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السنة العاشرة - العدد 3537 
الخميس

21 يونيو 2018 
7 شوال 1439

“امللكيات” عن  بالإف�صاح  ال�صجالت  اأ�صحاب  “التجارة” تلزم 
ك  دع���ت وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة ملاّ
ال�صج���لت التجارية اإلى �رضورة الإف�صاح عن 
معلوم���ات ال�ص���خ�ص الطبيعي، امل�ص���تفيد 
النهائ���ي م���ن ال�ص���جل ابت���داء م���ن الي���وم 

)اخلمي�ص(.
وقال���ت ال���وزارة يف اإع���لن عل���ى موق���ع 
“�صجلت” التابع ملركز البحرين للم�صتثمرين 

امل�ص���تثمر...  ال�ص���جل/     �ص���احب  “عزي���زي 
نفيدكم علًما باأنه من تاريخ 21 يونيو 2018 
�ص���يتعني عل���ى جمي���ع ال�ص���جلت التجاري���ة 
الإف�ص���اح عن معلومات ال�ص���خ�ص الطبيعي، 

امل�صتفيد النهائي”.
وي�ص���مل ذلك الأ�ص���خا�ص الذي���ن لديهم 
القدرة على التحكم اأو ال�ص���يطرة يف ال�صجلت 

التجاري���ة عرب و�ص���ائل اأخرى خمتلفة 
9عن امللكية القانونية لل�صجل.
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ص - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رض : جنيهان - الأردن : 200 فل�ص - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

اأمل احلامد

العتناء باملقومات التاريخية للمجتمع وح�صارته
دعا لتبني مبادرات حتفظ هويتنا وتاريخنا... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: حث رئي�ص الوزراء �ص���احب 
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
عل���ى ����رضورة العتن���اء بجميع املقوم���ات التي 
تعك����ص تاريخ املجتم���ع وح�ص���ارته، واأن تلقى 

خمتلف اأ�صكال الدعم الذي ي�صمن دميومتها.
ولفت �ص���موه اإلى اأن نه�صة مملكة البحرين 
قامت ب�صواعد اأبنائها على تعاقب الأجيال، لذا 

يجب اأن توثق هذه الأدوار التي اأ�صاءت التاريخ 
الوطني باإ�صهاماتها الفاعلة، م�صريا �صموه اإلى 
اأن احلكوم���ة تعتن���ي بالرتاث وموروث���ات الآباء 
والأج���داد وحتر�ص على العناي���ة بهما ونقلهما 
وتتم�ص���ك  تاريخه���ا  عل���ى  لتتع���رف  للأجي���ال 
باأ�ص���التها، خ�صو�ص���ا ونحن يف عامل مت�صارع يف 
تطوره وتقدمه مما يتطلب معه تبني املبادرات 

الت���ي تكف���ل احلف���اظ عل���ى هويتن���ا وتاريخنا 
وح�صارتنا.

ج���اء ذلك خلل ا�ص���تقبال �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي رئي�ص الوزراء لعدد م���ن اأفراد العائلة 
املالك���ة الكرمي���ة وامل�ص���وؤولني باململك���ة، اإذ 

تب���ادل �ص���موه م���ع احل�ص���ور الته���اين 
2مبنا�صبة عيد الفطر املبارك.

تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك

البحرين تر�صل م�صاعدات اإن�صانية اإلى احلديدة
املنام���ة - بنا:  ت�ص���تعد املوؤ�ص�ص���ة 
�ص���حنات  لإر�ص���ال  امللكي���ة  اخلريي���ة 
الإن�ص���انية والإغاثية  م���ن امل�ص���اعدات 
واملعي�ص���ية لل�ص���عب اليمني ال�ص���قيق 
يف مدين���ة احلديدة، تنفي���ذا لتوجيهات 
عاهل البلد �ص���احب اجلللة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليفة بتقدمي م�صاعدات 
اإن�ص���انية اإلى ال�ص���عب اليمني ال�صقيق، 
وذل���ك حت���ت رعاية ممثل جلل���ة امللك 
للأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب رئي�ص 
جمل�ص اأمناء املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية 

�ص���مو ال�ص���يخ نا�رض ب���ن حمد اآل 
4خليفة.

املنام���ة - بنا: جاء موقف البحرين اإزاء تقرير 
املفو�ص ال�صامي حلقوق الإن�صان، وقرار الربملان 
الأوروبي ب�ص���اأن اأو�ص���اع حقوق الإن�صان باململكة 
حا�ص���ما وقويا يف وقت ل ميكن فيه ال�صكوت عن 
مث���ل هذا الهجوم املتزام���ن، والذي يبدو اأنه معد 
م�ص���بقا، ول ي�صتند اإلى حقائق ومعلومات موثقة، 
ناهيك عن كونه م�ص���لل وملتب�ص���ا، وبرتتيب من 
اأطراف وق���وى كانت وما زالت ت�ص���مر ال�رض لهذه 
البلد الطيبة واأهلها الكرام. واملدقق يف م�ص���رية 
التطور احلقوق���ي يف البحرين يخل�ص اإلى العديد 

من الثوابت واملنجزات التي ا�صتطاعت حتقيقها 
يف غ�ص���ون فرتة ق�ص���رية ن�ص���بيا، ورمبا ب�ص���كل 
ي�ص���بق دول اأخرى وقيا�ص���ا بغريه���ا، حيث كانت 
اململكة اإحدى الدول الرائ���دات يف املنطقة التي 
متكنت بنظرتها بعيدة املدى وروؤيتها احلقوقية 
ال�ص���املة م���ن تاأكيد احرتامه���ا وجديتها يف جمال 
اأم���ام  املختلف���ة  التزاماته���ا احلقوقي���ة  تنفي���ذ 
�ص���عبها واملحافل الدولية والتفاقات احلقوقية 

املختلفة. 
ول اأدل عل���ى ذل���ك م���ن جن���اح البحري���ن يف 

و�صع البنية الد�ص���تورية والقانونية والتنظيمية 
اللزم���ة لتنظيم العمل احلقوقي وتعزيز اأو�ص���اع 
حقوق الإن�ص���ان، وعلى راأ�صها الد�صتور وامليثاق 
الوطني، وكذلك العديد من القوانني التي توؤطر 
ملمار�ص���ة احلق���وق والواجبات كمبا����رضة احلقوق 
ال�صيا�ص���ية والطفل والأ�رضة واجلمعي���ات الأهلية 
وال�صيا�ص���ية وغريه���ا، بعيدا عن الفو�ص���ى التي 
يحاول البع�ص تكري�صها حتت دعاوى واهية اأثبت 

الواقع املعا�ص يف الإقليم والعامل زيفها 
وخطرها يف اآن واحد.

الواقع خري دليل وبرهان... وال حاجة ل�سهادة من اخلارج

البحرين رائدة يف تنفيذ التزامات حقوق الإن�صان
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المفوضية السامية واألدوات االنقالبية

م���ن اأهم مقومات جناح وم�ص���داقية اأي عمل اأو خطة اأو م����رضوع اأن يكون منبثًقا 
م���ن اأر�ص���ه ومعرًبا عن بيئت���ه ل اأن يكون غريبا عن �ص���ياقه وبعيًدا ع���ن نطاقه كما 
يفعل املفو�ص ال�صامي حلقوق الإن�صان الأمري زيد بن رعد بن احل�صني واملفو�صية 
ال�صامية، عندما تعتمد يف تقاريرها احلقوقية على منظمات �صحيح اأنها حتمل اأ�صماء 
تاريخية، لكنها باتت معروفة بالتجني واإجحاف الو�صع احلقوقي يف مملكة البحرين؛ 
كونها ت�ص���تقي معلوماتها وتنحاز يف بياناتها اإلى جهات معروفة مب�صاعيها الرامية 
لت�ص���ويه هذا الو�صع والإ�صاءة اإليه يف خمتلف املحافل واملنا�صبات من دون اأدلة اأو 
اإثباتات، وعدم الكرتاث اأو الهتمام ب�صماع اأو قبول اأي تقارير ترفع اأو بيانات تقدم 
م���ن قبل املجتمع الأهل���ي البحريني الذي يعمل على اأر�ص الواقع؛ ليوؤكد ال�ص���كوك 
يف اأن هن���اك طبخة اأخرى )�ص���امة بكل تاأكيد( للمنطقة لزعزعة اأمن وا�ص���تقرار دول 
اخلليج العربي، واإننا اإزاء ف�صل جديد، واإن كان مكرًرا لف�صول �صابقة من ا�صتهداف 
ما حققته هذه الدول من منجزات ومكت�ص���بات، واأنه يتم الإعداد لهذه الطبخة اأو جزء 
كبري منها يف هذه املنظمات التي ت�ص���مى حقوقية، لكنها تن�ص���اق ان�صياقا وتخ�صع 
خ�ص���وًعا تاًما لدول اأخرى لها اأجندات �ص���د دول اخلليج.فاإذا نظرنا للو�ص���ع ال�صيا�صي 
عموما �صن�ص���طدم عل���ى الفور بهذا ال�ص���تهداف املريب لكل من مملك���ة البحرين واململكة 
العربية ال�صعودية خ�صو�صا، منذ اأن قادت الأخرية عملية احلزم وقوات التحالف العربي لدعم 

ال�رضعية يف اليمن.
مل نق���راأ بياًنا جاًدا اأو ح���اًدا ينتقد اجلرائم احلوثية والإيرانية التي كانت �ص���ببا يف اإطلق 
ع�رضات ال�ص���واريخ البالي�ص���يتية �ص���د الأرا�صي ال�ص���عودية م�ص���تهدفة املدنيني، ومل ن�صمع 
اأي اإ�ص���ادة مبا تقدمه ال�ص���عودية من م�ص���اعدات اإن�صانية لإنقاذ ال�ص���عب اليمني، اأو اإدانة ملا 
تتعر�ص له هذه امل�صاعدات من نهب من قبل احلوثيني الذين يقومون ببيعها بكلفة مرهقة 
لل�ص���عب اليمني املكلوم، ومل ن�ص���مع �صوتا راف�ًصا ل�ص���تخدام الأطفال اليمنيني يف احلروب 

�صد التحالف العربي اأو ا�صتخدام الأطفال واملدنيني كدروع ب�رضية.
ل���ذا، فاإن ما يح���دث من ا�ص���تهداف للبحرين وال�ص���عودية من خلل التقاري���ر احلقوقية 
امل�ص���للة وغري املن�ص���فة، اإمنا يدق ناقو�ص اخلطر ال�ص���ديد ويعطي موؤ�رضًا وا�ص���ًحا اإلى اأننا 
نواج���ه موجة اأخرى ملا ي�ص���مى بالربي���ع العربي على دول اخلليج، وهو ما يجب ال�ص���تعداد له 
جيًدا والعمل بكل جهد ممكن وعلى جميع امل�ست�يات؛ لإحباط مثل هذه امل�ؤامرات التي يبدو 

اأنها لن تتوقف.
كم���ا اأن هناك موؤ�رضات اأخرى كثرية تدفع للحذر وال�ص���تعداد والعمل ملنع اإن�ص���اج هذه 
الطبخة وك�ص���ف واإنهاء ذلك النف�ص���ام بني احلركة ال�صيا�ص���ية املعلنة وما يدار ويراد لنا يف 
الغرف املغلقة، ومن بني هذه املوؤ�رضات ذلك الت�صارب يف املواقف والت�رضيحات بني الدول 
الغربي���ة وحتديدا الولي���ات املتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، �ص���واء حي���ال اأزمة قطر اأو 

كيفية التعامل مع اإيران وملفها النووي والعقوبات. 
ويبقى تكاتف الدول العربية يف حل جميع امل�صاكل التي تواجهها خ�صو�صا القت�صادية 
منه���ا م���ن اأهم حوائط �ص���د ه���ذه املوؤامرات واإف�ص���ال املخطط���ات كافة التي حتاك �ص���دنا 

وت�صتهدف اأمن وا�صتقرار ومكت�صبات �صعوبنا وت�صييق اخلناق على كل من يريد ال�رض لنا.
علين���ا العتم���اد عل���ى اأنف�ص���نا، ل اأن نلتف���ت لوعود من هن���ا اأو هن���اك اأو حتالفات يراد 
ت�ص���كيلها من هذا وذاك، فنحن، الدول اخلليجية والعربية، من يجب اأن ي�ص���نع الأمن وي�ص���ع 

ال�صيا�صة ويعزز التعاون؛ ليكون منوذجا يف �صد اأي منفذ ياأتي بال�رض.
مؤنس المردي

• جللة امللك	

• �صمو رئي�ص الوزراء م�صتقبل عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�صوؤولني باململكة	

ح�صول من�صة عمالت افرتا�صية 
على رخ�صة بالبحرين

منح م�رضف البحرين املركزي �رضكة “اأريبيان 
ت�ص���ني”، الت���ي تعت���رب اأول �رضك���ة عربي���ة تطلق 
من�ص���ة لت���داول العملت الفرتا�ص���ية، رخ�ص���ة 
لدخول البيئة التجريبية من خلل من�صة “بلك�ص” 
للتداول اإلكرتونيا؛ لتكون بذلك اأول من�ص���ة من 

نوعه���ا يف املنطق���ة حت�ص���ل عل���ى هذا 
9الرتخي�ص.

