 
ال�شـــابق ب�شـــاأن اإخالء ال�شـــ�ق امل�ؤقتة بعد 
ا�شتكمال م�رشوع ال�ش�ق املركزية، وانتقال 

اأ�شحاب الفر�شات لل�ش�ق اجلديدة.
واأ�شـــار اإلى اأن امل�شـــكلة حاليًّا تكمن يف 
عدم ت�شـــمني العقد مـــع ال�رشكـــة املط�رة 

لل�ش�ق بنًدا اإلزاميًّا مبنح الأول�ية يف التاأجري 
لأ�شـــحاب الفر�شات، ف�شـــال عن فارق مبلغ 
الإيجار الذي �شـــيتحمله اأ�شـــحاب الفر�شات 

يف ال�ش�ق اجلديدة.
وراأى اأن احلـــل يتمثل يف منح اأ�شـــحاب 
الفر�شات الأول�ية يف التاأجري �شمن ال�ش�ق 
اجلديدة، اإلى جانب دعم البلدية لأ�شـــحاب 
الفر�شات يف مبالغ الإيجار؛ وذلك للمحافظة 

علـــى اأ�شـــعار املنتجـــات الأ�شا�شـــية التـــي 
يقدم�نهـــا، والتما�شـــي مع الفل�شـــفة التي 

تق�م عليها الأ�ش�اق املركزية.
وك�شف املرباطي عن وج�د م�ؤ�رشات باأن 
تبقي وزارة الأ�شغال والبلديات والتخطيط 
العمراين على ال�ش�ق امل�ؤقت، لي�شبح لدى 
املحرق �شـــ�قني مركزيتني متجاورتني، يف 

ظل وج�د هذه التحديات.
ي�شار اإلى اأن �شـــ�ؤون البلديات افتتحت 
يف العام 2014 ال�شـــ�ق املركزية امل�ؤقتة، 
والذي �شم 67 فر�شة للخ�رشاوات والف�اكه 
واللح�م والدواجن وال�شـــمك، بتكلفة بلغت 
نحـــ� 400 األف دينار؛ حتى يت�شـــنى لل�رشكة 
املطـــ�رة هـــدم ال�شـــ�ق القدميـــة واإقامـــة 

ال�ش�ق اجلديدة مكانها.
ووفًقـــا لل�رشكـــة املط�رة، فاإن ال�شـــ�ق 
اجلديـــدة �شي�شـــتمل علـــى 24 فر�شـــة لبيع 
اخل�رشاوات والف�اكه، و36 فر�شة لبيع اللحم 
والدجاج الطازج، و42 فر�شة لبيع الأ�شماك، 
كمـــا مت تخ�شـــي�س بع�س حمـــالت التجزئة 

لبيع البهارات واملاأك�لت ال�شعبية.

املنامـــة - بنـــا: اأعلنـــت بلديـــة املنطقـــة 
�ل�ش���مالية �أنه���ا ب�ش���دد وقف ن�ش���اط نحو )6( 
�رشكات اإعالنية واإحالة )4( اأخرى للق�شاء ب�شبب 
خمالفاتهـــا املتكررة لقان�ن العالنات رقم 14 

ل�شنة 1973 وتعديالته والقرارات املنفذة له.
�رشح بذلك رئي�س ق�شم الرقابة والتفتي�س 
عبدالعزيـــز الـــ�ادي خـــالل متابعتـــه امليدانية 
لأعمـــال اإزالة الإعالنات املخالفـــة اأم�س الأربعاء 
مع فريق العمل، م�شـــريا اإلى اأن احلملة اأ�شفرت 
عن اإزالة اأكرث مـــن )70( اإعالن خمالف مبختلف 
الأحجـــام والأنـــ�اع، كما مت اأخطـــار )22( م�اقع 
اإعالنيـــة انتهت فرتة الرتخي�س لها، ولفت اإلى 
اأن اجل�لة �شملت عدة مناطق يف ال�شمالية منها 
عايل و�شار ومدينة حمد. واأكد اأن املادة 16 من 
املر�ش�م بقان�ن رقم )14( ل�شنة 1973 اأجازت 
للبلديـــة تغرمي كل من با�رش اأو ب��رش مل�شـــلحته 
�أي �إعالن خالف���ا لل�رشوط و�لأو�ش���اع �لو�ردة يف 
هـــذا القان�ن والقـــرارات املنفذة لـــه”. ولفت 
رئي�س الرقابة والتفتي�س اإلى اأن حمالت الإزالة 
متـــت وفقـــا لت�جيهـــات املدير العـــام لبلدية 
املنطقة ال�شمالية ي��شف الغتم ومتابعة مديرة 
اخلدمـــات الفنيـــة املهند�شـــة ملياء الف�شـــالة 
الرامية اإلى احلد من املخالفات البلدية عم�ما، 

ومنها خمالفات اإعالنات ال�ش�ارع.
واأ�شـــاف اأنـــه مت التحقق من قيـــام بع�س 
ال�ـــرشكات املعِلَنـــة بتكـــرار نف�ـــس املخالفـــات 
برغم الإخطارات املتكررة لها، ونظرا ل�شـــعف 
جتاوب تلـــك ال�رشكات، فاإن البلدية بالإ�شـــافة 
اإلـــى م�شـــاعفة الغرامات، فاإنهـــا تدر�س اتخاذ 

اإجـــراءات اأخرى، منهـــا وقف ن�شـــاطها التجاري 
واإحالتها للق�شـــاء وذلك بالتن�شيق مع اجلهات 
املخت�شـــة، م�شـــددا علـــى ال�ـــرشكات املخالفة 

املبادرة ف�را بت�شحيح اأو�شاعهم.
وعلـــى �شـــعيد اآخر، اأ�شـــاف الـــ�ادي “لقد 
اأ�شبح ل�شق وتركيب الإعالنات ب�ش�رة خمالفة 
للقان�ن ظاهرة منت�رشة من جانب الكثريين من 
التجار اأو اأ�شـــحاب امل�ؤ�ش�شات اأو حتى الأفراد، 
م�ؤكدا اأن البلدية لن ت�شمح بذلك، واأنها با�رشت 
يف اتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة حيال تلك 
املخالفات ور�شـــدها يف ق�ائم ليتـــم التعامل 

معها مع اجلهات الأمنية”.
ودعا كافة امل�ؤ�ش�شات التجارية والإعالنية 
والأفـــراد اإلى المتناع عن و�شـــع اأي اإعالنات اأو 
مل�شـــقات اأو لفتات ع�شـــ�ائية علـــى الل�حات 
الإر�شـــادية اأو الإعالنية يف ال�شـــ�ارع وامليادين 
العامـــة، اأو علـــى جـــدران وواجهـــات املباين يف 
املناطـــق، وحثهـــم علـــى ا�شـــتخدام ال��شـــائل 
التـــي  الأخـــرى  الإعالنيـــة  املتاحـــة والقنـــ�ات 
ي�شـــمح القانـــ�ن بالرتخي�س بهـــا للرتويج عن 
منتجاتهم، ملا متثله هذه الظاهرة ال�شلبية من 

ت�ش�يه للمنظر العام.

املنامة - وزارة الأ�شـــغال و�ش�ؤون البلديات 
اأقامـــت وزارة الأ�شـــغال  والتخطيـــط العمـــراين: 
و�شـــ�ؤون البلديـــات والتخطيط العمراين ور�شـــة 
عمل بعن�ان )تاأهيل املقاولني العاملني يف جمال 
ت�شغيل و�شيانة ال�رشف ال�شحي( وذلك يف جمعية 
املهند�شني، حا�رش فيها عدد من املهند�شني يف 
قطاع ال�رشف ال�شحي بح�ش�ر عدد من املقاولني 
العاملـــني يف �رشكات املقاولت الهند�شـــية، كما 
�شـــارك عدد من املهند�شني والإداريني ومديري 

امل�شاريع وامل�ظفني ب�ش�ؤون الأ�شغال.
وياأتي تنظيم ال�ر�شة �شـــمن حر�س ال�زارة 
علـــى تاأهيـــل املقاولـــني املتقدمـــني لعطاءات 
الـــ�زارة اإميانا منها بال�رشاكة مـــع القطاع اخلا�س 
والتعاون امل�شـــتمر بتنمية هـــذا القطاع لتحقيق 
اأف�شـــل املمار�شـــات يف قطـــاع ال�رشف ال�شـــحي 
ون�ـــرش ال�عي وت�فري بنية حتتية متط�رة، ف�شـــال 
عن الرتقاء مب�شـــت�ى اجل�دة يف تنفيذ امل�شاريع 
وت�فري قاعدة بيانـــات م�ث�قة ودائمة التحديث 
والتجديـــد؛ وذلـــك لإلقـــاء ال�شـــ�ء علـــى �رشكات 
املقـــاولت باختـــالف م�شـــت�ياتها واإمكاناتهـــا، 
اإ�شـــافة اإلى متابعـــة وقيا�س اأداء هـــذه ال�رشكات 
ب�شكل دوري لتحقيق ال�شتفادة الق�ش�ى جلميع 
الأطـــراف مـــن �ـــرشكات املقـــاولت وم�ؤ�ش�شـــات 

القطاع احلك�مي واخلا�س.
وت�شمنت ور�شـــة العمل الت�ع�ية التفاعلية 
نبـــذة عن امل�شـــاريع والأ�شـــغال التـــي تق�م بها 
اإدارة ت�شـــغيل �شـــيانة ال�رشف ال�شـــحي يف وزارة 
الأ�شغال و�شـــ�ؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ومعل�مات عن فئات ت�شـــنيف التاأهيل امل�شـــبق 
للمقاولـــني اخلا�شـــة بـــاإدارة ت�شـــغيل و�شـــيانة 
ال�ـــرشف ال�شـــحي يف الـــ�زارة، ونبذة عـــن عملية 

التاأهيـــل امل�شـــبق للمقاولـــني واأ�ش�شـــها، واآلية 
التاأهيـــل امل�شـــبق واملراحل التـــي يخ��س فيها 
املقاول عند التقدمي ل�شـــهادة التاأهيل امل�شبق 
وكيفيـــة تقـــدمي الطلـــب عـــن طريـــق احلك�مة 
الإلكرتونية، ومميزات �شـــهادة التاأهيل امل�شبق 
التاأهل لعطاءات ال�زارة وحر�س وزارة الأ�شـــغال 
و�شـــ�ؤون البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين على 

التعاون امل�شتمر مع القطاع اخلا�س وتنميته.

امل�ؤ�ش�شـــة   - ال�شـــيف  �شـــاحية 
ال�طنية حلقـــ�ق الإن�شـــان: عقد جمل�س 
املف��شني اجتماعه العتيادي ال�شاد�س 
ال�طنيـــة  امل�ؤ�ش�شـــة  رئي�ـــس  برئا�شـــة 
حلقـــ�ق الإن�شـــان ماريا خـــ�ري وذلك يف 
مقر امل�ؤ�ش�شة ال�طنية ب�شاحية ال�شيف.

يف بدايـــة الجتمـــاع، هناأ جمل�س املف��شـــني 
القيادة مبنا�شبة ح�ش�ل مملكة البحرين على 
الفئـــة الأولـــى )Tier 1( يف حماربـــة الإجتار 
بالأ�شـــخا�س، م�ؤكديـــن فخرهـــم واعتزازهم 
بهـــذا الإجناز الكبري الذي يعك�س مدى التزام 
اململكة باملعايري الدولية ذات ال�شلة، ومن 
بينها املعايري احلق�قية. وا�شـــتمع املجل�س 
لنبذة عـــن اأعمـــال اللجـــان الن�عيـــة الدائمة 
الثـــالث، اإ�شـــافة اإلـــى م�جـــز عن ال�شـــكاوى 
وطلبـــات  ال�طنيـــة  للم�ؤ�ش�شـــة  الـــ�اردة 
امل�شاعدة القان�نية املقدمة وحالت الر�شد 
عـــر و�شـــائط الإعـــالم وو�شـــائل الت�ا�شـــل 
الجتماعـــي، والإجـــراءات التـــي مت اتخاذهـــا 

ب�شاأنها.
الدليـــل  اعتمـــاد  الجتمـــاع  كمـــا مت يف 
وامل�شـــاعدة  ال�شـــكاوى  لتلقـــي  املحـــدث 
القان�نيـــة املقدمـــة، والـــذي جـــاء لي�اكـــب 
التقدم احلا�شل يف اآلية التعامل مع ال�شكاوى 
مـــن حيث وجـــ�د النظام الإلكـــرتوين اجلديد 
الـــ�اردة وامل�شـــاعدات  ال�شـــكاوى  ملتابعـــة 
القان�نيـــة املقدمـــة، حيـــث ينق�شـــم الدليل 
اإلـــى 8 اأق�شـــام؛ املبـــادئ العامـــة للمفاهيم 
وامل�شـــطلحات، والخت�شا�شـــات املمن�حـــة 
ال�شـــكاوى  تلقـــي  واإجـــراءات  للم�ؤ�ش�شـــة، 
وو�شـــائل تقدميها ومبا�رشتها، واآلية ومراحل 
التعامـــل مـــع ال�شـــكاوى ودرا�شـــتها واإبـــداء 
الـــراأي القانـــ�ين فيهـــا، ومتابعـــة ال�شـــك�ى 
والت�ا�شـــل مـــع اجلهـــات املعنيـــة، وووقف 
ال�شري يف اإجراءات ال�شك�ى وحفظها، وتقدمي 
امل�شـــاعدة وامل�ش�رة القان�نيتني، واإجراءات 

تعديل دليل تلقي ال�شكاوى.

اجلنبيـــة – املحافظة ال�شـــمالية: انتظم 
200 طالـــب من خمتلف مدن وقرى ومناطق 
املحافظـــة ال�شـــمالية يف الرنامج ال�شـــيفي 
ال�شـــن�ي للمحافظـــة الـــذي انطلـــق ام�س يف 
�شالة مدر�شـــة زينب الإعدادية للبنات حتت 
رعاية املحافظ علي الع�شف�ر، وبالتعاون مع 
وزارات: الداخلية، الرتبيـــة والتعليم، العمل 
البحرينـــي  والحتـــاد  الجتماعيـــة  والتنميـــة 
لألعاب الق�ى، وي�شتمر حتى ي�م الثالثاء 31 

ي�لي�.
وعرب نائب رئي�س جلنة �لن�شاط �ل�شيفي 
مديـــر اإدارة املعل�مات واملتابعة باملحافظة 
ال�شـــمالية ح�شـــن ال�شـــاعاتي عن التطلع لأن 
يكـــ�ن هـــذا امل��شـــم ناجًحا وفق مـــا حتقق 
مـــن جناح طـــ�ال م�شـــرية تنفيـــذ الرامج يف 
ال�شـــن�ات املا�شـــية، م�ؤكًدا اأن فـــرق العمل 
بذلت خالل الأ�شـــهر الأربعة املا�شية اأق�شى 
جهد وعقـــدت اجتماعات مت�ا�شـــلة ل��شـــع 

ال�شـــيغة املثلـــى للرنامـــج بحيـــث تتحقق 
والطالبـــات  الطـــالب  لأبنائنـــا  ال�شـــتفادة 
امل�شاركني يف الرنامج، وعلى اأعلى قائمتها 
اإك�شـــابهم العديد من املهـــارات واملعارف، 
م�شـــرًيا اإلى اأن ت�جيهات املحافظ و�شـــعت 
اختيار امل��شـــ�عات والأن�شطة التي ي�شملها 
الرنامـــج متكاملة بـــني اجل�انـــب املهارية 

واملعرفية وبني الرتفيه.
وقالـــت مديـــرة اإدارة املـــ�ارد الب�رشيـــة 
واملاليـــة جنـــاة عبدالكـــرمي اإن اأهميـــة هـــذا 
الرنامج تكمن يف اإتاحة الفر�شة للم�شاركني 
من اجلن�شني لق�شـــاء فرتة الإجازة ال�شيفية 
يف رحـــاب برنامج متعـــدد الأهـــداف، فهناك 
املحا�ـــرشات والزيارات امليدانية والأن�شـــطة 
الريا�شـــية والرتفيهيـــة والجتماعية، عالوة 
علـــى الرامج ال�طنية ذات البعد املعن�ي يف 
غر�ـــس قيم امل�اطنة، بالإ�شـــافة اإلى برنامج 

اكت�شاف امل�اهب.

• غازي املرباطي	

• جانب من ال�ر�شة	

م “ترويكا” التقاعد بالخبرات؟ متى ستطعَّ
الت�افق... مفتاح جناح مهمة اإ�شالح نظام التقاعد الذي ي�شغل كل بيت.

ولقـــد حث جاللـــة امللك “ترويـــكا” التقاعـــد )اللجنـــة الثالثية( علـــى تطعيمها 
باخلرات العلمية والعملية؛ لل��ش�ل اإلى ت�افق بني جميع الأطراف يراعي امل�شلحة 

العامة، ويحفظ احلق�ق للم�شرتكني واملتقاعدين.
ويف �شـــ�ء الت�جيه امللكي امل�ؤازر للم�قف ال�شـــعبي ال�شاخط، فاإن جاللته اأوجب 
علـــى اللجنة الأخذ يف العتبار كل ما اأبدي ب�شـــاأن م�رشوعي قان�ين التقاعد من مرئيات 
ومالحظـــات مـــن نقا�س ح�لهما مبجل�شـــي ال�شـــ�رى والنـــ�اب، وما اأبـــداه امل�اطن�ن 

والكتَّاب وال�شحافي�ن من مرئيات عر و�شائل الإعالم املختلفة.
ول ميكن اأن يختلف اثنان اأن الت�جيه ال�شامي احلكيم يح�ُسّ اللجنة عدم النفراد 

بامل�قف من اإ�شالح نظام التقاعد.
لذا من واجب اللجنة األ تغ�س النظر عن تطعيم ع�ش�يتها مبمثلني عن:

* مندوب عن جمعية ال�شحفيني.
* مندوب عن الحتاد العام لنقابات عمال البحرين.
* مندوب عن الحتاد احلر لنقابات عمال البحرين.

* مندوب عن جمعية احلكمة للمتقاعدين.
وكما اأكد جاللة امللك “فال بديل عن النجاح بهذا امللف الهام”.

 ويتعني األ يطل التاأزمي بعناوين جديدة على طاولة “الرتويكا”.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

�شيد علي املحافظة

• بلدية ال�شمالية تزيل اإعالنا خمالفا	
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حب�س 3 متعاطني و�سجن رابع 10 �سنوات
يف ق�ضية متاجرة باملخدرات

قال���ت املحامية زين���ب �ض���بت اإن املحكمة 
الكربى اجلنائية الأولى حكم���ت باإعفاء موكلها 
الآ�ضيوي مما ن�ضب اإليه من تهمة الجتار باملواد 
املخدرة، وق�ضت بحب�ضه ملدة �ضنة واحدة فقط 
وبتغرميه مبلغ 1000 دينار عما ن�ض���ب اإليه من 
تهمة التعاط���ي، واأنها طعنت عل���ى هذا احلكم 
بال�ض���تئناف، فيم���ا دان���ت متهم اآخر بال�ض���جن 
ملدة 10 �ضنوات وبتغرميه مبلغ 10 اآلف دينار 

عن تهمة بيع مادة املاريغوانا املخدرة.
كما حب�ض���ت اثنني اآخرين )اآ�ضيويان( ملدة 
�ض���نة واح���دة واأم���رت بتغرميهما مبل���غ 1000 
دينار، ف�ض���ا عن اأمرها باإبعاد املتهمني جميعا 

عن الباد بعد تنفيذ العقوبة املق�ضي بها.
واأو�ض���حت �ض���بت اأنه���ا تقدم���ت بالطع���ن 
بال�ضتئناف على هذا احلكم، خ�ضو�ضا اأن نتيجة 
املخترب ملوكلها كانت �ض���البة، مما ل ي�ضري اإلى 

اأنه متعاط للمواد املخدرة.
واأفادت باأن النيابة العام���ة اأحالت موكلها 
واملتهمني الثاث���ة الآخري���ن للمحاكمة بعد اأن 
اأ�ض���ندت اإليه���م تهمة اأنه���م يف غ�ض���ون العام 
باع���ا  والث���اين:  الأول  املتهم���ان  اأول:   ،2017
بق�ض���د الجتار مادة املاريغوانا املخدرة يف غري 

الأحوال املرخ�ص بها قانونا.
ثاني���ا: املتهم���ون جميع���ا: ح���ازوا واأحرزوا 
بق�ض���د التعاطي مادة املاريغوان���ا املخدرة يف 

غري الأحوال امل�رصح بها قانونا.
اأم���ام  مرافعته���ا  املحامي���ة يف  والتم�ض���ت 
املحكم���ة ب�ض���اأن موكله���ا - املته���م الث���اين - 
الق�ض���اء برباءته مما ن�ض���ب اإليه م���ن اتهامات، 
واأ�ض�ض���ت طلبه���ا ه���ذا بالدف���وع الآتي���ة: اأول: 
التم�ض���ك بن�ص املادة 53 من قانون رقم )15( 
ل�ضنة 2007 ب�ض���اأن املواد املخدرة واملوؤثرات 
العقلي���ة، اإذ اإنه ملا كان ن����ص املادة املذكورة 
قد جرى ن�ض���ها على اأن “يعف���ى من العقوبات 
املن�ضو�ص عليها يف املواد 30 و31 و34 فقرة 
اأول���ى و36 فقرة اأولى من ه���ذا القانون كل من 
بادر م���ن اجلن���اة باإب���اغ ال�ض���لطات العامة عن 
اجلرمية املرتكبة قبل علمها بها، واإذا مت الإباغ 
بعد علم ال�ش���لطات باجلرمية في�شرتط للإعفاء 
م���ن العقوب���ة اأن يوؤدي الإباغ اإلى �ض���بط باقي 
اجلناة اأو الك�شف عن الأ�شخا�ص الذين ا�شرتكوا 

يف اجلرمية”.
واأف���ادت اأنه وبتطبيق حك���م املادة 53 وما 
ا�ض���تقرت عليه اأحكام حمكم���ة التمييز املوقرة 
عل���ى وقائ���ع الدع���وى والثاب���ت باأوراقها جتد 
املحكم���ة – مب���ا له���ا من ب����رص وب�ض���رية – اأن 
املتهم الثاين ي�ضتحق الإعفاء املن�ضو�ص عليه، 
وهذا لي�ص جمرد حديث مر�ضل من دفاع املتهم 
ولك���ن دف���اع جوه���ري ت�ض���هد ب�ض���حته اأوراق 
الدع���وى والت�ضل�ض���ل الزمني لاأح���داث واإفادة 

املتهم الأول.
واأ�ض���افت اأن وقائع الدع���وى تتمثل يف اأن 
معلومات كان���ت قد وردت للنائ���ب عريف اأحد 
اأفراد اإدارة مكافح���ة املخدرات، مفادها اأن اأحد 
الأ�ش���خا�ص من اجلن�شية الآ�ش���يوية يحوز ويحرز 
امل���واد املخدرة بق�ض���د البي���ع، واأن���ه بالتحري 
عنه باأمر من مازم اأول مل يتم التو�ض���ل ل�ض���مه 
الثاثي اأو مقر �ضكنه وكل ما مت التو�ضل له هو 

ا�ضمه الأول فقط.
ولذل���ك مت الإع���داد لكم���ني ح�ض���ب اأقوال 
امل���ازم اأول، ومت التفاق بني امل�ض���در ال�رصي 
واملتهم الثاين على �رشاء مادة املاريغوانا مببلغ 
100 دين���ار، وبعد متام العملي���ة متت ماحقة 
املتهم���ني م���ن الث���اين وحت���ى الراب���ع حتى مت 

القب�ص عليهم.
واأف���ادت اأن���ه بعد القب����ص عل���ى موكلها، 
اأنك���ر تهمة البيع اإل اأنه اأقر بالتعاطي، واأو�ض���ح 
لأف���راد ال�رشط���ة اأن���ه ا�ش���رتى امل���ادة املخدرة 
بق�ض���د تعاطيها، ولكنه تع���اون مع رجال الأمن 
يف الإر�شاد عن امل�شدر الذي ي�شرتي منه املواد 

املخدرة وهو املتهم الأول.
فتم التفاق مع املتهم الثاين لإعداد كمني 
ل�ض���بط املتهم الأول متلب�ضا بجرمه، فات�ضل به 
حتت م�ش���مع واإ�رشاف من �رشط���ة الإدارة، واتفق 
معه على ����رشاء كمية من امل���واد املخدرة مببلغ 

400 دينار.
ويف الزم���ان واملكان املتف���ق عليهما وبعد 
مت���ام عملي���ة ال�ض���تام والت�ض���ليم مت القب�ص 
على املته���م الأول، والذي اأقر خ���ال التحقيق 
معه مبعرفة النيابة العامة، اأنه بناء على ات�ضال 
املتهم الثاين له وطلب���ه للمواد املخدرة متكن 
من احل�ض���ول عليها من اأحد اأ�ضدقائه، ويف يوم 
الواقعة ووقت الت�ض���ليم انتظ���ر املتهم الثاين 
لت�ض���ليمه املادة، وبعد عودته اإلى م�ض���كنه مت 
القب����ص عليه من قب���ل اأفراد ال�رصط���ة. ولفتت 
املحامية �ش���بت اأن اأقوال املتهم الأول و�شاهد 
الإثبات الأول - ال�رصطي - اأكدت اأن موكلها هو 

من تعاون واأر�شد ال�رشطة عن املتهم الأول.
وبين���ت اأنه���ا دفع���ت اأمام املحكم���ة بعدم 
توافر اأركان جرمية الجت���ار يف املواد املخدرة، 
اإذ اإن اأوراق الدع���وى تخل���و م���ن اأي دلي���ل على 

تواف���ر ق�ض���د التج���ار يف املخ���درات بالن�ض���بة 
للمتهم الثاين، اإذ اإن الثابت اأنه مل يتم �ضبط اأي 
مبالغ مالية مع املتهم اأو وجود كمية من املواد 
املخ���درة امل�ض���بوطة مع���دة للبيع ع���ن طريق 
جتزئتها وتق�ضيمها اإلى كميات �ضغرية، ف�ضا 
عن مت�ضك املتهم الثاين باإنكار تهمة الجتار يف 
املخدر، والذي برر �رشاءه املواد املخدرة برفقة 
املتهمني الثالث والرابع من املتهم الأول باأنه 

لتعاطيها فقط.
كما اأ�شارت اإلى اأن موكلها ويف يوم الواقعة 
وبع���د تعاطيه للم���ادة مت القب����ص عليهم بعد 
ا�ش���طدامهم من اخللف بجانب اإحدى الإ�شارات 
ال�ضوئية، فنزلوا مل�ض���اهدة احلادث، اإل اأنه مت 
القب�ص عليهم من قبل اأفراد ال�رصطة املدنيني.

كما قالت املحامية زينب �ضبت اإن ما ن�ضب 
للمته���م الثاين من تهمة البيع غري �ض���حيحة ول 
اأ�ض���ا�ص لها من الواقع والقانون، اإذ اإن موكلها 
اأنكر ما ن�ضب له بهذا ال�ضاأن، وبررت باأن اأقواله 
يف حم����رص ال�ض���تدلل غ���ري �ض���حيحة؛ لكونه ل 
يجيد اللغة العربية ومل يتم ال�ش���تعانة مبرتجم 
لرتجمة اأقوال املتهمني الثاين والثالث والرابع 
يف حم�رص ال�ض���تدلل. وانتهت مرافعة املحامية 
بطلب ب���راءة موكلها مم���ا هو من�ض���وب اإليه يف 
البن���د ثانيا اخلا����ص بتعاطي امل���واد املخدرة، 
اإذ اأثبت تقرير املخت���رب اجلنائي من اأن املتهم 
الثاين مل يكن متعاطيا للمادة املخدرة، وجاءت 
النتيج���ة �ض���لبية، وبالت���ايل ي�ض���توجب احلك���م 

برباءته من التهام املن�ضوب له يف البند ثانيا.
وطالب���ت �ض���بت املحكم���ة اأ�ض���ليا احلك���م 
برباءة موكلها مما ن�ض���ب اإلي���ه من جميع التهم، 
واحتياطيا باإعفائه من العقوبة يف جرمية الجتار 
باملخدرات وف���ق ن�ص املادة 53 م���ن القانون 

15 ل�ضنة 2007 لتوافر �رشوط الإعفاء بحقه.

مطلوب اأمني يطيح مب�سيفه بعد �ساعات من اإيوائه
ق�ض���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الأولى مبعاقبة �شاب )21 عاما( بال�ضجن 
مل���دة 3 �ض���نوات؛ لإدانت���ه باإخف���اء اأحد 
املطلوبني اأمنيا واملحكوم عليه بال�ضجن 

7 �ضنني يف ق�ضية اإرهابية.
الواقع���ة كما  وتتح�ض���ل تفا�ض���يل 
جاءت بحكم املحكمة يف اأن املتهم اأخفى 
املته���م املطلوب ب���اأن ق���ام باإيوائه يف 
م�ش���كنه الكائن مبنطقة �شرتة مبحافظة 
العا�ض���مة وق���دم ل���ه الع���ون واملوؤون���ة 
مع علمه اأن���ه مطلوب اأمني���ا. وذكرت اأن 
حتريات ال�شابط برتبة ملزم اأول �شابط 
البحث والتحري بوزارة الداخلية دلت عن 
طريق م�ضادره ال�رصية على قيام املتهم 
باإيواء املطل���وب اأمني���ا واملحكوم عليه 
بال�ض���جن املوؤقت 7 �ض���نوات واإلزامه مع 
باق���ي املتهمني معه ب���اأداء مبلغ وقدره 
212 دينارا و500 فل�ص قيمة التلفيات 
التي ت�ش���ببوا بها يف مركز �رشطة �ش���رتة 
ح�ضب ما ثبت بن�ض���خة من حكم املحكمة 

الكربى اجلنائية الرابعة.
وعقب القب�ص على املتهم وبرفقته 

املطل���وب اأمني���ا، واأثن���اء التحقي���ق مع 
ال�ش���اب اعرتف اأن ما ن�شب اإليه �شحيح، 
وقرر اأنه اأثناء ما كان يبا�رش عمله ك�شائق 
“�ضطحة” توجه ملنطقة الب�ضيتني لنقل 
اإح���دى ال�ض���يارات، وعق���ب عودت���ه اإلى 
منزل���ه ورد اإليه ات�ض���ال م���ن املطلوب 
اأمنيا يف حوايل ال�ض���اعة 3 فج���را، والذي 

اأبلغه برغبته يف اللتقاء به.
وبالفعل التقى ب���ه يف اإحدى مناطق 
�ش���رتة، وق���ال املطلوب اإلي���ه اإنه بحاجة 
اإلى مكان يوؤويه؛ لأنه ل يوجد لديه مكان 
للنوم، فهو مطل���وب لدى اأفراد ال�رصطة، 
ونا�شده م�شاعدته يف هذا الأمر حتى ينام 

معه يف م�ضكنه.
فواف���ق املتهم وا�ض���طحبه معه اإلى 
م�ضكنه، واأدخله يف غرفة نومه معه، اإل اأنه 
ما اإن طلع ال�ضباح يف اليوم التايل تفاجاآ 
بدخول ال�رصطة م�ضكنه والقب�ص عليهما. 
واأفادت املحكم���ة باأنه ثبت لديها يقينا 
اأن املته���م بتاري���خ 18 نوفمرب 2017، 
اأخفى بنف�ض���ه حمكوما بال�ضجن املوؤقت 

وهو املتهم املطلوب مع علمه بذلك.

تاأييد ال�سجن 10 �سنوات ملن�سق “DJ” بق�سية خمدرات
رف�ض���ت حمكمة ال�ض���تئناف العليا 
اجلنائي���ة ا�ش���تئناف �ش���ابني اأجنبي���ني 
اجلن�ض���ية، اأحدهما ُمدان ببي���ع كمية من 
م���ادة املاريغوانا املخدرة مل�ض���در �رصي 
بقيم���ة 1400 دين���ار، والآخ���ر بتعاط���ي 
مادة احل�ض���ي�ص املخ���درة وموؤثر عقلي، 
واأيدت معاقبة البائع بال�ض���جن ملدة 10 
�ض���نوات وبتغرمي���ه مبل���غ 5000 دينار، 
فيما حب�ضت املتعاطي ملدة �ضنة واحدة 
واأمرت بتغرمي���ه مبل���غ 500 دينار، كما 
اأيدت الأمر باإبعادهم���ا نهائيا عن الباد 
بع���د تنفيذهم���ا للعقوبة املق�ض���ي بها 
على كل منهما، ومب�ضادرة امل�ضبوطات.

تفا�ض���يل  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 
الواقعة تتمثل يف اأن معلومات كانت قد 
وردت لإدارة مكافح���ة امل���واد املخدرة، 
مفادها اأن امل�ش���تاأنف الأول يحوز ويحرز 
املواد املخدرة بق�ض���د البيع والتعاطي، 

فتم طلب املزيد من التحريات حوله.
لهوي���ة  التو�ض���ل  مت  وبالفع���ل 
امل�ش���تاأنف الأول، والذي تبني اأنه اأجنبي 
 ”DJ“ اجلن�ض���ية ويعمل من�ضقا للحفات

باأحد الفنادق ويبلغ من العمر 30 عاما.
فت���م دف���ع اأح���د امل�ض���ادر ال�رصي���ة 
لتوطي���د علقت���ه بامل�ش���تاأنف املذكور، 
وعنده���ا طلب من���ه �رشاء كمي���ة من مادة 
املاريغوانا املخدرة بقيمة 1400 دينار، 

وهو ما وافق علي���ه املتحرى عنه وطلب 
منه احل�شور اإلى �شقته مبنطقة اجلفري.

ويف الزم���ان واملكان املتفق عليهما 
توجه امل�شدر ال�رشي اإلى �شقة امل�شتاأنف 
الأول، وال���ذي ا�ض���تقبله وق���دم اإليه 11 
لفافة من مادة املاريغوانا مقابل املبلغ 
املتف���ق علي���ه، وعق���ب انته���اء عملي���ة 
امل�ض���در  اأعط���ى  والت�ض���ليم  ال�ض���تام 
ال����رشي الإ�ش���ارة املتف���ق عليه���ا لأفراد 
�رشطة الإدارة، ومتت مداهمة امل�ش���تاأنف 
الأول والقب�ص عليه بعد احل�ض���ول على 

الأذن الازم لذلك من النيابة العامة.
الأول  امل�ش���تاأنف  وبتفتي�ص م�شكن 
تب���ني اأن بداخله امل�ش���تاأنف الثاين وهو 
بحال���ة غ���ري طبيعي���ة، فت���م توقيفه هو 
الآخر، كم���ا عرث اأفراد ال�رصطة على املبلغ 
امل�ش���ور اخلا�ص بالكمني بالإ�شافة اإلى 

مبلغ 359 دينارا اأخرى.
هذا وثبت للمحكمة، اأول: امل�شتاأنف 
الأول: ح���از واأحرز بق�ض���د الجت���ار مادة 
املاريغوان���ا املخ���درة يف غ���ري الأح���وال 

امل�رصح بها قانونا.
الأول والثاين:  ثاني���ا: امل�ض���تاأنفان 
التعاط���ي م���ادة  ح���ازا واأح���رزا بق�ض���د 
العقل���ي  واملوؤث���ر  املخ���درة  احل�ض���ي�ص 
“الأل���ربازولم” يف غري الأحوال املرخ�ص 

بها قانونا.