املحرر االقت�صادي من املنامة

يرتدد  ملا  �صحة  ل  “اخلارجية”: 
ب�صاأن العالقات مع اإ�صرائيل

املنامة - وزارة اخلارجية: نفت وزارة اخلارجية 
ما يرتدد يف بع�ص و�ص���ائل الإعلم ب�صاأن العلقات 
م���ع اإ�رضائي���ل، موؤكدة اأنه مل ي�ص���در ت�رضي���ح من اأي 
م�صوؤول بحريني يف هذا ال�صاأن واأن هذه الأنباء جمرد 

مزاعم وادعاءات غري �صحيحة.
و�ص���ددت الوزارة على الت���زام مملكة البحرين 
الت���ام باملوق���ف العرب���ي املوحد ومبادرة ال�ص���لم 
العربي���ة الت���ي حت���دد مرتكزات ال�ص���لم ال�ص���امل 

والعادل يف املنطقة.
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اإ���ش��ه��ام��ات ع��ب��داهلل ب��ن خ��ال��د ب����ارزة يف امل���ج���االت ال��ع��دل��ي��ة وال�������ش���وؤون االإ���ش��الم��ي��ة 

تـوثـيــق الأدوار الـمـ�ضيـئـــة يف الـتـاريـــخ الـوطـنـــي
احلكومة تعتني بالرتاث وموروثات االآباء واالأجداد... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: ح����ث رئي�����س الوزراء �ش����احب 
ال�ش����مو امللكي االأمري خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة 
عل����ى �����رورة االعتن����اء بجمي����ع املقوم����ات الت����ي 
تعك�����س تاري����خ املجتم����ع وح�ش����ارته، واأن تلق����ى 
خمتل����ف اأ�ش����كال الدعم ال����ذي ي�ش����من دميومتها، 
الفتا �ش����موه اإلى اأن نه�ش����ة مملكة البحرين قامت 
ب�ش����واعد اأبنائها على تعاق����ب االأجيال، لذا يجب اأن 
توث����ق ه����ذه االأدوار التي اأ�ش����اءت التاريخ الوطني 
باإ�شهاماتها الفاعلة، م�شريا �شموه اإلى اأن احلكومة 
تعتني بالرتاث وموروثات االآباء واالأجداد وحتر�س 
على العناي����ة بهما ونقلهما لالأجي����ال لتتعرف على 
تاريخها وتتم�ش����ك باأ�ش����التها، خ�شو�ش����ا ونحن يف 
ع����امل مت�ش����ارع يف تطوره وتقدمه مم����ا يتطلب معه 
تبني املب����ادرات التي تكفل احلف����اظ على هويتنا 

وتاريخنا وح�شارتنا.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�����س ال����وزراء لع����دد من اأف����راد العائل����ة املالكة 
الكرمية وامل�شوؤولني باململكة، اإذ تبادل �شموه مع 

احل�شور التهاين مبنا�شبة عيد الفطر املبارك.
وفيما ا�شتذكر �ش����احب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء اإ�شهامات �ش����مو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل 
خليف����ة يف املجاالت العدلية وال�ش����وؤون االإ�ش����المية 
والبلدي����ة وما قدمه م����ن عطاء كبري لوطن����ه واأمته، 

فقد هناأ �ش����موه ال�ش����يخ عبدالرحمن ب����ن حممد بن 
را�ش����د اآل خليف����ة مبنا�ش����بة �ش����دور االأم����ر امللكي 
ال�ش����امي بتعيينه رئي�ش����ا للمجل�س االأعلى لل�شوؤون 

االإ�شالمية، موؤكدا �شموه اأنه خري خلف خلري �شلف.
وخ����الل اللق����اء اأك����د �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
رئي�س ال����وزراء اأهمية العناية بال����روات الطبيعية 
واحلياة الفطرية والعمل على تنميتها وا�شتدامتها 
واحلف����اظ على ما تتمتع به من تن����وع؛ باعتباره اأحد 

ركائز التنمية امل�شتدامة.
ونوًه �شموه اإلى اأن مملكة البحرين تبذل جهودا 
متوا�ش����لة للحفاظ على البيئة والروات الطبيعية، 
جنًبا اإلى جنب مع جهودها للتنمية والعمران، داعيا 
�ش����موه اإل����ى االهتمام ب�ش����كل اأكرب بتنمي����ة االإنتاج 
الزراعي وحتقيق التكام����ل يف جمال االأمن الغذائي 
وتعزي����ز م����ا تتمت����ع دول املنطق����ة من حما�ش����يل 

متميزة كالتمور وغريها.

واأكد �ش����احب ال�ش����مو امللكي رئي�����س الوزراء 
�����رورة احلفاظ عل����ى الهوي����ة الوطنية والن�ش����يج 
االجتماعي من خالل اإحياء القيم والعادات االأ�شيلة 
الت����ي كانت تنب�س بها االأحياء والفرجان يف خمتلف 
مناط����ق اململكة، وقال �ش����موه “اإن قيم التوا�ش����ل 
ت�ش����كل نهًجا بحرينًي����ا اأ�ش����يال توارثناه ع����ن االآباء 
واالأجداد، وعلينا التم�ش����ك به بال�شكل الذي ي�شهم 
يف احلفاظ على الهوية الوطنية ويعزز من التما�شك 

بني اأبناء املجتمع الواحد”.
ونوه �ش����موه مبا ي�شهده املجتمع البحريني من 
متا�ش����ك وتراب����ط له مرجع����ه يف تاريخ ه����ذا الوطن 
و�ش����عبه وهو الذي كان وال يزال الباعث للمزيد من 
االإجنازات والتطور يف خمتلف املجاالت، م�ش����تذكرا 
�ش����موه بالتقدي����ر والعرف����ان دور الرج����ال االأوائل 
وم����ا قدموه من بذل وعطاء يف �ش����بيل تقدم الوطن 

وازدهاره.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�شوؤولني باململكة 	

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان ال خليفة 
بق����ر الق�ش���يبية �ش���باح اأم�س ال�ش���يخ فهد جابر 
االأحم���د ال�ش���باح بح�ش���ور �ش���فري دول���ة الكويت 
ال�ش���قيقة لدى اململكة عميد ال�شلك الدبلوما�شي 
ال�ش���يخ عزام مبارك ال�ش���باح وذلك لل�ش���الم على 

�شموه؛ مبنا�شبة زيارته البالد.
وخالل اللقاء نوه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء مب�ش���ار العالقات التي ترب���ط بني مملكة 
البحرين ودولة الكويت ال�ش���قيقة وما ت�شهده من 
تطور ومناء على االأ�ش���عدة كافة، منوها �شموه مبا 
ت�ش���هده دولة الكويت ال�شقيقة من نه�شة تنموية 
وما تقوم به م���ن دور حموري يف حميطها اخلليجي 
والعربي بقيادة �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ �ش���باح 

االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت.

واأعرب �شاحب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء 
عن االعتزاز بامل�ش���توى املتطور الذي و�ش���ل اإليه 
التع���اون الثنائ���ي ب���ني البلدين وال���ذي يعرب عن 
خ�شو�شية العالقات االأخوية التاريخية التي تربط 

بينهما.
م���ن جهت���ه، ع���رب ال�ش���يخ فه���د جاب���ر االأحمد 
ال�ش���باح عن اعتزاز بالده مبا يبديه �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء م���ن اهتمام كب���ري بتعزيز 
العالقات الوطيدة التي تربط بني مملكة البحرين 
ودول���ة الكويت ال�ش���قيقة وتطوير اآف���اق التعاون 
والتن�ش���يق ب���ني البلدي���ن يف خمتل���ف املج���االت، 
موؤك���دا اأن دول���ة الكوي���ت قيادة و�ش���عبا ترتقب 
دوما ب�شغف زيارات �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء لبلده الثاين الكويت ملا ل�ش���موه من مكانة 

كبرية لدى قيادة و�شعب دولة الكويت.

�ضمو رئي�س الوزراء ينوه مب�ضار العالقات بني املنامة والكويت
نعتز مبا و�شل اإليه التعاون الثنائي من م�شتوى متطور

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شيخ فهد جابر االأحمد ال�شباح 	
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مـنـتـدى �لـخـبـر�ء �لـ�صـبـاب فـي �لتـر�ث يـو��صــل �أعمـالـه
مب�ساركة 30 خبريا عامليا وي�ستمر حتى 26 اجلاري

املنامة - هيئة الثقافة والآثار: تعزيًزا لدور ال�سباب 
يف �س���ون وحفظ الرتاث الإن�ساين، ي�ستمر منتدى اخلرباء 
ال�س���باب يف جمال ال���رتاث العاملي يف تقدمي اأن�س���طته، 
جامًعا اأكرث من 30 خبرًيا �س���اًبا من حول العامل وم�س���تمًرا 

حتى 26 يونيو اجلاري.
ويق���ام املنت���دى ب�س���عار “حماي���ة ال���رتاث يف ع���امل 
متغري” على هام�ش اجتم���اع جلنة الرتاث العاملي الثاين 
والأربعني الذي ت�ست�سيفه املنامة ما بني 24 يونيو و4 

يوليو 2018. 
وانتق���ل املنتدى بن�س���اطه م���ن متحف موق���ع قلعة 
البحرين اإلى متحف البحرين الوطني، حيث عمل ال�سباب 
على ك�س���ب مهارات ت�ساعد يف عملية احلفاظ على الإرث 
احل�س���اري ومن بينها مقابلة املجتم���ع املحلي الهادفة 
اإل���ى توثي���ق ال���رتاث وزي���ادة معرف���ة اخلب���ري بطبيعته 

وتفا�سيله. 
واتخذ ال�س���باب من مملكة البحرين منوذًجا ملناق�سة 
العديد من املوا�س���يع كتاأثري الأح���داث التاريخية حملًيا 
وعاملًيا على ت���راث اململكة. كما وزار ال�س���باب يف جولة 

ميدانية مدب�سة حديثة. 
ويف يومه الثالث تطرق املنتدى اإلى الرتاث الطبيعي 
يف مملكة البحرين، مع اإلقاء ال�س���وء على تاأثري التغريات 
املناخية على هذا الرتاث. كما ومتت مناق�سة طرق البناء 
يف البحرين؛ من اأجل تعزيز املفاهيم حول اأهمية الرتاث 
العم���راين يف �س���ياغة الهوية املحلي���ة. ويف نهاية اليوم 
زار �س���باب املنتدى موق���ع طريق اللوؤلوؤ امل�س���جل على 
قائمة الرتاث العاملي الإن�ساين ملنظمة اليوني�سكو. ومن 
اأجل تو�س���يع نظرة ال�سباب ب�س���اأن اأ�ساليب احلفاظ على 
الرتاث، تناول املنتدى الأ�ساليب احلا�رضة وامل�ستقبلية 
يف احلف���اظ على املواق���ع الرتاثية، كما ومتت مناق�س���ة 
التهديدات والفر�ش الإيجابية التي تواجه مواقع الرتاث 

العاملي. 
يذك����ر اأن منت����دى اخلرباء ال�س����باب يف جم����ال الرتاث 
العاملي يهدف اإلى نقل قيم الرتاث العاملي، مع ت�سليط 
ال�س����وء على الإمكانات املحتملة الت����ي ميكن اأن يوفرها 
ال����رتاث العامل����ي لدعم التنمي����ة امل�س����تدامة، عرب جدول 
حاف����ل بالأن�س����طة. وللي����وم الأول كان امل�س����اركون على 
موعد مع عرو�ش لل�س����باب ب�ساأن موا�سيع خمتلفة تتعلق 
بالرتاث العاملي وزيارات ميدانية، تتوقف اليوم يف قلعة 
البحرين، حيث عر�ش ال�سوت ال�سوء الذي يخت�رض تاريخ 
امل����كان منذ ح�س����ارة دملون وحت����ى اليوم. كما �س����يزور 

امل�ساركون موقع طريق اللوؤلوؤ، م�سانع الفّخار وغريها.
ومت تطوي���ر برنام���ج املنتدى العلم���ي بالتعاون مع 

منظمة “ديادرا�سي�ش” غري احلكومية. 
وكان املنتدى قد تلقى طلبات م�س���اركة من خمتلف 
اأنحاء العامل و�س���لت اإلى 990 طلًب���ا، اإل اأن 30 فقط من 

اخلرباء ال�سباب مت اختيارهم للم�ساركة يف املنتدى. 
ُيذك���ر اأن هذا املنتدى ياأتي على هام�ش ا�ست�س���افة 
مملكة البحرين لأكرب جتمٍع دويل ي�سم خرباء وم�سوؤولني 
يف جم���ال ال���رتاث الإن�س���اين، وه���و اجتماع جلن���ة الرتاث 
العاملي الثاين والأربعني الذي حتت�س���نه مدينة املنامة 
برعاية كرمية و�س���امية من عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، كما ُيعد احلدث الأهم 

ملنظمة اليوني�سكو بعد اجتماع اجلمعية العمومية.