ال�سجن 7 �سنني لآ�سيوي جلب املاريغوانا لآخر
عاقب���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الأولى �ش���ابا من جن�ش���ية اآ�ش���يوية )34 
عام���ا( بال�ض���جن ملدة 7 �ض���نني؛ لإدانته 
بجلب مادة املاريغوانا املخدرة ل�ض���الح 
اآخ���ر مقي���م يف اململكة، والت���ي خباأها يف 
اأمتعت���ه بداخ���ل ا�ض���طوانة خ�ض���بية وجد 
بداخله���ا 4 اأكيا����ص للم���ادة املذكورة، 
كما اأم���رت املحكمة بتغرمي املتهم مبلغ 
5000 دين���ار وباإبعاده نهائيا عن الباد 
بعد تنفيذ العقوبة املق�ضي بها، ف�ضا 

عن م�ضادرة امل�ضبوطات.
وتتح�ض���ل تفا�ض���يل القب����ص على 
املته���م ح���ال و�ض���وله ملط���ار البحرين 
الدويل يف اأن �ضابط اجلمارك الذي انتبه 
اإليه اأفاد باأن املتهم كان بحالة وا�ض���حة 
م���ن الرتب���اك، كم���ا اأن تفتي����ص اأمتعته 
بوا�شطة الأ�شعة اأظهر وجود �شيء غريب 
بداخ���ل حقيبته، ل���ذا مت الأم���ر بتحويله 
اإلى امل�ض���ار الأحمر؛ للتدقيق يف تفتي�ص 

اأمتعته.

واأثن���اء تفتي����ص اأمتع���ة املتهم عرث 
�ض���ابط اجلم���ارك بداخل احلقيب���ة على 
ا�ضطوانة خ�ضبية دائرية ال�ضكل متو�ضطة 
احلجم، ثقيلة ال���وزن، وبفتحها تبني اأن 
فيه���ا 4 اأكيا�ص حتت���وي على نبات ثبت 

معمليا اأنه مادة املاريغوانا املخدرة.
وبالتحقيق مع املتهم اأنكر ما ن�ضب 
اإليه من اتهام، وقرر اأن اأحد الأ�ش���خا�ص 
يف باده كان قد �ض���لمه تلك ال�ضطوانة، 
وقال ل���ه اإن بداخلها كمية من ال�ض���مك؛ 
لت�ضليمها اإلى اأحد الآ�ضيويني املقيمني 

يف اململكة.
ه���ذا وكان���ت اأحالت النياب���ة العامة 
املته���م للمحاكمة على اعتبار اأنه بتاريخ 
31 يناي���ر 2018 جل���ب بق�ض���د الجتار 
نب���ات املاريغوانا املخدر يف غري الأحوال 
املرخ����ص به���ا قانون���ا، اإل اأن املحكم���ة 
انته���ت اإل���ى اأن���ه جم���رد ناق���ل للم���ادة 
املخ���درة ولي�ص متاجرا فيها، خ�ضو�ض���ا 
اأنه مل يثبت اأنه متعاط لأية مواد خمدرة.
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اعداد: عبا�س اإبراهيم

ال�سجن 5 �سنوات لـ 4 اآ�سيويني �رسقوا بالإكراه
املحكمة ق�ضت باإبعادهم من الباد بعد تنفيذ العقوبة

عاقبت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الأولى 
4 عمال من جن�ض���ية اآ�ض���يوية، ب�ضجن كل منهم 
مل���دة 5 �ض���نوات؛ لإدانته���م بارت���كاب جرمية 
ال�رصقة بالإكراه بحق اآخرين من جن�ضيتهم ادعى 
اأحده���م للمجني علي���ه الأول اأنه بحاجة ل�ض���لفة 
مالية منه مقدارها 20 ديناًرا، وا�ض���تدرجه اإلى 
موقف لل�ش���يارات، وفيه اعتدوا عليه و�شاحبه 
بال�رصب وا�ض���تولوا على 300 دينار منهما، كما 
اأم���رت املحكمة باإبعاد املدان���ني جميًعا نهائيًّا 
عن الباد عق���ب تنفيذ العقوبة املق�ض���ي بها 

بحقهم.
وقال���ت املحكم���ة يف حكمها اإن تفا�ض���يل 
الواقعة تتح�ض���ل يف اأنه م�ض���اء يوم 3 اأغ�ضط�ص 
2017 تلقى املجني عليه الأول ات�ضالً هاتفيًّا 
من املته���م الأول )27 عاما(، ال���ذي طلب منه 
�ض���لفة تقدر مببلغ 20 دين���اًرا، فوافق املجني 
علي���ه املذك���ور والتقي���ا مبنطقة املح���رق، يف 
اليوم التايل عند ال�ض���اعة 2:00 فجًرا، و�ض���لمه 
املبلغ يف ح�ض���ور املجني عليه الثاين الذي كان 

برفقته.
وبعد اأن اأخذ منه مبلغ ال�ض���لفة طلب منهما 
املتهم �شالف الذكر اأن يتوجها معه اإلى �شقته، 
ومن ثم ا�شطحبهما اإلى اأحد مواقف ال�شيارات، 
وهن���اك ح�رص اإلي���ه باقي املتهمني م���ن الثاين 

وحت���ى الراب���ع واآخ���رون جمهول���ون، والتف���وا 
حولهما قا�ضدين من ذلك �رصقتهما.

كما هّدد اأح���د اجلناة بالتعدي على املجني 
عليهما بال�رصب، فما كان من املجني عليه الأول 
اإل اأن عر����ص عليهم اأن ياأخ���ذوا منه ما بحوزته 

من اأموال دون اأن يتعر�ضوا اإليه بال�رصب.
وبالفعل، اأم�ض���ك اأحد اجلناة باملجني عليه 
الأول وفّت�ض���ه حت���ى ع���رث على حمفظت���ه التي 
كان���ت حتتوي على مبل���غ وق���دره 110 دنانري 
ومبل���غ 100 ريال �ض���عودي، فيما �رصبه املتهم 
الثال���ث على ظه���ره، فيما �رشق املته���م الأول 
هات���ف املجني عليه الثاين ومبلغ نقدي مقداره 

180 ديناًرا كان بحوزته هو الآخر.
واأ�ض���اف املجني عليهما اأن املتهم الثاين 
�ض���ّد عليهما الطريق حتى ل يتمكنا من الهرب، 
فيم���ا �رشبه املته���م الثالث من اخلل���ف، وبينا 
اأن املته���م الرابع ادعى اإليهم���ا اأنه يعمل لدى 
التحقيق���ات اجلنائي���ة، وعقب ان����رصاف اجلناة 
تقدموا بباغ ب�ضان الواقعة التي تعر�ضا اإليها.

وعق���ب القب�ص على املته���م الأول اعرتف 
اأمام النيابة العامة واأمام قا�ضي جتديد احلب�ص 
مبا ن�ض���ب اإلي���ه من اتهام���ات، وق���ّرر اأنه اتفق 
وباقي املتهم���ني على �رصقة املجن���ي عليهما، 
فتوجه���وا اإلى حيث امل���كان املتفق عليه فيما 

بينه وبني املجني علي���ه الأول والتفوا حولهما 
وقام بتفتي�ص املجني عليه الثاين و�رصق هاتفه 
النق���ال م���ن جيب���ه ومبلغ نق���دي، فيما اأم�ض���ك 
املته���م الرابع “30 عاًم���ا” باملجني عليه الأول 
وفت�ضه املتهم الثالث “27 عاًما” ثم �رصبه على 
رقبته من اخللف. كما اعرتف املتهم الثاين “28 
عاًم���ا” اأنه رافق املتهم الأول وتوجه ب�ض���حبته 
وباق���ي املتهم���ني اإل���ى حيث يتواج���د املجني 
عليهما، وق���ام الأول ب�رشقة هاتف املجني عليه 
الث���اين ومبل���غ نقدي، كم���ا ق���ام الثالث ب�رصب 
اأحدهم���ا، وعلى اإثر ذلك قدم املتهم الأول اإليه 
واإلى باقي املتهمني كل منهم مبلغ 10 دنانري 

من املبلغ الذي �رصقوه من املجني عليهما.
هذا، وثبت للمحكم���ة اأن املتهمني الأربعة 
بتاري���خ 4 اأغ�ض���ط�ص 2017، �رصق���وا واآخري���ن 
جمهولني املنقولت واملبالغ املبينة الو�ش���ف 
والق���در باملح����رص واململوكة لكل م���ن املجني 
عليهم���ا الأول والث���اين بطريق الإك���راه الواقع 
عليهما با�ض���تعمال القوة، حال كونهم اأكرث من 
�شخ�شني بالطريق العام باأن قاموا باإحاطتهما 
بهم���ا  والإم�ض���اك  عليهم���ا  الطري���ق  و�ض���د 
وتفتي�ضهما والعتداء على �ضامة ج�ضم املجني 
عليه الأول فتمكنوا بتلك الو�ضائل الق�رصية من 

�شل مقاومتهما واإمتام ال�رشقة.

القب�س على امل�ستبه بقتله اآ�سيويا مب�سكنه يف احلورة
املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ك�ش���ف 
مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة 
اجلنائي���ة اأن �رشط���ة املباح���ث اجلنائي���ة 
متكن���ت م���ن القب����ص على �ش���خ�ص من 
جن�ضية عربية )42 عاماً(، م�ضتبه بقيامه 
بقتل اآخر من جن�ض���ية اآ�ضيوية )31 عاماً( 
يف م�ض���كنه مبنطقة احلورة. واأو�ض���ح اأنه 
فور تلق���ي الإدارة باغا يف هذا ال�ض���اأن، 

مت مبا�رشة اأعم���ال البحث والتحري والتي 
اأ�ش���فرت عن حتدي���د هوية امل�ش���تبه به 
والقب����ص علي���ه، مو�ض���حا اأن امل�ض���تبه 
به قي���د املجني علي���ه و�رصبه بوا�ض���طة 
مطرقة. واأ�ش���ار مدير عام الإدارة العامة 
للمباح���ث والأدل���ة اجلنائية اإل���ى اأنه جاٍر 
اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة متهيداً 

لإحالة الق�ضية اإلى النيابة العامة.



م�رص حتقق فائ�ضا �أوليا 
مبيز�نية 2017 - 2018

�لقاهرة - رويرتز: قال وزير �ملالية �مل�رصي 
حمم���د معي���ط �أم����س �خلمي����س �إن ب���اده حققت 
فائ�ض���ا �أولي���ا ن�ض���بته 0.2 % يف ميز�نية �ل�ض���نة 
�ملالي���ة 2017 - 2018 �ملنتهي���ة يف 30 يونيو 
�ملا�ض���ي. و�لفائ����س �لأويل يعن���ي �أن �إي���ر�د�ت 
�لدولة تغط���ي م�رصوفاتها دون �حت�ض���اب فو�ئد 
�لدي���ن. وق���ال �لوزير �مل�رصي يف موؤمتر �ض���حايف 
�إن �ملر�جع���ة �جلديدة ل�ض���ندوق �لنقد �لدويل يف 
�إطار برنامج قر�س قيمته 12 مليار دولر ملدة 3 

�ضنو�ت �ضتجرى يف نوفمرب.

“فاو”: �نخفا�س �أ�ضعار �لأغذية �لعاملية 1.3 %
روم���ا - رويرتز: �أعلنت منظمة �لأغذية و�لزر�عة لاأمم �ملتحدة “فاو” يوم �أم�س �خلمي�س 
�أن �أ�ض���عار �لغذ�ء �لعاملية �نخف�ضت يف يونيو على �أ�ض���ا�س �ضهري بفعل تر�جع �أ�ضعار �لذرة 

و�لقمح.
و�ض���جل موؤ�رص فاو لأ�ض���عار �لغ���ذ�ء، �لذي يقي�س �لتغري�ت �ل�ض���هرية ل�ض���لة من �حلبوب 
و�لزي���وت �لنباتي���ة ومنتجات �لألبان و�للحوم و�ل�ض���كر، 173.7 نقطة يف �ملتو�ض���ط �ل�ض���هر 
�ملا�ضي بانخفا�س 1.3 % عن مايو. وقالت فاو يف بيان ”�ضهدت معظم �لأ�ضو�ق ب�ضكل عام 
�أد�ء �أ�ض���عف يف �لآون���ة �لأخرية، وهو ما يرجع بدرجة كبرية �إلى زي���ادة �لتوتر�ت يف �لعاقات 
�لتجارية �لعاملية“. و�أ�ض���افت �أن من �ملتوقع �أن ي�ضل �إنتاج �حلبوب �لعاملي يف 2018 �إلى 
2.586 مليار طن بانخفا�س 64.5 مليون طن �أو 2.4 % عن م�ض���توى �لإنتاج �لقيا�ض���ي يف 
�لعام 2017. و�أو�ضحت �ملنظمة ”�لرت�جع على �أ�ضا�س �ضنوي يرجع يف �لغالب �إلى �لنخفا�س 

�ملتوقع يف �إنتاج �لذرة“.

  للتو��ضل:  )ق�ضم �لقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم �لإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

السنة العاشرة - العدد 3552 
الجمعة

6 يوليو 2018 
22 شوال 1439

business@albiladpress.com

8

اقتصاد
اإعداد موقع اإ�سكان وادي ال�سيل بـ 1.4 مليون دينار

4.5 مليون لنظام ��ضرتد�د �لبخار يف “بابكو”

طرح���ت وز�رة �لإ�ض���كان مناق�ض���ة 
لإعد�د �ملوقع، وعم���ل �حلفريات �لعامة 
مل�رصوع و�دي �ل�ض���يل �لإ�ض���كاين، تقدم 
�إليه���ا 3 عطاء�ت، �أقله���ا 1.387 مليون 
�ملناق�ض���ات  جمل����س  وفت���ح  دين���ار. 
�لأ�ض���بوعية  جل�ض���ته  يف  و�ملز�ي���د�ت 
�أم����س عدد� من �ملناق�ض���ات ل� 9 جهات 

حكومية. 
و�أهم هذه �ملناق�ض���ات كان ل�رصكة 
نف���ط �لبحري���ن “بابك���و” ح���ول �أعم���ال 
هند�ض���ة و�رص�ء و�إن�ض���اء لنظام ��ضرتد�د 
�لبخار يف من�ضة �لت�ضويق �ملحلي، تقدم 
لها 5 عطاء�ت، ج���اء �أقلها ب� 4.5 مليون 
دينار، و�أخرى للحكومة �لإلكرتونية حول 
����رص�ء م�ض���تلزمات بطاق���ة �لهوي���ة بنحو 
3.27 ملي���ون دينار. كم���ا فتح �ملجل�س 
مناق�ض���ة ل�رصكة مطار �لبحرين ت�ضمنت 
طل���ب تق���دمي مق���رتح لت�ض���غيل خدمة 
تاأج���ري �ل�ض���يار�ت تقدم له���ا 23 عطاء، 
�أقله���ا 1.16 ملي���ون دينار.  وت�ض���منت 
�لوجبة �لأ�ضبوعية للمجل�س 3 مناق�ضات 
ل���وز�رة �لأ�ض���غال �أكرثه���ا �ض���عر� تل���ك 
�ملتعلقة بتجديد �ض���وق مدينة عي�ض���ى 

بو�قع 809.4 �ألف دينار.

 املحرر االقت�سادي

الزياين يبحث االأمن الغذائي يف تايلند
خف�ض االأ�سعار النفط يرتاجع بعد مطالبة اأمريكا “اأوبك” 

مزيج برنت للعقود �لآجلة بلغ 77.7 دولر للربميل

لن���دن - روي���رتز:  تر�جعت �أ�ض���عار 
�لنفط �أم�س �خلمي�س بعدما ن�رص �لرئي�س 
�لأمريك���ي دونالد تر�م���ب تغريدة حادة 
�للهج���ة على موقع توي���رت يطالب فيها 
للب���رتول  �مل�ض���درة  �لبل���د�ن  منظم���ة 

“�أوبك” بخف�س �أ�ضعار �خلام.
 وتاأثرت �أ�ضعار �لنفط �أي�ضا باخلاف 
و��ض���نطن  ب���ن  �ملت�ض���اعد  �لتج���اري 

وبكن.
 وبحل���ول �ل�ض���اعة 05:32 بتوقي���ت 
جرينت�س، بلغ �ضعر خام �لقيا�س �لعاملي 
مزي���ج برن���ت يف �لعقود �لآجل���ة 77.68 
دولر للربمي���ل، منخف�ض���ا 56 �ض���نتا �أو 

0.7 % عن �لإغاق �ل�ضابق.
وتر�جع خام غرب تك�ض���ا�س �لو�ضيط 

�لأمريكي يف �لعقود �لآجلة 45 �ض���نتا �أو 
0.6 % �إلى 73.69 دولر للربميل.

و�تهم تر�مب �أوبك �أم�س �لأول بدفع 
�أ�ضعار �لوقود لل�ضعود.

 وقال تر�مب على ح�ض���ابه �ل�ضخ�ضي 
مبوقع تويرت ”يجب على �أوبك �ملحتكرة 
�أن تتذك���ر �أن �أ�ض���عار �لبنزي���ن مرتفعة، 
و�أنهم ل يفعلون �ضيئا يذكر للم�ضاعدة. 
ه���م يدفع���ون �لأ�ض���عار لارتف���اع )...( 

خف�ضو� �لأ�ضعار �لآن!“.
بع����س  م���ع  ب���د�أت  �أوب���ك  وكان���ت 
�ملنتج���ن م���ن خ���ارج �ملنظم���ة بقيادة 
رو�ض���يا تقييد �لإنتاج يف 2017؛ لتعزيز 
�لأ�ض���عار. وجاءت �رتفاعات �لأ�ض���عار يف 
�لآونة �لأخرية مدفوع���ة باإعان �لوليات 

�ملتح���دة عزمه���ا �إعادة فر����س عقوبات 
عل���ى �إي���ر�ن م���ن نوفم���رب، م�ض���تهدفة 

�ضادر�ت �لنفط.
 ويف يوني���و، �أعلن���ت �أوبك ورو�ض���يا 
�أنهم���ا عل���ى ��ض���تعد�د لزي���ادة �لإنتاج؛ 
لتبدي���د �ملخاوف من نق����س �ملعرو�س 
ب�ض���بب �لتعطل �ملفاج���ئ لإمد�د�ت من 
فنزويا وليبي���ا، ومن �ملرجح �أي�ض���ا �أن 
يعو�ضا �لنخفا�س �ملحتمل يف �لإمد�د�ت 

�لإير�نية ب�ضبب �لعقوبات �لأمريكية.
�لر�مي���ة  �لإج���ر�ء�ت  ه���ذه  ورغ���م 
�لإم���د�د�ت �ملتعطل���ة، قال  لتعوي����س 
جولدمان �ض���اك�س يف �لر�بع من يوليو يف 
مذكرة للعماء �إن ”�ل�ضوق �ضتظل ت�ضهد 

نق�ضا“ يف �لن�ضف �لثاين من �لعام.

�ملنام����ة - �ل�ض����ناعة و�لتج����ارة: �أك����د وزير 
�ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة ز�يد �لزياين حر�س 
�لبحرين و�هتمامها بتطوير عاقاتها بكافة دول 
�لعامل وبالأخ�س �لعاقات �لقت�ض����ادية، م�ضري�ً 
�إلى �ض����عي �حلكومة �ملوقرة �مل�ض����تمر لت�ضجيع 
�ل�����رص�كات �لقت�ض����ادية ودعم �لتع����اون �لفاعل 
لتعزيز �لقت�ض����اد �لوطني للبحرين و�ل�ضتفادة 
�لد�ئم����ة م����ن �خل����رب�ت و�مل����و�رد ل����دى �ل����دول 
�ل�ض����قيقة و�ل�ض����ديقة.  جاء ذلك خال �لجتماع 
�ل����ذي عقده �لوزي����ر �ض����باح �أم�س يف �لعا�ض����مة 
�لتايلندي����ة بانك����وك مع وزير �لتج����ارة يف تايلند 
�ض����ونتري�ت �ض����ونتيجريو�نغ.  وخ����ال �لجتم����اع 
مت ��ض����تعر�س �لعاق����ات �لثنائي����ة �لت����ي تربط 
�لبحري����ن وتايلند �ل�ض����ديقة، و�ل�ض����بل �لكفيلة 
بتعزي����ز �آليات �لتعاون بينهما يف كافة �ملجالت 
و�لتجاري����ة  �ل�ض����ناعية  �ملج����الت  وبالأخ�����س 
و�ل�ضياحية و�ل�ضتثمارية ذ�ت �لعاقة، و�لتاأكيد 

على �أهمية �لزيار�ت و�للقاء�ت �لثنائية يف تعزيز 
وتطوير �لتعاون يف خمتلف �ملجالت و�ل�ضتفادة 
�ملتاح����ة  و�مل����و�رد  �لتايلندي����ة  �خل����رب�ت  م����ن 
خ�ضو�ض����اً يف جم����ال �لأم����ن �لغذ�ئ����ي وت�ض����هيل 
�لتجارة �لزر�عية بن �لبلدين مثل �لأرز و�ل�ضكر 
و�لفاكهة �لطازجة و�خل�رص�و�ت و�لأغذية �ملعلبة 
و�لزي����وت �لنباتي����ة و�لع�ض����ائر و�لأغذية �حلال 
وتب����ادل �ملعلوم����ات �لتقني����ة لتعزي����ز �لتعاون 
يف نظ����ام �لأغذي����ة �حل����ال و��ض����تعر��س فر�س 
�لتعاون يف �ض����وق �لأغذية �حلال، بالإ�ضافة �إلى 
بحث �لق�ضايا مو�ض����ع �لهتمام �مل�ضرتك، حيث 
�أع����رب �لوزير ع����ن �إمكانات �لبحري����ن �لتي تعد 
موقعاً ��ض����رت�تيجياً للتجارة و�ل�ضتثمار ويف ظل 
وجود �لبيئة �ملائمة و�لت�ضهيات �لتي تتيحها 
�حلكوم����ة �ملوق����رة للم�ض����تثمرين و�لتي جعلت 
منه����ا بو�بة لاأعم����ال يف �ملنطقة ومق����ر�ً �إقليمياً 

للعديد من �ل�رصكات �لعاملية.

الشـركـة الـمتقـدمـةاألقــل عـطـاًء )د.ب(العطاءاتنوعهاالـمــنــاقــصــةالـــجـهــة

�رشكة نفط 
البحرين

54,516,890.000Nass Industrial Servicesعامة�أعمال هند�ضة و�رص�ء و�إن�ضاء لنظام �إ�ضرتد�د �لبخار يف من�ضة �لت�ضويق �ملحلي

5886,950.000The Prosperity Trading & Contractingحمدودةتوفري �ضائل �ل�ضود� �لكاوية عن طريق ناقلة �لطريق )�ل�ضهريج( ملدة 3 �ضنو�ت.

6340,148.750Vibrant Services Companyعامةتوفري خدمات �ضيانة وتن�ضيق �حلد�ئق يف منتزه �لأمرية �ضبيكة  مبدينة �لعو�يل

 3673,040.000BAHRAIN MAINTENANCE AND DIVINGعامةالتفتي�ش الذكي للخطوط البحرية رقم 9 و13 و15 و16 و18
SERVICES

)INTRINSICALLY SAFE( 1394,200.000عامةتوفري �أجهزة متنقلة �آمنة يف �ملناطق �خلطرةzain

568,892.000Nass Industrial Servicesعامةتوفري خدمة �ضاحب حزم �لأنابيب للمبدل �حلر�ري

وزارة االأ�سغال

758,950.000Al a’ali Engineeringعامة�ل�رص�ف �لهند�ضي لعدد 22 منزل �سمن م�رشوع البيوت الآيلة لل�سقوط

6329,884.005A.A Nass Contractingعامةتاأهيل �ضارع ج�رص �ل�ضيخ خليفة بن �ضلمان )من تقاطع ميناء �ضلمان ل�ضارع �حلو�س �جلاف(

809,400.000Dadabhai Constructionعامةجتديد �ضوق مدينة عي�ضى رقم �مل�رصوع: 17020

طريان اخلليج
178,220.000Innovint Aircraft Interior GmbHعامة�رص�ء �أ�رصة �أطفال مع حقائب �حلفظ ملق�ضور�ت �لطائر�ت لأ�ضطول �لأيربا�س و �لبوينغ

1266,011.000UTC Aerospace Systemsعامة�رص�ء عدة تغيري حمرك �لطائرة من طر�ز �يربا�س321 & 320

وزارة االإ�سكان
�أعمال �إعد�د �ملوقع و�حلفريات �لعامة مل�رصوع و�دي �ل�ض���يل �لإ�ض���كاين موقع رقم 

239 جممع 930 و�دي �ل�ضيل - �لرفاع
31,387,665.000AlDoor Excavation & Building Contractingعامة

احلرب التجارية انطلقت بني اأكرب قوتني اقت�ساديتني وترامب يوجه الطلقات االأولى
و��ضنطن فر�ضت ر�ضوما على 800 �ضنف من ب�ضائع بكن

 املحرر االقت�سادي

دخل���ت �لر�ض���وم �جلمركي���ة �لأمريكية على 
منتج���ات �ض���ينية بع����رص�ت مليار�ت �ل���دولر�ت 
حي���ز �لتنفيذ منت�ض���ف لي���ل �خلمي����س بتوقيت 
و��ضنطن مع �ض���غط �لرئي�س دونالد تر�مب على 
�لزن���اد لإطاق ����رص�رة �حلرب �لتجاري���ة بن �أكرب 
قوتن �قت�ضاديتن يف �لعامل. ويف حن تعهدت 
�ل�ضن بالرد “فور�”، حذر خرب�ء من �أن �لإجر�ء�ت 
�لنتقامية بن �لبلدين �ضت�ض���كل هزة لاقت�ضاد 
�لعامل���ي وت����رصب �لنظ���ام �لتج���اري �لعاملي يف 

�ل�ضميم.
وفر�ض���ت �لوليات �ملتحدة ر�ض���وما بن�ضبة 
25 % عل���ى �أكرث من 800 �ض���نف من �لب�ض���ائع 
�ل�ض���ينية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولر فيما 
ح���ذرت م���ن �أن �ملزيد ق���ادم يف حال ت�ض���اعدت 
�حلرب �لتجارية. وهدد تر�مب بتكثيف �لعقوبات 

�لأمريكي���ة ب�ض���كل تدريج���ي عل���ى ب�ض���ائع يبلغ 
جمموع قيمتها 450 مليار دولر، وهو ما ي�ض���اوي 
ح�ض���ة �لأ�ضد من جميع �ل�ض���ادر�ت �ل�ضينية �إلى 

�لوليات �ملتحدة.
وت�ض���تهدف �لر�ض���وم �رصيح���ة و��ض���عة م���ن 
�لب�ض���ائع �ل�ض���ينية على غ���ر�ر عرب���ات �لركاب 
و�أجهزة �لبث �لإذ�ع���ي وقطع �لطائر�ت و�أقر��س 
تق���ول  �ض���ناعات  وه���ي  �ل�ض���لبة،  �حلو��ض���يب 
و��ض���نطن �إنها ��ض���تفادت من ممار�ضات جتارية 

غري من�ضفة.
وتدر����س �لولي���ات �ملتح���دة حاليا �إ�ض���افة 
حزم���ة ثانية ت�ض���م 284 منتجا بقيم���ة 16 مليار 

دولر.
وم���ن �ملتوق���ع �أن ترد �ل�ض���ن ف���ور دخول 
�لر�ض���وم �لأمريكي���ة حي���ز �لتنفي���ذ ع���رب فر�س 
ر�ض���وم على منتجات بنف����س �لقيمة تقريبا، لكن 
مع تركيز �أك���رب على �ملنتجات �لزر�عية �لتي لها 

ح�ضا�ضية �ضيا�ضية.
وقال �ملتحدث با�ضم وز�رة �لتجارة �ل�ضينية 
غاو فنغ �إن “�لوليات �ملتحدة هي �لتي ت�ض���ببت 
بهذه �حلرب �لتجارية، نحن ل نريد �أن نخو�ض���ها، 
ولكن حفاظا على م�ض���الح �لب���اد و�لنا�س، لي�س 
�أمامنا من خيار �ض���وى �أن نقاتل”. بدورها، حذرت 
رئي�ض���ة �ض���ندوق �لنقد �لدويل كري�ضتن لغارد 
من �لدخول يف دو�مة �لإجر�ء�ت �لنتقامية، م�ضرية 
�إلى �أنها لن تخلق �ضوى “خا�رصين من �لطرفن”.
و�أ�ض���ار غاو �إلى �أنه �ض���من قائم���ة �ملنتجات 
�لبالغ���ة قيمته���ا 34 ملي���ار دولر و�ملدرجة على 
�لقائم���ة �لأمريكي���ة، هن���اك ب�ض���ائع بقيمة نحو 
20 ملي���ار دولر - �أي ما يعادل ثلثي �ملنتجات 
�ملدرجة - من �ض���نع �رصكات ��ض���تثمارية �أجنبية 

متثل �ل�رصكات �لأمريكية “ق�ضما مهما” منها.
و�أ�ضاف غاو �أن “�لتد�بري �لأمريكية تتعر�س 
يف �لأ�ضا�س لاإمد�د�ت �لعاملية ول�ضل�ضلة �لقيمة. 

وبب�ضاطة، �لوليات �ملتحدة تطلق �لنار على كل 
�لعامل، وتطلق �لنار على نف�ضها كذلك”.

وح���ذر خ���رب�ء �قت�ض���اد عل���ى م���دى �أ�ض���هر 
م���ن �ل����رصر �ملحتمل عل���ى �لقت�ض���اد �لأمريكي 
و�لعامل���ي على حد �ض���و�ء من تطبيق �ضيا�ض���ات 
جتارية عد�ئي���ة وحمائية، م�ض���ريين �إلى �أن ذلك 
قد يرفع �لأ�ضعار ويحدث هزة يف �ضا�ضل �لإمد�د 

�لعاملية.
لك���ن فري���ق تر�م���ب مل ياأب���ه كث���ري� له���ذه 
�لتحذير�ت، حيث و�ضفها وزير �لتجارة �لأمريكي 
ويلبور رو����س باأنها “�ض���ابقة لأو�نها ورمبا حتى 
غري دقيقة”. وقال تر�مب يف تغريدة هذ� �لأ�ضبوع 
�إن �لقت�ضاد “لرمبا يف �أف�ضل حالته” حتى “قبل 
تعديل بع�س �أ�ض���و�أ �لتفاقات �لتجارية و�أكرثها 

�إجحافا �لتي تربمها �أي دولة على �لإطاق”.
وحتت �ضعار “�أمريكا �أول”، ��ضتهدف تر�مب 
كذلك �رصكاء جتارين تقليدين �آخرين للوليات 

�ملتح���دة على غ���ر�ر �لحت���اد �لأوروب���ي و�ليابان 
و�ملك�ض���يك وحتى كند�. وتتز�ي���د �ملوؤ�رص�ت �إلى 
�أن �لن���ز�ع �لتج���اري �ملت�ض���اعد يوؤث���ر على �أكرب 
قوة �قت�ض���ادية يف �لعامل، حيث مت فر�س ر�ضوم 
عقابية على �حلديد �ل�ض���لب و�لأملنيوم يف وقت 
يهدد �لبيت �لأبي�س بفر�س ر�ضوم على و�رد�ت 
�ل�ض���يار�ت. وب���د�أت �لأ�ض���عار بالرتف���اع خا�ض���ة 
بالن�ض���بة للحدي���د �ل�ض���لب و�لأملني���وم يف وقت 
ب���د�أت �ل�رصكات تتحفظ ب�ض���اأن �ل�ض���تثمار�ت �أو 
تخط���ط لنقل خطوط الإنت���اج اإلى اخلارج؛ لتجنب 
�لإجر�ء�ت �لنتقامية �لتي ت�ض���تهدف �ل�ضادر�ت 

�لأمريكية.
و�أدى �رتف���اع �أ�ض���عار �ل�ض���لب �إلى خ�ض���ارة 
وظائ���ف يف �أك���رب �رصك���ة م�ض���نعة للم�ض���امري يف 
ني���ل  “ميد-كونتينين���ت  �ملتح���دة  �لولي���ات 
كوربوري�ض���ن” و�ض���ط حتذير�ت ب���اأن �ل�رصكة قد 

توقف عملياتها ب�ضكل كامل.

• �أهم �ملناق�ضات �لتي طرحت �أم�س	
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بف�سل اأ�سهم اال�ستثمار والبنوك

املنامة - بور�س���ة البحرين: ارتفع اأداء موؤ�رش 
البحري���ن امل���ايل، اأم�س اخلمي�س بف�س���ل اأ�س���هم 
اال�س���تثمار والبنوك ليكون خام�س �س���عود يومي 
عل���ى التوايل من���ذ بداي���ة تعامالت �س���هر يوليو. 
وارتف���ع املوؤ����رش بن�س���بة 0.63 %، بو�س���وله اإلى 
امل�ستوى 1330.82 نقطة، رابحا نحو 8.38 نقطة 
م���ع ختام اجلل�س���ة. وجرى تداول نح���و 4.5 مليون 
�س���هم، مقابل 5 ماليني �س���هم، ب�س���يولة اإجمالية 
بقيم���ة 706.18 األ���ف دينار، مقاب���ل 1.8 مليون 
دره���م بجل�س���ة ي���وم االأربع���اء، عرب تنفي���ذ 110 

�سفقات.
وارتف���ع قطاع اال�س���تثمار بن�س���بة 1.46 %؛ 
بف�س���ل �س���هم جي اإف اإت�س املالية الذي انتع�س 
بنحو 5.56 %. وقادت اأ�س���هم قيادية ت�س���درها 
اخلليجي التجاري بنحو 7.96 %، واالإثمار القاب�سة 
5 %، واالأهل���ي املتح���د 0.80 %، قط���اع البنوك 
لالرتف���اع 0.74 %. وجاءت م�جموع�ة ج�ي اف ات�س 

املالية يف املركز االأول، اإذ بلغت قي�مة اأ�س���همها 
املتداولة 369.90 األف دينار اأي ما ن�سبته 51.95 
% من القيمة االإجمالية لالأوراق املالية املتداولة 
وبكمي���ة قدرها 2.65 مليون �س���هم، مت تنفيذها 
م���ن خالل 24 �س���فقة. اأم���ا املركز الث���اين، فكان 
الأملنيوم البحرين )األبا( بقيمة قدرها 68.13 األف 
دينار، اأي ما ن�سبته 9.57 % من القيمة االإجمالية 
لالأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها 108.61 

األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 5 �سفقات.
ث���م ج���اء ال�م�رشف اخلليج���ي التج���اري بقيمة 
قدره���ا 54.01 األف دي�نار اأي ما ن�س���بته 7.59 % 

من القي�م���ة االإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة 
وبكمية قدرها 573.44 األف �س���هم، مت تنفيذها 
من خالل 18 �س���فقة. ومت يوم اأم�س تداول اأ�سهم 
12 �رشك���ة، ارتفعت اأ�س���عار اأ�س���هم 5 �رشكات، يف 
حني انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 3 �رشكات، وحافظت 
بقي���ة ال�رشكات على اأ�س���عار اإق�فاالتها ال�س���ابقة. 
ومت اإب�رام �س���فقة واحدة على وحدات ال�سناديق 
اال�ستثمارية العقارية املدرجة يف بور�سة البحرين 
بقيمة قدرها 5 اآالف و 841 دي�نارا، اأي ما ن�س���بته 
0.82 % م���ن القيم���ة االإجمالية ل���الأوراق املالية 

املتداولة، يف حني بلغت الكمية 59 األف وحدة.