“�صيـــف �لبحــريــن 2018” ي�صــــيء �صمــــاء �ملحــرق
فعاليات واأن�سطة م�سوقة على مدى �سهرين متتاليني

املنامة - هيئ���ة البحرين للثقافة والآثار: ياأتي 
مهرجان “�س���يف البحرين” ا�س���تكمال مل�سرية جناح 
ا�س���تمرت لع����رضة اأع���وام م���ن الحتف���الت والربامج 
والأن�س���طة، م�ستقطبا خالل م�س���ريته اهتمام خمتلف 
فئات املجتمع العمرية م���ن املواطنني واملقيمني، 
حي���ث يحر����ش القائمون عل���ى ه���ذا املهرجان على 
ت�س���مني برناجمه العام لعدد متن���وع من الفعاليات 
والأن�س���طة الفكرية والثقافية والأدبية والرتفيهية، 
اإلى جانب العرو�ش املو�س���يقية وامل�رضحية، ليكون 
يف انتظ���ار كل ف���رد م���ن العائلة كثري من الأن�س���طة 
والفعالي���ات الت���ي تتواف���ق م���ع مواهب���ه وميول���ه 
وقدرات���ه، كم���ا واخت���ريت مدين���ة املح���ّرق مكان���ا 
لهذا الحتفال كونها “عا�س���مة الثقافة الإ�س���المية 
2018”، حيث حتت�سن “خيمة الفعاليات اخلا�سة” 
واملوج���ودة بالقرب م���ن قلعة عراد برامج “�س���يف 

البحرين” لهذا العام.
وم���ع انطالق فعاليات الدورة ال� )10( يف مدينة 
املح���رق يف الفرتة املمتدة من 18 يونيو ولغاية 18 
اأغ�س���ط�ش 2018، يت�ش���من الأ�ش���بوع الأول لن�ش���اط 
املهرج���ان حف���الت فرق���ة حمم���د ب���ن فار����ش التي 
تق���دم عرو�س���ها املو�س���يقية يف خيم���ة الفعاليات 
عند ال�س���اعة 8:15 م�س���اًء اأيام 20 و22 و27 يونيو، 
كما ت�س���ارك الفرقة املو�س���يقية لل�رضط���ة جمهورها 
باملكان نف�س���ه بعر�ش مو�سيقي يوم 23 يونيو عند 
ال�س���اعة 6:45 م�ساًء، وت�ست�س���يف ال�سالة الثقافية 
اأيام 25 و26 و27 يونيو العر�ش الكوميدي املغربي 
»مقامات بديع الزمان الهمداين« عند ال�ساعة 8:15 
م�ساء، يف حني �سيكون اجلمهور على موعد مع عر�ش 
رق�س���ة الزابني املاليزية يوم 25 يونيو عند ال�ساعة 
8:15 م�ساًء بخيمة الفعاليات التي ت�ست�سيف كذلك 
“عر�ش ال�س���حر” يومي 21 و 28 يونيو عند ال�ساعة 
7 م�ساًء وعر�ش الدمى اأيام 20 و26 و27 يونيو عند 

ال�ساعة 7 م�ساًء.
وتوا�س���ل الزاوية املخ�س�س���ة لإقام���ة الور�ش 
الفني���ة اأعمالها، حيث تقدم ور�س���تي عمل ت�س���كيل 
وتلوين الفلني يف الفرتة م���ن 18 ولغاية 21 يونيو 
من ال�س���اعة 5 وحتى 8 م�س���اًء، وور�س���ة عمل الفنان 

ال�س���غري م���ن 22 ولغاي���ة 23 يونيو من ال�س���اعة 5 
وحت���ى 8 م�س���اًء، كم���ا وتق���دم الزاوية ور�س���ة عمل 
ال�سل�س���ال م���ن 22 ولغاية 23 يوني���و من 5 حتى 8 
م�س���اًء، ور�س���ة عمل ر�س���م الكارتون ال�سعبي من 18 
ولغاي���ة 23 يونيو من ال�س���اعة 5 وحتى 8 م�س���اًء، يف 
حني �ستعقد ور�سة عمل عجلة حياتي من 21 ولغاية 

23 يونيو من ال�ساعة 5 وحتى 8 م�ساًء.
وتتوا�سل الور�ش الفنية املقدمة خالل الأ�سبوع 
الأول، والت���ي تتزام���ن يف امل���كان والتوقيت، خيمة 
الفعاليات، من ال�ساعة 5 وحتى 8 م�ساًء، ور�سة عمل 
موزاييك وك���ولج من 21 ولغاية 23 يونيو، ور�س���ة 
عمل البيئي ال�سغري من 18 ولغاية 23 يونيو، ور�سة 
عمل رحلة ا�ستك�سافية - �سيد اللوؤلوؤ من 18 ولغاية 
23 يونيو، ور�سة عمل حوارات حروفية يف الفرتة من 
20 ولغاية 23 يونيو، ور�س���ة عمل امل�سور ال�سغري 
م���ن 18 ولغاي���ة 23 يوني���و، ور�س���ة عم���ل بالونات 
العلوم من 18 ولغاية 23 يونيو، ور�سة عمل املر�سد 
ال�سغري من 18 ولغاية 23 يونيو، ور�سة عمل طباعة 
العقد والربط من 18 ولغاية 20 يونيو، ور�س���ة عمل 

الت�سكيل بالنحا�ش من 21 ولغاية 24 يونيو، اإ�سافة 
اإلى ور�س���ة عمل تلوي���ن الوجوه م���ن 18 ولغاية 23 
يونيو. كما وحظي ذوو الحتياجات اخلا�سة بن�سيب 
وافر من الأن�س���طة، حيث ا�س���تمل ركن ور�ش العمل 
ورك���ن امل����رضح املخ�س����ش له���م عل���ى العديد من 
الفعاليات، يعق���د يوم 25 يونيو بركن ور�ش العمل  
ث���الث ور�ش عمل كالتايل: ور�س���ة عمل تزيني الكب 
كيك من ال�س���اعة 7 وحتى 7:45 م�ساًء، وور�سة عمل 
مه���ارة تركيب ال�س���ور م���ن ال�س���اعة 5 وحتى 5:45 
م�س���اًء ، فيما تقام ور�س���ة عم���ل تلوي���ن الفخار من 
ال�س���اعة 6 وحتى 6:45، فيما تعق���د الور�ش الأخرى 
كالت���ايل: ور�س���ة عمل �س���ناعة ال�س���الل من �س���عف 
النخيل يوم���ي 21 و 23 يونيو من ال�س���اعة 5 وحتى 
5:45 م�س���اًء، ور�س���ة عمل فن الكاريكاتري يوم 20 
يونيو من ال�س���اعة 6 وحتى 6:45 م�س���اًء، ور�سة عمل 
الواقع الفرتا�س���ي يومي 20 و21 يونيو من ال�ساعة 
7 وحتى 7:35 م�س���اًء ويوم 22 يونيو من ال�ساعة 6 
حتى 6:45 م�ساًء، ور�سة عمل فن الديكوباج اأيام 20 
و29 يونيو من ال�س���اعة 5 م�س���اًء وحتى 5:45 م�ساًء، 

ور�سة عمل مهارة تركيب ال�سور يوم 21 و27 يونيو 
من ال�س���اعة 6 وحتى 6:45 م�ساًء ويوم 25 يونيو من 
ال�س���اعة 5 وحتى 5:45 م�س���اًء. فيما �س���تكون برامج 
ركن امل�رضح كالتايل: يوم 22 يونيو ال�س���اعة 7 م�ساًء 
ويوم 26 يونيو ال�س���اعة 7:30 م�ساًء “خطوة بخطوة 
نح���و وزن مث���ايل”، ي���وم 23 يوني���و ال�س���اعة 7:30 
“ا�سكت�ش الأمن وال�س���المة”، يوم 26 يونيو ال�ساعة 

7 م�ساًء “امل�سعف ال�سغري”.
وت�س���تمر بع����ش الزواي���ا املخ�س�س���ة باخليمة 
يف تق���دمي فعالياتها ط���وال فرتة اإقام���ة املهرجان 
م���ن 18 يونيو ولغاية 18 اأغ�س���ط�ش، حيث يوا�س���ل 
ركن الأطفال ا�س���تقبال اأطفالنا ال�س���غار يف منطقة 
اآمنة خم�س�س���ة للمرح من ال�س���اعة 5 وحتى 9 م�ساًء، 
كم���ا وميكنهم تنمية مهاراتهم الريا�س���ية يف “ركن 
الريا�س���ة” ال���ذي ي�س���تقبلهم  من ال�س���اعة 5 وحتى 
8 م�س���اًء، وت�س���تمل هذه الريا�سات على كرة القدم 
وكرة ال�س���لة واجلمباز واللياقة البدنية والأيروبك�ش 

والتايكواندو والكيكبوك�سنغ.
 ولالأطفال ن�سيب اآخر يف “ركن ال�سوق ال�سعبي 

لالأطف���ال” ال���ذي يتع���رف فيه ال�س���غار عل���ى عامل 
التجارة الذي مار�س���ه اأجدادهم وذلك من ال�س���اعة 5 
وحت���ى 8 م�س���اًء. وكان للمعار����ش الرتاثية مكان يف 
خيمة الفعاليات، حيث يقام معر�ش الدمي ال�سعبية 
خ���الل الفرتة م���ن 18 يوني���و ولغاي���ة 21 يوليو من 
ال�س���اعة 5 وحتى 8 م�ساًء، ومعر�ش العلوم الطبيعية 
م���ن 23 يولي���و ولغاي���ة 18 اأغ�س���ط�ش من ال�س���اعة 
5 وحت���ى 8 م�س���اء. وتتع���دد برام���ج الأطف���ال التي 
ت�ست�س���يفها خيم���ة الفعاليات طوال ف���رتة انعقاد 
املهرجان من ال�س���اعة 5 وحتى 8 م�ساًء مثل معر�ش 
الفنان ال�سغري، ركن �س���ينما الأطفال، ركن جمالت 
الأطفال، رك���ن الألع���اب الرتفيهية، رك���ن الألعاب 
ال�س���عبية. وتوجهت هيئة البحري���ن للثقافة والآثار 
بجزي���ل ال�س���كر والمتن���ان لداعمي مهرجان �س���يف 
البحري���ن، وهم مركز ال����رضق الأو�س���ط الطبي، �رضكة 
 .mii2 و�رضك���ة الإنتاج AA Car Rent ال�س���يارات
ومل�س���اتهم القيمة يف اإجناح برنامج �سيف البحرين، 
كما �سكرت �سفارات كل من م�رض، املغرب، اليابان، 
ماليزيا، فل�سطني، اإندوني�س���يا، ال�سودان، الوليات 

املتحدة الأمريكية، اليمن وتركيا. 
وتقدمت الهيئة بال�س���كر اأي�س���ا لهيئة �سوؤون 
الإع���الم وكاف���ة الإعالميني مل�س���اهماتهم يف تغطية 
اأن�س���طة املهرج���ان، اإ�س���افة لكاف���ة الداعم���ني من 

�رضكات وموؤ�س�سات خا�سة.
كم���ا و�س���كرت م�س���اركة 12 وزارة وموؤ�س�س���ة 
ر�س���مية يف برنامج املهرجان، وهي: وزارة الداخلية، 
وزارة ال�س���باب والريا�س���ية، املجل�ش الأعلى للبيئة، 
ن���ادي اإنكريو لالأطفال، املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية، 
وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية، موؤ�س�س���ة املربة 
اخلليفية، جامع���ة البحرين، املبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي، املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان 

ومركز عي�سى الثقافية.
ودع���ت الهيئ���ة لزي���ارة موق���ع هيئ���ة البحرين 
للثقافة والآثار على �س���بكة الإنرتن���ت، واإلى متابعة 
ح�س���ابات الهيئة عل���ى مواقع التوا�س���ل الجتماعي 
للبق���اء عل���ى اطالع عل���ى اآخ���ر التحديثات اخلا�س���ة 

مبهرجان �سيف البحرين.