اإنف�س���تكورب:   - املنام���ة 
اخلب���رة  “اإنف�س���تكورب”،  ع���ني 
االأملانية املعروفة يف  االقت�سادية 
عامل االأعمال واأ�س���تاذة الدرا�س���ات 
املالية لدى جامعة ميونخ التقنية، 
اآن-كري�س���تني اأخاليت���ر، ع�س���واً 
اال�ست�س���اري  جمل�س���ه  يف  جدي���داً 

الدويل.
وُتعد اأخاليتر �سخ�سية قيادية 
بارزة وباحثة خم�رشمة ت�سغل حالياً 
من�س���ب الرئي�س العلمي امل�سارك 
يف مركز درا�س���ات ري���ادة االأعمال 
والتموي���ل، كما اأنها رئي�س ق�س���م 
متويل م�ساريع ريادة االأعمال لدى 

جامعة ميونخ التقنية. 
وقبي���ل ذل���ك، كان���ت اأخاليتر 
امل�رشفي���ة  للدرا�س���ات  اأ�س���تاذة 
االأعم���ال  “معه���د  ل���دى  واملالي���ة 
االأوروبي���ة” يف املدين���ة االأملاني���ة 
اأكملت  بعدما  اأو�سرتي�س-فينكل، 
درا�س���اتها اجلامعي���ة والدكت���وراه 
والقان���ون  االقت�س���اد  جم���ال  يف 
وح�سولها على موؤهل التدري�س ملا 
بعد الدكت���وراه من جامعة �س���انت 

غالن.
وتعليق���اً عل���ى تعيينها، قالت 
االن�س���مام  “ي�س���عدين  اأخاليت���ر 
اإل���ى املجل�س اال�ست�س���اري الدويل 
والذي  ل”اإنف�س���تكورب”،  التاب���ع 
جنح خ���الل ال�س���نوات االأخرة، عرب 
ا�س���رتاتيجيته الفعالة الرامية اإلى 
موا�س���لة النم���و، يف زيادة اأ�س���وله 
املدارة لل�س���عف وتو�سيع ح�سوره 
اجلغرايف وتعزيز حمفظة عرو�س���ه 

من املنتجات واخلدمات.
 واإنني اأتطلع اإلى امل�ساهمة يف 
دعم هذه امل�س���رة خ���الل مرحلتها 

القادمة”.
رئي����س  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
يف  التنفي���ذي  االإدارة  جمل����س 
العار�سي  حممد  “اإنف�س���تكورب”، 
والكف���اءات  اخل���ربات  “ت�س���كل 
�س���من  حيوي���اً  ج���زءاً  اخلارجي���ة 
جهودن���ا الرامية اإل���ى تعزيز مكانة 

’اإنف�ستكورب’.
اال�ست�س���اري  املجل�س  وي�س���م 
الدويل جمموعة من اأف�سل العقول 
والك���وادر العاملي���ة الت���ي تق���دم 
الن�سائح واالر�سادات القيمة حول 
اأبرز الق�سايا املتعلقة بال�سيا�سات 

واالأعمال الدولية.
 وي�سعدنا ان�سمام اأخاليتر اإلى 
جمل�سنا اال�ست�ساري الدويل خا�سًة 
يف املرحل���ة احلالية التي نوا�س���ل 
فيها م�س���رة منونا، واإننا على ثقة 
باأنها �ست�س���كل اإ�سافة متميزة اإلى 
املجل����س مب���ا متتلكه م���ن خربات 
ووجه���ات نظر واإر�س���ادات يف غاية 

االأهمية”.
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 مةالشركات األكثر تداوال من حيث القي
   النسبة إلى اإلجمالي   )بالدينار البحريني(القيمة   الشركة

% 51.95 369,897.320  مجموعة جي اف اتش المالية  
% 9.57 68,130.630  )ألبا(المنيوم البحرين   

% 7.59 54,013.180  المصرف الخليجي التجاري  
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جيبوتي تد�سن �أكرب منطقة جتارة حرة يف �إفريقيا
كلفة امل�رشوع 3.5 مليار دوالر ويكتمل بعد 10 �سنوات

جيبوت���ي – اأ ف ب: د�س���نت جيبوت���ي املرحل���ة 
االأولى من اإن�س���اء اأكرب منطقة جتارة حرة لال�ستفادة 
م���ن موقعها اال�س���رتاتيجي على اإح���دى اأكرث الطرق 
التجارية ن�س���اطا يف العامل. ويف احتفال يف العا�س���مة 
جيبوتي اأ�س���اد الرئي�س اإ�سماعيل عمر غيله بامل�رشوع 
وقال انه تتويج مل�ساريع البنية التحتية التي “تعزز 

مكانة جيبوتي يف التجارة الدولية”.
وك�س���فت جيبوت���ي الواقع���ة على البح���ر االأحمر 
جنوب قناة ال�س���وي�س يف 2017 عن 3 موانئ جديدة 
وخ���ط �س���كة حديد يربط بينه���ا وب���ني اإثيوبيا التي 
لي�س لها منفذ بحري، يف اإطار م�س���اعيها الأن ت�س���بح 

مركزا عامليا للتجارة واللوج�ستيات.

املرتبط���ة  احل���رة  التج���ارة  منطق���ة  وته���دف 
مبوانئ جيبوتي الرئي�س���ة اإلى تنويع اقت�ساد البالد 
وا�ستحداث وظائف وا�ستقطاب ا�ستثمارات خارجية 
من خ���الل حواف���ز بينها االإعف���اء ال�رشيب���ي وتقدمي 
الدعم اللوج�س���تي الكامل. وم�س���احة املرحلة االأولى 
الت���ي مت تد�س���ينها 240 هكت���ارا. ومن املق���رر اأن 
يكتم���ل امل�رشوع بعد 10 �س���نوات. وتبلغ كلفته 3.5 
ملي���ار دوالر وم�س���احته 4800 هكتار، لي�س���كل اكرب 

منطقة جتارة حرة يف القارة االإفريقية.
ورفرفت اأعالم جيبوتي وال�س���ني جنبا اإلى جنب 
فوق ج���دران طليت بالل���ون االأ�س���فر الفاقع حتيط 
بامل����رشوع املرتام���ي االأط���راف، وذل���ك تعب���را عن 

العالقات الوثيقة بني جيبوتي وال�سني التي مولت 
منو البنى التحتية ال�رشيع جدا يف البالد.

كذل���ك  ت�ست�س���يف  الت���ي  جيبوت���ي،  وتعت���رب 
القاعدة الع�سكرية ال�سينية الوحيدة خارج االأرا�سي 
ال�س���ينية، ج���زءا م���ن مب���ادرة “احل���زام والطري���ق” 
العاملية للبنى التحتية اإلى جانب ما �س���مته “طريق 
احلري���ر البح���ري”. ويق���در مرك���ز “بح���وث املبادرة 
ال�س���ينية االإفريقي���ة” دي���ن جيبوتي لل�س���ني بنحو 
1.3 مليار دوالر. ويتوقع اأن ت�س���هم منطقة التجارة 
احل���رة ب� 11 % م���ن اإجمايل الناجت املحلي. وك�س���ف 
النقاب اخلمي�س عن ا�سم جمموعة اأولية من 21 �رشكة 

�ستنتقل اإلى املنطقة احلرة.



5/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -99309( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

إعالن بحل وتصفية شركة
اخلبير خلدمات السيارات ش.ش.و 

ملالكها محمود غالم عباس غلوم محمد احمد  
سجل جتاري رقم 99033

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة  التسجيل

) CR2018 -97917( اعالن رقم
معاملة مشتركة

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: جاسم محمد علي زاير عباس

االسم التجاري احلالي: مؤسسة موكيتا لتأجير معدات البناء واملقاوالت
االسم التجاري املطلوب: موكيتا لتأجير معدات البناء

األنشطة التجارية املطلوبة: تأجير وتشغيل اآلالت واملعدات واألجهزة

عباس  غالم  محمود  ملالكها  ش.ش.و  السيارات  خلدمات  اخلبير  لـ  املالك  قرار  على  بناء 
غلوم محمد احمد ، املسجلة على القيد رقم 99033، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيد/ محمود غالم عباس غلوم محمد احمد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي: السيد/ محمود غالم عباس غلوم محمد احمد

hr@macstores.net - )+973(33610313

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: حنان احمد محمد بابكر

االسم التجاري احلالي: أجياد لبيع الفحم

االسم التجاري: بوابة أجياد للتجارة

قيد رقم: 1-65980

القيد: 53745
التاريخ: 26/6/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري 

لشركة هوروث البحرين / شركة تضامن مهنية

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة أصحاب شركة هوروث البحرين / شركة تضامن مهنيه املسجلة مبوجب 

القيد رقم 53745، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
هوروث البحرين / شركة تضامن مهنيه

إلى: كرو بي إج شركة تضامن مهنيه
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )56306( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة الربوع للمقاوالت ش.ش.و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد/ جميل علي حسن أحمد باعتباره 
املصفي القانوني لشركة الربوع للمقاوالت ش.ش.و، املسجلة 
كشركة الشخص الواحد  مبوجب القيد رقم 56306، طالبني 

إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

احملل  حتويل  بطلب  جمعة  عبداهلل  احمد  مهدي  زهره  املعلن  إلينا  تقدم 

التجاري التالي الى السيد / زهره مهدي احمد جمعه 

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

)CR2018-99162( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم: 111465-1

قيد رقم

75995-1

االسم التجاري

مالك الرفاع للخياطة

قيد رقم

64218-2

االسم التجاري

املالكي لبيع وتأجير املعدات اآلالت املوسيقية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -93413( 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: هدى عبداهلل ابراهيم علي اجلودر

االسم التجاري احلالي: بوكيتيو كافيه
االسم التجاري اجلديد: الوجن اثنان وستون كافيه

النشاط: 1. أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
1. أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات - مع تقدمي الشيشة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 

إليها الشركاء في شركة ادرس فاشن ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 90042، طالبني الشركة إلى فرع من مؤسسة فردية للقيد رقم 

74076 لتصبح مملوكة من السيدة / زينب علي عبداهلل مدن.

القيد: 90042
  التاريخ :2018/7/3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )---( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى فرع من فروع مؤسسة فردية

)CR2018-99109( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

احملل  حتويل  بطلب  احمد  عبداهلل  علي  شهناز  املعلن  إلينا  تقدم 

التجاري التالي الى السيد / فرح عبدالرحمن محمود عيسى 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل 

يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

اعتراضه

التجاري  احملل  بطلب حتويل  املالكي   ناجي محمد  إلينا حمد  تقدم 
التالي الى دينا يعقوب علي يعقوب يوسف احلمر 

املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

13/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-75607( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نيوستايل للزجاج واملرايا54312-9

االسم التجاريرقم القيد

قيد رقمورشة قصر املعادن لالملنيوم واحلديد54312-11

58655-17

شقة / محل 

1396

بناية

0

طريق

3849

مجمع

738
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القيد: 121262 - التاريخ: 29/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )121262( لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري للفرع الرابع لشركة بيت احمدي 

للمقاوالت ش.ش.و وملالكها يعقوب محمد عبداهلل احمدي

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
وملالكها  ش.ش.و  للمقاوالت  احمدي  بيت  شركة  اصحاب  السادة  إليها 
 ،121262 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  احمدي   عبداهلل  محمد  يعقوب 
طالبني تغيير اإلسم التجاري من: شركة بيت احمدي للمقاوالت ش.ش.و 
وملالكها يعقوب محمد عبداهلل احمدي  إلى: شركة قرية الكنافة ش.ش.و 

وملالكها يعقوب محمد عبداهلل احمدي  
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

املسجلة  ذ.م.م  أرش  ذا  شركة  في  الشركاء  السادة  إليها  تقدم 

للشركة  القانوني  الشكل  طالبني   ،105930 رقم  القيد  مبوجب 

دينار   200 وقدره  برأسمال  الواحد  الشخص  شركة  إلى  املذكورة 

من: مملوكة  لتصبح  بحريني، 

MARIVIC MACABANTI SAPINOSO

القيد: 105930
  التاريخ :2018/6/28

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )9999( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد
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وكان الرئي����س الإي���راين ح�س���ن روح���اين هدد 
الثاث���اء خ���ال ت�رصيح���ات له عل���ى هام����س زيارته 
ل�س���وي�رصا، مبنع �سحنات النفط من الدول املجاورة، 
اإذا ما ا�س���تجابت ال���دول لطلب الولي���ات املتحدة 

بعدم �رصاء نفط اإيران.
من جهته، اأ�ساد قائد فيلق القد�س يف احلر�س 
الإي���راين قا�س���م �س���ليماين، بت�رصيح���ات  الث���وري 
الرئي����س الإي���راين ح�س���ن روح���اين ح���ول تهدي���د 
�سادرات نفط املنطقة، اإذا ما مت تطبيق العقوبات 

حول حظر �سادرات النفط الإيراين.
واأك���د �س���ليماين يف ر�س���الة وجهه���ا لروحاين، 
الأربعاء، عل���ى اأن احلر�س الثوري م�س���تعد لتطبيق 
�سيا�س���ة تعرقل �س���ادرات النف���ط الإقليمي���ة، اإذا 

حظرت الوليات املتحدة مبيعات النفط الإيرانية.
اإلى ذلك، اأفادت م�س���ادر اأوروبية اأن الرئي�س 
الأمريكي، دونالد ترامب، �ض���يزيد ال�ض���غوط على 
اأوروب���ا من اأج���ل توحيد اجله���ود الدولي���ة لفر�س 

عقوبات قا�سية �سد اإيران.
ووفقاً ل�س���حيفة “التامي���ز” الربيطانية، فقد 
ب���داأت ه���ذه اجلهود قبي���ل جولة مق���ررة لرتمب يف 

نهاية الأ�سبوع املقبل اإلى اأوروبا.
وذك���رت ال�س���حيفة اأنه من املتوق���ع اأن يدفع 
اإل���ى  الأروبي���ة لالن�ض���مام  الق���ارة  ق���ادة  ترام���ب 
العقوبات القت�س���ادية ال�س���املة �سد اإيران، مبا يف 
ذلك فر����ض عقوبات تهدف اإلى خف�ض �ض���ادرات 

النفط الإيرانية اإلى ال�سفر.
واأ�س���افت اأن ترام���ب يهدد بفر����س عقوبات 
ثانوية �ض���د اأي �رشكة تتاجر مع اإيران اإذا مل ين�ض���م 
احللف���اء الأوروبيون اإلى العقوبات الأمريكية �ض���د 
اإيران، وياأمل اأن يجرب هذا النهج القادة الأوروبيني 

على التوحد خلفه.
وقال ريت�ضارد غولدبريغ، املفاو�ض الرئي�ضي 
يف جمل����ض ال�ض���يوخ الأمريك���ي لع���دة ج���ولت من 
عقوبات الكونغر�ض �ض���د اإيران، اإن �ضغوطا كثرية 
�ض���تمار�ض على حلفاء الوليات املتحدة للتما�ض���ي 

مع �سيا�سة وا�سنطن”.
واأكد غولدبريغ الذي يعمل حاليا م�ضت�ض���ارا يف 
موؤ�س�سة “الدفاع عن الدميقراطيات” يف وا�سنطن، 

اإن���ه يف حال قامت اأي �رصك���ة كربى اأو اأي دولة اأخرى 
بانته���اك العقوبات الأمريكية �ض���د اإي���ران عالنية، 
خ�ضو�ضا يف جمال تاأمني ال�ضيولة لإيران، فاإن ذلك 
من �ض���اأنه اأن يقو�ض ب�ض���دة اإ�ض���راتيجية احلكومة 
الأمريكية، ويعطي الإيرانيني متنف�ض���ا للبقاء حتى 

النتخابات الرئا�سية املقبلة”.
الرئي����ض  زار  ال�ض���غوط بينم���ا  وتاأت���ي ه���ذه 
الإيراين،  كال من �ضوي�رشا والنم�ضا؛ من اأجل ال�ضغط 

على اأوروبا لاللتزام بالتفاق النووي.
ووفق���اً لو�س���ائل الإع���ام الإيرانية الر�س���مية، 
�ضين�ض���م دبلوما�ض���يون كبار من بريطانيا وفرن�ضا 

واأملانيا، اإ�ض���افة اإلى ال�ضني ورو�ضيا اإلى نظريهم 
الإيراين حممد ج���واد ظريف يف فيينا اليوم اجلمعة؛ 
ملناق�ض���ة حزم���ة م���ن احلواف���ز واحلل���ول الأوروبية 

ملواجهة ال�ضغوط الأمريكية.
وكان الرئي����س الإي���راين ح�س���ن روح���اين هدد 
الثاث���اء، خ���ال ت�رصيحات ل���ه على هام����س زيارته 
ل�سوي�رصا، مبنع �س���حنات النفط من الدول املجاورة 
اإذا ما ا�س���تجابت ال���دول لطلب الولي���ات املتحدة 

بعدم �رصاء نفط اإيران.
من جهته، اأ�ساد قائد فيلق القد�س يف احلر�س 
الإي���راين قا�س���م �س���ليماين، بت�رصيح���ات  الث���وري 

الرئي����س الإي���راين ح�س���ن روح���اين ح���ول تهدي���د 
�سادرات نفط املنطقة اإذا ما مت تطبيق العقوبات 

حول حظر �سادرات النفط الإيراين.
واأك���د �س���ليماين يف ر�س���الة وجهه���ا لروحاين، 
الأربعاء، اأن احلر�س الثوري م�ستعد لتطبيق �سيا�سة 
تعرق���ل �س���ادرات النف���ط الإقليمي���ة، اإذا حظ���رت 

الوليات املتحدة مبيعات النفط الإيرانية.
كما ان�ض���م قائد اآخر باحلر�ض الثوري الإيراين، 
الأربع���اء، اإلى قائمة املهددين مبنع مرور �س���حنات 

النفط يف م�ضيق هرمز باخلليج العربي.
وق���ال العميد اإ�س���ماعيل كوث���ري، نائب قائد 
قاع���دة “ث���ار اهلل” باحلر�س الث���وري، يف مقابلة مع 
وكالة “نادي املرا�س���لني ال�س���باب”: “اإن اإيران لن 
ت�ض���مح مبرور اأي �ض���حنة نفط يف م�ض���يق هرمز اإذا 
كان���وا يري���دون وقف �ض���ادرات النف���ط الإيراين”، 

ح�ضب تعبريه.
اأعلن���ت  وكان���ت وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة، 
من���ذ اأيام ع���ن اأن الولي���ات املتحدة م�س���ممة على 
دف���ع اإي���ران لتغي���ري �ض���لوكها، م���ن خ���الل وق���ف 
�ض���ادراتها النفطي���ة ب�ض���كل ت���ام، رغ���م اعرا�ض 
الدول امل�ضتوردة. وقال مدير التخطيط ال�ضيا�ضي 
يف وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة، براين ه���وك، الذي 
يدير التفاو����س مع حلفاء الولي���ات املتحدة حول 
ا�سرتاتيجية جديدة حيال اإيران، اإن وا�سنطن واثقة 
بوجود م���ا يكفي من الحتياطات النفطية يف العامل 

لال�ضتغناء عن اخلام الإيراين.

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

اإ�ضقاط “درون” حوثية قرب مقر التحالف العربي بعدن
عدن ـ وكاالت:

 اأفادت م�ضادر ع�ضكرية يف عدن، اأم�ض اخلمي�ض، باأن دفاعات قوات حتالف دعم ال�رشعية 
اأ�ضقطت طائرة م�ضرية من دون طيار يعتقد اأنها تابعة مليلي�ضيات احلوثي حاولت ا�ضتهداف 
مقر قيادة قوات التحالف يف منطقة الربيقة �ضمال غرب عدن يف اليمن. واأو�ضحت امل�ضادر 
اأنه مت اإ�ض���قاط الطائرة درون وقوع �ضحايا. واجلمعة املا�ضية، اأعلن الإعالم الع�ضكري التابع 
للقوات امل�ضركة يف اليمن، اأن قواته اأ�ضقطت ثالث طائرة ا�ضتطالع حوثية حتمل متفجرات 
يف منطقة الدريهمي جنوبي احلديدة، م�ضريا اإلى اأن الطائرة بتقنيات رديئة وحتمل متفجرات. 
واأ�ضاف اأنه مت تعقب الطائرة وا�ضتهدافها من جانب القوات، حيث �ضقطت يف منطقة خالية 
مبديري���ة الدريهم���ي، لفتا اإلى اأنها تفجرت حلظة ارتطامها بالأر�ض. واأكد امل�ض���در اأن هذا 
النوع من الطائرات احلوثية ذات تقنية رديئة، وي�ض���تخدم عادة للتج�ض�ض على مواقع قوات 

ال�رشعية، واأحيانا تكون هذه الطائرات حمملة مبواد متفجرة.
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 القاهرة ـ دب أ: 
اأ�ض���درت حمكمة جنايات القاهرة 
يف م�رش، اأم�ض اخلمي�ض، حكما بال�ضجن 
املوؤبد على عبداهلل �سحاتة، امل�ست�سار 
ال�س���ابق  للرئي����س  القت�س���ادي 
اآخري���ن  حمم���د مر�ض���ي و13 متهم���ا 
بع���د اإدانته���م بع���دة تهم يف ق�ض���ية 
معروفة اإعاميا با�سم “ق�ضية اللجان 
النوعية”.واأدان���ت املحكم���ة املتهم���ني 
بارتكاب جرائم ت�ض���كيل جلن���ة للعمليات 
النوعية مبحافظة اجلي���زة، وقطع الطرق، 
وا�ض���تخدام الأ�ض���لحة الناري���ة؛ لرهي���ب 
املواطنني وترويعهم، وتعري�ض حياتهم 
للخط���ر، وحي���ازة مفرقع���ات ومن�س���ورات 
حتري�ض���ية، وتلقي تدريبات على ت�ضنيع 
املتفجرات. كم���ا اأدانتهم املحكمة بتهمة 
الن�ض���مام جلماع���ة اأ�ض�ض���ت عل���ى خالف 

القانون.
وعاقبت املحكمة 6 متهمني ح�ضوريا 
بال�س���جن امل�س���دد ملدة 15عاما، ومتهما 
 10 واح���دا ح�ض���وريا بال�ض���جن امل�ض���دد 

�سنوات.
وحكم اأم�ض قابل للطعن اأمام حمكمة 

النق�ض، اأعلى حمكمة مدنية يف البالد.

م�رص.. ال�سجن املوؤبد 
مل�ضت�ضار مر�ضي و13 اآخرين

عمان ـ وكاالت: 
قالت وزي���رة الإع���ام الأردنية جمانة 
غنيم���ات اإن بالده���ا اتخ���ذت ق���رار اإغالق 
احل���دود؛ حلماية اأمنها ولتجنب اأية خماطر 

قد تهدد اأمنها ول حتقق م�ضاحلها.
واأ�س���افت الوزي���رة اأن املطلوب من 
املجتمع ال���دويل والأمم املتحدة اأن يقوما 
بدورهم���ا يف اإغاث���ة الالجئ���ني وال�ض���غط 
باجت���اه التو�ض���ل؛ حل���ل �ضيا�ض���ي ينهي 

الأزمة يف اجلنوب ال�سوري.
ال�س���وري  النظ���ام  ق���وات  ونف���ذت 
وحليفتها رو�ض���يا مئات ال�رشبات اجلوية 
على بلدات يف حمافظة درعا جنوبي البالد، 
يف ت�سعيد “غري م�ضبوق” منذ بدء الهجوم 

على املنطقة منذ اأكرث من اأ�سبوعني.
واأح�س���ى املر�س���د ال�س���وري حلقوق 
الإن�س���ان اأم����س تنفي���ذ “اأك���رث م���ن 600 
�رشبة جوية بني غارات وق�ضف بالرباميل 

املتفجرة منذ ليل الأربعاء”.

الأردن: اأغلقنا احلدود 
حلماية اأمننا

 أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 
مت�س���ددين،  م�س���لحني   5 قت���ل 
اأم�ض اخلمي�ض، خ���الل تطهري القوات 
العراقي���ة مناطق �رشق حمافظة ديالى 
وحمافظ���ة كرك���وك �ض���مايل العراق، 
وفق م���ا اأفاد مرا�س���ل “�ض���كاي نيوز 
عربية”. واأو�سحت القوات امل�سرتكة 
العملي���ة  اأن  بي���ان  يف  العراقي���ة 
اأي���ام   3 الع�ض���كرية امل�ض���تمرة من���ذ 
اأ�ضفرت عن تدمري 5 �سيارات مفخخة 
كان معدة ل�ضتهداف مقرات حكومية 
عل���ى م���ا يب���دو. واعتقل���ت الق���وات 
العراقي���ة 10 م�س���لحني كان���وا داخل 
مركز لتدريب م�ض���لحي تنظيم داع�ض 
املت�س���دد يف اإح���دى الق���رى. واأ�س���ار 
البيان الع�ض���كري اإل���ى متكن القوات 
العراقية من قطع طريق باجتاه حقول 
نفط جمبور ال�ض���مايل واجلنوبي؛ ملنع 

ت�ضلل املت�ضددين اإلى املكان.

مقتل “دواع�س” خال 
عمليات �سمايل العراق

 إسطنبول ـ اف ب: 
اأعلن���ت ال�رشطة الركية ع���ن اعتقال 
33 �سخ�س���ا ي�ستبه بانتمائهم اإلى تنظيم 

داع�ض املت�ضدد، اأم�ض اخلمي�ض.
وذك���رت ال�رشط���ة اأن 28 �سخ�س���ا من 
املعتقلني اأجانب، وق���د مت اإلقاء القب�ض 
عليهم يف مدينة اإ�ض���طنبول، التي �ضهدت 
يف الآون���ة الأخ���رية هجم���ات ع���دة تبناه���ا 

تنظيم داع�س.
وقالت �رشطة اإ�ض���طنبول اإن معلومات 
ا�س���تخباراتية اأ�س���ارت اإل���ى اأن امل�س���تبه 
فيهم الذين مت اعتقالهم كانوا يخططون 

لتنفيذ هجوم اإرهابي يف املدينة.
وقام م�ض���لح يرتدي لبا�ض بابا نويل 
بالهجوم عل���ى ملهى ليلي يف اإ�ض���طنبول 
خ���ال احتفالت راأ����س ال�س���نة يف 1 يناير 
 69 وج���رح  �سخ�س���ا   39 فقت���ل   ،2017
با�ستخدام ر�س���ا�س. وتبنى تنظيم داع�س 

الهجوم.

تركيا: اعتقال ع�رصات 
“الدواع�س” بينهم اأجانب

اأمريكا ترد على تهديد اإيران: �سنحمي احلركة بهرمز
ترامب “يخنق” اأوروبا ملزيد من العقوبات القا�ضية على طهران

• بارجة اأمريكية يف اخلليج العربي	

قال متحدث با�سم القيادة املركزية الأمريكية، اأم�س اخلمي�س، اإن البحرية الأمريكية 

اإيران مبنع مرور  م�ستعدة ل�سمان حرية املالحة وحركة التجارة، وذلك بعدما هددت 

�سحنات النفط عرب م�سيق هرمز، اإذا حظرت وا�سنطن مبيعات النفط الإيراين.

لرويرتز  ر�سالة  يف  البحرية،  يف  كابنت  برتبة  وه��و  اأورب����ن،  بيل  املتحدث  واأ���س��اف 

بالربيد الإلكرتوين “الوليات املتحدة و�سركاوؤها يوفرون ويعززون الأمن وال�ستقرار 

يف املنطقة. وم�ستعدون معاً ل�سمان حرية املالحة وحركة التجارة حيثما ي�سمح القانون 

الدويل”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

تع���اين �رشك���ة غلينكور للتعدي���ن وجتارة ال�ض���لع من 
هبوط كبري يف اأ�ض���همها، دفعها اإلى اإطالق برنامج لإعادة 
�رصاء الأ�س���هم بقيم���ة مليار دولر، بعد ا�س���تدعاء اجلهات 
التنظيمية الأمريكية لها لت�ضليم �ضجالت تتعلق بالتزامها 
بقوانني غ�ضل الأموال وقانون ف�ضاد املمار�ضات الأجنبية.
وتعد “غلينكور” اأكرب �رصكة لل�س���لع ومقرها يف مدينة 
بار ال�ض���وي�رشية، ومن امل�ض���تثمرين الكبار بها هيئة قطر 
لال�ض���تثمار، الت���ي متتلك اأكرث م���ن 8 يف املئة من ال�رشكة 

العماقة.
وموؤخرا ا�ض���ركت الهيئ���ة القطري���ة و”غلينكور” يف 
�رصاء ح�س���ة مبليارات الدولرات يف �رصكة الطاقة الرو�سية 

العماقة روزنفت.
وياأت���ي اإط���الق ال�رشكة لربنام���ج اإعادة �رشاء الأ�ض���هم، 
بع���د يوم���ني م���ن مطالب���ة ال�ض���لطات الأمريكي���ة ال�رشكة 
بوثائق مت�ض���لة بالف�ض���اد املحتمل وغ�ض���ل الأموال فيما 
يتعل���ق باأعمال غلينك���ور يف نيجريي���ا وجمهورية الكونغو 
الدميقراطية وفنزويال على مدار العقد املا�ض���ي، بح�ضب 

وكالة بلومبريغ.
واأدى ذلك اإلى خ�س���ارة نحو خم�سة مليارات دولر من 
القيمة ال�ض���وقية لغلينكور ي���وم الثالثاء، يف اآخر حلقة من 
م�ضل�ض���ل امل�ض���كالت التي منيت بها ال�رشك���ة خالل العام 

الأخري.

عالقة مع ملياردير إسرائيلي ورشوة
وتواجه ال�رشكة حتديات مرتبطة باأعمالها يف الكونغو، 

حيث تقوم بت�ضغيل مناجم النحا�ض والكوبالت العمالقة.
كما تواجه احتمال اإجراء حتقيق يف الر�ض���وة من جانب 

املدع���ني العام���ني يف اململكة املتحدة ب�ض���بب عملها مع 
امللياردير الإ�رشائيلي دان غريتلر، وهو �ضديق مقرب من 
رئي�ض الكونغ���و جوزيف كابيال، ح�ض���بما اأوردت بلومبريغ 

نقا عن اأ�سخا�س مطلعون على امل�ساألة.
وق���ال بن���ك باركلي���ز ب���ي اإل �ض���ي اأم����ض اخلمي����ض 
لبلومب���ريغ: “ل يب���دو اأن اإع���ادة ����رصاء الأ�س���هم من قبيل 
ال�ضدفة، ويف راأينا، ت�ضري الإدارة اإلى اأن حتركات الأ�ضعار 

الأخرية متطرفة”.
وقالت غلينكور يوم الثالث���اء اإنها تقوم مبراجعة اأمر 
ا�ض���تدعاء وزارة العدل، و�ض���تقدم املزيد من املعلومات 
ح�س���ب احلاجة. وقال املحلل���ون يف ليربوم كابيتال ليمتد 
ي���وم الأربعاء اإن غلينكور قد ت�ض���تخدم برنامج اإعادة �رشاء 
الأ�ض���هم لتعزيز ثق���ة امل�ض���تثمرين، م�ض���يًفا اأن تراجعا 
بن�س���بة 8.1 باملئ���ة ي���وم الثالثاء ق���د يك���ون مبالًغا فيه. 

وانخف�ض �ضهم غلينكور بن�ضبة 15 يف املئة هذا العام.

حظر في ليبيا
وكان���ت احلكوم���ة الليبي���ة املوؤقت���ة ق���د اأعلن���ت يف 
منت�ضف يونيو حظر ت�ضدير النفط لل�رشكات التي تتعامل 
م���ع قط���ر اأو تكون قطر �رشي���كا فيها، وذلك ب�ض���بب دعم 
الدوح���ة لالإرهاب. ووجه رئي�ض احلكوم���ة الليبية املوؤقتة 
عب���داهلل الثن���ي خطاب���اً اإل���ى رئي����ض املوؤ�ض�ض���ة الوطنية 
للنفط بطرابل�س يطل���ب منه، ومن �رصكات النفط الليبية، 
وق���ف التعام���ل مع �رشك���ة “غلينك���ور” لت�س���دير النفط، 
ب�س���بب تعاقدها مع قطر. وكان���ت “غلينكور” قد وقعت 
عقد ت�ض���ويق نفط حقلي �رشير ومي�ض���ال عرب ميناء مر�ضى 
احلريقة �رشقي ليبيا العام 2015، حمتكرة بذلك بيع 230 

األف برميل يوميا من الإنتاج الليبي.

تحقيقات فساد وغسيل أموال تضرب شركة عمالقة على صلة بقطر

مقتل داعية �ضني باإطالق نار جنوب اإيران
دبي ـ العربية نت:

 اأطلق م�ض���لحون النار على رجل دين 
�ض���ني يف مدين���ة خا����ض جنوب���ي اإي���ران، 
ف���اأردوه قتي���ا على الفور، وفق���ا لوكالة 
الأنباء الإيرانية الر�ض���مية )اإرنا(. وذكرت 
عبدال�ض���كور  الدي���ن  رج���ل  اأن  الوكال���ة 
ك���رد قتل اأم�ض اخلمي�ض خارج م�ض���جد يف 

املدينة التابعة لإقليم بلو�س�ستان.

وتبع���د خا����س نح���و 1650 كيلومرتا 
جنوب �رشقي العا�ض���مة طه���ران، بالقرب 
من احلدود مع باك�س���تان. واأ�س���افت اإرنا 
اأن ك���رد كان نا�ض���طا يف جم���الت ديني���ة 
يف  حتق���ق  ال�ض���لطات  واأن  واأكادميي���ة، 

احلادث.
واملنطق���ة الت���ي وق���ع به���ا ح���ادث 
الغتي���ال كان���ت م�رشح���ا ل�ض���دامات بني 

ميلي�س���يات “بلو�س���ية” وقوات احلكومة 
الإيراني���ة، كما اأنها طريق رئي�ض لتهريب 
املخدرات من جانب قطاع طرق م�ضلحني.