• مهرجان “�سيف البحرين”... م�سرية جناح ل� 10 اأعوام من الحتفالت والربامج والأن�سطة	
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قائد احلر�س امللكي ي�شيد مبعنويات رجال “الدفاع”

مناق�شة التعاون بني “اخلريية” و“النواب” لرعاية الأيتام

“العدل” تكرم امل�شاركني يف “تراويح”

جاللة امللك حري�س على الوقوف اإلى جانب ال�شعب اليمني

ال�شيخة دينا تدعو للم�شاركة يف جائزة الأمرية �شبيكة

اإ�شافة م�شار لالنعطاف ي�شارا من �شارع الرفاع اإلى �شارع املحرق

“اخلريية امللكية” تتاأهب لإر�سال م�ساعدات اإن�سانية اإلى احلديدة... نا�رص بن حمد:

البحرين ت�سارك يف اجتماع املجل�س التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة

تنفيذا لتوجيهات �سمو ويل العهد لزيادة ان�سياب حركة املرور... “الأ�سغال”:

املنام���ة -بن���ا: تنفي���ذا لتوجيه���ات عاهل 
البالد �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة بتق���دمي م�س���اعدات اإن�س���انية اإل���ى 
ال�س���عب اليمني ال�س���قيق، وحتت رعاية ممثل 
جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�س���وؤون ال�سباب 
رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية 
�س���مو ال�س���يخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، ت�ستعد 
املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية لإر�س���ال �س���حنات 
من امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية واملعي�سية 

لل�سعب اليمني ال�سقيق يف مدينة احلديدة.
وبهذه املنا�س���بة، رفع ممث���ل جاللة امللك 
لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب رئي�س جمل�س 
اأمناء املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية �س���مو ال�سيخ 
نا�رص بن حمد اآل خليفة خال�س ال�سكر والتقدير 
اإل���ى جاللة املل���ك الرئي�س الفخري للموؤ�س�س���ة 
اخلريية امللكية، على اللفتة الإن�سانية الكرمية 
مل�س���اعدة ال�س���عب اليمن���ي ال�س���قيق، ومد يد 
العون وتقدمي امل�س���اعدة انطالقا من الروابط 
الإن�س���انية اجلامعة بني خمتلف �سعوب العامل، 
موؤكدا �س���موه حر�س جاللة املل���ك على وقوف 
البحري���ن اإلى جانب ال�س���عب اليمني ولتخفيف 
معاناتهم احلياتية يف ظل ظروف �سعبة ميرون 

بها.
واأ�ساد �س���موه بالدعم الكرمي الذي حتظى 

به املوؤ�س�س���ة من جانب احلكومة بقيادة رئي�س 
الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة، وم���وؤازرة ويل العهد النائب 
الأول لرئي����س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.
واأ�ساف �سموه اأنه بناء على هذه التوجيهات 
امللكية، تعمل املوؤ�س�سة اخلريية امللكية على 
جتهيز عدة �س���حنات من امل�ساعدات الإن�سانية 
والإغاثية لل�سعب اليمني ال�سقيق، حيث �سيتم 
تو�س���يلها بالتع���اون والتن�س���يق مع موؤ�س�س���ة 
خليفة ب���ن زاي���د اآل نهيان لالأعمال الإن�س���انية 
بغية امل�ساهمة يف توفري الحتياجات الأ�سا�سية 
من ال�س���لع وامل���واد الطبية والإغاثي���ة يف هذه 
املرحل���ة املهمة يف مدين���ة احلدي���دة والعديد 
م���ن امل���دن واملحافظ���ات يف جمهوري���ة اليمن 

ال�سقيقة.
من جانبه، قال م�س���طفى ال�س���يد باأنه بناًء 
عل���ى تكليف جالل���ة امللك، وحتت رعاية �س���مو 
ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، تعمل املوؤ�س�سة 
اخلريية امللكية بالتن�س���يق مع موؤ�س�سة خليفة 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�س���انية لإر�س���ال 
جمموعة من امل�ساعدات الإن�سانية الإغاثية اإلى 
ال�سعب اليمني ال�سقيق حتتوي على مواد طبية 

مبا يتنا�سب مع الأو�ساع الإن�سانية يف اليمن.

وب���ني ال�س���يد باأن ه���ذه اللفتة الإن�س���انية 
الكرمي���ة تاأت���ي موا�س���لًة للمواقف الإن�س���انية 
الع���ون  ي���د  م���د  يف  املل���ك  جلالل���ة  النبيل���ة 
وامل�ساعدة لالأ�س���قاء والأ�سدقاء املنكوبني يف 
الدول املت�رصرة واملنكوبة، وا�ستمرارا مل�سرية 
العطاء واخلري، ولدعم الأ�سقاء يف اليمن جراء ما 
يعانونه م���ن تداعيات الأحداث التي ت�س���هدها 
جمهورية اليمن ال�سقيقة، ولالإ�سهام يف تخفيف 
املعاناة الإن�سانية التي مير بها ال�سعب اليمني 
ال�سقيق، حيث �سبق اأن قام وفد من املوؤ�س�سة 
اخلريية امللكية برئا�س���ة الأم���ني العام بزيارة 
اإلى عدن لتو�سيل مواد اإغاثية وزيارة ميدانية 
لع���دد من امل�ست�س���فيات واللتقاء مع اأع�س���اء 
احلكومة وامل�سوؤولني اليمينيني؛ للوقوف على 
احتياجات الأ�س���قاء وبناء عليه مت لحقا اإر�سال 
األف طن من امل�س���اعدات الإغاثية والإن�س���انية 
لل�س���عب اليمني، ومت ذلك بالتن�سيق امل�ستمر 
والتوا�س���ل مع مركز امللك �سلمان للم�ساعدات 
ال�س���عودية  العربي���ة  باململك���ة  الإن�س���انية 
وموؤ�س�س���ة ال�س���يخ خليفة ب���ن زاي���د اآل نهيان 
لالأعم���ال اخلريية والإن�س���انية بدول���ة الإمارات 
العربية املتح���دة؛ لتقدمي العون وامل�س���اعدة 
لالأ�سقاء اليمنيني يف هذه الظروف ال�ستثنائية 

التي ميرون بها.

الرف����اع - املجل�����س الأعل����ى للم����راأة: �س����اركت 
مملك����ة البحرين ممثلة يف املجل�����س الأعلى للمراأة يف 
الجتماع ال�س����نوي للع����ام 2018 للمجل�س التنفيذي 
لهيئ����ة الأمم املتح����دة للمراأة مبقر الأم����م املتحدة، 
يف اإط����ار ع�س����وية اململكة يف املجل�����س خالل الفرتة 
2017 - 2019؛ تلبية للتزامات اململكة يف اللجان 

واملجال�س التنفيذية الأممية.
واألقت القائم باأعمال املدير العام لل�سيا�سات 
والتطوي����ر بالأمانة العام����ة للمجل�س الأعل����ى للمراأة 
ال�س����يخة دينا بنت را�س����د اآل خليفة كلمة يف اجلل�سة 
الفتتاحي����ة اأك����دت خالله����ا اأن البحرين كع�س����و يف 
املجل�����س التنفي����ذي لهيئ����ة الأمم املتح����دة للمراأة 
 CSW ��2017 - 2019( وجلن����ة و�س����ع امل����راأة ال(
للفرتة )2017 - 2021( ملتزمة مبوا�سلة ا�ستثمار 
خرباته����ا خ����الل ع�س����ويتها يف املجل�����س التنفيذي 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة، واأن تكون ع�سوا فاعال 
من خالل اإب����راز جتربة اململكة وت�س����جيع املزيد من 
ال�سيا�س����ات وال�س����رتاتيجيات واملمار�س����ات لدعم 
تق����دم امل����راأة عل����ى ال�س����عيد الوطن����ي والإقليمي 

والعاملي.
واأعرب����ت ال�س����يخة دينا بنت را�س����د ع����ن تطلع 
مملكة البحري����ن من خالل هذا التجمع الدويل اإلى اأن 
يتم اإي�سال ال�سورة الإيجابية ب�ساأن ما تو�سلت اإليه 
املراأة، واأن تكون املن�س����ة املثالي����ة لنقل املعرفة 
وتب����ادل التج����ارب الناجح����ة بني ال����دول الأع�س����اء 
يف الأم����م املتح����دة، موؤكدة �����رصورة ال�س����تفادة من 
اخل����ربات الوطنية الت����ي تعتز به����ا البحرين، والتي 

اعتمدت من����اذج متط����ورة لتحقيق اأه����داف التنمية 
امل�ستدامة 2030 واأجندتها التنموية خ�سو�سا فيما 

يتعلق بالتوازن بني اجلن�سني.
وج����ددت الطل����ب م����ن الهيئة النظ����ر يف عر�س 
التجارب والربام����ج واملبادرات الناجحة التي نفذت 
يف ال����دول العربية خ�سو�س����ا دول اخللي����ج العربية؛ 
لبيان واقع تقدم املراأة فيها ومدى التطور الذي مت 
الو�س����ول له من خالل �سمولية الد�ساتري والقوانني 
والإ�س����رتاتيجيات الوطني����ة يف اتخاذ مب����داأ ال�رصاكة 
املتوازنة بني املراأة والرجل يف التنمية الوطنية، يف 
الجتماع����ات وامللتقيات املقبل����ة؛ لتحقيق العدالة 

يف عر�س مدى تقدم الدول يف جمال املراأة.
ودعت ال�س����يخة دينا جمي����ع احلكومات واللجان 
الوطني����ة ذات ال�س����لة ومنظم����ات القط����اع اخلا�س 
ورابط����ات املجتم����ع امل����دين والأف����راد للم�س����اركة 

يف جائ����زة الأمرية �س����بيكة بن����ت اإبراهي����م اآل خليفة 
العاملي����ة لتمكني امل����راأة، مو�س����حة اأن اجلائزة هي 
مب����ادرة م�س����رتكة بني هيئ����ة الأمم املتح����دة للمراأة 
ومملكة البحرين متمثل����ة يف املجل�س الأعلى للمراأة، 
وته����دف اإل����ى بي����ان اأهمي����ة وتاأث����ري الت����زام الدول 
والهيئ����ات واملنظمات من خالل اأجهزتها الت�رصيعية 
والتنفيذي����ة العام����ة واخلا�س����ة واملجتم����ع امل����دين 
ب�سيا�س����ة عدم التمييز �س����د املراأة وحتقيق تكافوؤ 
الفر�س بني املراأة والرجل على خمتلف الأ�س����عدة، 
وكذلك اإبراز وتقدير اجلهود واملبادرات وامل�ساريع 
املوؤ�س�س����ية والفردي����ة املوجهة لإدم����اج احتياجات 
امل����راأة مبا ي�س����هم يف اإح����داث التغي����ري الإيجابي يف 
واقعها نحو حياة اأكرث ا�ستقرارا واإنتاجية، والت�سجيع 
على تبني منهجية حتقيق الأثر امل�ستدام يف تطوير 

واقع املراأة.

املنامة - وزارة الأ�س���غال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: تنفي���ًذا لتوجيه���ات ويل 
العهد نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري 
�س���لمان بن حمد اآل خليفة لو�س���ع حل���ول عاجلة 
لتخفي���ف الزدح���ام امل���روري وزي���ادة ان�س���ياب 
يف  الرئي�س���ة  الط���رق  عل���ى  املروري���ة  احلرك���ة 
اململكة، با�رصت وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين تنفيذ م�رصوع اإ�س���افة م�س���ار 
لالنعط���اف ي�س���ارا من �س���ارع الرفاع اإلى �س���ارع 
املحرق �سمن اإجراءات احلزمة التح�سينية الثانية 
لتخفي���ف الزدحامات املرورية عن���د التقاطعات 

احليوية.
وذك���رت الوزارة اأن اأعمال امل�رصوع تت�س���من 
اإ�س���افة م�س���ار لنعطاف جهة الي�س���ار من �س���ارع 
الرف���اع اإلى �س���ارع املح���رق بحيث يك���ون هناك 
م�ساران لالنعطاف ي�س���ارا وتوفري جزيرة فا�سلة 
للحرك���ة اإلى �س���ارع املحرق للمركب���ات املتجهة 
ي�س���ارا واملركب���ات املتجه���ة �رصق���ا على �س���ارع 

الرفاع، ف�سال عن اأعمال حت�سني الإنارة.
امل����رصوع �سيت�س���من و�س���ع  اأن  واأو�س���حت 
اإ�س���ارات امل���رور التنظيمي���ة والتحذيرية وعمل 
الأم���ن  لتحقي���ق  الالزم���ة  الأر�س���ية  الدهان���ات 
وال�س���المة عل���ى ال�س���ارع، وال���ذي �س���يخفف من 

طواب���ري النتظار على �س���ارع الرفاع بنحو 45 %، 
كما �سيزيد الطاقة ال�ستيعابية اإلى 12 %.

ولفت���ت اإل���ى اأن ه���ذا امل�رصوع �سي�س���هم يف 
تخفيف الزدحامات املرورية على �س���ارع الرفاع، 
للمتجهني على �سارع املحرق، خ�سو�سا يف اأوقات 
ال���ذروة، اإذ يخدم امل�رصوع الأه���ايل القادمني من 

للو�س���ول  للرف���اع،  واملتجه���ني  ال�س���اعة  دوار 
ب�سهولة للمن�ساآت التجارية وال�سكنية، مما ي�سهم 
يف تخفيف الزدحام الواقع على الإ�سارة. وي�سكل 
ه���ذا امل�رصوع اأهمي���ة حلركة املركب���ات مبحافظة 
اجلنوبي���ة، اإ�س���افة اإل���ى حتقيق رغب���ات الأهايل 

لتخفيف الزدحام الواقع على الإ�سارة يوميا.

الرف���اع - قوة الدفاع: ودع قائد احلر�س 
امللكي �س���مو العميد الركن ال�س���يخ نا�رص بن 
حمد اآل خليفة �سباح ام�س، مبكتب �سموه يف 
قيادة احلر�س امللكي، امل�ساركني من �سالح 
البحرية امللك���ي البحريني واخلدمات الطبية 
امللكية بقوة دفاع البحرين يف مهمة �س���فينة 
الإغاث���ة الربيطاني���ة مل�س���اعدة الالجئني يف 

البحر الأَبي�س املتو�سط، والتي تاأتي انطالقاً 
م���ن الرواب���ط الإن�س���انية التي جتم���ع مملكة 

البحرين مع خمتلف �سعوب العامل.
ومتنى �سموه اأن تتكلل مهماتهم النبيلة 
بالنج���اح وال�س���داد، م�س���يداً �س���موه بال���روح 
املعنوي���ة العالي���ة الت���ي يتمتع بها �ض���باط 

واأفراد قوة دفاع البحرين.

�ساحية ال�س���يف - املوؤ�س�سة اخلريية 
امللكية: ا�ستقبل الأمني العام للموؤ�س�سة 
اخلريية امللكية م�س���طفى ال�س���يد ع�سو 
روؤى احلايك���ي، وذل���ك  الن���واب  جمل����س 
يف مكتب���ه باملوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكي���ة 
ب�س���احية ال�س���يف، حيث مت مناق�سة اأوجه 
التع���اون يف جمال رعاي���ة الأيتام والأرامل 

والعمل اخلريي.
احلايك���ي  بجه���ود  ال�س���يد  اأ�س���اد  و 
و�س���عيها الدوؤوب خلدمة مملكة البحرين، 

وحر�س���ها على ال�رصاكة املجتمعية خلدمة 
الأيتام والأرامل.

م���ن جانبه���ا، اأعرب���ت روؤى احلايك���ي 
ال�س���امية  بالتوجيه���ات  اعتزازه���ا  ع���ن 
لعاه���ل الب���الد �س���احب اجلالل���ة املل���ك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة يف الرعاي���ة 
امللكي���ة لالأيتام والأرام���ل وجهود مملكة 
البحرين قيادًة حكومًة و�سعًبا، وما تقدمه 
املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية م���ن خدمات 
لرعاية اأ�رصها وتوفري احلياة الكرمية لهم.

وال�س���وؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
الإ�س���المية والأوق���اف: نظمت اإدارة �س���وؤون 
القراآن الكرمي بال���وزارة وبالتعاون مع اإدارة 
الأوق���اف ال�س���نية ب���وزارة العدل وال�س���وؤون 
الإ�س���المية والأوق���اف موؤخ���را حف���ل تك���رمي 
امل�ساركني يف برنامج “تراويح” لإحياء ليايل 
�سهر رم�س���ان، بح�سور رئي�س اإدارة الأوقاف 
ال�سنية ال�سيخ را�سد الهاجري، ورئي�س ق�سم 
الأن�س���طة القراآني���ة ال�س���يخ اأحمد �س���الح بو 
�س���لف. ومت خالل احلفل تكرمي 19 قارئا من 

امل�ساركني يف برنامج تراويح، و15 قارئا من 
امل�س���اركني يف برنامج ختم الق���راآن الكرمي، 
وهم من احلف���اظ البحريني���ني املتقنني من 
خمرجات مراكز تعليم القراآن الكرمي املنت�رصة 
يف حمافظ���ات اململكة كافة، مم���ن يتميزون 
باأ�سوات ندية يف تالوة القراآن الكرمي. يذكر 
اأن برنام���ج “تراويح” يهدف اإلى ا�س���تقطاب 
القراء من ذوي الأ�س���وات املتميزة من داخل 
مملك���ة البحري���ن وخارجه���ا، وخت���م الق���راآن 

الكرمي كامال يف �سالتي الرتاويح والتهجد.

• البحرين ت�سارك يف اجتماع املجل�س التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة 	

بلدية “اجلنوبية” تتزين بـ 50 �شتلة

الرف���اع - بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة: 
قام���ت بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة بالتعاون 
مع م�ست�س���فى روي���ال البحري���ن، بزراعة 50 
�س���تلة يف مبناها بالرفاع مبنا�سبة يوم البيئة 
العاملي الذي ي�س���ادف 5 يونيو من كل عام، 
والذي ياأتي هذا العام حتت �س���عار “الق�ساء 
عل���ى البال�س���تيك”، وذل���ك مب�س���اهمة م���ن 
امل�ست�س���فى من اأجل زي���ادة الرقعة اخل�رصاء 

واحلفاظ على البيئة.
ُغر�ست ل�ستالت يف مبنى البلدية بح�سور 
عدد من الروؤ�س���اء وامل�س���وؤولني يف البلدية، 

بالإ�س���افة للرئي�س التنفيذي ملجموعة كيمز 
الطبية �رصيف �سعد اهلل، ورئي�س الت�سويق يف 
امل�ست�س���فى باريتو�س بالف، واملدير العام 
للعمليات الإدارية والت�رصيعية رحمة اجلابري، 

وم�ساعد مدير الت�سويق �سهيل رفيق.
وتاأتي ه���ذه الفعالية حفاظاً على البيئة 
وحتقيقاً للتنمية امل�ستدامة، يف اإطار ال�رصاكة 
املجتمعية ب���ني البلدية وم�ست�س���فى رويال 
البحري���ن يف خمتلف املنا�س���بات والفعاليات 
الت���ي تخ���دم املجتم���ع وحتق���ق ال�س���تدامة 

للموارد الطبيعية والبيئية.
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ت عليَّ دخويل اجلامعة “الإر�شاد اخلاطئ” فوَّ

اختبار القدرات يف جامعة البحرين الأ�شبوع املقبل

توقف عن الدرا�سة 10 �سنوات وتخرج من “امل�سائي”... مواطن لـ “$”:

 على مدى 5 اأيام

�ســــكا �ســــاب بحريني يف الثامنــــة والع�رشين من 
عمره لـ “البلد” وقوعه �سحية للإر�ساد اخلاطئ من 
جانب اأق�سام الت�سجيل يف مدر�سته الثانوية وجامعة 
البحريــــن، ب�ســــكل فوت عليه الت�ســــجيل املبدئي يف 

اجلامعة للعام الدرا�سي املقبل.
ولفــــت اإلــــى اأنه وبعــــد اأن توقف عن الدرا�ســــة 
يف العــــام 2007 والتي بلغ فيهــــا املرحلة الثانوية، 
عاد خلل الف�ســــل املا�سي لي�ستكمل ما تبقى عليه 
من متطلبات درا�ســــية بلغت يف جمموعها 30 �ساعة 
درا�ســــية معتمدة، ليتخرج مبعدل ي�ســــمح له بدخول 

اجلامعة.
واأ�ســــاف اأنــــه وبنــــاء علــــى رغبته يف ا�ســــتكمال 
م�سواره الدرا�سي رغم ما عليه من م�سوؤوليات اأ�رشية 
ووظيفية، توجه اإلى ق�ســــم الت�ســــجيل يف مدر�ســــته 
وكذلك اجلامعة لال�ستف�س����ار عن �����روط ومتطلبات 

الت�سجيل جلامعة البحرين للعام املقبل.
وتابــــع اأن ق�ســــمي الت�ســــجيل اأفــــاداه ب�ــــرشورة 
احل�ســــول على �ســــهادات اإمتام 5 ف�ســــول درا�سية 
يف الثانويــــة العامة، مما دفعه اإلى تقدمي طلب لدى 
املدر�سة مبنحه هذه ال�س����هادات، والتي واجه فيها 

بع�ض ال�ســــعوبة نتيجة توقفه عن الدرا�ســــة لفرتة 
طويلة. واأ�سار اإلى اأنه وبعد ح�سوله على ال�سهادات 
توجــــه اإلى اجلامعــــة لتقدمي طلب الت�ســــجيل للعام 
الدرا�ســــي املقبــــل، اإال اأن اجلامعــــة اأفادتــــه بانتهاء 
موع����د الت�س����جيل املبدئ����ي، واأن ه����ذا الت�س����جيل ال 
ي�س����رط توفر هذه ال�سهادات؛ الأنه ت�سجيل مبدئي، 
وبالتايل فاإن عليه االنتظار حتى العام املقبل ليتم 

ت�سجيله.

وتوجه عــــر ال�ســــحيفة للم�ســــوؤولني باجلامعة 
اإلــــى ال�ســــماح له بالت�ســــجيل فيها للعام الدرا�ســــي 
املقب����ل، حي����ث اإن اخلط����اأ ال����ذي وقع كان ب�س����بب 
االإر�ســــاد اخلاطئ من جانب اجلهــــات التي يفرت�ض 
بها اأن تكون م�سوؤولة عن تقدمي امل�سورة ال�سحيحة 
للطلبة واخلريجني، واأن يراعى فيه جهده ورغبته يف 
موا�ســــلة درا�ســــته رغم انقطاعه عن الدرا�سة لفرتة 

طويلة.

ال�ســـخري - جامعـــة البحريـــن: تنظـــم جامعـــة 
البحريـــن اختبار القدرات العامـــة للطلبة الراغبني 
يف االلتحـــاق بها يف العـــام اجلامعي املقبل 2018 
- 2019، وال���ذي ُيعد �رًطا من ����روط القبول يف 

اجلامعة واالإعفاء من الربنامج التمهيدي.
و�ســـيعقد االختبار على مدى 5 اأيام يف القاعة 
رقم )18( يف احلرم اجلامعي بال�سخري خلل الفرتة 
24 اإلـــى 28 يونيو اجلاري. وميكن للطلبة االطالع 
عل���ى مواعيدهم من خ���الل نظ���ام اإدارة معلومات 

.)sis.uob.edu.bh( الطالب عر الرابط
وميثـــل اختبـــار القدرات العامة ن�ســـبة 15 % 
مـــن املعـــدل التناف�ســـي، يف حني متثـــل املقابلة 
ال�سخ�ســـية ن�ســـبة 15 %، ومعدل الثانوية العامة 
70 %، وجتري عملية القبول يف الربامج املختلفة 
وفًقا للمعدل التناف�سي والطاقة اال�ستيعابية لكل 
برنامج و�روطه. وتقدم نتائج االختبار موؤ�رًا اأولًيا 
للجامعة ب�س���اأن ق���درات الطالب، وتوؤخ���ذ النتائج 
يف االعتبـــار لت�ســـنيف الطلبة ح�ســـب م�ســـتويات 
يف الربنام���ج التمهيدي اأو اإعفائه���م من الربنامج 
التمهي���دي بالكام���ل، وفًق���ا للوائ���ح واالإج���راءات 
املتبعـــة. ويت�ســـمن االختبار 3 اأق�س���ام هي: اللغة 

العربية، واللغة االإجنليزية، والريا�ســـيات، يف مدة 
�ساعتني ون�س���ف ال�س���اعة. وكانت عمادة القبول 
والت�ســـجيل قـــد اأر�ســـلت ر�ســـائل ن�ســـية للطلبة 
تفيدهم مبوع���د االختب���ار ومكان���ه، واأوعزت لهم 
كذل���ك باالطالع عل���ى هذه املعلوم���ات عرب موقع 
نظـــام اإدارة معلومات الطالب، و�ســـددت على اأن 
ع���دم تقدمي اختب���ار الق���درات - ال���ذي يعزز من 
فر�ض القبول يف التخ�ســـ�ض املطلوب - يعني اأن 

الطالب �رشف نظره عن االلتحاق بجامعة البحرين.
ونبهت الطلبة اإلى �رورة التاأكد من اإح�س���ار 
البطاقـــة ال�سخ�ســـية ون�ســـخة مطبوعة مـــن موعد 
االختبار ح�ســـب نظام اإدارة معلومـــات الطالب، اإذ 
�ست�س���تخدم للتاأكد من هوي���ة الطالب قبل دخول 
القاعـــة. وحثـــت العمـــادة الطلبـــة علـــى االلتـــزام 
باملواعيد واحل�ســـور اإلى القاعة قبل ن�سف �ساعة 

من موعد بدء االختبار.

• نا�سد امل�سوؤولني باجلامعة ال�سماح له بالت�سجيل	

• الطلب خلل تاأديتهم امتحان القدرات	

“احلوار املجتمعي” ينطلق ال�شبت برعاية حميدان

بدء ا�شتقبال طلبات اللتحاق مبعهد البحرين

– املوؤ�س�ســــة البحرينيــــة   املنامــــة 
للح����وار:  حتت رعاية كرمي����ة من  وزير 
العمــــل والتنميــــة االجتماعيــــة جميــــل  
حميــــدان، تقيــــم املوؤ�س�ســــة البحرينية 
املجتمعــــي  احلــــوار  موؤمتــــر  للحــــوار 
بالتعاون مع منظمة البحث عن اأر�سية 
م�سركة، وذلك بعد غد ال�سبت بفندق 

ال�سوفيتيل. 
اختتاًم����ا  املوؤمت����ر  ه����ذا   وياأت����ي 
ب����ني  م�س����رك  تدريب����ي  لربنام����ج 
املوؤ�س�ســــة واملنظمة ا�ستغرق نحو 20 
�س����هًرا حول ت�س����ميم وتي�س����ر احلوار 
املجتمعــــي، و�ســــارك فيــــه 19 مدرًب����ا 

ا و�سابة.  ا و56 �ساًبّ بحرينًيّ
مراح����ل  اأرب����ع  الربنام����ج   ت�س����من 
رئي�سة، هي: مرحلة تدريب املدربني، 

احلــــوار،  ممار�ســــي  تدريــــب  ومرحلــــة 
ومرحلة �س����وق االأفكار، ومرحلة تنفيذ 

املبادرات املجتمعية. 