ذات  الدول���ة  اإي���ران،  يف  ويعي����س 
الغالبية ال�ضيعية، التي يبلغ عدد �ضكانها 
نحو 80 مليون ن�س���مة، اأقلية �سنية ي�سل 
عدده���ا ما بني 10 اإلى 20 مليون ن�س���مة 

بح�ضب تقديرات متفاوتة غري ر�ضمية.

 واشنطن ـ وكاالت:

أبوظبي ـ وام:

 اأكدت الإمارات يف بيان لوزارة اخلارجية، اأم�ض اخلمي�ض، اأنها 
مل تتخذ اأية تدابري اإدارية اأو قانونية لإبعاد القطريني عن الدولة 
منذ �س���دور قراره���ا يف 5 يونيو 2017 قط���ع عاقاتها مع قطر، 

بح�سب ما اأوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
واأك���دت وزارة اخلارجية الإماراتية يف بي���ان اأن مواطني قطر 
املقيم���ني بالفعل يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة لن يكونوا 
يف حاجة اإلى ا�ضتخراج ت�رشيح، لكي ي�ضتمروا يف اإقامتهم بالدولة، 
لكن ين�ض���ح املقيم���ون يف الدولة والذين يخططون لل�ض���فر اإلى 
اخل���ارج باحل�ض���ول على ت�رشي���ح م�ض���بق بالعودة اإل���ى الإمارات. 
واأو�ضحت اأنه يتم طلب جميع الت�ضاريح عن طريق اخلط ال�ضاخن 

املعلن عنه بتاريخ 11 يونيو 2017.
اإل���ى ذلك، اأورد بي���ان اخلارجية اأنه “نتيج���ة للمزاعم الباطلة 
الت���ي �ض���اقتها قطر �ض���د الإمارات، ف���اإن الإمارات ت���رى اأنه من 
ال����رشوري التاأكي���د على ال�ضيا�ض���ة التي اتبعتها من���ذ زمن بعيد 
جتاه مواطني دولة قطر حول ال�رشوط املطبقة عليهم بخ�ض���و�ض 
دخولهم واإقامته���م يف الدولة”. ويف الوقت ذاته، اأكدت الإمارات 
ا�ض���تمرارها يف الإبق���اء عل���ى التدابري الت���ي اتخذتها �ض���د قطر 
ملواجهة تهديداتها لل�ض���المة الإقليمية ولل�ضعب الإماراتي. كما 
دعت قطر اإلى احرام التزاماتها الدولية والكف عن �ضيا�ضة دعم 
ورعاي���ة التنظيمات الإرهابية والأف���راد التابعني لها، والكف عن 
التدخل يف ال�ض���وؤون الداخلية لدول اجل���وار، والمتناع عن توفري 
مناب���ر اإعالمي���ة اأو دينية لدعاة التط���رف يف من�ض���اتها الإعالمية 

التابعة حلكومة قطر اأو املدعومة منها.

الإمارات: مل نتخذ اأي تدابري 
لإبعاد القطريني
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التو�س���يح الوحي���د ال���ذي ي�س���تحق االعتبار 
والتقدير يف كالم وزارة اخلارجية االإ�رسائيلية الذي 
ن�رست���ه �س���حيفة “هاآرت����س”، هو ذل���ك القائل اإن 
رئي�س �سوريا ال�سابق ب�ّسار االأ�سد “اأ�سبح” حليفاً 
و�رسيكاً ا�س���راتيجياً جديداً الإ�رسائيل. والتو�سيح 
املطلوب �س���كلي يتعلق باللغة، وجوهري يتعلق 
بالوظيفة، وهذا يعني اأنه بدالً من القول اإن االأ�سد 
“اأ�س���بح حليفاً و�رسيكاً ا�سراتيجياً”، يجب القول 
اإن���ه “كان وال ي���زال وب���اٍق” حيث ه���و الأنه حليف 
و�رسيك ا�سراتيجي الإ�رسائيل، ال �سنو له وال مثيل.

مل يرتك���ب ب���اراك اأوبام���ا “�سيا�س���ته” اإزاء 
النكب���ة ال�س���ورية الأن���ه اأراد فق���ط ع���دم اإزع���اج 
املفاو����س االإي���راين يف املل���ف النووي، ب���ل الأنه 
االإدارة  يف  الدائم���ة  اال�س���راتيجيات  اعتم���د 
االأمريكية التي ت�س���ع العالقة مع اإ�رسائيل يف باب 
“املقّد�س���ات” والثوابت االأك���ر واالأهم واالأعمق 
من ح�س���ابات الربح واخل�سارة وامل�سالح وموازين 
العالقات الدولية املاألوفة، ويكفي لتف�س���ري هذه 
الظاهرة ا�ستعرا�س املعادلة القائلة اإن وا�سنطن 
توؤثر وتقدم وتف�ّس���ل عالقتها بنحو ع�رسة ماليني 

اإ�رسائيل���ي على عالقتها بنح���و مليار و300 مليون 
م�سلم! مثلما يكفي لذلك التف�سري االنتباه اإلى اأن 
العامل القدمي حتّطم بانتهاء احلرب الباردة وزوال 
االحت���اد ال�س���وفياتي وكل منظومت���ه يف اأوروب���ا 
ال�رسقية، لكن بقيت اإ�رسائي���ل يف مكانها اجلغرايف 
و”االأمريكي”! وبقيت اأولويتها رغم تعّدل دورها 
الذي قيل في���ه اإّبان مرحلة اال�س���تقطاب الثنائي 
ال���دويل ذاك، اإن���ه جع���ل الدول���ة العري���ة حاملة 
طائرات اأمريكية متقدمة يف خريطة النزاع املعومل 

مع ال�سوفيات ومثالهم ال�سمويل!
فالدمي���ري  الرو�س���ي  الزعي���م  يرتك���ب  ومل 
بوت���ني ب���دوره وم���ن جهته، �سيا�س���ته ال�س���ورية 
فق���ط الأنه مهوو�س ب� “احلرب عل���ى االإرهاب”! اأو 
الأنه حري�س على قواعده التاريخية على �س���فاف 
البح���ر املتو�س���ط! اأو الأن���ه َوَجد يف ب�س���ار االأ�س���د 
“بدي���اًل” عن انك�س���ار اخلريطة وتبّخ���ر “الّرفاق” 
اآ�س���يوياً واأوروبياً! اأو الأنه راأى يف امل�رسح ال�س���وري 
باباً ل����ِ “الّرد” عل���ى العقوبات الت���ي �رسبته جّراء 
�س���م القرم والتدخل يف �رسق اأوكرانيا... اأخذ ذلك 
كله يف احل�س���بان مبدئياً ومن دون �س���ك، لكنه يف 

االأ�س���ا�س و�س���ع يف الكفة املوازي���ة، )اإن مل يكن 
االأكرث ثقالً!(، ال�رسورات التي تفر�س���ها العالقات 
اال�س���راتيجية مع اإ�رسائيل! واأهمية االلتزام بعدم 
“تعري�سها للخطر”! وعدم امل�ّس ب� “ا�ستقرارها”!
لذلك ميكن ب�س���هولة االفرا�س، باأّن �سوريا 
نقط���ة تقاط���ع ولي����س اف���راق، ب���ني وا�س���نطن 
ومو�س���كو تبعاً لكون اإ�رسائيل نقطة جذب مركزية 
مزدوجة للعا�س���متني، ولهذا، غرّي دونالد ترامب 
جّل ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية التي اعتمدها 
�س���لفه ال�س���ّيئ الذكر اأوبام���ا، لكنه الت���زم حرفياً 
تقريب���اً، مبا يتعلق منها ب�س���وريا! وهو يف هذا لن 
يجد �سعوبة يف مو�سوع ا�سمه “نكبة �سوريا” خالل 
قّمته امُلرتقبة مع بوتني منت�سف ال�سهر اجلاري! 
ب���ل رمبا ياأخذ “النقا����س” )ولي�س التفاو�س!( يف 
�س���اأن اإيران بع�س الوقت لكن من باب “الكيفية 
االأ�س���لم” ملعاجل���ة تدخالته���ا ودوره���ا ونفوذها 
ولي����س من ب���اب التعار�س اإزاء ه���ذه املعطيات!. 

“امل�ستقبل”.

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

بع���د 16 �س���نة م���ن جترب���ة املجال�س 
البلدية، الب���د اأن يكون هناك تقييم لدور 
هذه املجال�س ومدى احلاجة لها، خ�سو�سا 
يف ظ���ل �س���ح امليزاني���ة العام���ة، وتوج���ه 
الدول���ة لتخفي����س النفق���ات الت���ي اأولى 
اأن تك���ون يف وقف اله���در يف اأماكن ميكن 
اال�س���تغناء عنها دون اأن يك���ون لها تاأثري 
على امل�ستوى املعي�سي املادي للمواطن.

اهلل  �س���امح   - البلدي���ة  املجال����س 
اأع�س���اءها - دم���رت املناط���ق ال�س���كنية 
وحولتها اإلى فو�سى مرورية بعدما حولت 
اأغلب �سوارع املناطق اإلى �سوارع جتارية، 
خ�سو�س���ا املناطق القدمية التي ال ت�س���ع 
�س���وارعها حتى امل���رور يف اجتاه واحد، مع 
عدم توفر املواقف للمحالت من االأ�س���ل، 
اإذا الع�س���و البل���دي ق�س���ى عل���ى الراحة 

ال�سكنية للمواطن.
مل يك���ن هن���اك حت�س���ن ملح���وظ يف 
النظاف���ة العام���ة للمناط���ق، حي���ث يقول 
الع�س���و البلدي دائم���ا اإن هذه امل�س���ائل 
لي�س���ت من اخت�سا�س���ه، ويقوم املواطن 
بالتوا�سل مع اجلهة امل�سوؤولة التي تقوم 
بحل م�ساكله دون تعقيد، اإذا لي�ست هناك 
حاج���ة لع�س���و جمل�س بل���دي يتاب���ع تلبية 

حاجة املواطنني من بيئة �سحية �سليمة.
كم���ا مل نلم����س باملناط���ق اأي تغيري 
بتوفري مواقف �س���يارات لتخفيف معاناة 
املواط���ن يف البح���ث ع���ن زاوي���ة لرك���ن 
�س���يارته بعدما �س���يطر عليه���ا الوافدون 
الذين احتكروا قطاع املوا�سالت، وب�سبب 
تفاقم م�س���كلة ندرة املواقف والفو�س���ى 
ُدف���ع  ال�س���كنية  املناط���ق  يف  املروري���ة 
املواط���ن للبحث ع���ن مناطق �س���كنية مل 
تلم�س���ها ي���د املجال�س البلدي���ة. نعم اإنها 
حقيقة موؤمل���ة عندما كان���ت تاأمل الدولة 
من املجال�س البلدية امل�س���اعدة يف تقدمي 
خدم���ات اأف�س���ل للمواط���ن، لك���ن نتمنى 
م���ن الدول���ة اليوم االأخ���ذ ب���راأي املواطن 
الذي مل ير وجه الع�س���و البل���دي وال ظله، 
وال رئي����س املجل�س الذي ال هم له �س���وى 
اإر�سال ر�س���ائل الوات�س���اب مب�ساركته يف 
املنا�سبات اأو اإر�ساله �سور التقارير التي 
ن�رستها ال�س���حف املحلية املعنونة با�سمه 
و�س���ورته. اإن املواط���ن البحريني ن�س���ط 
وي�ستطيع احل�سول على اخلدمات بنف�سه 
عن طري���ق املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة التي 
نتمن���ى اأن تكون اأكرث ا�س���تجابة للطلبات 
التي متثل م�س���لحة عامة للمناطق، ورغم 
وج���ود املجال����س البلدي���ة اإال اأن املواطن 
مازال ي�س���عى خلدمة نف�سه ومنطقته دون 

اللجوء اإلى الع�سو البلدي.
اإذا، املجال����س البلدي���ة ب���اب اإنف���اق 
ميك���ن اال�س���تغناء عنه، حيث ال ي�س���تفيد 
منه اإال الع�سو الذي كان يف ال�سابق ي�سغل 
وظيفة ب�س���يطة، اأو من اأ�س���حاب االأعمال 
الذين لن ت�س���غلهم مهامه���م يف املجل�س 
ع���ن اإدارة اأعماله���م احل���رة، فه���ي وجاهة 
ل�س���خ�س عل���ى ح�س���اب املواطن���ني ينتج 
عنها عبء على امليزانية وعلى �س���ناديق 
التقاعد الت���ي يثقلها عدم ح�س���اب كلفة 

هذه الوظائف م�ستقبالً.

هل هناك حاجة 
للمجالس البلدية؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ملاذا انقلب كل �س����يء، وخرج من العرب 
اأنف�س����هم من يحاول اأن يطف����ئ النور الوهاج 
للع����رب ال����ذي يعم����ر القل����وب، ويري����د بكل 
ب�س����اطة اأن ميحو تاريخهم، هذا ال�سعب الذي 
يعرفه التاري����خ باأن له ر�س����الة حملها واأداها 
اأح�س����ن ما يكون االأداء، وتعرف����ه هذه االأر�س 
ر�س����ول خري وطماأنينة، يعمر وال يخرب، يبني 
وال يهدم، ملاذا خرج علينا من رجال ال�سيا�سة 
- ا�س����تنادا اإلى حتليل وا�ستعرا�س االأحداث 
العربية االأخرية ب�سورة وا�سحة – من ي�ساهم 
ببط����والت التاآمر �س����د دوله����م والتكيف مع 

االأع����داء وه�س����م كل خمططاته����م والتح����رك 
حتت رايته����م، واإذا كان����ت الطائفية العن�رس 
الذي يريد اأن يهدم املجتمعات العربية، فاإن 
هوؤالء ال�سا�سة العرب يتقم�سون هذه الفكرة 
واختاروا الأنف�س����هم دور “اأبط����ال الرواية” اأو 
بذرة اخلراب وال�رس واالأ�سابع العابثة... عوامل 

هدم خفية تنخر كال�سو�س متاما.
كت����اب وخطباء واإعالمي����ون ورجال اأعمال 
و�سيا�س����ة، يرم����ون اإل����ى ه����دف واح����د وغاية 
واح����دة، نح����ر االأم����ة العربي����ة وتقدميها على 
موائد ال�سهاينة والفر�س، والغريب اأن هوؤالء 

العرب يطمحون للو�سول اإلى اأعماق القلوب 
وال�س����مائر والوج����دان واأن يعي�س����وا واقع����ا 
وكيانا رائ����ع الفتوة واجلم����ال، رغم تعاونهم 
مع قوى ال�رس والبغي يف العامل، وهناك اأي�س����ا 
امل�س����لحون الديني����ون واالجتماعيون الذين 
وقف����وا وقف����ة غريزية بحت����ة مع ال�س����هاينة 
والفر�����س، وقفة مدافع ع����ن كيانهما وحملق 
يف �س����ماواتهما، حي����ث ا�س����تثمروا خطاباتهم 
وثرثرتهم يف تقدمي �س����ورة مم�س����وخة لالأمة 
العربية وحاول����وا ق�س اأجنحتها وك�رس اأقالمها 
يف خدمة فك����رة معينة تفيد العدو وتزيد اآالم 

ال�سعب العربي. 
�لنحطاط �لإن�س����اين ه����و �أن تخون وطنك 
واأمت����ك وجمتمعك، وال تدافع عن �رسف الكلمة 
العربية ب�س����كل �رسيح وق����وي، وما اأكرثكم يا 
مرتادي قمم اخليانة والتاآمر يف دولنا العربية 
يف جمي����ع نواحي احلياة... نع����م اإنكم عار على 
“اللغ����ة واالأر�����س والتاريخ”، وال ت�س����تحقون 
وراث����ة ا�س����م ودم اأب����ي متام والبح����ري واأبي 
العالء املع����ري واجلاح����ظ والف����رزدق، ولكن 
ب����اإذن اهلل طبيع����ة املناع����ة يف االأم����ة العربية 

�ستكون لكم باملر�ساد.

خيانة األوطان ومناعة األمة

الن����واب  ملجل�س����ي  دورات  اأرب����ع  انعق����دت 
وال�س����ورى من����ذ بداية امل�����رسوع االإ�س����الحي جلاللة 
امللك، واأثم����رت الكثري من القوان����ني والت�رسيعات 
ال�سيا�س����ية واالقت�س����ادية واالجتماعي����ة واملهنية 

والثقافية.
لكل دولة من الدول نظامها الت�رسيعي اخلا�س 
بح�س����ب د�س����تورها، وحتى ت�س����بح القوانني التي 
ت�س����درها تل����ك املجال�س نافذة البد من م�س����ادقة 
اأو ملكه����ا، وتختل����ف �س����الحيات  الدول����ة  رئي�����س 
الهيئ����ات الت�رسيعية من دولة اإلى اأخرى، فبع�س����ها 

يك����ون جزًءا م����ن احلكوم����ة، وال تتمتع باأية �س����لطة 
وتتمث����ل وظيفته����ا يف املوافق����ة ب�س����به اإجم����اع اأو 
باإجماع على م�س����ودات القوانني التي اأمامها االآتية 
من احلكومة، وبع�س����ها م�ستقل متاما عن احلكومة، 
ويتمتع اأع�ساوؤها باحلرية التامة يف �سياغة واإ�سدار 
القوانني واملوافق����ة، ولتحقيق هدف ا�س����تقاللية 
الهيئة الت�رسيعية تعتمد الدولة على مبداأ وقانونية 
ا�س����تقاللية الهيئة الت�رسيعية عن الهيئة التنفيذية 
والهيئة الق�س����ائية كما هو وارد يف د�ستور مملكة 
البحرين، وهذه اال�ستقاللية تعني مبداأ الف�سل بني 

ال�س����لطات، اأي اأن كل �س����لطة تقوم بدورها وتقوم 
بوظيفتها دون تدخل ال�سلطات االأخرى باأ�سغالها.

ومتار�����س الهيئة الت�رسيعية عدًدا من الوظائف 
والرقابي����ة،  واملالي����ة  والت�رسيعي����ة  ال�سيا�س����ية 
فالوظيفة ال�سيا�س����ية تتجلى يف �س����يادة القانون، 
اإذ تخ�س����ع ال�س����لطة التنفيذية قانوًنا يف ممار�س����ة 
وظائفها لل�سلطة الت�رسيعية، ورقابًيا تقوم ال�سلطة 
الت�رسيعية مبراقبة اأعم����ال احلكومة والتعاون معها 
لتحقيق امل�س����لحة العامة، وتعتر م�س����اءلة اأع�ساء 
احلكومة م����ن الوظائ����ف الرقابية الت����ي يتمتع بها 

الرملان البحريني، وهو اأ�سلوب دميقراطي متح�رس 
تتبعه الكث����ري من الدول ذات االجتاه الدميقراطي، 
وتكم����ن اأهمية وج����ود الهيئ����ة الت�رسيعية  يف �س����ن 
الت�رسي����ع من اأجل تنظيم احلي����اة العامة يف البالد يف 
كل املجاالت بجانب تفعيل العالقات الد�س����تورية 
ب�سورة متنا�سقة ومتكاملة االأداء، كما اأنها متار�س 
الوظيفة املالية باعتمادها امليزانية العامة للدولة 

واإقرار القوانني ذات العالقة. 
وغالًب����ا ال تكون الن�س����و�س القانوني����ة ُمعرة 
عن املمار�س����ة الدميقراطية ال�س����حيحة، بل تفاعل 

الناخب����ني م����ع هذه الن�س����و�س ب�س����ورة �س����حيحة 
الذي����ن  الرمل����ان  اأع�س����اء  ال�س����حيح  باختياره����م 
يتمتعون ب�رشوط �لنت�س����اب �إلى �لربملان من ناحية 
االنتم����اء والوطني����ة والثقاف����ة والوعي ال�سيا�س����ي 
فالهيئ����ة  مناطقه����م،  يف  املجتمعي����ة  ومكانته����م 
الت�رسيعي����ة تك����ون قوي����ة بق����وة اأع�س����ائها الذي����ن 
ي�س����تطيعون اأن يخلقوا حالة توازن بني �س����لطتهم 
وال�سلطات االأخرى، وبنزاهتهم يكون ال�سعب حا�رسًا 
يف �س����مريهم، وبحر�سهم على اأداء واجبهم الوطني 

فاإنهم يحافظون على �رسف متثيلهم ال�سعبي.

أهمية ودور الهيئة التشريعية

إسرائيل وإيران... 
واألسد )1(

 

علي نون

ق���رار  ال�س���عودية  للم���راأة  نب���ارك 
بال�س���ياقة، فه���و ق���رار  ال�س���ماح له���ا 
تاريخ���ي ط���ال انتظ���اره �س���يحقق نقلة 
نوعي���ة يف اململكة، وال يغي���ب عنا حجم 
الفوائ���د العائ���دة، ومنها وق���ف تدفق 
ماليني ال���دوالرات التي يت���م حتويلها 
�س���نوياً اإل���ى اخل���ارج من قب���ل االأجانب 
الذي���ن مت يعمل���ون يف ال�س���ياقة اإب���ان 
فرة احلظر، باالإ�سافة اإلى انح�سار خطر 
هوؤالء ال�س���واق بعد اال�ستغناء عنهم وما 
كان يرت���ب على وجودهم من م�س���اوئ 
والتجاوزات  الثقافات،  اختالف  ب�س���بب 

االأخالقية.
قرار �سجاع يراعي امل�سالح العامة 
ولي����س بع����س املحظ���ورات اخلا�س���عة 
لتقاليد هي اأ�س���اًل لي�س���ت حمل اإجماع، 
فمخط���ئ من يظن اأن هناك فتوى لكبار 
العلم���اء بتحرمي �س���ياقة امل���راأة واأنهم 
عدل���وا عنه���ا، نع���م هن���اك اجته���ادات 
فردي���ة لبع����س العلم���اء يف ذل���ك، اإمنا 
يجب معرفة اأن الفتاوى تتدرج وتتغري 
لتحقيق امل�سلحة، وال يعني هذا حتليل 
املحرم، فاخلل���وة والترج وغريهما من 
م�سائل مرتبطة ب�سياقة املراأة مل تتغري، 
اأم���ا ق�س���ية ال�س���ياقة يف ذاته���ا فاالأمر 
فيها وا�سع، واالأ�سل يف االأ�سياء االإباحة، 

وهي اأبجديات يعلمها طالب العلم.
اإن م�ساألة �سياقة املراأة مرت بهدوء، 
وهذا يدل على وعي املجتمع ال�سعودي، 
الذي فّوت على البع�س ا�س���تغالل االأمر 
لتحقيق م���اآرب تخ���دم اأعداء االإ�س���الم، 
متنياتن���ا للمملك���ة العربية ال�س���عودية 
دوام التوفي���ق والنج���اح واملزي���د م���ن 
التقدم والرخاء يف ظل قيادتها احلكيمة 
الت���ي تتبنى روؤية تنموية ا�س���راتيجية 
طموحة واعدة �سعياً لتحقيق دولة قوية 
مزدهرة، د�س���تورها االإ�س���الم ومنهجها 
الو�س���طية، تتقب���ل االآخ���ر ق���ادرة على 

حتقيق طفرة تناف�سية هائلة.

سياقة المرأة 
السعودية ونقلة 

نوعية في المملكة

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة
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�س���ارفت الفنانة امل�رصية مي ك�ساب على االنتهاء من 
ت�س���جيل اأغنيات األبومها اجلديد الذي يحمل ا�سم “اأنا ل�سه 
هنا” واملق���رر طرحه خالل الف���رة املقبل���ة. االألبوم ي�سم 
10 اأغنيات وهي، “�سايف���ك كبري”، “اأنا ل�سه هنا”، “فني 

ال�سحكة”، “احتملني”، “يف من ده”، “بب�ساطة”، “البورم”، 
“جوزي وحبيبت���ي”، “متغرية” و”قلب مي”. ومن املتوقع 
اأن يحق���ق هذا االألبوم جناًحا كبرًيا حيث يعترب مبثابة عودة 

قوّية ملي ك�ساب اإلى �ساحة االألبومات الغنائية.

مسافات

“فوكس سينما” تعلن افتتاح أكبر دار عرض بالسعودية

اأعلن����ت �رصك����ة ماج����د الفطي����م، افتت����اح ث����اين دار �سينما 
متكاملة يف ال�سعودية يف م�رصوع واجهة الريا�ض، التي �ستكون 
االأكرب يف اململكة، مطلع الع����ام 2019، والتي �ستكون مزودة 
مبجموع����ة من اأرق����ى املطاعم واملح����الت التجاري����ة امل�سممة 

باأ�سلوب متميز.
ويق����ع امل�رصوع يف مدين����ة الريا�ض باإجم����ايل م�ساحة 450 
األف م����ر مربع على طريق مطار امللك خالد، وي�سمل عدًدا من 
مرافق الت�س����وق، واملرافق الفندقية، واملكتبي����ة، كما يتميز 
الت�سميم مبمرات مائي����ة وجل�سات خارجية وداخلية تطل على 

بحريات مائية، ويعد امل�رصوع االأول من نوعه يف اململكة.
وقال الرئي�ض التنفيذي لدى �رصكة ماجد الفطيم لل�سينما 
كام����ريون ميت�س����ل، “اإن هذا املوق����ع الثاين لفوك�����ض �سينما 
وماجي����ك بالني����ت يف الريا�����ض �سيكون اأح����د اأب����رز املواقع”، 
م�سيًفا: “بينما نوا�سل خطتن����ا الطموحة للتو�سع يف اململكة، 
نحن يف غاية احلما�سة لتوفري املزيد من جتارب ماجد الفطيم 
الرفيهية املتميزة اإل����ى رواد ال�سينما يف ال�سعودية، والذين 
ا�ستمتع����وا بتجربة فري����دة وا�ستثنائي����ة بافتت����اح دار �سينما 

فوك�ض االأولى باململكة”.
وتاب����ع كامريون: “نق����در الدع����م الكبري ال����ذي نحظى به 
م����ن حكومة اململك����ة ووزارة الثقافة واالإع����الم والهيئة العامة 

لالإع����الم املرئي وامل�سموع، ونتطلع اإلى موا�سلة العمل ب�سكل 
وثيق مع احلكوم����ة وامل�ساركة يف �سنع التاريخ من خالل روؤية 

اململكة 2030”.
وتوفر دار عر�ض فوك�ض �سينما يف م�رصوع واجهة الريا�ض 
جتاربها الفري����دة �سمن مفاهيم متنوعة منها �سا�سات ماك�ض 
العمالق����ة، وكي����دز، ومفه����وم الرفاهية يف ال�سينم����ا ثير باي 

رودز.
وتتيح ماك�����ض ب�سا�ساتها ال�سخمة للجمه����ور، اال�ستمتاع 
بتجرب����ة ترفيهية ح�سّية فريدة بف�س����ل التقنية احلديثة التي 
تت�سمن نظام ال�س����وت ال�سامل دولبي اآمت�ض واأنظمة العر�ض 
املزدوج����ة التي تقدم �سوًرا اأكرث و�سوًحا واأقرب اإلى معاي�سة 
جتربة واقعية، كما توفر جتربة ماك�ض مقاعد ف�سيحة للجمهور 

لتوفري املزيد من الراحة عند م�ساهدة االأفالم ال�سخمة.
واأعلن����ت ال�رصك����ة عن ا�ستثم����ارات بقيم����ة 16 مليار ريال 
�سع����ودي يف جماالت متنوعة من اأعماله����ا ت�سمل تطوير مراكز 

الت�سوق واالأزياء والرفيه وقطاع التجزئة يف اململكة.
وم����ن املتوق����ع اأن يوفر ه����ذا اال�ستثمار م����ا يتجاوز 117 
األ����ف فر�سة عمل مبا�رصة وغري مبا�����رصة. اأما ا�ستثمارات فوك�ض 
�سينم����ا وحدها ف�ست�ساهم يف افتت����اح 600 �سا�سة يف اململكة 

خالل ال�سنوات اخلم�ض املقبلة.

“كتاب السعادة”...
 وجوه مبتسمة مع القرن 
الحادي والعشرين

انستغرام تتيح دمج 
الموسيقى في القصص

ملاذا تعترب ال�سعادة بعيدة املنال؟ البحث 
عن ه����ذا اجلواب قاد الدكت����ورة اأميت �سوود 
اإل����ى م�سرية قابلت فيها املئ����ات من العلماء 
الروحي����ني، وقراءة  والفال�سف����ة واملتنورين 
اآالف �سفحات البح����وث والكتب، والتعّلم من 
جترب����ة اآالف املر�سى والطالب خالل اأكرث من 
عقدي����ن، واأ�سدرت خال�س����ة اأبحاثها يف كتاب 
“كتاب ال�سعادة” ال�س����ادر حديثاً عن “الدار 

العربية للعلوم نا�رصون”.
تالح����ظ املوؤلف����ة اأن معظم ما يعاني����ه االإن�سان 

ال ذن����ب ل����ه في����ه، تق����ول: “ت�سمي����م اأدمغتنا وعمله����ا يوّل����دان ال�سغط 
النف�س����ي، فالدم����اغ يعمل مبثابة اآلة ذات موهبة عالي����ة يف اإيجاد االأخطاء. 
االأفكار والعواطف التي نوّلدها على مدار ال�ساعة ت�سعى اإلى تاأمني اأمننا 

ال�سخ�س����ي، اأم����ا ال�سعادة فغالباً م����ا نتجاوزه����ا باعتبارها هدفاً 
ثانوياً )...(، واأدركت اأنه ب�سبب ميل عقولنا اإلى ا�ستبعاد اخلري، 
مل تع����د متع احلياة بع����د فرة جتلب املتعة لن����ا، وباتت تف�سل 
يف تاأم����ني �سع����ادة م�ستمرة. لق����د �ساعدين كل م����ا عرفته على 
الو�س����ول اإلى ا�ستنتاج مهم: قد يجلب يل ال�سعي وراء االمتنان 

والتعاطف �سعادة اأكرب من ال�سعي وراء ال�سعادة ذاتها”.
يف جديده����ا عر�س����ت املوؤلف����ة تطويره����ا “برنام����ج 
الق����درة على التكيف”، املتمّي����ز بخ�سائ�ض فريدة فهو 
علم����ي، ومبني على املهارات، وب�سي����ط، وقابل للقيا�ض، 

ويتالءم مع منط حياة القرن احلادي والع�رصين.
ويعت����رب الكتاب برناجماً ب�سيطاً يعي ان�سغاالت احلياة اليومية. عندما 
يت�سفح����ه القارئ �سيجد رمز وجوه مبت�سمة. َيْتَبع كل رمز ممار�سة حمددة 

ميكنها اأن تزيد من �سعادته.

قالت م�س����ادر مطلع����ة لوكالة 
�سينم����از  كرنف����ال  اإن  روي����رز، 
الهندية، و�رصيك يف دولة االإمارات، 
يجري����ان حمادثات ل�رصاء دور عر�ض 
�سينمائ����ي يف االإم����ارات والبحرين، 

تابعة لنوفو �سينماز. 
وقال اأحد امل�سادر، اإن كرنفال 
�سينماز جتري حمادثات مع االإمارات 

الوطنية القاب�سة، باعتبارها �رصيكاً 
وتعم����ل  اال�ستثم����ار.  يف  حمتم����الً 
كرنف����ال يف 115 مدين����ة بالهن����د، 
بح�سب موقعه����ا االإلكروين. كانت 
روي����رز ذك����رت يف 18 اأبري����ل، اأن 
جمموع����ة اإعالن تعمل م����ع م�ست�سار 
ال�سينمائ����ي  العر�����ض  دور  لبي����ع 
التابعة لنوف����و �سينماز يف االإمارات 

والبحرين. ولدى نوفو �سينماز نحو 
129 �سا�سة عر�ض �سينمائي، و24 
األف مقعد يف 15 موقعاً يف اخلليج، 
بح�سب املوقع االإلكروين ملجموعة 
اإعالن. واأ�س�ست جمموعة جلف فيلم 
لتوزيع االأفالم نوفو �سينماز، التي 
كان����ت تعرف من قب����ل با�سم غراند 

�سينماز، يف العام 2000 بدبي.

اأع����ل����ن����ت ���س��ب��ك��ة 
ميكن  اأن����ه  ان�����س��ت��غ��رام 
مل�����س��ت��خ��دم��ي ���س��ب��ك��ة 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 
يف  امل��و���س��ي��ق��ي  اإدراج 
St o“  ������س�����س��ه��م
ر�سمي،  ب�سكل   ”ries
ب���ع���د ط������رح ال�����س��ب��ك��ة 
مل�سقات  االأم��ري��ك��ي��ة 
كن  ميمُ جديدة،  مو�سيقية 
قبل  اإدراجها  للم�ستخدم 
الفيديو  ت�سجيل  بعد  اأو 

ال�سخ�سي.
واأكدت ان�ستغرام اأنه 
ميك���ن االختيار بني اآالف 

االأغني���ات، التي تعم���ل يف اخللفية، 
وعن���د م�ساه���دة الفيدي���و �ست�سمع 
وا�س���م  عنوانه���ا  ويمُع���رف  االأغني���ة 
مغنيه���ا من خالل مل�س���ق معرو�ض، 
ت  ر �س���ا اأ و

�سبك���ة التوا�س���ل االجتماع���ي اإل���ى 
املو�سيقي���ة  املكتب���ة  تو�سي���ع 
املل�سق���ات  وتتي���ح  با�ستم���رار. 
ت�سغي���ل  للم�ستخ���دم  املو�سيقي���ة 
 Stories املو�سيق���ى يف الق�س����ض

دون انتهاك حقوق التاأليف والن�رص، 
وتتوفر الوظيفة اجلديدة يف البداية 
باالأجه���زة  اخلا����ض  ان�ستغ���رام  يف 
املحمول���ة بنظ���ام اأب���ل “اآي اأو اإ�ض” 

قبل طرحها قريباً الأجهزة اأندرويد.

    BUZZ      
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“كرنفال” الهندية تفاوض 
لشراء دور سينما في البحرين
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 “ Rainbow Jelly “ فيلم
ينطلق الليلة في خيمة نخول

“الصواري” يقدم “المفتاح” في سوق عكاظ

 جديد النجمة منه شلبي 

األوبرا المصرية في السعودية للمرة الثانية

بالتزامن مع عر�شه يف دور 
ال�شينم���ا الهندي���ة، وبالتعاون 
م���ع “ البحري���ن لل���كل وال���كل 
للبحرين “، تقدم هيئة البحرين 
للثقافة واالآث���ار العر�س االأول 
 Rainbow االأطف���ال  لفيل���م 
Jelly، وذل���ك يف متام ال�شاعة 
7 م���ن م�ش���اء الي���وم اجلمع���ة 
املوافق 6 يولي���و 2018، كما 
ي�شتمر عر����س الفيلم كل يوم 
يف  التوقي���ت،  ذات  يف  جمع���ة 
�شال���ة ال�شينم���ا بخيم���ة نخول 
�شمن مهرجان �شيف البحرين 

.2018
ويروي الفيلم ق�شة طفل 
وحيد يعاين من التوحد ويعاين 
اأي�َش���ا م���ن اإ�ش���اءة املجتمع له 
تل���ك  �شب���ب  يفه���م  اأن  دون 
االإ�ش���اءة، ويعي����س الطف���ل مع 
عم���ه من���ذ ال�شغر نظ���راً لوفاة 
الفل���م  اأح���داث  تاأخ���ذ  اأبوي���ه. 
منح���ى ت�شويقي حني ي�شادف 
الطف���ل امراأة غام�شة تعطيه 7 
و�شف���ات طع���ام خمتلفة لكل 
منه���ا طع���م وم���ذاق خمتل���ف، 
متّكن���ه تل���ك الو�شف���ات م���ن 

عل���ى  النا����س  اأمزج���ة  تغي���ر 
الفور، لكن كل �شيء يتغر يف 
حي���اة الطفل عندم���ا يجد طبق 
ال���ذي   “  Rainbow Jelly “
ي�ش���م 7 و�شف���ات خمتلفة يف 

اآٍن واحد. 
ع���ام  اإنت���اج  م���ن  الفيل���م 
2018 للمخرج ال�شاب �شوكاريا 
غو�شال وه���و باالإ�شافة لعمله 
كمخ���رج، �شاعر غنائ���ي، كاتب 
�شيناري���و ويعم���ل يف ال�شينما 
البنغالية وله ع���دد من االأفالم 

الناجحة.

أحداث

ت���زداد اأعمال���ك اإلى درج���ة اأنك تن�شى 
�شحة ج�شدك 

حياتك العاطفية ه���ي م�شدر فرح لك 
ومتدك بال�شفاء

ت���درك اأن ل�شحت���ك ح�ش���ة كب���رة يف 
حياتك

اإذا كنت عازباً حتتاج لتكون اأكرث قرباً 
من ال�شخ�س الذي حتبه 

نحّذرك من مغّب���ة اخلالفات والعدائية 
والكالم اجلارح

تكون لّيناً ولطيفاً مع احلبيب، وتبادله 
امل�شاعر الرقيقة 

انظر اإلى كل �شوؤونك بتفاوؤل وهدوء

القلي���ل م���ن التوت���ر اليوم���ي كفي���ل 
ً باإرهاقك ج�شدياً وفكريا

ُتتاح لك فر�س له���ا عالقة مبا اأجنزت 
يف املا�شي

ت�شع���ر اأنك تراوح مكان���ك وعليك اأخذ 
املبادرة والظهور باأف�شل �شورة

علي���ك باتب���اع نظ���ام غذائ���ي منظ���م 
واالبتعاد عن االإرهاق 

حتت���اج اإلى حليف ق���وي ونافذ ولي�س 
اإلى املزيد من ال�شلبيات

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

توج���ه فري���ق عم���ل طاق���م م�رسحي���ة 
“املفتاح” مب�رسح ال�ش���واري اإلى الطائف 
ع���كاظ  �ش���وق  م�شابق���ة  يف  للم�شارك���ة 
للعرو����س امل�رسحي���ة بال�شعودي���ة، حي���ث 
�شتق���ّدم عرو�شه���ا يف ال�شابع م���ن ال�شهر 
اجلاري، �شمن م�شابق���ة ال�شوق للعرو�س 

امل�رسحي���ة هناك ومتثي���ال ململكة البحرين 
يف العاليات الثقافية.

م�رسحي���ة “املفت���اح” من اإنت���اج م�رسح 
ال�ش���واري وتتمحور ح���ول الت�شبت بفكرة 
واحدة و�رسورة التنقل يف االأفكار للو�شول 

لالأن�ش���ب. “املفتاح” م���ن اإع���داد واإخراج 
اإبراهي���م خلفان، متثيل ح�ش���ني عبدعلي، 
عم���ر ال�شعي���دي، ومن���ذر غري���ب، م�شاعد 
خم���رج حممد �شاهني، متابعة اإنتاج ح�شني 

الب�رس.

ك�شفت الفنانة منه �شلبي اأنها 
م�شغولة حالًيا مب�شاريع �شينمائية 
عدة، واأنها يف انتظار عر�س فيلم 
اآ���رس  الفنان  م��ع  املا�س”  “تراب 
م�شيفة  العاليلي،  وعزت  يا�شني 

اأنها تعي�س يف حالة اإيجابية قوية، 
واأنها ت�شعد كثًرا بكل التكرميات 
التكرمي  واأن  عليها  حت�شل  التي 
معنوية  دفعة  ويعطيها  ُي�شعدها 

لالإجادة خالل اأعمالها املقبلة.

اأن��ه��ا  �شلبي  م��ن��ة  واأك�����دت   
اإلى  املقبلة،  الفرتة  خالل  ت�شتعد 
اأحد امل�شاريع ال�شينمائية  ت�شوير 
مع  بطولتها  يف  �شت�شرتك  التي 

الفنانة غادة عادل.

�شتحي���ي االأوب���را امل�رسي���ة العريق���ة 
اأم�شي���ة  ال�شعودي���ة  يف  الثاني���ة  للم���رة 
مو�شيقية للفرق���ة، �شمن فعاليات االأيام 
الثقافية مبدينة اأبها، وي�شارك يف االأم�شية 
نح���و 45 فنان���ا وعازف���ا يقدم���ون روائ���ع 
املو�شيق���ى امل�رسي���ة، عل���ى خ�شب���ة م�رسح 
املفتاح���ة يف افتت���اح فعالي���ات “االأي���ام 
الثقافية”، الت���ي تنظمها الهيئ���ة العامة 

للثقافة بال�شعودية.
يذك���ر اأن االأوب���را امل�رسية ق���د اأحيت 
ال�شعودي���ة  بالعا�شم���ة  كب���ر  بنج���اح 

)الريا����س( خ���الل اأبريل املا�ش���ي حفلها 
االول وح�رسه���ا وزي���ر الثقاف���ة واالإع���الم 
ال�شع���ودي، ع���واد ب���ن �شال���ح، ووزي���رة 

الثقافة امل�رسية اإينا�س عبدالدامي، و�شط 
جمهور جت���اوز 3 اآالف من اأبن���اء اجلاليات 

امل�رسية والعربية وال�شعب ال�شعودي.

6 يوليو
1483

الثالث  ريت�شارد  تتويج 
ملًكا على اإجنلرتا.

1484
 البحار الربتغايل ديوغو 
كام يكت�شف م�شب نهر 

الكونغو.

1495
 ن�شوب معركة فورنوفو 
ب����ني �����ش����ارل ال��ث��ام��ن 
و”حتالف  فرن�شا  ملك 
ال��راب��ط��ة امل��ق��د���ش��ة«، 
�شنها  معركة  اآخ��ر  وهي 
حملته  يف  الثامن  �شارل 

على اإيطاليا.

 1560
“اتفاقية  على  التوقيع 
اإدمي����������ب����������ورغ” ب��ني 

ا�شكتلندا واإجنلرتا.

 1573
قرطبة  مدينة  تاأ�شي�س 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى يد 
ج��رون��ي��م��و ل��وي�����س دي 

كابريرا.

1609
 اإق�����������رار ق�����ان�����ون يف 
بوهيميا ت�شمن مبوجبه 
االأدي���ان  ممار�شة  حرية 
وامل����ع����ت����ق����دات ع��ل��ى 

اأرا�شيها.

 1630
ج��ن��دي   4000 اإن������زال 
�����ش����وي����دي ب���ق���ي���ادة 
اأدولفو�س  غو�شتافو�س 
ال�رسقية  ال�شواطئ  على 
حرب  اإط��ار  يف  لربو�شيا 

الثالثني عاما.

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

“موسيقيون بال حدود” على مسرح خيمة نخول الجمعة

شذى سبت تنعى والدة النجمين محمد وبدر الشعيبي

ا على تقدمي���ه ملجموعة  حر�شً
الربام���ج  م���ن  ومتنوع���ة  ممي���زة 
والفني���ة،  الثقافي���ة  واالأن�شط���ة 
ي�شت�شي���ف م����رسح خيم���ة نخول يف 
متام ال�شاعة متام ال�شاعة 8:15 من 
م�شاء اليوم اجلمعة املوافق 6 يوليو 
2018، اأم�شية مو�شيقية مميزة مع 
ح���دود” ت�شتح�رس  “مو�شيقيون بال 
خالله جمموعة من املو�شيقيني من 
عوا�شم خمتلفة ح���ول العامل اأجمل 
املقطوعات املو�شيقية، باالإ�شافة 
اإل���ى االأعم���ال اال�شتثنائي���ة الت���ي 
ابتكرها املو�شيقيون والتي تهدف 
يف جمملها لتعزي���ز دور املو�شيقى 

كاأداة انفتاح على االآخر.
�شي���ف  مهرج���ان  ويوا�ش���ل 
البحري���ن 2018 تقدميه للعرو�س 

م���ع  بالتع���اون  املقام���ة  الفني���ة 
�شفارات عدٍد م���ن الدول يف مملكة 
البحري���ن، يق���دم مهرج���ان �شيف 
البحري���ن عرو�س الفلكلور ال�شعبي 
م���ن دول خمتلف���ة كعر����س رق�شة 
27-25 يوليو  املاليزي���ة  الزافني 
يف متام ال�شاعة 8:15 م�شاء، عر�س 

الفلكل���ور ال�ش���وداين يومي 1 و3 
اأغ�شط�س ال�شاعة 8:15 م�شاء. كما 
يح�رس الفلكل���ور اليمني اأيام 7،9، 
14 و16 اأغ�شط�س ليقدم للجمهور 
لوح���ات فني���ة لرق�ش���ات �شعبية 
تع���رب ع���ن التن���وع الثق���ايف لدى 

ال�شعب اليمني.

اعلن����ت الفن����ان البحرينية �شذى 
�شب����ت عرب ح�شابه����ا اخلا�س يف موقع 
ان�شتغ����رام ع����ن وفاة وال����دة النجمني 
الكويت����ني حمم����د وب����در ال�شعيب����ي، 
وقام����ت �شبت بن�رس �ش����ورة والدتهما 
وكتب����ت معلق����ة باللهج����ة البحرينية: 
“اإنا هلل واإنا اإليه راجعون انتقلت الى 
رحمة اهلل تعال����ى املرحومة باإذن اهلل 
فردو�����س الرا�شد اأم حمم����د ال�شعيبي 
اجرك����م  اهلل  ال�شعيب����ي عظ����م  وب����در 
اخ����واين واهلل مي�ش����ح عل����ى قلوبك����م 
ي����ارب وي�شربك����م ويرحمه����ا ويغفر 
له����ا وي�شعها بكامل مغفرته ويح�رسها 
م����ع االب����رار وال�شديق����ني واالأنبي����اء 
وال�شاحل����ني وينزله����ا من����زل ح�ش����ن 
ويثبتها عند ال�شوؤال وي�شكنها ف�شيح 
جنات����ه ي����ا رب العامل����ني واهلل يلهم 
ذويه����ا ال�ش����رب وال�شل����وان دعاءك����م 
ي����ا جماعة اخل����ر”. ه����ذا وا�شتذكرت 
الفنانة البحرينية ال�شابة �شذى �شبت 
اإح����دى مواقف الراحلة العظيمة معها، 
خ����الل دخوله����ا اإح����دى م�شت�شفي����ات 
الكويت عندما كانت ُتقيم يف الكويت 
وكي����ف �شاندته����ا ووقف����ت بجانبه����ا 

حيث كتبت قائلة: “اق�شم باهلل قلبي 
عورين عليها وايد.. ملا كنت م�شتقرة 
بالكوي����ت مر�شت ورحت امل�شت�شفى 

وما كان اأحد معاي بال�شدفة �شافتني 
بامل�شت�شف����ى كان����ت م����ع ولدها بدر 
وماهدتن����ي اإال ملا تطمن����ت علي وملا 
تاأك����دت م����ن ان �شديقات����ي جاوا يل 
وقال����ت يل اي �ش����ي تبينه وحتتاجينه 
مايردج اإال ل�ش����اجن انتي اهني بو�شط 
اهل����ج م����و بروح����ج وبدي����رجت الثانية 
وعطتن����ي رقمه����ا وث����اين ي����وم دقت 
علي ع�شان تطمن حبيبتي خالتي اهلل 

يرحمج ويثبتج عند ال�شوؤال”.



مل يتجاوز الوقت ال�ساعة العا�رشة 
�سباح���اً، ولكنك ت�سع���ر بجوع �سديد 
خالل وقت العمل، فما اأف�سل وجبات 
�ستم���دك  الت���ي  اخلفيف���ة  الطع���ام 
بال�س���ر حتى موع���د الغ���داء؟ اإليك 
ببع����ض االقرتاح���ات، يقدمه���ا ل���ك 

اخت�سا�سيو التغذية:

اللوز
تع���د حفنةٌ م���ن اللوز م���ن اإحدى 
الوجبات اخلفيف���ة املف�سلة ملوؤلفة 
ج���وان  واأن���ت”،  “التغذي���ة  كت���اب 
�سال���ج باليك. واأ�س���ارت باليك، التي 
تعم���ل كاأ�ستاذة م�ساع���دة يف جامعة 
بو�سطن، اإل���ى درا�سٍة ُن�رشت من قبل 
املجل���ة االأوروبية للتغذي���ة ال�رشيرية 
ت����رشح اأن 1.5 اأون�سة م���ن اللوز، اأي 
35 حبة، تكفي ملنح ال�سعور بال�سبع، 
وذل���ك الحت���واء اللوز عل���ى االألياف، 
والروتينات، والدهون ال�سحية غري 

امل�سبعة.

الزبادي
امل�سارك���ة  املوؤلف���ة  واأم���ا 
ل�”كيف تغذي طفل���ك خالل معاناته 
وين���دي  غذائ���ي”،  ا�سط���راٍب  م���ن 
�ستريلين���غ، فتح���ب تن���اول الزبادي 
اليوناين حي���ث انه “غني بالروتني، 
والكال�سي���وم، واالألي���اف، وم�سادات 
االأك�سدة”، وميكن تناوله مع خمتلف 

اأنواع الفاكهة.

تونة مع المقرمشات
وين�س���ح اخت�سا�س���ي التغذي���ة 
الأكادميي���ة  الر�سم���ي  واملتح���دث 
اآجن���ل  التغذي���ة،  وعل���م  التغذي���ة 
بالنيل����ض، بتن���اول علب���ة تون���ة م���ع 
املقرم�سات، اإذ اأن هذه الوجبة مبثابة 
“خليط مثايل” م���ن الكربوهيدرات، 

والروتينات، والدهون.

التوت والجبنة
وتعتق���د اخت�سا�سي���ة التغذي���ة 
يف كلية ط���ب ويل كورنيل، ريت�سيل 
لو�ستغارتن، اأن وجبًة خفيفة تتكون 

م���ن التوت واجلبنة ه���ي مثالية اأثناء 
العم���ل، اإذ قال���ت اإن “الت���وت غني 
باالألياف ويحتوي على املاء، ويحتوي 
كوب واحد من التوت على 80 �سعرة 
حرارية فق���ط”. واأ�سافت اأن “اجلبنة 

حتتوي على الروتني امل�سبع.”

التفاح والفاصولياء 
المحمصة

وتن�س���ح اخت�سا�سي���ة التغذية، 
جي�سيكا ليفين�سون، بتناول وجبٍة من 
ن خليط���اً من املغذيات  الطع���ام توؤِمّ
الدقيق���ة، وباالأخ����ض الروتين���ات، 
والده���ون ال�سحي���ة. لذل���ك، تتناول 
ليفين�سون وجب���ًة خفيفة تتكون من 
التفاح والفا�سولي���ا املحم�سة التي 
ُت�سبع رغباتها جت���اه االأطعمة احُللوة 

واملاحلة.

الحساء
وع���رت موؤلف���ة كت���ب الطه���ي 
ومقدم���ة برنامج “غود ف���ود”، اإيلي 
كريغ���ري، عن حبه���ا للح�س���اء كوجبٍة 
خفيف���ة قائلًة: “يتوف���ر لدي احل�ساء 
دائم���اً،” مو�سح���ة اأن احل�س���اء الذي 
اخل�س���ار،  عل���ى  يحت���وي  حت����رشه 
والبقوليات، والفا�سولياء، والدجاج.

الزبادي مع بذور الشيا 
وبودرة الكاكاو

التغذي���ة  اخت�سا�سي���ة  واأم���ا 
مارث���ا مكيرتي���ك، فتجمع ب���ني حبها 
لل�سكوالت���ه واهتمامه���ا بال�سحة من 

خالل تن���اول وجبٍة خفيفة تتكون من 
الزب���ادي اليوناين، مع ب���ذور ال�سيا، 
وبودرة الكاكاو. وقالت اإن “الكاكاو 
الداك���ن ُي�سبعها، ويف الوقت ذاته، ال 
يتمتع بحالوة زائ���دة جتعلها تتناول 

املزيد من الطعام.”

حبوب الحمص المشوية 
وزبدة الفول السوداني

وحتر�ض اخت�سا�سية التغذية، 
متارا ديوكر فروم���ان، على و�سع 
كي�ض من حبوب احلم�ض امل�سوية 
وعلب���ة من زب���دة ف���ول ال�سوداين 

على مكتبها، حت���ى ت�سعر بال�سبع 
دائماً.

الحمص مع الخضار
واالأ�ست���اذ  الباح���ث  ويعت���ر 
ال�ساب���ق لنظ���م االأغذي���ة يف جامعة 
اأن  وا�سنط���ن، كري����ض فوغليان���و، 
اخل�س���ار م���ع احلم�ض م���ن وجبات 
الطع���ام اخلفيفة املف�سل���ة لديه، 
وهو يحر����ض دائماً على على و�سع 
اأن���واع خمتلف���ة م���ن اخل�س���ار مثل 
“اجلرز، والفلفل الرومي االأحمر.. اأو 

حّتى الفجل.”

كعك “الترالي” اإليطالي 
وجبنة الخيوط

التغذي���ة  اخت�سا�سي���ة  واأم���ا 
وموؤلف���ة “حمية التغيري ال�سغري”، 
كريي غان�ض، فتحب تناول وجبات 
خفيف���ة �سهل���ة احلمل مث���ل كعك 
“الرتايل” الإيطايل وجبنة اخليوط. 
وقال���ت “اإن الروت���ني يف اجل���ن 
والكربوهي���درات يف الكع���ك هم���ا 
اخلليط املثايل الل���ذان ي�سبعانني 

لبقية فرتة الظهر.”

للغ���دد  االأملاني���ة  اجلمعي���ة  قال���ت 
ال�سماء اإن زي���ادة الوزن املفاجئ، على 
الرغم من عدم الإفراط يف تناول الطعام 
تنذر بق�سور الغ���دة الدرقية، مو�سحة 
اأن هذا الق�س���ور الوظيفي يت�سبب يف 
اإبطاء عملية االأي����ض، ومن ثم يتم حرق 
القليل من ال�سع���رات احلرارية والدهون. 
كم���ا يق���وم اجل�س���م بتخزي���ن ال�سوائل بني 

االأع�ساء واخلاليا ب�سكل متزايد. 
وغالب���اً ما يقرتن تباطوؤ عملي���ة االأي�ض باالكتئاب، 
ومن ثم يهم���ل املري�ض ممار�سة الريا�سة واالأن�سطة احلركية، ما ميهد الطريق لزيادة 
الوزن. ومن االأعرا�ض االأخرى الدالة على ق�سور الغدة الدرقية اخلمول و�سعف الرتكيز 
وت�ساقط ال�سعر وتق�سف االأظافر. لذا ينبغي ا�ست�سارة الطبيب، والذي ي�سف للمري�ض 
تعاط���ي الهرمون اال�سطناعي L-Thyroxine من اأجل تن�سيط عملية االأي�ض. وميكن 
تعزي���ز مفعول الهرم���ون من خالل التغذية ال�سحية، واملواظب���ة على ممار�سة االأن�سطة 

احلركية.

الغدة الدرقية

أقل من 7 ساعات

C تدمير فيتامين
ي�ساعد جه���از امليكروويف يف ت�رشيع 

عملية الطه���ي وت�سخني الطعام. فبعد 
ب�س���ع دورات يف جه���از امليكروويف 
يكون الطعام جاهزا. ولكن هل يكون 
الطع���ام يف هذه احلال���ة �سحيا اأم ال؟ 
وه���ل ت�سب���ب االإ�سعاع���ات ال�سادرة 

الطع���ام؟ كي���ف يعم���ل  ����رشرا عل���ى 
امليكروويف؟

ال�سادرة  الكهرومغناطي�سية  االأم���واج 
ع���ن هذا اجله���از حت���رك جزيئات م���اء الطعام، 

مم���ا يوؤدي اإلى توليد حرارة نتيجة احت���كاك هذه اجلزيئات بع�سها 
البع�ض. وينُجم عن ذلك ت�سخني املادة الغذائية.

ه���ل تقل كمية الفيتامينات يف االأكل بعد ت�سخينها يف اجلهاز؟ نعم، هناك 
ر يف هذه احلالة، مث���ل فيتامني �سي )C( الذي  بع����ض الفيتامين���ات التي ُتدَمّ
يب���داأ بالتاأثر اعتبارا من درجة احلرارة 100، لذلك ُيف�سل عدم ت�سخني الطعام 

الغني بالفيتامني �سي.

وج���دت درا�س���ة اأمريكي���ة جديدة 
اأن الن���وم اأق���ل اأو اأكرث من 7 �ساعات 

يرتب���ط بزي���ادة مع���دل �سيخوخ���ة 
القل���ب. واأظه���رت نتائ���ج االأبحاث 
الت���ي اأجري���ت يف جامع���ة اإمي���وري 

بوالي���ة جورجيا اأن مع���دل 7 �ساعات 
نوم يومياً هو االأف�سل ل�سحة القلب، 

واأنه �سمان الإبطاء مع���دل �سيخوخة هذا 
الع�سو احليوي يف اجل�سم. 

الن���وم القليل يوؤثر �سلباً عل���ى عملية التمثيل 
الغذائ���ي للجلوك���وز، وي�سبب زي���ادة االلتهابات وارتف���اع �سغط ال���دم وُن�رشت نتائج 
الدرا�س���ة يف دورية “�سليب”، و�س���ارك يف جتاربها 12750 �سخ�س���اً اأعمارهم بني 30 
و74 �سن���ة. وتو�سلت اأبح���اث الدرا�سة اإلى اأن معدل �ساعت النوم املثايل للبالغني هو 
7 �ساع���ات يف اليوم، الأن���ه يقلل خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب، ويقلل معّدل �سيخوخة 
القلب، بينما يوؤدي نوم اأقل اأو اأكرث من 7 �ساعات يف اليوم اإلى ت�سارع �سيخوخة القلب.

حّذرت جملة “اإرنريوجن�ض اأوم�ساو” االأملانية من اأن امل�رشوبات ال�ساخنة للغاية، التي تزيد درجة 
حرارته���ا عل���ى 65 درجة مئوية، ترفع خط���ر االإ�سابة ب�رشطان املريء.ولتجّن���ب ذلك، تن�سح املجلة 
املعني���ة بالتغذية باالنتظار 5 دقائق حتى يرد امل�رشوب ال�ساخن، كالقهوة مثالً، وَمن ال يرغب يف 

االنتظار، ميكنه اإ�سافة القليل من احلليب البارد اإلى امل�رشوب.
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اإعداد: طارق البحار

الشاي األسود يساعد النساء

 وجبـــات صحيــة 
مهمة أثناء العمل

فوائد البصل الصحية
يتمي���ز الب�س���ل بخ�سائ����ض مفيدة لل�سح���ة، وقد حدد اخل���راء اأهم 
االأ�سب���اب الت���ي تدفعنا اإلى ا�ستخ���دام هذه امل���ادة يف نظامنا الغذائي 

اليومي.
ويع���د الب�سل م���ن املواد الغذائي���ة الغنية مب�س���ادات االأك�سدة 
والفيتامين���ات والعنا����رش املعدنية، وت���زود ب�سل���ة متو�سطة احلجم 
اجل�س���م ب 44 �سع���رة حراري���ة و20 % من حاجته اليومي���ة لفيتامني 
C، و10 % م���ن حاجت���ه اليومية لفيتام���ني B6. ويحتوي الب�سل على 
البوتا�سيوم واملغني�سيوم وحم����ض الفوليك، وكذلك مركب كري�سيتني 
امل�س���اد لاللتهابات، بح�سب رو�سي���ا اليوم. وين�سط الب�س���ل عملية اله�سم 
الحتوائ���ه عل���ى مرك���ب اإينولني )م���ن االألياف الغذائي���ة(، حيث يعم���ل على تطور 
البكتريي���ا املفيدة يف االأمعاء، ومينع االإم�ساك، ويح�سن م�ستوى ال�سكر يف الدم. كما اأن الب�سل مثبط 
لل�سهي���ة وهذا مفيد يف التخل�ض م���ن الوزن الزائد. والأن الب�سل يحتوي عل���ى مركبات الكريت، فاإن 
تناول���ه مع البندورة يزيد من امت�سا�ض مركب ليكوب���ني الذي يقي من ال�رشطان واأمرا�ض القلب، كما اأنه 

مفيد للدماغ والعظام والعيون.

التين والزيتون معا... فوائد بدنية ونفسية مذهلة
ك�سف���ت درا�سات اأجراه���ا علماء من 
ال�س���اي  تن���اول  اأن  املتح���دة  الوالي���ات 
االأ�س���ود ل���ه تاأث���ري م�س���اد الأن���واع م���ن 
ال�رشط���ان. و�ساركت يف ه���ذه الدرا�سات 
ن�ساء من خمتلف االأعمار، وطلب الباحثون 
م���ن جمموع���ة منهن تن���اول ال�ساي فقط 
كم����رشوب، و�سمح لالأخري���ات بتناول اأي 
م����رشوب يرغ���ن ب���ه با�ستثن���اء ال�س���اي. 
واأجرى الباحثون بح�سب “رو�سيا اليوم” 
فحو�سات طبية �ساملة للم�ساركات قبل 
بداية الدرا�سة وعق���ب انتهائها. وبينت 
النتائج اأن تن���اول ال�ساي ب�سورة دورية 
�ساع���د يف ح�س���ول تغ���ريات اإيجابي���ة يف 
الهرمون���ات، فمث���ال ا�ستق���ر ا�ستق���الب 

هرمون االإ�سرتوجني يف اأج�سامهن.
وي���رى العلماء اأن ه���ذا اال�ستقرار يف 
ا�ستق���الب االإ�سرتوجني واملحافظة على 

ن�سب���ه الطبيعية، �سمن الأج�س���ام الن�ساء 
وقاية �سد ال�رشطان مقارنة بامل�ساركات 
اللوات���ي تناول���ن م�رشوب���ات  االأخري���ات 

خمتلف���ة با�ستثناء ال�ساي، م���ا ي�سري اإلى 
اأن ارتف���اع تركيز هذه الهرمون يزيد من 

احتمال االإ�سابة بال�رشطان.

الت����ني والزيت����ون م����ن الثم����ار الت����ي له����ا العدي����د م����ن 
الفوائ����د العظيمة جل�س����م االإن�سان، وذلك ب�سب����ب وجود مادة 
امليثالونيدز يف كٍل منها، وهذه املادة ال حتقق فائدة للج�سم 
اإال اإذا مت تن����اول التني والزيتون معاً، حي����ث اإن اجلرعة التي 
حتقق اأعظم ا�ستفادة ل����ه تتمثل يف تناول حبة من التني، و7 

حبات من الزيتون يف ال�سباح.

فوائد التين
تنظي����م م�ستويات �سغط ال����دم: يحتوي التني على مادة 
البوتا�سي����وم الت����ي تعم����ل على تخفي�����ض �سغط ال����دم عند 
ارتفاع����ه، كما يحتوي عل����ى ن�سبة من م����ادة ال�سوديوم التي 
يج����ب احلف����اظ على ن�سب����ة معينة منه����ا يف اجل�س����م، حيث اإن 

زيادتها توؤدي لالإ�سابة باأمرا�ض القلب.
اإنقا�����ض ال����وزن: ي�ساع����د التني عل����ى تخفي�����ض الوزن، 
واملحافظة على ثبات الوزن ال�سحي، وذلك الأنه غني باالألياف 
التي ُت�سعر االإن�سان بال�سبع عند تناولها، ويعمل على احلد من 

الرغبة يف تناول الطعام.
حت�س����ني عملية اله�سم: يحتوي التني على االألياف التي 
تنظم عمل االأمع����اء، وحتد من ا�سطراب����ات اله�سم، وبالتايل 

تقليل ن�سبة حدوث االإم�ساك.
وقاي����ة الن�س����اء من االإ�ساب����ة ب�رشطان الث����دي: يف�سل اأن 

تتناوله الن�ساء بعد الدخول يف �سن الياأ�ض لهذا الغر�ض.

بناء العظ����ام: يحتوي التني عل����ى الكال�سيوم، واملعادن 
الالزمة لبناء العظام وتقويتها، وبالتايل وقايتها من االإ�سابة 

به�سا�سة العظام.
حت�سني مدى الروؤية: ب�سبب احتوائه على فيتامني اأ.

بن����اء خاليا ال����دم احلم����راء، ب�سب����ب احتوائه عل����ى عن�رش 
احلديد.

حت�س����ني الروؤية، وحماي����ة العني من االإ�ساب����ة باأمرا�سها 
املختلف����ة كتك����ون املي����اه الزرق����اء، واإعت����ام عد�س����ة العني، 

وال�سمور.
حماية الب�رشة م����ن االأ�سعة فوق البنف�سجية، وحماية اجللد 
من االإ�ساب����ة بال�رشطان، وال�سيخوخة املبك����رة، واحلفاظ على 
�سح����ة الب�رشة ون�سارتها وذلك ب�سب����ب احتوائه على فيتامني 

ه، واالأحما�ض الدهنية، وم�سادات االأك�سدة.
ت�سكني اآالم اجل�سم ب�سبب احتوائه على مادة االأوليكثنال.

حماية اجل�سم من االإ�ساب����ة باأمرا�ض ال�رشطان، الأنه يعمل 
كم�س����اد لالأك�سدة، ويحمي اجل�سم من االأك�سدة املزمنة، التي 

توؤدي الإ�سابة اجل�سم بهذا املر�ض.
تخلي�����ض اجل�س����م من ده����ون البط����ن، وامل�ساع����دة على 
تخفي�����ض الوزن من خالل حرق الده����ون، املوجودة يف اخلاليا 

الدهنية.
تخفي�����ض م�ست����وى �سغط ال����دم املرتف����ع، واحلماية من 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب.
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تغ��ادر بعثة الق��وى البحرينية للرجال 
والسيدات البالد صباح الجمعة متوجهًة 
إىل العاصم��ة األردني��ة ع��ان وذل��ك 
اس��تعداداً للمش��اركة يف بطول��ة غرب 
آسيا الثالثة أللعاب القوى والتي تنطلق 
ي��وم األح��د وتختت��م منافس��اتها يوم 
األربعاء مبشاركة 12 دولة وهي األردن 
)املستضيف(، اإلمارات، الكويت، قطر، 
عان، فلس��طني، لبنان، اليمن، سوريا، 

العراق، إيران، باإلضافة إىل البحرين.
وس��يرتأس بعث��ة البحري��ن يف ه��ذه 
البطول��ة أم��ني رس االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى راشد البوعينني، وستضم 
البعث��ة 5 إداريني وهم يوس��ف أحمد، 
طاه��ر ريغ��ي، ج��ال عبدالله، س��امل 
ن��ارص، فاتن عبدالنبي، فيا س��تضم 8 
مدربني وه��م محمد فرح��ان، فالريي 
اوبويا،  ستاش��وك، هاراالمب��ي، ج��ون 
عريف عباس��وف، خويس روبيو، أحمد 
ن��وح، جيحريح��وري كلين��زو، أما عىل 
صعيد الالعبني فأن املشاركة البحرينية 
ستتمثل يف 18 العب وهم اندرو فيرش، 
س��عيد العمريي، يعقوب س��امل، سعد 
س��امل، عباس أبوبك��ر، إبراهام روتيش، 
الصدي��ق ميخ��و، محمد أي��وب، جون 
كبيت، ايفانس روث��و، داويت فيكادو، 

ألربت روب، أوييك باليو، أحمد محمد، 
خليفة مطر، عبدو بركة، حسني عاشور، 
عبدالرحمن خمي��س، باإلضافة إىل 14 
العبة وهن هاج��ر الخالدي، اديديونغ 
اوفونايم، إميان عيىس، سلوى عيد، مارتا 
هريباتو، تايجست جاتش��وا، كالكيدان 
جربيزهجني، تايجسن موكونني، شيتاي 
اش��يت، دليلة عبدالق��ادر، بنتو ايداو، 
دي��ي جيس��ا، أمينات يوس��ف، نورة 

جاسم.
وس��يكون الظهور البحريني يف البطولة 
ع��رب املش��اركة يف معظم املس��ابقات 

وتحديداً يف 26 مسابقة وهي 100 مرت 
رجال ونس��اء، 200 مرت رجال ونس��اء، 
400 مرت رجال ونس��اء، 800 مرت رجال 
ونس��اء، 1500 مرت رجال ونساء، 3000 
مرت موانع رجال ونساء، 5000 مرت رجال 
ونس��اء، 10000 مرت رجال ونساء، 400 
مرت حواجز نساء، الوثب الثاليث والوثب 
الطوي��ل والوثب العايل رج��ال، قذف 
الق��رص نس��اء، 100 مرت تتاب��ع رجال 
ونس��اء، 400 مرت تتابع رجال ونس��اء، 

400 مرت متنوع.
ويعول االتحاد البحريني أللعاب القوى 

عىل هذه البطولة لتكون املحطة األخرية 
لجميع الالعبني والالعبات قبل املشاركة 
 2018 اآلس��يوية  األلع��اب  دورة  يف 
)األس��ياد( والتي من املنتظر أن تقام يف 
أواخر شهر أغسطس باندونيسيا، حيث 
حرص اتح��اد ألعاب الق��وى البحريني 
عىل التواج��د بأكرب عدد م��ن الالعبني 
من أجل اختبار جاهزيتهم لألس��ياد ال 
س��يا بعد قرابة عام من التهيئة والتي 
تضمنت انتظام الالعبني يف معس��كرات 
خارجي��ة آخره��ا كان معس��كر مبدينة 
انطالي��ا الرتكية، باإلضافة إىل مش��اركة 

ملتقي��ات  يف  والع��داءات  العدائ��ني 
مختلفة.

وكانت األيام املاضية قد شهدت مواصلة 
الالعب��ني والالعب��ات لتدريباته��م عىل 
مضار استاد البحرين الوطني بحاس 
كب��ري ال س��يا يف ظل مرحل��ة اإلعداد 
الجيد التي خضعوا لها يف املعس��كرات 
الخارجية والنتائج املميزة التي تحققت 
يف عدد من امللتقي��ات لبعض العدائني 

والعداءات.
وتسعى القوى البحرينية لوضع بصمة 
يف هذا التجمع الغرب آسيوي عرب اعتالء 

منصة التتويج يف اليوم الختامي وحجز 
قمة الرتتيب العام مع نهاية البطولة.