مدينة عي�ســـى - معهـــد البحرين 
البحريـــن  معهـــد  بـــداأ  للتدريـــب:  
للتدريب يف ا�ستقبال طلبات االلتحاق 
براجمـــه النظامية للف�ســـل االأول من 
 -  2018 املقبـــل  التدريبـــي  العـــام 
  2019، منذ االأحد املا�س���ي 10 يونيو 
اجل���اري، والت�س���جيل م�س���تمر لغاي���ة 
اخلمي�ـــض 19 يوليـــو، مـــن التا�ســـعة 
�س���باًحا حتى الواحدة والن�سف ظهًرا 
مبكتـــب القبـــول والت�ســـجيل )مبنـــى 

7A( مبقر املعهد مبدينة عي�سى.
اأنـــه علـــى  اإلـــى  واأ�ســـار املعهـــد 
ا�ســـطحاب  الت�ســـجيل  يف  الراغبـــني 
املطلوبـــة،  وامل�ســـتندات  االأوراق 
وهي ك�س���ف الدرجات االأ�سلية جلميع 
الف�ســـول يف الثانوية العامة ون�ســـخة 
االأ�ســـلية  منهـــا، ور�ســـالة املعادلـــة 
ال�ســـادرة عن وزارة الرتبية والتعليم 
خلريجـــي املدار�ض اخلا�ســـة ون�ســـخة 
منها، و�ســـهادة ح�ســـن �ســـري و�سلوك 
حديثة، واإفـــادة التخرج االأ�ســـلية مع 
ك�س���ف الدرج���ات للطلب���ة اجلامعيني 
جـــواز  مـــن  ون�ســـخة  منهـــا،  ون�ســـخة 
ال�ســـفر، و�ســـورة �سخ�ســـية حديثـــة، 
ور�ســـوم تقدمي 10 دنانري غري قابلة 
لل�ســـرتجاع، مع �رشورة اإبـــراز البطاقة 
الذكية االأ�سلية للمتقدم، وال�سهادات 

الدرا�سية االأ�سلية للمطابقة.
واأو�سح املعهد اأنه يطرح العديد 
من الربامج التدريبية املدرجة �س���من 

للموؤه���الت كالدبلوما  الوطني  االإطار 
الوطنية يف تخ�س�سات االإدارة )اإدارة 
املوارد الب�رشية(، االإدارة )املحا�سبة(، 
البنـــوك  االأعمـــال(،  )اإدارة  االإدارة 
العمليـــات  االإ�ســـلمية،  وال�ســـريفة 
الكيميائي���ة وال�س���يانة، اإ�س���افًة اإلى 
تخ�س�ســـات  املتقدمـــة يف  الدبلومـــا 
اإدارة االأعمال )اإدارة املوارد الب�رشية(، 
اإدارة  )املحا�ســـبة(،  االأعمـــال  اإدارة 
االأعمال، الهند�س���ة الكيميائية، عالوًة 
 )BTEC( على برامج اجله���ة املانحة
تخ�س�س���ات  يف  املط���ور  كالدبل���وم 
الهند�ســـة الكهربائيـــة واالإلكرتونية، 
الهند�ســـة  ال�ســـيارات،  تكنولوجيـــا 
والبيئـــة  االإن�ســـاءات  امليكانيكيـــة، 
املدنيـــة(،  )الهند�ســـة  العمرانيـــة 
تقنية  )امليكاترونك�ـــض(،  الهند�ســـة 
الرجميـــات(،  )تطويـــر  املعلومـــات 
تقنيـــة املعلومات )ال�ســـبكات ونظم 
الدعم(، الفنون والت�سميم )الت�سميم 
ثلثـــي االأبعـــاد(، الفنون والت�ســـميم 
الزراعـــة،  اجلرافيكـــي(،  )الت�ســـميم 
ف�س���اًل ع���ن الدبلوما الوطني���ة العليا 
يف تخ�س�ســـات الهند�ســـة الكهربائية 
امليكانيكية،  الهند�سة  واالإلكرتونية، 
البنـــاء والبيئـــة العمرانية )الهند�ســـة 
)الهند�ســـة  الهند�ســـة  املدنيـــة(، 
الهند�ســـة  احلو�ســـبة،  العامـــة(، 
الكيميائيـــة، اإلـــى جانـــب الدبلوم يف 

عمليات ال�سفر وال�سياحة.

•  جميل حميدان	

�شيد علي املحافظة

الواقع احلقوقي يف البحرين ل يحتاج ل�شهادة من اخلارج
75 دولة اأ�سادت مب�سامني التقرير الوطني للمملكة يف مايو 2017

املنامـــة - بنا: جـــاء موقف البحريـــن اإزاء تقرير 
املفو�ض ال�ســـامي حلقوق االإن�ســـان، وقرار الرملان 
االأوروبي ب�ســـاأن اأو�ســـاع حقـــوق االإن�ســـان باململكة 
حا�سما وقويا يف وقت ال ميكن فيه ال�سكوت عن مثل 
هذا الهجوم املتزامن، والذي يبدو اأنه معد م�س���بقا، 
وال ي�س���تند اإلى حقائ���ق ومعلومات موثق���ة، ناهيك 
عن كون���ه م�س���لال وملتب�س���ا، وبرتيب م���ن اأطراف 
وقوى كانت ومازالت ت�سمر ال�ر لهذه البالد الطيبة 

واأهلها الكرام. 
فف���ي منت�س���ف ه���ذا ال�س���هر، اعت���ربت وزارة 
اخلارجيـــة اأن قـــرار الرملان االأوروبي ب�ســـاأن حقوق 
االإن�سان بالبحرين غري جدير بالثقة، وال ميكن التثبت 
من موثوقيته؛ كونه ا�س���تند اإلى معلومات مغلوطة، 
ويتجاه���ل التحديات التي متر به���ا املنطقة والعامل 
يف عمومهما، والبحرين خ�سو�ســـا، ويعك�ض �سطحية 
النظـــرة التـــي تقـــرتب بها الكثـــري مـــن املنظمات 
واملوؤ�س�ســـات الدولية الأو�ســـاع حقوق االإن�ســـان يف 

دول العامل النامي.
كما اأدان املن���دوب الدائم للمملكة لدى مكتب 
االأمـــم املتحدة واملنظمات الدوليـــة االأخرى يوم 19 
يوني���و اجلاري، االدع���اءات املجوف���ة واملتكررة عن 
اأو�ســـاع حقوق االإن�ســـان يف البحريـــن، والتي حملها 
بيان املفو�ض ال�ســـامي اأمام اجتمـــاع جمل�ض حقوق 
االإن�ســـان بجنيـــف، وات�ســـمت يف جمملهـــا بالتجنـــي 
والكذب الفا�سح، والذي ال يعك�س �سوى وجهة نظر 

مدفوعة وم�سي�سة، ف�سل عن اأنها اأحادية اجلانب.
ويقدم واقع وم�سرية حقوق االإن�سان يف البحرين 
العدي���د م���ن ال�س���واهد الت���ي تثب���ت زي���ف املزاعم 
واالأباطي���ل الت���ي تتحجج به���ا بني الفين���ة واالأخرى 
بع�ـــض منظمـــات وتقارير حقـــوق االإن�ســـان الدولية 
ب�ســـاأن اململكـــة، والتـــي ال تعر يف احلقيقـــة اإال عن 

اأمرين:
االأول: تباي���ن املقارب���ة الت���ي تنظ���ر به���ا تلك 
املنظمـــات للدول حمل تقييمها؛ بفعل اختلف ومن 
ثم اخت���الل معايرها، وطبيعة مرجعي���ات القائمني 

عليها ودوافعهم الذاتية.
الثاين: عدم فهم وا�س���تيعاب ه���ذه املنظمات 
الت���ي تدعي حياديته���ا ونزاهتها بطبيع���ة الظروف 
واالأولوي���ات الت���ي حتكم دوال عن اأخ���رى، وجتاهلها 
التـــام ملـــا اتفقـــت عليـــه الب�رشيـــة جمعـــاء ب�ســـاأن 
عمليـــة التطور ذاتهـــا ومراحلها املختلفـــة وطبيعة 
اخل�سو�ســـية والروحية احل�ســـارية لكل �ســـعب من 
�سعوب دول العامل، والتي كانت وما زالت تعطي كل 
قيمة وثقافة متفردة حيزها اخلا�س للنمو واالزدهار 
يف اإطار املفهوم ال�ســـامل واملتكامل للحقوق بعيدا 

عن النمطية وال�سغوط.
يف  احلقوق���ي  التط���ور  م�س���رة  يف  واملدق���ق 
البحريـــن ميكن اأن يخل�ض اإلـــى العديد من الثوابت 
واملنج���زات التي ا�س���تطاعت اململك���ة حتقيقها يف 
غ�س���ون فرة ق�سرة ن�س���بيا، ورمبا ب�س���كل ي�سبق 
دوال اأخرى وقيا�س���ا بغرها، اإذ كانت البحرين اإحدى 
الـــدول الرائـــدة يف املنطقة التي متكنـــت بنظرتها 
بعيدة املدى وروؤيتها احلقوقية ال�س���املة من تاأكيد 
احرامه���ا وجديته���ا يف جم���ال تنفي���ذ التزاماته���ا 
احلقوقية املختلفة اأمام �ســـعبها واملحافل الدولية 

واالتفاقات احلقوقية املختلفة.
وال اأدل عل���ى ذل���ك من جناح البحرين يف و�س���ع 
البنية الد�ســـتورية والقانونيـــة والتنظيمية اللزمة 
لتنظيـــم العمـــل احلقوقـــي وتعزيـــز اأو�ســـاع حقوق 
االإن�سان، وعلى راأ�سها الد�ســـتور وامليثاق الوطني، 
ف�ســـل عن العديد من القوانني التي توؤطر ملمار�سة 
احلق���وق والواجب���ات كمبا����رة احلقوق ال�سيا�س���ية 

والطف���ل واالأ�رة واجلمعي���ات االأهلية وال�سيا�س���ية 
وغره���ا، بعيدا عن الفو�س���ى التي يح���اول البع�س 
تكري�س���ها حتت دعاوى واهية اأثبت الواقع املعا�س 

يف االإقليم والعامل زيفها وخطرها يف اآن واحد.
كما ال يخفى املدى الذي و�س���لت اإليه اململكة 
لتحفيـــز املناخ العام امل�ســـجع على العمل احلقوقي 
ال���ذي  امل�س���توى  اإل���ى  فاإ�س���افة  عن���ه،  واملداف���ع 
و�س���لت اإليه هذه احلقوق يف البحرين على ال�س���عد 
االقت�ســـادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، ف�ســـل عن 
املدنية وال�سيا�سية، تعليما و�سحة وعمال وغر ذلك، 
والتـــي ميكن التثبت منها من خـــلل تقارير التنمية 
االإن�ســـانية والب�رشيـــة وتقاريـــر التنمية امل�ســـتدامة 
الدوليـــة، ومن خـــلل تقارير املوؤ�س�ســـات احلقوقية 
الوطنية الر�سينة التي يقر بدورها املجتمع الدويل، 
وت�س���در هي االأخرى تقارير �س���نوية ميك���ن الرجوع 

اإليها.
حلقـــوق  الوطنيـــة  املوؤ�س�ســـة  اأن  واملعـــروف 
االإن�ســـان يف البحرين  على �ســـبيل املثـــال ال احل�رش، 
والتـــي ا�ســـتند قـــرار اإن�ســـائها اإلى مبـــادئ باري�ض 
الدولية اأ�ســـدرت وحتـــى تاريخه 5 تقارير اأ�ســـارت 
جميعهـــا اإلـــى التقـــدم امل�ســـطرد يف جمـــال حقوق 
االإن�ســـان باململكة، وجناحهـــا يف القيـــام بالزيارات 
امليدانية للموؤ�س�سات العقابية واالإ�سلحية، واإقامة 
خطوط ات�س���ال عميقة مع اأف���راد ومكونات املجتمع 
املختلفة من خلل اآليات تقدمي ومعاجلة ال�ســـكاوى 

وامل�ساعدة وتقدمي امل�سورة القانونية.
اإ�س���افة اإل���ى ذل���ك، ا�س���تطاعت البحري���ن بناء 
منظوم���ة متكاملة م���ن االأدوات واالآليات التي حتمي 
بها اأو�ســـاع حقوق االإن�ســـان وتدافع عنها يف العديد 
من املواق���ع وعلى كل امل�س���تويات، و�س���منت لها 
حياديتهـــا وا�ســـتقلليتها مـــا دامت تعمـــل يف اإطار 