 يش��ار إىل النس��خة األوىل من البطولة 
والتي أقيمت يف مدينة حلب السورية 
العام 2010 ش��هدت حص��ول البحرين 
عىل املركز األول يف الرتتيب العام، فيا 
جاءت البحرين يف املركز العارش من بني 
12 دولة يف النسخة الثانية التي أقيمت 
العام 2012 يف مدينة ديب اإلماراتية بعد 
مش��اركة رمزية التحاد ألع��اب القوى 

البحريني آنذاك.

نظمت لجنة الحكام باالتحاد البحريني 
للك��رة الطائ��رة مؤخراً ورش��ة عمل 
خاصة بالتسجيل االلكرتوين للمسجلني 
واملس��جالت الذي��ن س��يتولون مهمة 
التس��جيل خ��الل احتض��ان البحرين 
للبطولة اآلس��يوية يف نسختها التاسعة 
عرش تحت 20 عاما التي ستقام الشهر 
الج��اري مبش��اركة 24 منتخبنا موزعة 
عىل مثاين مجموعات، حيث قدم ورشة 
العمل الحكمني احمد عبدالعال وعيل 
الشيخ مبركز البحرين الدويل للتطوير 
يف النصف الثاين من شهر يونيو املايض 
والت��ي حرض ع��ىل حض��ور فعالياتها 
رئيس مجل��س ادارة االتحاد الش��يخ 
عيل بن محمد آل خليفة للوقوف عىل 
جاهزية املسجلني واملسجالت للبطولة 
اآلسيوية التي تتطلب تكاتف الجميع 
بجانب دعم الحكام للظهور بالش��كل 
املرشف كا عهدهم يف كل استحقاق 
تستضيفه البحرين، وقد هدفت لجنة 
الحكام املحلية من اقامة ورش��ة عمل 
التس��جيل االلك��رتوين للوق��وف عىل 
قدرة املسجلني واملسجالت عىل القيام 
امله��ام املناطة بهم قبل ب��دء املعرتك 
اآلس��يوي رسميا ومبا يضمن املساهمة 

يف نجاح اململكة يف الجانب التنظيمي 
والحص��ول ع��ىل أفض��ل التقدي��رات 
م��ن قب��ل اتح��اد اللعبة اآلس��يوي، 
اس��وة بالتقدير املمي��ز الذي حصلت 
علي��ه البحرين عىل مس��توى الجانب 
التنظيمي عندما نظمت بطولة العامل 
للناش��ئني العام امل��ايض، ومبا يتاىش 
وتوجه��ات االتح��اد اآلس��يوي للعبة 
الحديث��ة واالعتاد بش��كل كبري عىل 

التسجيل االلكرتوين املبارش.
 وعن تحضريات لجنة الحكام املحلية 

للبطولة اآلس��يوية اشار منسق اللجنة 
عق��دت  اللجن��ة  ان  القي��م  احم��د 
اجتاعها االول مطلع الش��هر الجاري 
حي��ث وضعت النق��اط عىل الحروف 
فيا يخص مشاركة الحكام املحليني يف 
كمراقبني  اآلسيوية  البطولة  مواجهات 
او مس��جلني ومس��اعدي  للخط��وط 
مس��جلني ومرشفني واالم��ور املتعلقة 
ان  واض��اف  التحكيم��ي،  بالجان��ب 
هناك ما يقارب من 45 حكم وحكمة 
اآلس��يوية  بالبطول��ة  سيش��اركون يف 
ع��ىل صالتي اتح��اد الطائ��رة واتحاد 

الطاول��ة وان معظمهم الحكام الذين 
س��يتواجدون يف قل��ب الح��دث من 
اصح��اب الخ��ربات وس��بق وان كانوا 
ضم��ن املش��اركني بالبطول��ة العاملية 
االخرية التي اقيم��ت بالبحرين العام 
امل��ايض، واش��ار ان اللجن��ة س��تقيم 
خالل االيام القادم��ة تدريبات عملية 
كمراقب��ات  العام��الت  للحك��ات 
للخط��وط ومن ثم التطبي��ق العميل 
ع��ىل منتخب الناش��ئني الذي يخوض 
تدريباته اليومية ع��ىل صالة االتحاد، 
وتاب��ع احم��د القي��م قول��ه ان لجنة 

الح��كام رفع��ت احتياجاته��ا للجن��ة 
التنفيذية للبطولة من اجل استكالها 
حتى يظهر الجانب التحكيمي مبا هو 
مؤمل من��ه وكذلك حرص االحتياجات 
م��ن االدوات يف كلت��ا الصالت��ني التي 
اآلس��يوية،  املواجه��ات  س��تحتضنان 
مضيف��ا انه ووف��ق توصي��ات رئيس 
اللجنة راش��د جابر املتواجد حاليا مع 
منتخب الناش��ئني مبعسكره التدريبي 
مب��رص س��تعقد اللجنة اجت��اع عام 
لجمي��ع الحكام مس��اء االثنني القادم 
من اج��ل التع��رف ع��ىل جاهزيتهم 

املشاركة بالبطولة وكذلك االطالع عىل 
احتياجاتهم وتذلي��ل كافة الصعوبات 
اذا ما وجدت، واش��ار القيم ان لجنة 
الحكام ستنسق مع عيل جعفر وصالح 
مهدي املسئولني عن ملتقطي الكرات 
واملجفف��ني لتدريبهم يف الفرتة املقبلة 
عىل آلي��ة العمل التي س��تتبع خالل 
س��ري املواجهات، وتضم لجنة الحكام 
املحلية باالس��تحقاق اآلسيوي بجانب 
احمد القيم كل م��ن جعفر ابراهيم، 
جعف��ر املعلم، س��امي س��ويد وعيل 

عبدالحميد.

القوى البحرينية تغادر لألردن من أجل “ذهب” غرب آسيا

القيم: تطبيق التسجيل اإللكتروني بمنافسات آسيوية شباب الطائرة

ل��ل��رج��ال وال��س��ي��دات ف���ي 26 م��س��اب��ق��ة  م��ش��ارك��ة 

تدريبات عملية لمراقبات الخطوط وعقد اجتماع عام للحكام

صورة جماعية لالعبين خالل التدريبات المحلية

علي بن محمد خالل حضوره ورشة التسجيل اإللكترونيجانب من التدريبات العملية لمراقبات الخطوط

االتحاد البحريني أللعاب القوى

الرفاع                االتحاد البحريني للكرة الطائرة

س��تكون كل األنظ��ار متجه��ة 
يف عطل��ة نهاية األس��بوع نحو 
فرانكفورت، أملانيا، حيث ستقام 
بطولة أوروبا للرجل الحديدي. 
وسيش��ارك يف ه��ذه البطول��ة 
الع��امل ج��ان فرودينو  أبط��ال 
ودانيال رايف من فريق البحرين 
للتحم��ل 13، حي��ث يطمحان 
ألن يحجزا مقعديها يف بطولة 
العامل يف كونا ويختربا قدراتها. 
وشارك فرودينو يف بطولة أوروبا 
للرجل الحديدي يف فرانكفورت 

يف الع��ام 2014، حي��ث حقق 
املركز الثال��ث يف هذه البطولة 
عىل الرغم من مواجهته ملشاكل 
يف دراجت��ه، ليحج��ز مقعده يف 

بطولة كونا. 
وحقق فرودينو يف هذه البطولة 
ليع��زز موقعه  الثالث،  املرك��ز 
كأحد أب��رز الرياضيني يف بطولة 
الرج��ل الحدي��دي، ويف الع��ام 
فرودينو  اس��تطاع  ت��اله،  الذي 
أن يحقق لق��ب كال البطولتني. 
البطولة  وخالل تحضرياته لهذه 

تع��رض لعدد م��ن الصعوبات، 
ومنه��ا حادثة خ��الل تدريباته، 
تركت��ه م��ع 10 غ��رز يف وجهه 
األيام  وخالل  الكدمات.  وبعض 
األخرية، متزقت أوتار ركبته، ما 
تسببت بتوقفه عن الركض ملدة 

أسبوع. 
وقال فرودينو حول ذلك: “لقد 
كانت رحلة مليئة باملتاعب نحو 
هذا الس��باق. مل أك��ن أعلم إن 
كل هذا سيحدث معي، ولكنني 
أشعر بأنني عىل ما يرام وجاهز 

م��ن جهتها،  الس��باق”.  له��ذا 
استطاعت رايف أن تفوز بهذه 
البطول��ة يف امل��رة الرابعة التي 
تشارك بها يف العام 2015، قبل 
أن تفوز أيض��اً ببطولة العامل يف 

كونا بنفس العام. 
وتركي��ز راي��ف منص��ب ع��ىل 
للمرة  لقبه��ا  ع��ىل  املحافظ��ة 

الثالثة عىل التوايل. 
وتأيت مش��اركتها يف هذا السباق 
بع��د فوزه��ا ببطولة س��ويرسا 

للرجل الحديدي العام املايض.

راي�������ف وف����رودي����ن����و ي���ط���م���ح���ان ل���ل���ق���ب األوروب��������ي
البالد سبورت

من منافسات الرجل الحديدي

عباس أبوبكر خالل التدريبالعداءة هاجر الخالدي خالل التدريب

 أحمد القيم



نوه��ت فعاليات باملب��ادرات املتنوعة 
لس��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وما تحمله من مكتسبات عديدة تدعم 
القطاع الشبايب يف مملكة البحرين، جاء 
ذلك خالل زي��ارة رئيس تحرير جريدة 
البالد ورئيس جمعية الصحفيني مؤنس 
امل��ردي، الالعب الدويل الس��ابق فياض 
محمود، امل��درب الوطني غازي املاجد، 
العب كرة السلة الدويل السابق ورئيس 
جهاز كرة السلة بنادي املنامة حاليا نوح 
نجف، أنور الروضان من دولة الكويت 
ملعرض ومنافسات دوري خالد بن حمد 
لك��رة قدم الص��االت الس��ادس والذي 
يقام تحت رعاي��ة النائب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، 
البحريني  الفخ��ري لالتح��اد  الرئي��س 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، والذي يقام بتنظيم 
من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بالرشاك��ة مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتحت 
شعار #ملتقى_األجيال يف الفرتة من 24 
يونيو املايض ولغاية 9 أغسطس املقبل، 
حيث يأيت هذا الدوري ضمن مبادرات 
س��موه الداعم��ة للش��باب يف املجالني 

الريايض واإلنساين.
ويق��ام ال��دوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة م��ن قب��ل املراك��ز الش��بابية 
وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة  واألندي��ة 

العزمية والوزارات والجاليات.

مبادرات متنوعة

أكد رئيس تحرير جريدة البالد ورئيس 
جمعي��ة الصحفي��ني البحرينية مؤنس 
امل��ردي أن إقامة دوري س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد لكرة الصاالت يأيت ضمن 
إطار العديد من املبادرات التي يطرحها 
ويرعاها سموه، مش��را إىل بالغ شكره 
وتقديره لسموه عى الدعم الالمحدود 

للشباب البحريني.
وأض��اف: “نع��رب ع��ن بال��غ فخرن��ا 
واعتزازن��ا بتواجدن��ا يف ه��ذه الفعالية 
التي تحتضن الشباب البحريني، وتؤكد 
عى نهج س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
الحري��ص عى تفعيل دور الش��باب يف 
مختل��ف القطاعات عرب املبادرات التي 
يطرحه��ا يف الجانب الري��ايض والثقايف 

وغرها من الجوانب”.

تفعيل دور الشباب

م��ن جهت��ه، أوض��ح الالع��ب الدويل 
الس��ابق في��اض محم��ود أن ال��دوري 
يفعل دور الش��باب بش��كل كبر عى 
املس��توى الريايض، خاصة مع املشاركة 
الكبرة والواسعة فيه، والتي تؤكد نجاح 
األهداف التي يس��مو إليه سمو الشيخ 
خالد بن حمد يف تعظيم دور الش��باب 
وإب��رازه يف املجتم��ع باعتب��اره ع��اد 

الوطن ومستقبله.

ولف��ت إىل أن ال��دوري ص��ار منص��ة 
شبابية يتوافد إليها العديد من الفئات 
املختلفة، خصوصا مع ش��مول الدوري 

هذا العام لست فئات مختلفة.
وق��ال: “نهنئ العاملني واملش��اركني يف 
ه��ذا التجم��ع الريايض ال��ذي يعكس 
الص��ورة الحقيقي��ة لش��باب البحرين 

املتميز يف جميع املجاالت”.

تطوير الرياضة

ب��دوره، أوضح امل��درب الوطني غازي 
كإح��دى  ي��أيت  ال��دوري  أن  املاج��د 
املناس��بات املهم��ة يف مش��وار الحركة 
الرياضي��ة يف مملكة البحرين، خصوصا 
ملا يلعبه من دور كبر يف إثراء مس��رة 
الرياضة البحرينية العامرة باإلنجازات.

وقال: “نثمن رعاية س��مو الشيخ خالد 
بن حمد لل��دوري، والرامية إىل تطوير 
ك��رة قدم الص��االت من خ��الل إرشاك 
فئ��ات مختلفة، وهذا األمر يس��هم يف 
تطوي��ر اللعب��ة خصوصا وك��رة القدم 

والرياضة البحرينية عموما”.

 نجاحات متواصلة

بدوره، أك��د العب كرة الس��لة الدويل 
السابق ورئيس جهاز كرة السلة بنادي 
املنام��ة حالي��ا نوح نج��ف أن الدوري 
يواصل تحقيق نجاحاته املس��تمرة من 

نسخة إىل أخرى.
وقال: “نش��كر سمو الش��يخ خالد بن 
حم��د عى إقامة هذا التجمع الش��بايب 
الرائ��ع، وال��ذي يضم منافس��ة رشيفة 

وقوية بني أبناء البحرين”.
وأض��اف “ميثل ال��دوري واح��دة من 
سلس��لة مبادرات يرعاها سموه، ونحن 
كأرسة رياضي��ة نفخر بهذا الدعم الذي 
تحصل عليه الرياضة البحرينية من قبل 

سموه”.

فعالية مميزة

إىل ذل��ك، أكد أن��ور الروضان من دولة 
الكوي��ت الش��قيقة أن ال��دوري يع��د 
فعالي��ة ممي��زة؛ نظ��را مل��ا يحويه من 
أم��ور متعددة ومنها املعرض املصاحب 
التوثيق��ي لجمي��ع النس��خ، باإلضاف��ة 
إىل املنافس��ة القوي��ة الت��ي تش��هدها 

املباريات.

وأعرب عن فخ��ره بالتواجد يف الدوري 
الذي يحمل اسم سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، مؤكدا أن سموه داعم 
أسايس للش��باب البحريني والوصول به 

إىل أعى املستويات.

أبوصيبع يكسب صدد في 
المجموعة الخامسة

 حق��ق فريق مرك��ز ش��باب أبوصيبع 
فوزا مس��تحقا عى فريق مركز ش��باب 
صدد بنتيج��ة )3-5( ضم��ن الجولة 3 
املراكز  ل��دوري  الخامس��ة  للمجموعة 

الشبابية.
ورغ��م تقدم ص��دد مرت��ني يف املباراة، 
إال أن أبوصيب��ع ع��دل صفوفه وحصد 
املب��اراة يف نهاية األمر لصالحه؛ ليضمن 
بذل��ك مقعدا له يف ال��دور مثن النهايئ، 
في��ا تلقى صدد خس��ارته الثالثة عى 

التوايل وخرج من املسابقة.
وس��جل ألبوصيب��ع كل م��ن: عبدالله 
 ،)29( و   )28( الدقيقت��ني  يف  مه��دي 
حس��ني املل��ك وع��ي محم��د وحميد 
جاس��م يف الدقائق )6( و )20( و )19(، 
أما صدد فس��جل له عي حسني )2( و 

)39( وأحمد عبدالله )7(.

 الشاخورة بصعوبة يجتاز الجنوب

حقق فريق مركز الشاخورة فوزا صعبا 
ومعنويا عى فريق مركز شباب الجنوب 
بأربع��ة أه��داف مقابل ثالث��ة، ضمن 

الجولة الثالثة للمجموعة السادسة.
وساد التكافؤ املباراة يف أغلب مجرياتها، 
يف حني أثر الطرد لالعب الجنوب أحمد 
محمد ع��ى فريقه الذي خرس خدماته 

مبكرا يف املباراة.
س��جل للش��اخورة كل من: أمين سبت 
وأحمد العصفور وحمد املاجد وجال 
املاج��د يف الدقائق 6 و 17 و 23 و 38، 
فيا س��جل للجنوب أحمد الس��عدون 
وعبدالل��ه جناحي وع��ي الرميحي يف 

الدقائق 10 و37 و 40.

خماسية ألبوقوة في مرمى 
السهلة الجنوبية

متك��ن فريق مرك��ز ش��باب أبوقوة من 
تخطي منافس��ه مركز ش��باب الس��هلة 
الجنوبية بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف 
يف اللق��اء الذي جمعه��ا ضمن الجولة 
الثالثة لحساب املجموعة الخامسة من 
دوري خال��د بن حمد. وس��يطر أبوقوة 
ع��ى مجريات اللعب مس��تغال س��وء 
وتراج��ع أداء العبي خصم��ه ونجح يف 
الوصول اىل مرمى السهلة يف العديد من 
املناس��بات وأضاع عدد من الفرص أيضا 
ليضمن الفوز يف املباراة، وسجل أهداف 
أبوقوة كال من محمد صادق 21، حسني 
مه��دي 27، حس��ن كاظم 29، س��لان 
عبدالرض��ا34، فاض��ل عب��اس 37، فيا 
سجل هدف الس��هلة الجنوبية الوحيد 

الالعب السيد علوي موىس 37.

مدينة حمد ينتصر على الديه 
بسباعية

حق��ق فريق مركز ش��باب مدينة حمد 
انتص��ارا مس��تحقا يف مس��تحقا ع��ى 
فري��ق مركز ش��باب الدي��ه بنتيجة 7 
اهداف مقابل 3 اهداف يف اللقاء الذي 
جمعها ضمن الجولة الثالثة لحس��اب 

املجموعة السادسة. 
انتصار فري��ق مدينة حم��د وتحقيقه 
للثالث نقاط ج��اء بفضل الرتكيز العايل 
الصحيح  وانتش��ارهم  الفري��ق  لالعبي 
يف مختلف ارج��اء امللعب باالضافة اىل 
االعتاد عى اللعب الجاعي واستغالل 
الفرص بالشكل املتميز الذي ضمن لهم 
الفوز يف املباراة فيا حاول فريق الديه 

مجاراته لكنه مل يتمكن وخرج خارسا.
وج��اء أهداف فري��ق مدينة حمد عن 
طريق بشار عبدالصمد 15، حسني عي 
18، 28، حامد عبدالله 34، ابراهيم عي 
37، ان��ور عبدالرحمن 40، فيا س��جل 
احمد عبداالمام بالخطأ يف مرماه19، أما 
أهداف الديه فقد سجلها عزيز عقيل5، 

جعفر كريم 6، احمد عبداالمام 39.

انطالق دوري األندية الثالثاء.. 
وتوزيع أطقم المالبس

ينطلق يوم الثالثاء املقبل دوري األندية 
الوطني��ة ضمن دوري خال��د بن حمد 
للمراك��ز الش��بابية واألندي��ة الوطنية 
والفتي��ات وذوي العزمي��ة والجالي��ات 
والوزارات والذي يش��ارك فيه 16 فريقا 

تم توزيعهم عى اربع مجموعات.
وتس��تعد اللجنة املنظمة العليا العطاء 
شارة االنطالقة لدوري األندية الوطنية 
وه��ي التي اس��تعدت بص��ورة مثالية 
القام��ة منافس��ات ال��دوري من خالل 
العم��ل املتواصل يف الصال��ة الرياضية 
وحث اللج��ان العاملة ع��ى االهتام 
به واخراج��ه بصورة مثالي��ة من كافة 
النواحي. وأش��ار رئي��س دوري األندية 
الوطني��ة أحمد عبدالل��ه اىل أن جميع 
األمور التنظيمية قد انتهت منها اللجنة 
التنظيمية والفنية وق��ال “حرصنا منذ 
البداي��ة عى اس��تحضار كافة اش��كال 
النج��اح ل��دوري األندي��ة الوطنية مبا 
يتوافق مع الدعم الكبر من قبل النائب 
األول املجلس األعى للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني اللعاب القوى 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
لهذا الدوري الشبايب الكبر والذي يضم 
نخبة من ش��باب البحرين الباحثني عن 
التمي��ز يف مجال لعبة كرة القدم داخل 

الصاالت”.
وأش��ار عبدالله “ الدوري سينطلق يوم 
الثالثاء املقب��ل 10 يوليو وهذا التاريخ 
يحملنا مس��ئولية مضاعف��ة يف تحقيق 
النج��اح الكبر لل��دوري الذي بات من 
اقوى وأفضل الدوريات الش��بابية لهذا 
فق��د ب��دأت لجن��ة دوري األندية منذ 
فرتة يف اعداد خطة فنية مناسبة تضمن 
النج��اح التنظيمي لل��دوري حيث تم 
تس��ليم أطقم املالبس للفرق املشاركة 
يف ال��دوري ي��وم األربع��اء املايض كا 
تم االنتهاء من عملية تس��جيال لالعبني 

والتأك��د م��ن كش��وفاتهم باإلضافة اىل 
التواصل م��ع الفرق املش��اركة للتأكيد 
عى موعد انطالقة الدوري ومبارياته”.

وأض��اف عبدالله “ ك��ا قامت اللجنة 
املرشف��ة عى دوري األندي��ة بالتواصل 
م��ع الف��رق املش��اركة وحثه��م ع��ى 
االلتزام بالقوان��ني واألنظمة املتبعة يف 
الدوري والتعاون م��ع اللجان املنظمة 
واالطقم الفنية والحكام يف سبيل اخراج 
مباري��ات الدوري بالص��ورة التي تليق 
باالسم الغايل الذي يحمله وللوصول اىل 
األه��داف النبيلة الت��ي وحد من اجلها 
يف االرتق��اء بلعب��ة كرة الق��دم داخل 
الص��االت بص��ورة عامة واثراء مس��رة 
ك��رة الق��دم يف األندية الغ��ر منضوية 
تحت االتح��اد البحريني لك��رة القدم 
عالوة عى اكتشاف املواهب الرياضية 
يف ه��ذه اللعبة”. واع��رب عبدالله عن 
ش��كره وتقدي��ره اىل اللجن��ة املنظمة 
العلي��ا عى دعمها للجنة دوري األندية 
الوطنية ك��ا اثنى عى التع��اون التام 
من قب��ل كافة الفرق املش��اركة متمنيا 
لهم التوفيق والنج��اح وعكس الصورة 

املرشقة عن فرقهم الرياضية.
يذك��ر أن املجموع��ة األوىل تضم اندية 
بني جمرة وبوري وام الحصم واملعامر، 
والثانية الدير وبارب��ار والعكر وتوبي، 
الثالثة عايل والنرص وس��ار والنويدرات، 
الرابع��ة النبيه صالح وس��اهيج ودار 

كليب ومقابة.

4 مواجهات اليوم الجمعة

تق��ام اليوم الجمعة 4 مواجهات، حيث 
س��يلتقي عند الساعة 5 فريقا البسيتني 
مع الزالق ضمن املجموعة الثانية، تليها 
عند الس��اعة 6 يلع��ب مدينة زايد مع 
كرباباد ضمن املجموعة األوىل، واملباراة 
الثالثة سيلتقي النعيم مع دمستان عند 
الساعة 7 ضمن املجموعة الثانية، فيا 
س��وف تختتم املواجه��ات بلقاء يجمع 
بني املحرق ومدينة عيىس عند الس��اعة 

8 ضمن املجموعة األوىل.

المتعددة لمبادرات خالد بن حمد بالمكتسبات  تنوه  فعاليات 
خالل زيارتها معرض ودوري سموه السادس لكرة الصاالت

المردي يصافح الالعبين

فريق أبوصيبع

جمال الماجد يتسلم جائزة أفضل العبكبار الضيوف مع اللجنة المنظمةحمد حسين يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

المردي أثناء حضوره المعرض المصاحب

من لقاء أبوقوة والسهلة الجنوبية

لجنة اإلعالم واالتصال                         دوري خالد بن حمد

أحمد عبداهلل

الجمعة 6 يوليو 2018 
22 شوال 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3552 رياضة

البحريني ال��ش��ب��اب  ع��ل��ى  كبير  م����ردود  ل��ه��ا  م���ب���ادرات  ال���م���ردي: 



الجمعة 6 يوليو 2018 
22 شوال 1439

العدد 3552 19 sports@albiladpress.comرياضة

دشنت لجنة رياضات املوروث 
الشعبي حساباتها الرسمية 

عىل مواقع التواصل االجتامعي 
)االنستغرام وسناب شات وتويرت 

وفيس بوك واليوتيوب( يف خطوة 
تهدف إىل نرش كافة األخبار والصور 

والفيديوهات املتعلقة بالرياضات 
املنضوية تحت مظلة اللجنة 

وانتشارها عىل نطاق واسع يف ظل 
االهتامم والدعم الذي تحظى به 
األلعاب الشعبية من قبل ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة. 
وتحمل لجنة رياضات املوروث 
 ”mawroothbh“ الشعبي اسم

عرب تطبيق االنستغرام وسنابشات 
وتويرت وفيسبوك واليوتيوب، حيث 
بدأت اللجنة نرش األخبار املتعلقة 
بالبطوالت التي نظمتها يف الفرتة 

املاضية إضافة إىل نرش فيديوهات 
عىل قناة اللجنة يف اليوتيوب، إضافة 

إىل مقاطع فيديو كثرية حول اهتامم 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة برياضات املوروث الشعبي 
وحرص سموه عىل تنفيذ توجيهات 

صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة عاهل البالد الداعم 

األكرب لرياضات املوروث الشعبي. 
ويف هذا السياق، أكد خليفة 
رئيس لجنة املوروث الشعبي 

عبدالله القعود  أن تدشني اللجنة 
حساباتها الرسمية يف مواقع التواصل 

االجتامعي خطوة نحو االزدهار 
اإلعالمي والتأكيد عىل أن اللجنة 

حريصة عىل انتشار ألعاب املوروث 
الشعبي عىل نطاق واسع وحث 
الجميع عىل إحياء هذه األلعاب 

التي تحظى مبباركة من عاهل البالد 
صاحب الجاللة امللك حمد بن 

عيىس آل خليفة  ودعم سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة. 

وأوضح خليفة عبدالله القعود أن 
لجنة رياضات املوروث الشعبي 

تعمل عىل توسعة القاعدة 
الجامهريية لرياضات املوروث 

الشعبي، مشرياً إىل أن حساب 
اللجنة عرب التطبيقات استطاع أن 

يحصد أكرث آالف املتابعني يف غضون 
أيام قليلة وهو تأكيد عىل أن 

الشارع الريايض يتابع باستمرار هذه 
الرياضات الشعبية التي أصبحت 

عالمة فارقة يف الرياضات البحرينية، 
مبيناً أن األيام القادمة ستشهد نرش 

كافة التغطيات االعالمية وبصورة 
مميزة لجميع البطوالت واألنشطة 

التي ستنظمها اللجنة. 

وقال خليفة عبدالله القعود إن 
اللجنة تحظى بدعم كبري من سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ومن هذا املنطلق حرصت عىل 

تدشني حساباتها الرسمية يف مواقع 
التواصل االجتامعي للتأكيد عىل أن 
رياضات املوروث الشعبي جزءا ال 

يتجزأ من األصالة البحرينية الرائدة 
التي يتبناها األبناء من أجدادهم، 

مؤكداً أن اللجنة ستحرص عىل 
توسعة القاعدة الجامهريية يف 

األيام املقبلة خصوصا أن اللجنة 
لديها العديد من األنشطة الرياضية 
املتعلقة برياضات املوروث الشعبي. 
وقدم خليفة عبدالله العقود جزيل 

الشكر والتقدير إىل سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة عىل 

دعمه املتواصل واهتاممه الشخيص 
برياضات املوروث الشعبي، وحرص 

سموه عىل تقديم كامل الدعم 
من أجل مواصلة تنظيم األنشطة 

الرياضية.

رياضات الموروث الشعبي تدشن حساباتها الرسمية في التواصل االجتماعي
القعود يؤكد أنها خطوة نحو االزدهار اإلعالمي

حسابات اللجنة على مواقع التواصل االجتماعي

من تدشين الحسابات

المكتب اإلعالمي       

أوقعت القرعة منتخبنا األوملبي لكرة 
القدم يف املجموعة الخامسة ملنافسات 
كرة القدم يف دورة األلعاب اآلس��يوية 
2018، والت��ي ستس��تضيفها مدينتي 
جاكرتا وباملبانغ اإلندونيس��يتني خالل 
الف��رتة 18 أغس��طس املقبل وحتى 2 
سبتمرب املقبل. وجاء منتخبنا األوملبي 
إىل جانب منتخب��ات كوريا الجنوبية 

وقريغزستان وماليزيا.
وتعترب املجموعة جيدة نسبيا ملنتخبنا، 
خصوصا مع نظام املجموعات الست 
املؤهل لدور ال� 16، إذ يتأهل صاحبا  
مجموع��ة،  كل  م��ن  والث��اين  األول 
باإلضاف��ة إىل أفضل 4 ف��رق يحتلون 

املركز الثالث من أصل 6 مجموعات.
ويف باقي نتائج القرعة، جاء املستضيف 
إندونيس��يا م��ع هونغ كون��غ والوس 
والص��ني تايبيه يف املجموع��ة األوىل، 
تايلند وأوزبكستان وبنغالديش وقطر 
يف املجموعة الثاني��ة، العراق والصني 
وتيمور الرشقية وسوريا يف املجموعة 
الثالث��ة، الياب��ان وفيتنام وباكس��تان 

والنيبال يف املجموع��ة الرابعة، كوريا 
وميامنار  وإيران  والسعودية  الشاملية 

يف املجموعة السادسة.
يش��ار إىل أن منتخبنا االوملبي يواصل 
تدريباته حاليا عىل املالعب الخارجية 
التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم، 
وذل��ك تحت قيادة امل��درب التونيس 

سمري شامم.
وكان املنتخ��ب األوملبي خاض بطولة 
ودية ش��هر ماي��و املايض أح��رز فيها 
اللق��ب يف إندونيس��يا عىل حس��اب 

الش��املية  وكوري��ا  املس��تضيف 
وأوزبكستان.

ويستعد املنتخب لخوض بطولة ودية 
س��تكون قبل دورة األلعاب اآلسيوية، 
وذلك يف ميامنار مبش��اركة املستضيف 
وكوريا الجنوبية وتايلند، كام س��يقيم 
املنتخب معس��كرا خارجيا بعدها يف 

ماليزيا قبل التوجه إلندونيسيا.
يشار إىل أن منافس��ات كرة القدم يف 
دورة األلعاب اآلس��يوية ستبدأ مبكرا 
وقب��ل االفتتاح الرس��مي لل��دورة، إذ 

ستلعب ركلة البداية لكرة القدم يوم 
14 أغس��طس املقبل ع��ىل أن تختتم 

املنافسات يوم 1 سبتمرب املقبل.
تبدأ منافس��ات دور املجموعات يوم 
14 أغس��طس املقبل وتختتم يوم 21، 
عىل أن تلعب منافس��ات دور ال� 16 
يومي 23 و24، فيام ربع النهايئ يومي 
26 و27، ث��م نصف النه��ايئ يوم 29 
أغس��طس، واملب��اراة النهائية ومباراة 
الثال��ث والرابع يوم  تحديد املركزين 

الحادي من سبتمرب املقبل.

عق��دت الجمعي��ة العمومي��ة غ��ري 
العادية لالتحاد البحريني لرفع األثقال 
اجتامعها مس��اء ي��وم الثالثاء املايض 
املواف��ق 3 من ش��هر يولي��و الجاري 
مبقر االتحاد البحرين��ي لرفع األثقال 

بإرشاف من ممثيل اللجنة األوملبية. 
 ويأيت اجتامع الجمعية العمومية غري 
العادية النتخ��اب رئيس لالتحاد بعد 
استقالة الش��يخ عبدالله بن راشد آل 
خليفة م��ن منصب الرئاس��ة بعد أن 
ق��دم الكثري وحقق نقل��ة نوعية كان 
لها األث��ر البالغ عىل نهض��ة الرياضة 
عموم��ا والرياض��ات املنضوية تحت 
مظلة االتح��اد البحريني لرفع األثقال 
خصوص��ا، واملعل��وم ان��ه ت��م تزكية 
س��لطان حس��ني الغانم خلفا للشيخ 
عبدالل��ه ب��ن راش��د رئيس��اً ملجلس 
ادارة االتح��اد حيث مل يكن هناك أي 
مرش��ح منافس آخر، كام وقد ترش��ح 
كل من عيل عبدالله يوس��ف وجاسم 

محم��د بورش��يد وهش��ام ابراهي��م 
جاسم لعضوية مجلس إدارة االتحاد. 
وق��د انعق��دت الجمعي��ة العمومية 
بكلمه من س��لطان الغانم يرحب بها 
بالحض��ور مبينا الغاية م��ن الجمعية 
العمومية غ��ري العادية تل��ك مغادرا 
بعدها مب��ارشة قاعة االنتخاب ليتوىل 
ممثيل اللجنة األوملبية وهم املستشار 

صالح بش��ري، وف��ادي نبي��ل حمدان 
وعقي��ل ع��يل االرشاف ع��ىل انعقاد 
الجمعي��ة العمومي��ة غ��ري العادي��ة 
ومجرياتها ليتم البدء بتش��كيل لجنة 
من ممثيل األندية األعضاء الحارضين 
وه��ي كل من ن��ادي املح��رق، نادي 
النجمة، نادي الرفاع، نادي البس��يتني، 
نادي النرص، نادي البديع، نادي سرتة 

نادي الدير ون��ادي الحالة وقد ترئس 
عب��اس املؤم��ن ممث��ل ن��ادي الدير 
اللجنة ويوس��ف الزي��اين ممثل نادي 
النجم��ة عض��وا، ورضا محم��د ممثل 
ن��ادي البس��يتني عضوا ليت��م االقرتاع 
ف��رز  واحتس��اب االص��وات، وبع��د 
االص��وات والتأكد م��ن صحتها حصل 
ع��يل عبدالله يوس��ف مرش��ح نادي 
الدير عىل عدد 7 أصوات من أصل 7، 
وحصل جاسم عبدالله بورشيد مرشح 
نادي النجمة عىل 6 أصوات من أصل 
7 بينام حصل هش��ام ابراهيم جاسم 
مرش��ح نادي الحالة عىل صوت واحد 
فقط م��ن أص��ل 7 أص��وات، وبهذه 
النتيج��ة يفوز كل من ع��يل عبدالله 
وجاس��م بورش��يد كعضوين مكملني 
ملجلس ادارة االتح��اد البحريني لرفع 
األثقال وقد تم اعالن النتائج من قبل 
صالح بش��ري ممثل اللجن��ة األوملبية 

البحرينية.

إلى جانب كوريا وقيرغزستان وماليزيا

في عمومية اتحاد رفع األثقال

األولمبي في المجموعة الخامسة بدورة األلعاب اآلسيوية

اعتماد الغانم رئيسا وعلي عبداهلل والبورشيد عضوين

أحمد مهدي

أم الحصم                 اتحاد رفع األثقال

سمير شمام منتخبنا األولمبي لكرة القدم

جانب من االجتماع

خليفة القعود

عبداهلل أحمد يشكر سمو 
الشيخ عيسى بن علي

كرة الحد تبدأ اإلعداد 22 يوليو

أعرب نائب رئيس جهاز كرة السلة بنادي البحرين عبدالله 
أحمد عن عظيم شكره وامتنانه لرئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، عىل اتصال 

سموه الشخيص له واطمئنانه عىل صحته، مشيدا باهتامم 
سموه وعنايته بجميع منتسبي لعبة كرة السلة البحرينية، 
وحرصه عىل توفري كل أوجه العناية والرعاية لهم، امتدادا 
لنهج سموه يف التواصل املستمر مع جميع أبناء ومنتسبي 
اللعبة، وتقديم منوذج ُيحتذى به، ومؤكًدا أن هذا االتصال 

ليس غريبا عىل سموه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ سموه 
عىل الدوام.

أكد رئيس جهاز الكرة بالفريق األول بنادي 
الحد الريايض أسامة املاليك بأن فريقه سوف 

يبدأ اإلعداد للموسم الجديد يوم 22 يوليو 
الشهر الجاري وتحت قيادة املدرب الوطني 

القدير محمد املقلة الذي جدد مجلس إدارة 
النادي الثقة فيه بعد أن استطاع تحقيق 

نتائج ايجابية بدوري بنك البحرين الوطني 
لفرق الدرجة األوىل، باالضافة اىل احرازه لقب 

النسخة األوىل من بطولة كأس النخبة للموسم املايض.
ويعكف هذه األيام رئيس جهاز الكرة أسامة املاليك عىل اإلعداد األمثل 
بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق الكابنت محمد املقلة 

والتباحث والتشاور بشأن الخيارات املحلية واألجنبية التي ينوي الحداوية 
استقطابهم لتدعيم صفوف الفريق األول يف املوسم الريايض الجديد. وأشار 

املاليك اىل أن إعداد حراس املرمى قد بدأ مع بداية الشهر الجاري وتحت 
قيادة املدرب الوطني محسن عبدالوهاب الذي يسعى لزيادة القدرات 
الفنية والبدنية لحراس مرمى الفريق األول الحارس الكبري عباس أحمد 

الحارس املتألق آياد نارص والحارس الشاب يوسف بوحاجيه. ومن جانبه 
أوضح املاليك بأن تدريبات الفريق األول سوف تنطلق عىل مالعب النادي 

وذلك بقيادة املدرب الوطني محمد املقلة وطاقمه املكون من املدرب 
الوطني موىس مبارك مساعد املدرب املدرب التونيس عيل زروق مدرب 
اللياقة‘ محسن عبدالوهاب مدرب الحراس الجهاز الطبي بقيادة حمد 

الشايجي فضال عن الجهاز اإلداري واملكون من نبيل الدوي مدير الفريق 
عيىس العيىس إداري الفريق وهشام راشد إداري الفريق.

واختتم املاليك حديثه عىل رضورة البداية القوية واالنضباط يف التدريبات 
لفريقه الذي يتطلع إىل تحقيق أهدافه يف املوسم الكروي الجديد وإسعاد 

جامهريه املخلصة الوفية.

األمين العام التحاد السلة في زيارة لعبداهلل أحمد

أسامة المالكي

البالد سبورت
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سلمان بن إبراهيم: آسيا حققت 
رقًما قياسًيا في المونديال

وكاالت: قال الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة، رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، إن املش��اركة اآلسيوية مبونديال 
2018 كان��ت مرضية إىل حد كبري، عىل 
اعتبار أنها أفضل من املشاركة السابقة، 
يف موندي��ال الربازي��ل، باإلضافة إىل أن 
املنتخبات اآلس��يوية ترك��ت “بصامت 

إيجابية” يف البطولة.
وأوضح الش��يخ س��لامن أن املنتخبات 
اآلس��يوية حقق��ت رقام قياس��يا، عىل 
مس��توى الق��ارة، يف مجم��وع النقاط 
بالدور األول للمونديال، حيث حصدت 

15 نقطة.

تألق آسيوي

وح��ول رأيه يف الع��روض التي قدمتها 
املنتخبات اآلس��يوية، بش��كل تفصييل، 
ق��ال: “منتخ��ب اليابان ق��دم عروضا 
رائعة، وكان بإمكانه بلوغ دور الثامنية، 
بعد عرض مبهر أمام بلجيكا، والجميع 
ش��اهد املباراة الدراماتيكية، وهذا هو 
حال كرة القدم يف النهاية، والكل أثنى 

عىل قوة املنتخب الياباين”.
وأضاف: “كام حقق املنتخب السعودي 
أول ف��وز ل��ه، من��ذ موندي��ال 1994، 
أم��ام منتخ��ب مرص، وق��دم أداء قويا 
أم��ام أوروجواي، ووض��ع بصمته رغم 
الخس��ارة، في��ام كان��ت خس��ارته يف 
االفتتاح أمام روس��يا، ال تعكس القيمة 
الفني��ة للمنتخب الس��عودي، ورسعة 
تداركه لتداعيات تل��ك الهزمية، كانت 

إيجابية وتستحق التقدير”.

وتاب��ع: “منتخ��ب إيران ح��اول بقوة، 
وكان قريب��ا من التأهل لل��دور الثاين، 
لكنه��ا ك��رة الق��دم يف النهاي��ة، وعىل 
صعي��د األداء فلم يقرص العبو إيران يف 

الظهور الجيد”.
وأكد الشيخ سلامن أن “منتخب كوريا 
الجنوبية، حقق أكرب مفاجآت مونديال 
روس��يا، حي��ث نجح يف إقص��اء البطل 
العاملي الس��ابق منتخ��ب أملانيا، وهو 
أول ف��وز ملنتخب آس��يوي عىل حامل 

اللقب، وتأكيد عىل أن هناك الكثري من 
القوة، التي تحمله��ا منتخبات القارة، 
والجميع يستشعر مستقبال أجمل لكرة 

آسيا”.
وأكم��ل: كنا نتوقع مش��اركة أقوى من 
أس��راليا، لكنها اكتف��ت بتعادل وحيد 
أم��ام الدمن��ارك.. يف ه��ذا املوندي��ال 
حقق��ت أربع��ة منتخب��ات الف��وز يف 
مباري��ات دور املجموع��ات، وهو رقم 
يتجاوز أي نسخة سابقة من املونديال، 

م��ا يعط��ي إش��ارة الرتفاع املس��توى 
وتصاعد النتائج”.

وأردف: “منتخ��ب الياب��ان حقق أول 
فوز لفريق آس��يوي، أمام منتخب من 
أمري��كا الجنوبية، عندم��ا تغلب عىل 
كولومبي��ا 2/1 يف مب��اراة مثرية، أثبتت 

قوة وصالبة الكرة اآلسيوية”.

خطط للمستقبل

وش��دد رئي��س االتحاد اآلس��يوي، عىل 

أهمية استخالص الدروس من املشاركة 
اآلس��يوية، والتحضري املبك��ر ملونديال 

.2022
وقال: “طوينا صفحة املونديال الرويس، 
وعلينا أن نعمل بشكل أقوى للتحضري 
ملوندي��ال 2022، فلدي ثقة عالية جدا 
بحضور ممي��ز للمنتخبات اآلس��يوية، 
إذ أن كل امل��ؤرشات تذه��ب يف ه��ذا 
االتج��اه، وم��ا نحتاج��ه وض��ع خطط 

ناجحة للحدث العاملي القادم”.
واعت��رب الش��يخ س��لامن املس��تويات 
املتميزة للمنتخبات اآلس��يوية بروسيا، 
إش��ارة مهمة لظهور بطولة أمم آس��يا 
2019، التي ستستضيفها اإلمارات، من 
5 يناي��ر إىل 1 فرباي��ر املقبل��ن، مبظهر 

قوي جدا.
واختتم: “االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
يضع كافة إمكاناته، لخدمة االتحادات 
األهلية، ونحن عىل تواصل وتناغم أكرث 
من ممتاز مع كافة االتحادات، للوصول 
إىل تحقيق قفزة، وتطوير مستمر بكرة 

القدم اآلسيوية، التي تعج باملواهب”.

وكاالت: أعلن االتحاد الكوستارييك 
لكرة القدم، األربعاء، أنه لن يجدد 
عقد املدرب أوسكار رامرييز، حيث 

سيبدأ البحث عن مدرب آخر 
لقيادة “لوس تيكوس”، يف مونديال 

.2022
وتوجه رئيس االتحاد الكوستارييك، 
رودولفو بيالوبوس، بالشكر خالل 

مؤمتر صحفي، للمدرب رامرييز، 
عىل العمل الذي قام به طوال 
الفرة، التي توىل فيها مسئولية 

منتخب البلد الالتيني.
وقال بيالوبوس “انتهى عقد 

أوسكار بعد مواجهة سويرسا، 
واتخذ قرار عدم التجديد بالتوافق 

مع اللجنة التنفيذية.. أود أن 
أشكره عىل جهوده، واعتقد أن 

كوستاريكا بحاجة ملدرب يتمتع 
بخربة دولية”.

وكان املنتخب الكوستارييك، 
قد خرج من دور املجموعات 

للمونديال الرويس، بهزميتن أمام 
رصبيا 1-0، والربازيل 2-0، وتعادل 

وحيد مع سويرسا 2-2

راميريز يرحل عن كوستاريكا

قاعة متنزه عذاري تواصل عرض منافسات المونديال
 LEYAN EVENTS تواصل رشك��ة
اس��تضافة   MANAGEMENT
الجامه��ري العاش��قة لك��رة الق��دم 
العاملي��ة، وذل��ك من خ��الل عرض 
اللقاءات املتبقية من منافسات كأس 
العامل 2018 املقامة حاليا يف روس��يا، 

وذلك يف قاعة متنزه عذاري.
ك��ام تواصل الرشكة تقدي��م الجوائز 
توقع��ات  يف  بالفائزي��ن  الخاص��ة 
مباريات مونديال روس��يا 2018، إذ 
خصصت 5 جوائز ل��كل مباراة بدءا 
من مباريات دور املجموعات وحتى 

املباراة النهائية.
ي��أيت ذل��ك ضم��ن إط��ار الرشاك��ة 
املتبادل��ة بن جريدة الب��الد ورشكة 
LEYAN EVENTS MANAGE-
MENT، حي��ث خصص��ت رشك��ة 
LEYAN EVENTS MANAGE-
MENT صال��ة كبرية مبتنزه عذاري، 
لنقل جمي��ع مباري��ات كأس العامل 

2018 املقامة حاليا يف روسيا.

االس��تمتاع  الجامه��ري  وبإم��كان 
مبباريات األدوار اإلقصائية للمونديال 
ب��دءا م��ن الي��وم حي��ث انط��الق 
منافس��ات رب��ع النه��ايئ، إذ يتالقى 
منتخب��ا فرنس��ا وأوروج��واي عند 5 
مس��اء، وعند 9 مساء تلعب الربازيل 
مع بلجيكا. وتوج��ه الرشكة الدعوة 

لجميع محبي كرة القدم واملشجعن 
القاعة واالستمتاع مبشاهدة  لحضور 
جمي��ع مباريات املوندي��ال العاملي 
املتبقي��ة، م��ع فرص��ة الحصول عىل 
جائ��زة م��ن الجوائ��ز املخصصة، إذ 
تخص��ص الرشك��ة 5 جوائز ألصحاب 
بكل  املتعلق��ة  الفائ��زة  التوقع��ات 

مباراة من مباريات كأس العامل. وتم 
خالل األيام املاضية تسليم الفائزين 

بشكل فوري لجوائزهم.
وميك��ن للحض��ور زي��ارة املع��رض 
املصاح��ب للقاع��ة، والذي يش��مل 
مختل��ف  م��ن  متنوع��ة  تش��كيلة 
واملأك��والت  واألغذي��ة  املنتج��ات 

واملرشوبات، إضافة إىل تواجد معرض 
ألبس��ة خاص ع��رب ع��رض التصفية 
ملنتجات م��ن س��وريا وتركيا ومرص 
واألردن وفلسطن والكويت بأشكال 
متنوعة أللبس��ة مختلفة، عالوة عىل 
تش��كيلة مميزة من العط��ور، إذ إن 

عروض التصفية تصل إىل 70 %.

جانب من الحضور في المباريات السابقةحضور متنوع تشهده القاعة

منتخب كوريا الجنوبية حقق أكبر المفاجآتسلمان بن إبراهيم

منتخب اليابان قدم عروضا رائعة

الفرصة مس��تمرة للف��وز ب� 5 جوائز ل��كل مباراة

البالد سبورت

علي العيناتي

alaynati82@gmail.com

نبض العامل

 مرحلة اإلثارة الحقيقية ملونديال روسيا ستبدأ 
فعلًيا الي��وم بانط��الق دور الثامنية للبطولة 
عرب لقاءين، يجمع األول فرنس��ا واألورغواي 
يف حن س��تصطدم الربازيل ببلجيكا، عىل أن 
تس��تكمل املرحلة غدا بلقاءين آخرين يجمع 
األول الس��ويد وإنجلرا بينام ستواجه روسيا 

كرواتيا.

 يف لقاء فرنس��ا واألورغواي س��تكون كل 	 
األنظ��ار ش��اخصة حول ق��درة نجم فرنس��ا 
املتوهج كليان مبامي يف استمرار تألقه وقيادة 
الديوك للفوز عىل األورغ��واي.. البعض اعترب 
أن املس��توى الكبري الذي قدمته فرنس��ا أمام 
األرجنتن سيشفع لها بتجاوز عقبة األورغواي، 
يف حن اعت��رب البعض اآلخر أن تفوق فرنس��ا 
جاء بس��بب تواض��ع األرجنتن ولي��س ألنها 

كانت قوية مبا يكفي!

 نجم األورغواي أديس��ون كافاين مل تتأكد 	 
مش��اركته بع��د.. وغيابه بكل تأكيد س��يضع 
امل��درب العج��وز اوس��كار تباري��ز يف مأزق 
كبري؛ ألن كافاين لي��س من الالعبن الذين يتم 
تعويضهم بسهولة.. وإذا ما تأكد غياب كافاين 
فإن أرجحية فرنس��ا س��تكون أك��رب للوصول 
للمربع الذهبي؛ ألن غيابه يعني أن األورغواي 

ستفقد أكرث من ثلث قوتها!

 النج��م الربازييل ني��امر الذي قدم أفضل 	 
مستوياته أمام املكس��يك سيسعى الستكامل 
تألقه أمام بلجي��كا.. وليك ينجح يف ذلك عليه 
أن يس��تمر بانتهاج نفس طريقة اللعب التي 
لعب بها أمام املكس��يك عندما س��خر نفسه 
ليكون مس��اعًدا يف املنظومة وتنازل عن لعبه 
االس��تعرايض العقي��م الذي قدم��ه يف الدور 

األول!

- من خالل املعطي��ات باإلضافة للفوارق 	 
الفني��ة، ف��إن الربازي��ل باتت مرش��حة ليس 
لتجاوز عقبة بلجيكا فحس��ب.. بل هي تبدو 
األقرب إلح��راز لقب كأس العامل خصوصا بعد 

توديع أبرز منافسيها للبطولة مبكرًا!

 البع��ض ي��رى أن بلجي��كا ورغ��م أدائها 	 
الباهت الذي قدمته أم��ام اليابان قادرة عىل 
إح��داث املفاج��أة وإقصاء الربازي��ل؛ نظرا ملا 
متتلك��ه م��ن مقومات فنية ال تق��ل كثريا عام 
متلك��ه الربازي��ل.. بديهًي��ا بلجيكا ل��ن تقدم 
نفس��ها أمام الربازيل بنفس الص��ورة الباهتة 
التي ظهرت عليه��ا أمام اليابان عندما دخلت 
اللقاء وهي محاطة بالكثري من الثقة املفرّطة.. 
فالتحض��ري الفن��ي والذهني س��يكون مختلًفا 
ملواجهة نيامر وبقية نجوم السيلس��او.. تبقى 
حظوظ بلجيكا قامئة للفوز عىل الربازيل حتى 

ولو رآها البعض مستبعدة!

 كرواتي��ا ق��ادرة ع��ىل تك��رار م��ا فعلته 	 
يف موندي��ال فرنس��ا 98 عندنا بلغ��ت الدور 
النص��ف نهايئ كأب��رز إنج��از يف تاريخها، وأن 
تض��ع حًدا ملغامرة روس��يا يف البطولة بعد أن 
ك��رست التوقعات وأقصت إس��بانيا.. املدرب 
الكروايت زالتكو داليتش يعلم أنه ميلك العديد 
من األس��امء الق��ادرة عىل صن��ع الفارق ولن 
يج��د فرصة أفضل من فرصة مواجهة روس��يا 

األضعف فنًيا من بن الثامنية!

 روس��يا تدرك جي��ًدا أن لوال أن إس��بانيا 	 
كانت سيئة ملا وصلت لهذا الدور للمرة األوىل 
يف تاريخه��ا.. لكنها تعلم أيًض��ا أن مبقدورها 
تعوي��ض فوارق القوى مع املنافس��ن بعاميليَ 

األرض والجمهور!

 إنجل��را أقصت كولومبي��ا ووصلت لهذا 	 
الدور ليس ألنها كانت األفضل؛ بل ألن الحظ 
ابتس��م لها يف األخري.. كولومبيا كش��فت عن 
العدي��د من العيوب الفني��ة إلنجلرا خصوصا 
فيام يتعلق بالتنظي��م الدفاعي وعدم القدرة 
عىل ابتكار حلول هجومي��ة متنوعة.. إنجلرا 
س��تعاين عندما تواجه الس��ويد؛ ألن املنتخب 
الس��ويدي منظ��م ويتقن اللع��ب الجامعي 

وميتاز بالقوة البدنية.

 الس��ويد متفائلة كثريا مبواجهة إنجلرا.. 	 
فاإلنجلي��ز دامئًا م��ا يعانون أم��ام املنتخبات 
االس��كندنافية ويج��دون صعوب��ات يف الفوز 

عليها!

فرنس��ا.. الربازيل.. كرواتيا.. السويد.. رمبا 	 
تكون أطراف املربع الذهبي املنتظر!

المونديال تحت المجهر
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وكاالت: يسابق العب خط وسط 
السويد، ألبني إيكدال، الزمن للحاق 

مبباراة منتخب بالده أمام نظريه 
اإلنجليزي، يف دور الثامنية بطولة 

كأس العامل، إقامتها السبت.
ويعاين إيكدال )28 عاما( العب 
هامبورج األملاين، من مشكلة يف 

القدم منذ فوز املنتخب السويدي 
عىل نظريه السويرسي 1ـ 0 يف 

مباراة دور الستة عرش التي أقيمت 
يوم الثالثاء املايض، ومل يتدرب منذ 

ذلك الوقت.
وشارك إيكدال أساسيا يف كافة 
مباريات املنتخب السويدي يف 

املونديال الرويس حتى اآلن، ويعترب 
جزء مهام بخطط املدرب يان 

أندرسون يف مباراة دور الثامنية 
التي ستقام بسامارا.

وتأهل املنتخب السويدي لدور 
الثامنية باملونديال للمرة األوىل 

منذ 1994، عندما أنهى البطولة 
التي أقيمت يف الواليات املتحدة 

األمريكية يف املركز الثالث.

شكوك إيكدال

مصير نيشينو
وكاالت: أعلــن االتحــاد الياباين 
لكرة القدم، أمس الخميس، عدم 
متديد تعاقده مع أكريا نيشــينو، 
املديــر الفنــي للمنتخب األول 
عقــب الخروج مــن دور الـ16 
ببطولة كأس العامل املقامة حاليا 
بروسيا.وقال كوزو تاشيام، رئيس 
االتحاد الياباين يف مؤمتر صحايف 
عقــب وصول بعثة املنتخب إىل 
مطار ناريتا “لن نقنع نيشــينو 
بالبقــاء يف منصبه، حيث ينتهي 

تعاقده كمدير فني”.
الياباين  املنتخــب  بعثة  وعادت 
بعــد 3 أيــام مــن خســارتهم 
الصادمة أمام املنتخب البلجييك 
3ـ2 بعدمــا كان متقدما بهدفني 

يف روستوف يوم االثنني املايض.
ووصل املنتخب الياباين إىل دور 
الســتة عرش يف املونديال للمرة 

األوىل يف آخر مثانية أعوام.
وتأهل املنتخب الياباين إىل دور 
الستة عرش بفضل قاعدة اللعب 

النظيف.
اليابــاين  املنتخبــان  وأنهــى 
املجموعــات  دور  والســنغايل 
متســاويان يف كل يشء حيــث 
حصدا 4 نقاط، كام تســاويا يف 
فارق األهــداف وعدد األهداف 

املسجلة.

تلقى  اليابــاين  املنتخب  ولكــن 
أربــع بطاقــات صفــراء مقابل 
6 بطاقــات صفــراء للمنتخــب 

السنغايل.
“ســبونيتيش”  صحيفة  وأفادت 
أمــس   ، اليابانيــة  الرياضيــة 
األربعــاء، أن االتحــاد اليابــاين 
بصــدد اإلعالن عن تويل يورجني 

كلينسامن تدريب املنتخب.
وذكرت الصحيفــة “بدأ االتحاد 
اليابــاين بالفعــل مفاوضاته مع 
كلينســامن ومســتعد لدفــع 2 

مليون يورو يف العام”.
ورفــض االتحاد الياباين الرد عىل 

هذا التقرير.
ويف رد عــىل أحد األســئلة حول 
القــادم للمنتخب  الفني  املدير 
اليابــاين، قــال “ مل يحــدد يشء 

بعد”.
وتوىل نيشــينو تدريب املنتخب 
الياباين يف نيســان، قبل شهرين 
مــن كأس العامل عقــب اإلقالة 

املفاجئة لوحيد خليلوزيتش.

أكيرا نيشينو

وكاالت: بعــد أن ودع املنتخب األملاين منافســات بطولة 
كأس العــامل مبكــرا، يعــود أيضا الحكم األملــاين فيليكس 

بريش، املشارك يف البطولة إىل بالده.
وأبلغ بريش، الذي انتقد من قبل رصبيا بســبب أدائه يف 
إدارة املباراة التي خرسها املنتخب الرصيب أمام سويرسا يف 
دور املجموعات، أنه لــن يتم االعتامد عليه مرة أخرى يف 

كأس العامل.
وتقدمت رصبيا بشــكوى إىل االتحاد الــدويل لكرة القدم 
)فيفا( بعد شــعورها بأنه كان ينبغي أن تحصل عىل ركلة 

جزاء يف املباراة التي خرستها 1ـ2 يف كالينينجراد.
وأشــار بريش مبتابعة اللعب بعد أن ظهر العبو املنتخب 
يسقطون ألكسندر ميرتوفيتش عىل أرض امللعب، وبشكل 
مثري للجــدل أيضا مل يتم اســتخدام نظام حكــم الفيديو 

املساعد.
وكانــت هذه هي املبــاراة الوحيد التــي أدارها بريش يف 

املونديال.
وقــال بريش ”بالطبع كأس العــامل خيبة أمل يل ولفريقي، 

ولكن الحياة متيض وسنعود مرة أخرى”.

مشوار بريش

بعـد كابـوس ألمانيـا
وكاالت: ال ميلــك املديــر الفنــي 
للمنتخــب األملــاين يواخيم لوف 
الكثري من الوقــت، إذ يتعني عليه 
إيجاد إجابات عىل األسئلة امللحة 
التــي أثارهــا فشــل املاكينات يف 
الدفــاع عــن لقبها، عقــب قراره 
بالبقــاء عىل رأس الجهــاز الفني، 
بعد 5 أيام من البحث عن الذات.

ومل يتحدث لوف عام إذا كان لديه 
خطة أو ما هــي القضية املحددة 
التــي ســيعالجها، ولكــن أوليفر 
بريهــوف، مدير الفريــق، أملح إىل 
وجود تغيريات جذرية يف األسابيع 

املقبلة.
وقال “يبدأ ترشيح الجثة. بالطبع 
نرى أمورا معينة خــالل البطولة، 

وأيضا بعدها مبارشة”.
التعديالت  النهايئ إلجــراء  امليعاد 
واضح، حيث يجب نسيان كابوس 
كأس العــامل متامــا عندمــا يواجه 
املنتخب األملاين نظريه الفرنيس يف 

ميونخ يوم 6 سبتمرب املقبل.
ويف التقرير التايل ننظر إىل العنارص 

األكثري أهمية بالنسبة للوف.
مل يعتــزل دوليــا أي العــب مــن 
الـ23 املســجلني يف قامئــة الفريق 

باملونديال.
فقــط ماريــو جوميــز )32 عاما( 
وسامي خضرية )31 عاما( والقائد 
مانويل نوير )32(، والذي بالتأكيد 
يريــد أن يكون جــزء من مرشوع 

إعادة البناء، تخطوا الثالثني عاما.
وما تزال أعامر ماتس هوميلز )29 
عاما( وجــريوم بواتينج )29 عاما( 
وتومــاس مولر )28 عامــا( وتوين 
كروس )28 عاما( ومسعود أوزيل 
)29 عاما( صغرية عىل األقل للعب 

كأس عامل أخرى.
وحتــى قبل أســابيع قليلــة كان 
هؤالء الالعبون ال ميكن تعويضهم.
من دون شــك ســيحصل الفريق 
الفائــز بكأس القــارات يف 2017، 

الــذي يتضمن جوليان دراكســلر 
)24 عاما( وليون جوريتســكا )23 
عامــا( ومارك أندريه تري شــتيجن 
مــن  املزيــد  عــىل  عامــا(،   26(

املسؤولية.
وكانــت ترصيحات لــوف غامضة 
أوزيــل  أزمــة  حــول  للغايــة 
وجوندوجــان، عندما أثريت ضجة 
بعد أن قام الالعبان بالتقاط صورة 

مع الرئيس الرتيك.
ويرجــح أن يدعــم لــوف الثنايئ 
بشــكل أقــوى، حتــى يف مواجهة 
واملســؤولني  املعارضة  الجامهــري 

اتحاد الكرة األملاين. 
وإذا تخىل لوف أو االتحاد األملاين 
عــن الالعبــني، فــإن كل أعاملهم 
املناهضة للعنرصية والعمل املؤيد 

لالندماج لن يكتمل.
االبتعاد هي الكلمة املناسبة عقب 
خروج املنتخــب األملاين من كأس 

العامل. 

حتــى العالقة مع وســائل اإلعالم، 
التي مل ُيسمح لها طرح أسئلة خالل 
إعالن قامئة املنتخب املشــاركة يف 

روسيا، قضية حساسة.
وقــال بريهــوف “أشــياء كثــرية 
خرجــت مــن ســياقها األســايس. 
األشخاص يتحدثون حول االبتعاد. 
رأينا أن لدينا أرقام مشــاهدة عرب 

التليفزيــون جيدة قبــل البطولة. 
مازال هناك اهتامم كبري بنا”.

وســوف يتم الســامح للوف بأن 
يدير األمور بطريقته، خاصة وأنه 
متكن من الفوز بكأس العامل 2014، 
ويأمــل االتحاد األملاين لكرة القدم 
أن يواصل تحقيق النجاحات، رغم 

االنهيار الكاريث يف روسيا.

ســيكون  هــذا،  يحــدث  مل  وإذا 

مــن املحبــذ أن يبتعــد لوف عن 

أو مثلام  التلفزيونيــة  اإلعالنــات 

فعل يف ســوتيش بعد أيــام قليلة 

مــن هزمية املنتخــب األملاين أمام 

بالتقــاط صور  نظريه املكســييك، 

عىل الشاطئ.

يواخيم لوف

تشيرتشوف.. هل يصبح “أسطورة روسيا”؟
وكاالت: ال زال بإمكان ستانيسالف 
منتخــب  مــدرب  تشريتشــوف، 
روســيا، تعزيز مكانته األسطورية 
لدى جامهري بالده، إذا متكن من 
قيــادة املنتخب الــرويس الجتياز 
عقبة منتخــب كرواتيــا، يف دور 
العــامل،  كأس  ببطولــة  الثامنيــة 
والتأهــل للــدور قبــل النهايئ يف 
املونديال.واقرتح بعض املولعني بكرة 
القــدم يف روســيا، عىل لجنــة الرتاث 
يف العاصمة موســكو بأن تشريتشوف 
يســتحق تصميم متثال له، بعدما قاد 
منتخب روســيا للتأهل لدور الثامنية 

يف كأس العامل.
لكن إيجور فوسكريسينســيك رئيس 
اللجنة أكد أنه مل يتسلم أيا من هذه 
املقرتحات بشــكل رسمي، عىل األقل 

يف الوقت الراهن.
املبكر،  ورصح فوسكريسينسيك “من 
التحدث عــن هذا األمــر، اليوم يتم 
الرتحيب بــك من قبل الجامهري التي 
رمبا تصب غضبها عليــك غدا.. هذه 

هي الرياضة”.
ويــدرك تشريتشــوف، أن املنتخــب 
الرويس حقــق يف كأس العــامل، عدة 
نتائج مل يكــن يتوقعها أكرث جامهريه 

تفاؤال قبل انطالق املونديال.
ودخلــت روســيا املســابقة دون أن 
تحقق أي انتصار يف مبارياتها الســبع 
األخرية، حيث احتلت املركز السبعني 
يف التصنيف العاملي الشــهري، الذي 

يصدره االتحاد الدويل لكرة القدم.
وســيطر القلق البالــغ عىل الجامهري 
الروســية، التــي شــككت يف قــدرة 
الفريق عىل اجتياز دور املجموعات، 
رغــم ســهولة املجموعة التــي وقع 
فيها املنتخب الــرويس، والتي ضمت 
منتخبــات أوروجــواي والســعودية 

ومرص.
ورسعان ما كرش املنتخب الرويس عن 
أنيابه بعدما حقق فوزا كبريا 0-5 عىل 
نظريه السعودي يف املباراة االفتتاحية، 
قبــل أن يتغلــب 1-3 عــىل مرص يف 
الجولــة الثانية باملجموعة، ثم تعرض 

لكبوة بخسارته 3-0 أمام أوروجواي، 
يف ختام مبارياته بدور املجموعات.

وقــال تشريتشــوف عقــب املبــاراة 
االفتتاحية “مل نكن منزح خالل الفرتة 
املاضيــة، ولكننــا كنــا نقــوم بعملنا 

فقــط. ليك نكون جيديــن يف الوقت 
املناسب”.

ومل تكــن مســرية تشريتشــوف مثرية 
لإلعجاب، ولكن يف بلد يقدس رموزه 
وأبطالــه، فإنه يســري عــىل الطريق 

الصحيح.
وأصبح تشريتشــوف بالفعل، مواطنا 
فخريا يف مسقط رأسه يف بلدة أالجري 
الروسية، وقام الرئيس الرويس فالدميري 
بوتــني بتهنئته عرب الهاتف، عىل فوزه 

باملبــاراة االفتتاحيــة، خــالل املؤمتر 
الصحفي عقب اللقاء.

وحافظ تشريتشوف عىل ثبات أقدامه 
عــىل أرض صلبة، متلقيا كل اللوم إذا 
لزم األمر، داعام لجميع العبيه بشكل 

تام.
ورد املدرب الرويس عندما ســئل عن 
عدم شــعوره بالفرح والنشوة عقب 
الفوز عىل إســبانيا قائــال “العواطف 
بسيطة، نظهرها عندما نقود الفريق. 
ال أفكر اآلن سوى يف املباراة القادمة”.
التدريبية  مســريته  تشريتشوف  وبدأ 
عــام 2004 بالنمســا، وعــني مدربا 
ملنتخــب روســيا عــام 2016، حيث 
كانت مهمته شــاقة من أجل تحسني 
نتائج الفريق وتحويله إىل أحد الفرق 

املنافسة عىل البطوالت.
ومن املقرر أن ينتهي عقد تشريتشوف 
الحايل مع منتخب روسيا بنهاية كأس 
العــامل، ولكــن من املرجــح أن يقوم 
اتحاد الكرة الرويس بتمديد عقده يف 

الفرتة القادمة.

ستانيسالف تشيرتشوف

ألبين إيكدال

فيليكس بريش
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قمة من العيار الثقيل
وكاالت: رغم توايل س��قوط الكبار 
يف كأس الع��امل، نجح��ت الربازي��ل 
العاصف��ة  تجن��ب  يف  وبلجي��كا 
لتتواجه��ان يف لق��اء م��ن العي��ار 
الثقيل ب��دور الثامني��ة، يف كازان، 
اليوم الجمعة.وغادر معظم املرشحني 
لني��ل اللقب من بني الق��وى العظمى 
التقليدي��ة مث��ل أملانيا وإس��بانيا أرض 

روسيا بالفعل.
لك��ن املواجهة بني الربازي��ل البطلة 5 
مرات والجيل الذهبي لبلجيكا، جعلت 
املحللني يتنفس��ون الصع��داء بعد أن 

أصابوا يف توقع واحد عىل األقل.
وتأه��ل الفريق��ان بطريقتني مختلفني 
لكنهام وص��ا إىل ه��ذه املرحلة بثقة 

كبرية بعد سلسلة من االنتصارات.
واس��تغلت الربازيل براعة نيامر وحيل 
ويلي��ان لتجت��از عقب��ة صعب��ة أم��ام 
املكس��يك بفوزه��ا 2 - 0، ليعزز فريق 
امل��درب تيت��ي فرص��ه كمرش��ح لنيل 

اللقب للمرة السادسة.
أما مس��رية بلجيكا فكانت س��هلة قبل 
أن تواجه موقف��ا مرعبا أمام اليابان يف 
دور ال�16 لكنها فازت 2-3 يف اللحظات 

األخرية.