القوان���ني املنظم���ة، وم���ن ذل���ك اللج���ان احلقوقية 
املوؤ�س�ســـات  مـــن  بالعديـــد  واملوزعـــة  املخت�ســـة 
واالأمانة العامة للتظلمات ومفو�سية حقوق ال�سجناء 
واملحتجزين وغرها من اجلمعيات االأهلية واملدنية 
املخت�س���ة، والتي يقارب عدده���ا 550 جمعية، منها 
14 جمعيـــة تعمـــل يف املجـــال احلقوقـــي باأبعـــاده 

املختلفة.
وتقـــدم البحرين منوذجا رائـــدا يف جمال العمل 
احلقوقي، على م�س���تويني، االأول يتعل���ق بالتوافق 
مـــع ال�رشعة الدوليـــة واالإقليمية حلقوق االإن�ســـان، اإذ 
تعد اململكة واحدة من الدول القليلة التي ان�ســـمت 
و�سدقت على غالبية االتفاقات احلقوقية املعروفة 
واملهم���ة، ومل تب���د حتفظا اإال على تل���ك املعاهدات 
التي تناه�س خ�سو�سيتها، والثاين يتعلق مب�ستوى 
التعاون ال���ذي تبديه مع الهيئات احلقوقية الدولية 
واالإقليميـــة وعلى راأ�ســـها جمل�ـــض حقوق االإن�ســـان 

واملفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان.
وللتاأكي���د على ذلك، قدم���ت البحرين 3 تقارير 
ملجل�ـــض حقوق االإن�ســـان الـــدويل يف اإطـــار املراجعة 
الدورية ال�ســـاملة حلقـــوق االإن�ســـان باالأعوام 2008 
و2012 و2017، وكان���ت اأول دول���ة عل���ى م�س���توى 
العامل يتم ا�ســـتعرا�ض اأو�ســـاعها عر اآلية املراجعة 
الدوري���ة ال�س���املة حلقوق االإن�س���ان، وذل���ك بالعام 
2008 وه���و العام الذي قامت في���ه وزارة اخلارجية  
االإمنائ���ي  االأم���م املتح���دة  بالتوقي���ع م���ع برنام���ج 
باململكة على وثيقة امل�روع اخلا�س���ة بدعم النتائج 
وااللتزامات الطوعية والتعهدات اخلا�سة بالبحرين 
يف املراجعـــة الدورية ال�ســـاملة؛ بهدف دعم وتنظيم 

حتقيق اململكة لتعهداتها والتزاماتها الطوعية.
وم���ن بني الرباه���ني الدالة على حج���م التعاون 
البحرينـــي مع املنظمـــات احلقوقيـــة الدوليـــة اأنها 

احلقوق���ي  تقريره���ا   2014 �ســـبتمر  يف  اأجنـــزت 
الطوع���ي املرحلي، وقدم���ت تقريره���ا الوطني اإلى 
جلنة مناه�سة التعذيب يف �سبتمرب 2015، واختريت 
اململكـــة باالإجمـــاع يف ينايـــر 2004 ملن�ســـب نائب 
رئي�ـــض جلنـــة حقـــوق االإن�ســـان لدورتها الــــ 60 يف 
االنتخابات التي ج���رت يف جنيف كاأول دولة خليجية 
تنتخب لهذا املن�س���ب، واخت���رت يف مايو من نف�س 
العام لع�ســـوية جلنة حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة 

كممثل.
وال �س���ك اأن كل ه���ذه املنج���زات توؤك���د حقيقة 
تعـــاون البحرين امل�ســـتمر مع اأجهـــزة االأمم املتحدة 
يف جمال حقوق االإن�ســـان والتزامهـــا باأعلى املعايري 
للحفـــاظ واالرتقـــاء بحقـــوق االإن�ســـان علـــى اأر�ـــض 
الواق���ع، وهو م���ا دلل علي���ه الواقع املعا����س داخل 
البحرين نف�سها، وعقب اعتماد فريق العمل املعني 
باال�س���تعرا�س الدوري التابع ملجل�س حقوق االإن�سان 
يف مايـــو 2017 للتقري���ر الوطن���ي، والذي اأ�س���ادت 
مب�ســـامينه ومنهجيـــة اإعداده 75 دولـــة من بني 83 
دولـــة ناق�ســـته، خ�سو�ســـا اأنه ا�ســـتمل علـــى جميع 
اإجنـــازات مملكـــة البحرين خـــلل الفرتة مـــن 2012 

وحتى منت�سف 2017.
وبتوجيهات �س���امية م���ن عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، وا�س���لت 
البحرين العام 2018 م�سريتها ومنجزاتها احلقوقية 
طـــوال الفـــرتة ال�ســـابقة وحتـــى االآن، ولـــن تتوقف 
مب�سيئة اهلل تعالى، يف اإطار روؤية ا�سرتاتيجية �ساملة 
تقـــوم على مقومـــني رئي�ســـني: الوعـــي باملفهوم 
الوا�س���ع للحري���ات واحلقوق، اإذ ال ينف�س���ل احلق يف 
االأمن عن بقية احلقـــوق والواجبات االأخرى، و�رشورة 
الربط بني حق املواطن كف���رد وحقوق بقية اأطراف 

املجتمع يف الوقت ذاته.
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كفاءات بحرينية

جلسة 
النـــواب

• الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل 	
اأ�سامة العب�سي

“ح�سن ال�سرية وال�سلوك” �رشط ال�ستقدام العمالة
املاجد: هناك �سم�سمرة يف �سوق العمل وبيع “فيز”... والبوعينني: على املدعي البّينة

اأي���د اأع�س���اء جمل����س الن���واب امل�رشوع 
بقان���ون باإ�س���افة بند جديد م���ن القانون 
رق���م )19( ل�س���نة 2006 ب�س���اأن تنظي���م 
�شوق العمل، والذي ي�ش���رط على العامل 
الأجنبي قبل قدومه اإلى البحرين تقدمي ما 
يثبت �شريته احل�شنة، وخلو �شجله اخلا�ص 
من ال�ش���وابق اجلنائية، واإدراج هذا الإجراء 
كاأحد ����رصوط الت�رصيح بالإقام���ة للعمل يف 

اململكة.
واأ�ش���ار وزير �ش���وؤون جمل�شي ال�شورى 
والنواب غامن البوعينني باأن على املدعي 
البين���ة وعليك���م اأن تثبت���وا اإن كان هناك 
�ش���م�رصة، وذل���ك يف تعقيب���ه عل���ى مداخلة 
النائب ماجد املاجد بوجود �س���م�رشة �سوق 

العمل وبيع لتاأ�شريات الآ�شيويني.

واأردف���ت النائ���ب جميلة ال�ش���ماك اأن 
بع�ص الدول تقوم بتزوير وثائق ال�ش���فر؛ 
ل���ذا يج���ب اعتماد �ش���هادة ح�ش���ن �ش���رية 

و�شلوك اأ�شلية وغري م�شتن�شخة.
وق���ال النائب ج���ال كاظم ب���اأن هناك 
متييز العمالة الأجنبية على ح�شاب العمالة 
الوطنية وهذا اأمر غري مقبول، مو�شحاً باأن 
هناك قانونا يف حال ح�شول املواطن على 
وظيفة تفر�ص عليه الب�ش���مات و�ش���هادة 
ح�شن �شرية و�شلوك، فيما العمالة الأجنبية 

ل يطلب منها ذلك.
ومن جهته، اأ�ش���ار النائب اأحمد قراطة 
باأن���ه يجب ح���ل م�ش���كات كث���رية تتعلق 
بالعامل���ني الأجانب ول تقت�رص على ح�ش���ن 

�شرية و�شلوك فقط.

لن تتجاوز 10 %  موافقة البحرينيني على وظيفة “بائع” 
املا�شي: البطالة ارتفعت من 3.1 اإلى 4.1 % يف البحرين... العب�سي:

اأفاد الرئي����س التنفيذي لهيئة �س���وق 
العم���ل اأ�س���امة العب�س���ي بوج���ود 95 األ���ف 
�ش���جل جتاري يف البحري���ن، واإذا قدمنا تلك 
الوظائ���ف للمواطنني يج���ب اأن يكون على 
الأق���ل 95 األ���ف بحريني يعمل���ون بائعني، 
فلن نح�س���ل على بحرينيني يوافقون على 
الوظائف، واأن تتجاوز ن�شبة موافقتهم على 
الوظائ���ف 10 %، بال���ذات يف وجود غالبية 

الباحثني عن العمل من فئة الإناث.
واأ�ش���ار النائ���ب عبا����ص املا�ش���ي باأن 
هناك خلا يف التوظيف ب�ش���بب وجود ن�شبة 
البطالة، فاإن وزارة العمل ت�ش���ري اإلى وجود 

ا�س���تقرار بن�س���بة البطال���ة الآمن���ة من 3.1 
%، فيما و�ش���لت بعدها ن�شبة البطالة اإلى 

4.1 %، اأي يعني هناك خلل باإيجاد فر�ص 
العمل.

وق���ال:” اإن البحريني���ني يوج���د لديهم 
كف���اءات، ولكن ال�رصكات حاليا ت�ش���تقطب 
اأعداد كب���رية من العمال���ة الأجنبية، واأن يف 
الآونة الأخرية، فاإن الأجانب هم من يقومون 

بتوظيف البحرينيني”.
واأ�ش���اف النائب جال كاظم اأن املعلمة 
يف  �ش���ندوق  اأمين���ة  اأ�ش���بحت  البحريني���ة 
ال�شوبر ماركت، واأخريات يعملن يف مطاعم 
الوجبات ال�رصيعة، حيث �شوت النواب على 
مترير املقرح بقانون ب�شاأن تعديل املادة 
من قانون تنظيم �س���وق العمل يف جل�س���ته 

املنعقدة يوم اأم�ص.

مروة خمي�س

“ال�سياحة” ت�سم 40 موظفا حلماية املنتجات البحرينية

تاأجيل تنظيم �سيد وا�ستغالل وحماية الرثوة البحرية

تركي ي�ستو�سح ب�ساأن انعقاد املجل�س الوطني

ا�ستبعاد اأع�ساء اجلمعيات املنحلة من ع�سوية الأندية

الت�سديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني البحرين والفلبني

حلماية موؤ�ش�شات املجتمع املدين من اجلماعات النقابية... “النواب”:

بعد جدل عقيم باجلل�شة ال�شابقة

وافق جمل�ص النواب على م�رصوع قانون بتعديل 
م���ادة م���ن قان���ون اجلمعي���ات والأندي���ة الجتماعية 
والثقافي���ة والهيئ���ات اخلا�ش���ة، العامل���ة يف ميدان 
ال�س���باب والريا�سة واملوؤ�س�س���ات اخلا�سة ال�سادرة 
باملر�ش���وم بقانون رقم 21 ل�س���نة 1989م، يق�شي 
باإ�ش���افة ����رصط التمتع باحلقوق ال�شيا�ش���ية �ش���من 
الأندي���ة واجلمعي���ات  اإدارات  الع�ش���وية يف  ����رصوط 
والريا�س���ة  ال�س���باب  مي���دان  يف  العامل���ة  الأهلي���ة 
واملوؤ�ش�ش���ات اخلا�ش���ة، وال���ذي ي�ش���تبعد اأع�ش���اء 
اجلمعيات ال�شيا�شية املنحلة من ع�شوية اجلمعيات 

الأندية.
ومن جهت���ه، طالب النائ���ب عبداحلمي���د النجار 
بف�شل حق م�شاركة اأع�شاء اجلمعيات ال�شيا�شية عن 
اأع�شاء جمل�ص اجلمعيات ال�شيا�شية يف ممار�شة احلق 

الريا�سي. 
وق���ال النائ���ب عل���ي الع���رادي اإن القان���ون ل 
ي�ش���تهدف اأح���دا اأو جه���ة معين���ة اأو قطاع���ا حم���ددا 
وامل����رصوع ي�ش���ب يف امل�ش���لحة العام���ة ويحمي حق 
الع�شوية يف املجال الريا�شي، واأن هناك دول كثرية 
�ش���بقتنا يف ذلك منه���ا الكوي���ت واجلزائ���ر واللتان 

متلكان جتربة دميقراطية متقدمة.
واعت���ر النائب خالد ال�س���اعر اأن م�رشوع القانون 
ياأتي مكما للقانون ال�ش���ابق الذي مت اإقراره، والذي 
يق�شي مبنع اأع�ش���اء اجلمعيات املنحلة من الر�شح 

يف النتخابات.
واأ�ش���ار النائب جمال بوح�ش���ن اإل���ى اأن امل�رصوع 
بقانون يهدف اإلى حماية موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
م���ن اجلماع���ات النقابي���ة املتطرف���ة، واأن وج���ود 
اأ�ش���خا�ص غري موؤهلني يف ميدان ال�شباب والريا�شة 

ي�رص بامل�شرية ال�شبابية ململكة البحرين.