وش��كلت النهاية الرائعة بتس��جيل 3 
أهداف قرب النهاي��ة لتعويض التأخر 
2 - 0 أم��ام الياب��ان، تحذي��را ش��ديدا 
للمنافس��ني من الق��وة الهائلة لفريق 

املدرب روبرتو مارتينيز. 
ولكن عن��د مواجهة الربازيل س��يكون 
هجوم بلجيكا الق��وي يف وجود القائد 
إيدن ه��ازارد وروميل��و لوكاكو تحت 
اختب��ار صع��ب الخرتاق دف��اع صلب 
اس��تقبل هدفا واحدا يف أربع مباريات 
بالبطولة وإجاميل 6 أهداف يف آخر 25 
مباراة. وأظهر االنتصار أمام املكس��يك، 
األداء النموذج��ي لدف��اع الربازي��ل يف 
وج��ود قلب��ي الدف��اع تياجو س��يلفا 
ومريان��دا والظهريي��ن فاج��ر وفيليبي 
لوي��س. ورمبا يظهر بصي��ص أمل أمام 
بلجي��كا بغياب العب وس��ط الربازيل 
كاس��يمريو؛ بس��بب اإليقاف لحصوله 

عىل اإلنذار الثاين يف مباراة املكسيك.
وش��كل الع��ب ري��ال مدري��د ركيزة 
أساسية يف خطة الربازيل وعىل األرجح 
سيعوضه فرناندينيو )33 عاما(، العب 
مانشسرت سيتي الذي سيتعني عليه سد 

فراغ كبري.
ورغ��م ظه��ور لويس بأداء ق��وي أمام 

املكسيك، رمبا يعيد تيتي الظهري األيرس 
املفضل لديه مارس��يلو الذي غاب عن 
اللقاء األخري بسبب إصابة بالظهر لكنه 

عاد للتدريبات.
ومن جهة أخرى استعاد هجوم الربازيل 
عافيته بعد بداي��ة محبطة يف البطولة 
وحتى نيامر، ال��ذي يتعرض للكثري من 
االنتقادات بس��بب األداء التمثييل له، 

قدم عرضا رائعا أمام املكسيك. 
ويتطلع هذا الهجوم الس��تغال نقاط 
الضعف بدفاع بلجيكا الذي استقبل 4 
أهداف، وسيتعرض ثايث الخط الخلفي 
ملخاطر أم��ام رسعات ني��امر وويليان 
وفيلي��ب كوتيني��و. وتأم��ل بلجيكا يف 
الوص��ول للدور قبل النه��ايئ ألول مرة 
منذ 1986، ورغ��م التحدي الكبري أمام 
الربازيل يش��عر فريق املدرب مارتينيز 

بثقة كبرية بعد النجاة أمام اليابان.
وق��ال مارتيني��ز “ميكنن��ا االس��تمتاع 
باملواجهة املقبلة منذ الدقيقة األوىل”.

وأض��اف “ال أعتق��د أن أح��دا يتوقع 
تأهلنا للدور قبل النهايئ”.

وس��يلعب الفائ��ز من ه��ذا اللقاء مع 
فرنس��ا أو أوروجواي من أجل مكان يف 

املباراة النهائية.

وكاالت: أعل��ن االتحاد ال��دويل لكرة القدم )فيف��ا( تعيني الحكم 
االرجنتيني نس��تور بيتانا لقيادة مباراة الدور ربع النهايئ ملونديال 
روس��يا بني فرنس��ا واألوروغواي املقررة الي��وم الجمعة يف نيجني 
نوفغورود.وق��د يبدو قرار الفيفا مفاجئ��ا لكون املنتخب الفرنيس 
أخ��رج نظريه االرجنتيني من الدور مثن النه��ايئ بالفوز عليه 4-3، 

بيد أن قوانني االتحاد الدويل ال متنع ذلك.
ويحمل املنتخب الفرنيس ذكرى س��يئة من الحكم بيتانا الذي قاد 
مباراته يف الدور ذاته يف مونديال 2014 يف الربازيل أمام أملانيا حيث 
خ��رس “الزرق” 0 - 1، فيام واصل املانش��افت طريقه نحو اللقب. 
وس��بق لبيتانا الذي سيساعده مواطناه هرنان مايدانا وخوان بابلو 
بيايت، قيادة 3 مباريات يف النسخة الحالية، هي املباراة االفتتاحية 
بني روسيا والس��عودية )5 - 0(، واملكسيك مع السويد )0 - 3( يف 
الجولة الثالثة االخرية م��ن الدور األول، ثم مثن النهايئ بني كرواتيا 
والدمن��ارك )3-4 بركات الرتجيح، الوقت��ان االصيل واالضايف 1-1(. 
ومن��ح ركلتي ج��زاء يف املونديال الحايل، واحدة للس��ويد، وأخرى 

لكرواتيا.
وأعلن االتحاد الدويل ايضا أس��امء حكام املباريات الثاث االخرى 
يف ربع النهايئ. وس��يقود الرصيب ميلوراد مازيتش مواجهة الربازيل 
وبلجيكا اليوم، والهولندي بيورن كويربس مباراة السويد مع إنجلرتا، 

والربازييل ساندرو رييك مباراة روسيا مع كرواتيا غدا السبت.

إعالن حكام ربع النهائي عمالق أوروجواي الصغير
الفيفا: بالنس��بة لكثريي��ن كان العباً 
ل��وكاس توري��را،  مغم��وراً، ولك��ن 
“الق��زم” البال��غ ط��ول قامته 168 
س��نتمرتاً، أظه��ر ش��جاعة كبرية يف 
الدفاع ورؤية ثاقب��ة داخل امللعب، 
ليكسب قلوب الجميع. فرض إيقاعه 
عىل وس��ط ملع��ب الربتغ��ال بأداء 
اس��تثنايئ يف الدور مثن النهايئ، واآلن 
يري��د تكرار ذلك أم��ام خصم أقوى 
ومتقل��ب: املنتخب الفرنيس الرسيع 
بقيادة أنط��وان جريزم��ان وكيليان 
مبايب. أسلوب لعبه يتطابق متاماً مع 
ما كان يبحث عنه املدرب أوس��كار 
تاباريز يف وسط امللعب. وقال توريرا 
ل���FIFA: “أمتّي��ز برسعت��ي وُقدريت 
ع��ىل املراقب��ة وإعط��اء التمريرات 
يف العم��ق. أحب التحك��م يف الكرة 
بقدمي.” وضد الربتغاليني، استعرض 
كل ه��ذه الصفات: رك��ض 10.708 
م��رتاً، وكان أح��د الاعب��ني الذي��ن 
اس��تعادوا أك��رب عدد م��ن الكرات: 
أبعد أربع كرات وأوقف نفس العدد 
منه��ا واع��رتض كرتني.مش��واره مع 
ال   قصري ج��داً. يف عام 2017 كانت 
الجامه��ري والصحافة األوروجوايانية 
ُتطالب باس��تدعائه ألدائه الكبري يف 
س��امبدوريا. ولكن مل يتم استدعاؤه 
ألول م��رة ملنتخ��ب الكب��ار حت��ى 
م��ارس من هذا الع��ام لخوض كأس 
الص��ني، حيث كس��ب ثق��ة تاباريز 
ليحجز مقعده يف القامئة املش��اركة 

يف كأس الع��امل FIFA وكان بديًا يف 
مبارايت مرص والس��عودية بينام كان 
ظهوره يف التش��كيلة األساس��ية ضد 
روس��يا مبثابة اكتش��اف رائع. وعّلق 
تاباريز قائًا: “ُيعطينا حلوالً يف صنع 
اللع��ب بالطريق��ة الت��ي نريدها.” 
ال ُيخف��ي توريرا س��عادته باللحظة 
التي يعيشها، والتي مل ميكن يتخّيلها 
قبل خمس��ة أش��هر “لطاملا حلمت 
بارتداء قميص بلدي وعندما أتيحت 
يل الفرصة، بدأت أحلم بالس��فر إىل 
روسيا. بالنس��بة يل هذا هو الهدف 

األسمى. أنا سعيد جداً بأدايئ.”

مشوار “القزم”
• يف س��ّن ال�16، غادر فراي بينتوس، 
مس��قط رأس��ه، ليج��رّب حظ��ه يف 

مونتيفيديو.
• وّقع لنادي واندري��رز، حيث كان 

يلعب يف وس��ط امللعب، عىل الرغم 
من أّنه مهاجم أو صانع ألعاب.

• بعد ع��ام، يف يناي��ر 2015، انتقل 
لنادي بيسكارا اإليطايل.

• وضع��ه املدرب ماس��يمو أودو يف 
مرك��ز خط الوس��ط الدفاع��ي قائًا 
“وإال فإن س��قفك سيكون اللعب يف 

دوري الدرجة الثالثة!”
• تعاقد معه نادي سامبدوريا ولكنه 
مل ينتق��ل إىل الن��ادي إال بع��د عام 

واحد، يف منتصف عام 2016.
• س��ّجل ظه��وره األول مع منتخب 
أوروج��واي يف 23 م��ارس 2018 يف 

مباراة ودية ضد جمهورية التشيك.

فرنسا تحت المجهر

حس��ب الكاب��ن دييج��و جودي��ن، 
س��تكون مباراة فرنس��ا تحدياً مهاًم 
ملنتخ��ب أوروجواي ل��يك “يتواصل 
الحلم لتحقي��ق الهدف الذي نريده 

جميعاً.”
يعرف توري��را جيداً م��دى صعوبة 
الخط��وط  أرسع  أح��د  إيق��اف 
الهجومية يف كأس العامل FIFA، لكنه 
ال يهاب ش��يئاً حيث قال “س��تكون 
مباراة متكافئة للغاية. لديهم العبني 
مهمني، خاصة يف الوس��ط والهجوم، 
اس��تغال  يف  بالرسع��ة  يتمّي��زون 
املس��احات. س��نحلل نق��اط قوتهم 
وضعفهم، حتى نتمّكن، بأس��لحتنا، 

من هزمهم.”

لوكاس توريرا

وكاالت: أكد اإلسباين روبرتو 
مارتينيز، املدير الفني للمنتخب 

البلجييك، أن مواجهة الربازيل، يف 
ربع نهايئ املونديال، ستكون صعبة 

للغاية، وذلك لوجود تشابهات 
كثرية بني املنتخبني.

وقال مارتينيز يف ترصيحات 
لصحيفة “ماركا” اإلسبانية “كل 

الاعبني مستعدون ملباراة الربازيل 
بشكل جيد وبحامس كبري”.

وواصل: “ال يوجد يشء يف كرة 
القدم أفضل من الفوز ببطولة كأس 
العامل، والشعور بأن بلدك جميعها 

خلفك”. وأضاف: “هناك أوجه 
تشابه كثرية بني الربازيل وبلجيكا، 
فنحن نحب االستحواذ عىل الكرة 

وخلق العديد من الفرص، ونتملك 
أيًضا العبني كبار مثل املنافس”.

وعن تدريب املنتخب اإلسباين، قال 
“هذا السؤال يأيت يف الوقت الخطأ، 
أفكر اآلن يف مباراة الربازيل فقط”. 

وتابع “نريد كرس الحاجز النفيس 
بيننا وبني الربازيل، فهم فازوا 

ببطولة كأس العامل مرات عديدة، 
ونحن مل نفز بها”.

وأردف “العودة أمام اليابان كانت 
صعبة للغاية ولكن الاعبون ظهروا 
بشكل رائع، ونحن مستعدون بقدر 

املستطاع للربازيل”. وعن نيامر، 
نجم الربازيل، أكمل “نيامر العب  

كبري، إنه حاسم ونحن يجب أن 
نقلق بشأن ذلك، ووجوده سيصنع 

مشاكل عديدة لنا”.

مارتينيز يحذر

أوروجواي تشهر سالحها في وجه فرنسا
وكاالت: س��يتعني ع��ىل منتخ��ب 
فرنسا الرسيع، العثور عىل وسيلة 
تتقاسم  التي  أوروجواي،  الخرتاق 
األق��وى يف كأس  الدف��اع  لق��ب 
الع��امل، لحس��اب دور الثامني��ة، 
الوحيد  الهدف  الجمعة.وجاء  اليوم 
يف ش��باك أوروجواي، خال البطولة 
الحالي��ة، م��ن الربتغ��ال خ��ال فوز 
السيليس��تي )1-2(، يف دور ال���16، 
وهو أمر مل تضاهيه س��وى الربازيل، 
التي س��تواجه بلجيكا ي��وم الجمعة 

أيضا.
لكن فرنس��ا س��جلت أربعة أهداف، 
يف مباراته��ا ب��دور الس��تة عرش ضد 
األرجنت��ني، وس��تأمل أن يتألق ثايث 
أنط��وان  م��ن  املك��ون  هجومه��ا، 
جريزم��ان وأوليفييه ج��ريو وكيليان 

نيجن��ي  باس��تاد  مج��ددا،  مب��ايب، 
نوفجورود.

وأح��رز مب��ايب البالغ م��ن العمر 19 
عام��ا، هدف��ني يف مب��اراة األرجنتني، 
ليصبح أول العب شاب منذ األسطورة 
الربازييل بيليه، يف نهايئ 1958، يسجل 
هدفني يف مباراة واحدة بكأس العامل.
وق��ال فلوري��ان توفني العب وس��ط 
فرنس��ا، ضاحكا عن زميله الش��اب، 
كوابي��س  بالتأكي��د  يس��بب  ال��ذي 
ملدافعي أوروجواي “كنت أتساءل ما 

إذا كان يستقل دراجة )سكوتر(”.
لك��ن يف الظاه��ر، يب��دو منتخ��ب 
أوروج��واي مس��رتخيا، وينتظر ثنايئ 
خيمينيز  الخب��ري، خوس��يه  الدف��اع 
ودييج��و جودي��ن الفرص��ة إلحباط 
مب��ايب، وصديقهام جريزمان، زميلهام 

يف أتلتيكو مدريد.
وقال العب الوسط دييجو الكسالت، 
يف معسكر أوروجواي “نريد حرمانهم 
من املساحات، وأال نجعل مهاجميهم 

يشعرون باالرتياح، هذه أسلحتنا”.
ويف وج��ود رشاك��ة هجومي��ة مثرية 
لإلعجاب، مكونة من لويس س��واريز 
وإدينس��ون كاف��اين، يؤم��ن منتخب 
أوروج��واي بقدرته ع��ىل تجاوز أكرب 
نجاحاته، يف الس��نوات األخرية، وهو 
الوصول للدور قبل النهايئ يف 2010.

وهذا رغ��م أن كاف��اين، ينتظر بقلق 
معرف��ة موقفه من املب��اراة، يف ظل 

معاناته من إصابة يف الساق.
اإللهام،  الفرنيس  املنتخب  وسيستمد 
م��ن ذك��رى م��رور عقدي��ن ع��ىل 
لقب��ه الوحي��د يف كأس الع��امل، عام 

1998، بين��ام يتوق الجي��ل الجديد 
يف أوروج��واي، بطل��ة الع��امل مرتني، 

الس��تعادة أمجاد التتوي��ج يف 1930 
و1950.

وش��عر جريزمان بتقارب ش��ديد مع 
أوروجواي، ومل يخ��ف دعمه لفريق 
بين��ارول األوروجوي��اين، وبعد تأهل 
منتخ��ب أوروج��واي لنهائيات كأس 
التق��ى جريزم��ان  بروس��يا،  الع��امل 
وجودي��ن يف مط��ار مدري��د مرتديا 

قميص منتخب أوروجواي.
وق��ال جريزم��ان “جودي��ن صديق 
عظي��م، س��تكون مب��اراة عاطفي��ة 
للغاية”. ولكن املهاجم لويس سواريز 
ق��ال “بقدر م��ا يقوله أنط��وان عن 
أن نصف��ه أوروجوانيا، فإن��ه ما زال 
فرنسيا، وال يعلم ما هو شعور كونك 
أوروجواني��ا”. وأض��اف “إنه ال يعلم 
ش��يئا حول التضحية واملجهود الذي 
نقوم به، لنكون ناجحني يف كرة القدم 
مع هذا العدد الصغري من السكان”.

لويس سواريز وكيليان مبابي

نستور بيتانا
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لقب��ه  اىل  س��عيه  يف  )أ.ف.ب(: 
يع��ول  الع��امل،  كأس  يف  الث��اين 
املنتخ��ب الفرنيس لك��رة القدم 
ومدي��ره الفني ديدييه ديش��ان 
ع��ى مهاجم��ه الواع��د كيليان 
مب��ايب ال��ذي مل يك��ن رأى النور 
عندما رفع مدربه الحايل، كالعب 
كأس  القائ��د،  ش��ارة  وحام��ل 

مونديال 1998.
ب��دأ املهاجم الش��اب )19 عاما( 
مس��رته االحرتافية قب��ل عامني 
ونص��ف ع��ام فق��ط، اال ان ثاين 
أغى العب يف تاريخ كرة القدم، 
ب��ات ركي��زة ال غن��ى عنه��ا يف 

صفوف املنتخب االزرق.
بع��د ف��وزه بلقب��ني متتاليني يف 
ال��دوري الفرن��يس م��ع موناكو 
)موس��م 2017-2016( وباريس 
 ،)2017-2018( جرم��ان  س��ان 
فرض نفسه عى الساحة العاملية 
من خ��الل مس��اهمته يف إقصاء 
االرجنت��ني ونجمها ليونيل مييس 
من الدور مثن النهايئ للمونديال 

الرويس السبت املايض.
وم��ع وداع الربتغايل كريس��تيانو 
رونال��دو، املثل األع��ى ملبايب يف 
الي��وم  يف  املوندي��ال  طفولت��ه، 
نفس��ه، ب��ات األم��ر وكأن جيل 
مي��يس ورونال��دو، أفضل العبني 
يف العامل خالل العقد املايض، قام 

بتسليم الشعلة اىل جيل مبايب.
برسعت��ه  الع��امل  األخ��ر  أبه��ر 
ورباطة جأش��ه يف املواجهة أمام 
االرجنتني. تس��بب بركل��ة جزاء 
وسجل ثنائية، وبات أصغر العب 
شاب منذ الربازييل بيليه قبل 60 
عاما، يس��جل هدف��ني يف األدوار 

االقصائية لكأس العامل.
أطلق عليه زميله فلوريان توفان 
لقب “37 كلم/س��اعة”، نظرا اىل 
رسعته يف املباراة ضد االرجنتني، 
الس��يام يف انطالقته من منتصف 
امللعب، والتي أفضت اىل حصول 
فرنس��ا عى ركلة جزاء افتتحت 

منها التسجيل.
رسع��ة مجنون��ة مت��ت مقارنتها 
برسعة أس��طورة ألع��اب القوى 
البطل  بولت،  أوساين  الجاماييك 
األوملب��ي ث��الث م��رات وحامل 
الرق��م القيايس العاملي لس��باق 
ل��دى تحقيق��ه رقم��ه  100 م. 
)9,58 ث��وان( يف بطولة العامل يف 
برلني ع��ام 2009، بلغت الرسعة 
املضامر  ع��ى  لبولت  القص��وى 

44,72 كلم/ساعة.
عى رغم صع��وده الرسيع نحو 
النجومية، مل ينس مبايب املتحدر 
من ضاحية بوندي ش��امل رشق 
وبحس��ب  ج��ذوره.  باري��س، 
صحيفة “ليكي��ب”، وعد بالتربع 
مبكافآت��ه يف املوندي��ال لصال��ح 

مبادرات رياضية لألطفال املرىض.
يف ربع النهايئ اليوم، سيجد مبايب 
دفاع��ا أوروغواياني��ا قويا، اال ان 
مواطنه املدافع الدويل الس��ابق 
ليليان ت��ورام، يتوق��ع ان ينجح 
يف تحدي ك��رس صالبة املنتخب 
املناف��س ال��ذي مل تتلق ش��باكه 
س��وى هدف واحد يف املباريات 
األرب��ع التي خاضه��ا حتى اآلن 
يف روس��يا. وقال ت��ورام ان مبايب 
يس��تمتعون  والشباب  “ش��اب، 

حق��ا عندم��ا يرتفع مس��توى 
املنافسني”.

بحس��ب الهداف التاريخي 
الفرن��يس  للمنتخ��ب 
تي��ري ه��ري ال��ذي 
تب��ع مس��ارا مش��ابها 

للمهاج��م املتألق مب��ايب، فذكاء 
األخر هو الق��وة الدافعة خلف 

نجاحه.

وكاالت: ه��و أحد أكرث املهاجمني إثارة 
لخوف املنافسني يف العامل عى اإلطالق، 
نظرا لسامته الجسدية املميزة وطوله 
الف��ارع ) 1.9 م( ولكنه يف صغره كان 
هو من يشعر بالخوف دامئا، هذا هو 
البلجي��يك روميلو لوكاك��و، الذي كان 
يخ��ى البق��اء يف دائرة الفق��ر وأثار 
خوف��ه هذا نزع��ة الرصاع م��ن أجل 
البق��اء داخله ومن ث��م الهروب لعامل 

كرة القدم وتحقيق مسرة رائعة به.
وق��ال الالع��ب البلجي��يك يف عام��ود 
نرشه عى منص��ة “ذا باليرز تريبون” 
اإلعالمية عى اإلن��رتت: “عندما رأيت 
والديت متزج اللنب باملاء أدركت أن كل 

يشء انتهى”.
وأض��اف لوكاك��و، ال��ذي روى أيض��ا 
الصعوب��ات التي واجهه��ا وهو طفل 
صغ��ر، قائ��ال: “مل يكن لدين��ا نقودا 
كافية لألس��بوع بأكمله، كنا محطمني، 
مل نكن فقراء وحسب، بل محطمني”.

وكان��ت الصعوب��ات الت��ي واجهه��ا 
ه��ذا الطف��ل الصغ��ر، ذو األص��ول 
الكونغولية، صاحب��ة الفضل األول يف 
تحدي��د طموحه يف ك��رة القدم، وعن 
ه��ذا تح��دث لوكاك��و قائ��ال: “كنت 
أرغ��ب يف أن أكون الالعب األفضل يف 
تاري��خ بلجيكا، كان هذا هديف، وليس 
أن أكون جيدا أو عظيام وحس��ب، بل 

األفضل”.
وواص��ل: “لعبت بطم��وح كبر لعدة 
أس��باب، ألن الف��ران كانت تجري يف 
منزلن��ا وألنني مل أكن أس��تطيع رؤية 

دوري أبطال أوروبا”.
ويعترب لوكاكو، الذي يواجه مع بلجيكا 
املنتخب الربازييل غدا الجمعة يف دور 
الثامني��ة لبطول��ة كأس الع��امل 2018 
بروس��يا، من��ذ وقت طوي��ل الهداف 

التاريخي لبالده.
وقام املهاجم البلجييك )25 عاما( بنرش 
عاموده الذي يحمل اسم “لدي أشياء 

ألقولها” خالل األيام األوىل ملش��اركته 
مع منتخب بالده يف املونديال.

وبع��د أي��ام قليل��ة م��ن ن��رشه هذا 
العامود، س��جل لوكاكو هدفيه الثالث 
والرابع يف املونديال أمام تونس، وكان 
هذين الهدف��ني هام الثنائي��ة الثانية 
ل��ه عى التوايل، م��ام جعله ينضم إىل 
النج��م األرجنتين��ي الس��ابق دييجو 
أرمان��دو مارادون��ا ال��ذي كان حتى 
املوندي��ال الحايل آخر الالعبني تحقيقا 

لهذا اإلنجاز.
وإذا كان لوكاك��و ق��د عاىن يف طفولته 
من الفقر املدق��ع، فهو اآلن وبعد أن 
بل��غ ال� 25 م��ن العمر أصب��ح يقارن 
بالالعبني األفضل يف كرة القدم العاملية.
ووصف لوكاكو كفاحه ومسرته قائال: 

“كنت يف مهمة”.
وطبقا لإلحصائيات يعترب هذا الالعب 
صاحب البرشة الس��مراء هو املهاجم 
األفض��ل يف تاريخ بلجي��كا، برصيد 40 

هدف��ا، 17 منه��ا يف املباري��ات ال� 12 
األخرة.

وقال إيدي��ن هازارد، قائ��د املنتخب 
البلجييك، متحدثا ع��ن لوكاكو: “هذا 
الش��خص يستحق كل يشء، إنه يعمل 
بجد يف التدريبات، يس��جل الكثر من 

األهداف، ولهذا نفوز باملباريات”.
ورغم ذل��ك، ال يعت��رب لوكاك��و العبا 
مثرا لالهتامم بالنسبة للجامهر، فلم 
تكن األمور يف هذا الصدد س��هلة عى 
اإلط��الق بالنس��بة ملهاجم مانشس��رت 

يونايتد، وذلك بسبب أصوله األجنبية.
ولوكاك��و ه��و مهاج��م ذو مه��ارات 
وق��وة كبرة ويتمتع بقدرة هائلة عى 
الحس��م أمام املرمى، ويشكل بجانب 
كيف��ني دي بروي��ن وه��ازارد خط��ا 
هجوميا مرعبا يف بلجيكا، حيث اعتاد 
هذا الالع��ب املميز عى أن يس��تغل 
بأفضل طريق��ة ممكنة جميع الفرص 

التي يصنعها له زمياله.
وقال اإلس��باين روبرتو مارتينيز، املدير 
الفني لبلجيكا، الذي سجل فريقه 12 

هدفا يف أرب��ع مباري��ات باملونديال: 
“إن��ه العب مه��م بالنس��بة لنا، حتى 

بدون كرة”.
ولكن األرق��ام واإلحصائيات ال تعني 
ش��يئا للوكاكو، الذي اس��تطرد قائال: 
ه��ذه  يف  النج��اح  يتحق��ق  “مت��ى 
البطول��ة؟ أعتقد أن��ه يتحقق عندما 

تفوز بها”.
ويعد الوص��ول لنهايئ املونديال يف 15 
متوز/يوليو الجاري بالعاصمة الروسية 
موسكو هو الهدف األكرب الذي يسعى 
هذا الجيل الذهبي لبلجيكا لتحقيقه.

وأكمل لوكاكو قائال: “كل مباراة لعبتها 
كانت مبثابة نهايئ، عندما كنت ألعب 
يف الحديق��ة وأنا طف��ل صغر كانت 

مباراة نهائية أيضا”.
ويف روس��يا يتطل��ع لوكاك��و لخ��وض 
نه��ايئ آخر، ولكن من نوع فريد، ليس 
من أجله فقط ولك��ن من أجل أناس 

آخرين أيضا.

وكاالت: تحدث ويليان دا سيفا، نجم منتخب الربازيل 
ونادي تشيليس، حول األنباء التي ربطته باالنتقال إىل 

برشلونة، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
ونقل��ت صحيفة “م��اركا”، ترصيح��ات الالعب، قبل 
مواجهة منتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، يف ربع نهايئ 
كأس الع��امل، حي��ث أكد أنه يركز فق��ط مع منتخب 

بالده يف البطولة.
وق��ال ويلي��ان “لقد رأي��ت بعض األخبار تش��ر إىل 
انتقايل إىل برشلونة، ولكن اآلن ليس الوقت املناسب 

للحديث عنها، أنا أركز فقط عى كأس العامل”.
وتابع “من املؤس��ف أن يتم إيقاف كاس��يمرو، ومن 
الصعب اللع��ب دونه، ولكننا منلك الجودة لتعويضه 
بتواجد فرناندينيو يف ه��ذا املركز، هام العبان قويان 

ويساعدان املنتخب دامئا”.
وأضاف “أنا س��عيد مب��ا قدمته يف مباراة املكس��يك، 
ولكن أكرث س��عادة بعد التأهل لهذا ال��دور، املباراة 

متنحني الثقة ملواصلة نفس األداء أمام بلجيكا”.
وأتم “نعل��م بأنها س��تكون مباراة معق��دة وصعبة 
للغاية، نس��تعد لها بشكل جيد، ونعلم أنهم يدرسون 

كل تفاصيل طريقة لعبنا”.

انطالقة مبابي نحو النجومية

جوهرة خرجت من رحم المعاناة

 جوردان بيكفورد )انلجترا(:
 “كانت ليلة ال تصدق.. سنعود للعمل من اجل السبت”. 

 لوكا مودريتش )كرواتيا(: 
“دعمي وتشجيعي..”. 

 بريسنيل كمبيمبي )فرنسا(: 
“العودة للعمل..”.

 هاري كين )إنجلترا(: 
“فخور بهذا الفريق.. كل التركيز على يوم السبت”.

ويليان يؤجل الحديث

روميلو لوكاكو
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البالد س��بورت: أعلن االتحاد الدويل لك��رة القدم عن 
قامئة الحكام املوجودين يف مونديال روسيا إلدارة بقية 
املنافس��ات، وذلك بداي��ة من دور مث��ن النهايئ الذي 

ينطلق اليوم. 
وكان طاقمنا البحريني املكون من حكم الساحة الدويل 

نواف ش��كر الله والحكم املس��اعد الدويل يارس تلفت 
يف القامئ��ة النهائية للحكام، الذين يس��تمرون يف إدارة 
مباريات العرس العاملي، ويعترب الطاقم العريب الوحيد 

الذي بقى حتى اآلن يف املونديال.
وي��أيت حضور طاقمن��ا يف األدوار النهائي��ة تأكيدا عىل 

الظه��ور املمي��ز والذي متك��ن فيه من كس��ب الثقة 
الدولية، إذ أدار طاقمنا مبارتني حتى اآلن وهام بولندا 
والس��نغال، بنام وتونس، كام ش��ارك ش��كرالله بصفته 
حكام رابعا وتلفت بصفته حكام مس��اعدا احتياطيا يف 

مبارتني: سويرسا ورصبيا، سويرسا والسويد.

فخــر 
الوطـــن

وكاالت: ذكرت تقارير صحافية، أن العبي منتخب 
أملانيا، ال ينويان االعتزال دولًيا، بعد الخروج الصادم 
من كأس العامل.وودع منتخب أملانيا، حامل اللقب، 

نهائيات مونديال روسيا، من دور املجموعات، يف 
واحدة من أكرب مفاجآت البطولة.

وبحسب صحيفة كيكر، فإن مسعود أوزيل وإلكاي 
جوندوجان ال يفكران عىل اإلطالق يف االعتزال عىل 
املستوى الدويل بعد أزمة صورهام مع رئيس تركيا، 

وكذلك الخروج املهني من املونديال.
ويف هذا السياق، علق لوثار ماتيوس، نجم املنتخب 

األملاين السابق قائاًل “أوزيل مل يعد يف املستوى 
الذي اعتاد عليه، أعتقد أنه مل يتخذ قرارا واضًحا 

بعد األزمة، ونفس األمر مع جوندوجان”.

يرفضان االعتزال

وكاالت: قال أندرياس 
جرانكفيست، قائد املنتخب 

السويدي، إنه مستعد للغياب عن 
والدة طفله من أجل اللعب أمام 

إنجلرتا غداً السبت.
وأفادت األنباء بأن زوجة املدافع 
بصدد إنجاب طفلهام الثاين يوم 
الثالثاء، بعد يوم واحد من فوز 
املنتخب السويدي عىل نظريه 

السويرسي 1 - 0 يف دور الستة 
عرش، لكنها ذلك مل يحدث حتى 

اآلن.
وقال جرانكفيست )33 عاما( أنه 

وزوجته عىل استعداد لهذا املوقف.
وقال الالعب عرب فيديو نرش 

عىل موقع صحيفة “الجارديان” 
الربيطانية: “أخطط للبقاء”. 

وكاالت: كشفت تقارير صحافية، 
أن التغيريات التي أجراها 

جاريث ساوثجيت، مدرب 
منتخب إنجلرتا، قانونية، وذلك يف 

مباراة منتخب بالده أمام نظريه 
الكولومبي، ضمن منافسات دور 
ال� 16 بكأس العامل.وأكدت صحيفة 
موندو ديبورتيفو، أن التغيريات التي 

أجراها ساوثجيت، صحيحة بنسبة 
100 %، وذلك بعد أن أجرى التبديلني 

الثالث والرابع، يف الوقت اإلضايف 
للمباراة. وكان أحد الخرباء، قد أكد 

أن تغيريات منتخب األسود الثالثة، يف 
الوقت اإلضايف، ليست قانونية، ألنه 

أجرى تبديلني فقط يف الوقت األصيل 
للمباراة.

االتح��اد  أعل��ن  وكاالت: 
الدويل لك��رة القدم )الفيفا( 
أن��ه “يل��وم بش��دة” النجم 
مارادونا،  دييغو  األرجنتيني، 
عىل تعليقاته بأن فوز إنجلرتا 
عىل كولومبي��ا يف دور ال�16 
لكأس الع��امل كان رسقة وأن 
الحكم م��ارك غايغر، مل يكن 

عىل مستوى الحدث.
وذكر الفيف��ا يف بيان: “بعد 
التعليق��ات الت��ي أدىل به��ا 
مارادون��ا )...( يل��وم الفيفا 
بشدة االنتقادات ألداء حكام 
املباراة ال��ذي يعتربه إيجابيا 
يف مب��اراة صعبة ومش��وبة 

بالعواطف”.

الفيف��ا  “يعت��رب  وأض��اف: 
اإلضافية  التعليق��ات  أيض��ا 
والتلميحات غري مالمئة متاما 
وال أساس لها عىل اإلطالق”.

ب��ركالت  إنجل��رتا  وف��ازت 
 120 بع��د  الرتجي��ح 
بالنزاع��ات  مليئ��ة  دقيق��ة 
الحكم  ع��ىل  واالحتجاجات 

والتمثيل وادعاء اإلصابة.
وأوضح الفيفا أنه يفعل “كل 
يشء يف قوته من أجل ضامن 
أن تك��ون مب��ادئ اللع��ب 
النظي��ف والنزاهة واالحرتام 
يف املقدمة يف هذه البطولة”.
ويف هذا السياق، قال الفيفا 
إنه “يأس��ف بش��دة لقراءة 

مثل ه��ذه التعليق��ات من 
العب كتب تاريخ رياضتنا”.

وتح��دث مارادون��ا قائال إن 
إنجل��رتا كان “رسق��ة  ف��وز 
“مل  غايغ��ر  وإن  ضخم��ة” 
يك��ن من املف��رتض أن يدير 
مباراة بهذا الحجم”، مضيفا: 
“غايغ��ر أمرييك، ي��ا لها من 

مصادفة”.
وتاب��ع مارادونا: “أعتذر من 
ولكن  الكولومبي،  الش��عب 
ال ميكن لوم الالعبني”، معترب 
أن الحك��م مل يكن عىل قدر 

“مباراة بهذه األهمية”.

القائد يضحي التشكيلة األسوأصحة التبديل الرابع
وكاالت: وضعت صحيفة الجارديان، 

قامئة بأسوأ تشكيلة ظهرت يف نهائيات 
بطولة كأس العامل، التي تقام حالًيا 
يف روسيا. وضمت التشكيلة، العب 

الوسط املرصي محمد النني، إذ وصفت 
الصحيفة، ظهوره باملتواضع، وقالت 

إنه خرس املواجهات املبارشة، وأخفق 
يف بناء الهجامت ملنتخب بالده، الذي 

ودع صفر اليدين. ويتصدر القامئة، التي 
أعلنتها الصحيفة اإلنجليزية، الحارس 

اإلسباين ديفيد دي خيا، بعد إخفاقه مع 
منتخب بالده، واستقباله هدًفا سهاًل 

من الربتغايل كريستيانو رونالدو، خالل 
املواجهة التي انتهت بالتعادل 3-3.
والتحق سريجيو راموس، بالتشكيلة 
األسوأ، ألنه كان يعاين عىل املستوى 

الدفاعي، رغم أدواره الجيدة يف 
الهجوم.

الفيفا يلوم مارادونا

عدسة املونديال

اليوم - ربع النهائي

غًدا - ربع النهائي

17:00
21:00

أوروغواي

السويد

الربازيل

روسيا

إنجلرتا

بلجيكا

فرنسا

كرواتيا

17:00
21:00
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