مرر جمل����ص النواب م�رصوع قانون الت�ش���ديق 
عل���ى الربوتوك���ول املع���دَّل واملكم���ل لتفاقي���ة 
اخلدم���ات اجلوي���ة ب���ني حكوم���ة مملك���ة البحرين 
وحكوم���ة جمهوري���ة الفلب���ني، وذل���ك بع���د جدل 
عقيم �س���وت فيه النواب عل���ى تاأجيل امل�رشوع يف 
جل�شته ال�ش���ابقة، لكون القانون ورد للجنة باللغة 
الإجنليزية ومل يت�شمن ن�ش���خة باللغة العربية كما 
ه���و ماأخوذ به كلغة ر�ش���مية للدول���ة، فيما مل تتم 

ترجمة الن�ص من قبل اجلهات املعنية ليتم النظر 
فيه من جانب اللجنة اإ�ش���افة اإلى عدم د�ش���تورية 

اإحدى مواد امل�رصوع.
ويهدف م�رصوع القانون اإلى امل�ش���لحة العامة 
واللتزام بالتفاقات التي توقعها مملكة البحرين، 
والتي تدعم اجلهود لتن�ش���يط احلركة ال�ش���ياحية 
واجلوية والتجارية، وذلك حر�شا ت�شهيل التعاون 

وامل�شالح امل�شركة بني احلكومتني.

لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����ص  ق���ال 
البحري���ن لل�ش���ياحة واملعار�ص ال�ش���يخ 
خالد بن حمود اآل خليفة اإن هناك توجها 
لفر�س �رشيبة 20 %، ولكن لدينا حتفظ 
ح�ش���ب التفاقي���ت احل���رة والتفاق���ات 
املربم���ة، ويف ن����ص م���ادة امل����رصوع باأن 
هذا يهدف اإلى تعزي���ز وتطوير منتجات 

احلرفية.
وق���ال:” هناك 40 موظف���ا مهامهم 
حماي���ة املنتج���ات البحرينية وال�ش���ناعة 
والتدري���ب، ولأول م���رة ه���ذا الع���ام مت 

تدري���ب 160 �شخ�ش���ا للح���رف اليدوية 
اأعيد العمل على �سناعات بحرينية.

ولفت اإل���ى اأن البحري���ن هي الدولة 
العربي���ة الوحي���دة الت���ي متتل���ك ����رصاء 
امل�س���نوعات التقليدي���ة على الت�س���وق 

املبا�رص يف املوقع الإلكروين.
واأ�ش���اف قمن���ا بتخ�ش���ي�ص اأماك���ن 
املحافظ���ات،  خمتل���ف  يف  للحرفي���ني 
ففي �س���وق املنام���ة هناك قاعة ت�س���م 
احلرفيني، كما يوجد مع كل حريف بطاقة 

خا�سة للحرفيني.

اأّجل جمل�ص النواب الت�شويت على 
م����رصوع قان���ون بتعديل بع����ص اأحكام 
املر�ش���وم بقان���ون رقم )20( ل�س���نة 
2002م ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغال 
وحماية الرثوة البحرية ملدة اأ�شبوعني.

وطال���ب النائ���ب عل���ي بوفر�ش���ن 
لتعوي����س  عادل���ة  درا�س���ة  بوج���ود 
اأ�س���حاب الرخ����س املتع���ددة الذي���ن 
�ش���يتم �ش���حبها منه���م، وتقليلها اإلى 

رخ�شة واحدة.

تق���دم النائب عي�ش���ى تركي بطلب 
ا�ستي�ساح ب�س���اأن موعد انعقاد املجل�س 
الوطني للبت يف م�رصوعي قانون التعاقد 

وذلك وفقا للمادة 87 من الد�ستور.
ومت ذلك عما باملادة 53 من الائحة 

الداخلي���ة ملجل�ص الن���واب، والتي تن�ص 
عل���ى  اأن���ه يجوز ل���كل ع�ش���و اأن يتقدم 
بالكتابة اإلى رئي�ص جمل�ص النواب طالبا 
ال�ستي�س���اح يف اأي مو�سوع يود الع�سو 

ال�شتف�شار عنه يف �شوؤون املجل�ص.

تصوير: رسول الحجيري

• جل�شة النواب يوم اأم�ص	

تاأجيل فر�س تعرفة جمركية على املنتجات البحرينية
مياد: فر�ص اجلمرك قد يوؤدي لغرامات... واملا�شي: “حرام علينه وحال على غرينه”

اأرجاأ جمل�س النواب املوافقة على م�رشوع قانون 
ب�ش���اأن حماية املنتجات احلرفية التقليدية الوطنية 
املعد بناًء عل���ى القراح بقانون ب�ش���يغته املعدلة 

املقدم من جمل�ص النواب يف جل�شته يوم اأم�ص.
واأ�ش���ار النائب جم���ال داود اإل���ى اأن التفاقات 
فتحت ال�شوق للمنتجات ال�شعبية املقلدة، فاأ�شبحت 
ال�سلع الأ�سلية من دون وجود م�ستهلكني لها بحيث 
تواجه احلرف ال�شعبية اإهمال لعدم ت�شويقها؛ ب�شبب 
ع���دم منح احلرف التقليدية احلق الكامل لها، ويجب 

اأن تقوم الدولة مبنع املنتجات التقليدية مبرورها.
وق���ال النائ���ب عبا����ص املا�ش���ي “ح���رام علينه 
وح���ال على غرينا، فاإن فر����ص �رصيبة 20 % �رشيبة 

للمنتج���ات من اخلارج هو حماي���ة للمنتجات احلرفية 
التقليدية الوطنية التي اكت�ش���حت البحرين وقللت 
من اأهمية املنتجات ال�سعبية”. واأ�شاف النائب حممد 
مي���اد باأن عملية فر�ص اجلم���رك بحاجة اإلى اتفاقية 
خليجية، واأن ت�شارب القوانني يف امل�رصوع قد يوؤدي 

اإلى غرامات على البحرين.
واأردف وزير �ش���وؤون جمل�ش���ي ال�شورى والنواب 
غ���امن البوعينني اأنه يف حال فر�ص �رصيبة على �ش���لع 
ال���دول الأخ���ري �ش���تعامل باملثل، و�ش���تكون هناك 

�رشائب يف اخلارج لك اأي�سا.



7 local@albiladpress.comمحاكم

تطبيق النقل املرئي ل�شماع �شهادة الأطفال باملحاكم

رفــ�ض ا�شتبــدال عـقـوبــة اإعــالمــي مــعــروف

10 �شنوات لبائـع اأ�شمـاك يتـاجـر باملـخـدرات

مع وجود ال�ضمانات القانونية

مدان ب�ضب نائب يف “تويرت”

�ضبط يف كمني مب�ضاعدة اأحد امل�ضادر ال�رسية

املنام���ة - النيابة العام���ة: اأعلنت النيابة 
العامة عن تد�ض���ني نظام الربط املرئي بنيابة 
الأ�رسة والطفل؛ لإتاحة �ض���ماع �ضهادة الأطفال 
اأم���ام املحاكم عرب النق���ل املرئ���ي املبا�رس اأو 
امُل�ض���جل، والذي يه���دف اإلى تعزي���ز اإجراءات 
حماي���ة الطف���ل وتوف���ر البيئ���ة الجتماعي���ة 
والنف�ض���ية امللئمة للأطفال مبا يتنا�ض���ب مع 
احتياجاتهم وظروفه���م ومتكينهم من الإدلء 
ب�ضهادتهم �ضمن بيئة مريحة واأكرث طماأنينة.

وقال رئي�س النيابة الكلية علي ال�ض���ويخ 
اإن تفعي���ل هذه التقنية ياأتي يف اإطار ال�ض���عي 
لتحقيق امل�ض���لحة الف�ض���لى للطف���ل عموما 
�ض���واء كان���وا �ض���حايا اأو �ض���هودا اأو متهمني، 
مع وج���ود كل ال�ض���مانات القانونية املقررة، 
ومنها اإتاحة املجال للدفاع من طرح الأ�ض���ئلة 

الفورية، م�ضرا اإلى نظام الربط املرئي ل�ضماع 
ال�ضهادة عرب ال�ضا�ضة الإلكرتونية �ضي�ضهم يف 
احلد من الآثار النف�ض���ية الواقعة على الأطفال 
والتقلي���ل م���ن اأ�رسارها وخ�ضو�ض���ا يف حالت 

مواجهة اجلناة.
واأ�ض���ار ال�ض���ويخ اإلى النته���اء كذلك من 
جتهيز اإحدى املحاكم بالو�ض���ائل اللكرتونية 
احلديث���ة لإمتام الت�ض���ال املرئي بني الغرفة 
املخ�ض�ضة بنيابة الأ�رسة والطفل مع املحاكم، 
وال���ذي مت البدء فعليا يف تطبي���ق هذا النظام 

ل�ضماع �ضهادة الأطفال.
واأك���د احلر�س الدائم على تطوير منظومة 
العدالة وحماية ال�ض���هود وم���ن لديه معلومات 
التط���ور  مبواكب���ة  والهتم���ام  الدع���وى،  يف 
من���ه يف حتدي���ث  وال�ض���تفادة  التكنولوج���ي 

وتب�ضيط الإجراءات وزيادة فاعليتها وحتقيق 
املتطلبات القانونية املقررة يف �ض���وء قانون 

الإجراءات اجلنائية.

الإج���راءات  لقان���ون  وطبق���اً  اأن���ه  يذك���ر 
اجلنائي���ة، يج���وز للمحكم���ة ان تلجاأ يف �ض���ماع 
ال�ض���هود ومن لديه معلوم���ات يف الدعوى اإلى 
ا�ض���تعمال و�ض���ائل التقنية احلديثة ال�ضمعية 
والب�رسي���ة �ض���واء بالنقل املبا�رس خ���لل انعقاد 
اجلل�ض���ة اأو بعر�س ت�ضجيل لل�ضهادة وذلك يف 
حال وجود ال�ضاهد خارج البلد ويتعذر ح�ضوره 
اأو يخ�ضى تاأخره مبا يرتتب عليه تعطيل ال�ضر 
يف الدعوى والف�ض���ل فيها، اأو قيام مانع اأدبي 
لدى ال�ض���اهد من املثول ب�ضخ�ض���ه يف اجلل�ضة 
مل���ا قد ينج���م عن ذلك من م�ض���ار نف�ض���ية اأو 
اجتماعي���ة مرجعها طبيعة اجلرمي���ة اأو العلقة 
القائم���ة فيما بني ال�ض���اهد واملتهم، اأو توقع 
تعر�س ال�ضاهد للإيذاء اأو اخل�ضية من ذلك، اأو 

حتقق ظروف توجب حمايته.

اأ�ض���ار قا�ض���ي تنفيذ العق���اب على طلب 
ا�ض���تبدال عقوب���ة كان تقدم به حم���اٍم اإعلمي 
مع���روف “53 عاما” برف�ض���ه وع���دم املوافقة 
علي���ه؛ لإدانته بواقعة �ض���ب نائب �ض���ابق عرب 
ح�ض���ابه اخلا�س يف موقع التوا�ضل الجتماعي 
“توي���رت”، والذي يق�ض���ي العقوب���ة املحكوم 

عليه بها، وهي احلب�س ملدة 3 اأ�ضهر.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�ض���ية يف ب���لغ كانت 

تلقت���ه اإدارة مكافحة اجلرائ���م الإلكرتونية من 
جان���ب النائب ال�ض���ابق املجني علي���ه، والذي 
اأف���اد باأن���ه تفاج���اأ بالإعلم���ي ال�ض���هر وعرب 
موق���ع التوا�ض���ل الجتماع���ي “توي���رت” يوجه 
له الإ�ض���اءات وال�ض���تائم، ف�ض���ل عن العبارات 
امل�ضيئة، وبا�ضتدعاء الإعلمي املعروف اعرتف 
اأنه بالفعل �ض���احب احل�ض���اب امل�ضيء مبوقع 
“تويرت”. وثبت للمحكمة اأن الإعلمي امُلدان، 

اأول: رم���ى علن���ا  17 يوني���و  2017،  بتاري���خ 
املجني علي���ه مبا يخد�س من �رسف���ه واعتباره، 

باأن وجه اإليه الألفاظ املبينة بالأوراق.
ثاني���ا: ت�ض���ّبب عم���دا يف اإزع���اج املجن���ي 
عليه باأن اأ�ضاء ا�ض���تعمال و�ضائل املوا�ضلت 

والت�ضالت العامة.
يذك���ر اأن الإعلمي نف�ض���ه م���دان يف وقت 
�ض���ابق بالعتداء على اأحد اأ�ض���دقائه يف مطعم 

مبنطقة املحرق بوا�ضطة كاأ�س زجاجي و�ضفعه 
بي���ده عل���ى وجهه، اإذ ن�رس �ض���ديقه �ض���ورة له 
على موقع التوا�ضل الجتماعي “الإن�ضتغرام” 
اعتربه���ا الإعلم���ي م�ض���يئة اإلي���ه، وحكم عليه 
باحلب�س ملدة �ض���هرين يف هذه الواقعة، اإل اأن 
قا�ض���ي تنفيذ العقاب وافق على اإ�ض���دار اأمر 
با�ض���تبدال عقوبته والكتف���اء بتوكيله بعمل 

يدوي.

عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى 
بائ����ع اأ�ض����ماك “24 عام����ا” بال�ض����جن مل����دة 
10 �ض����نوات واأم����رت بتغرمي����ه مبلغ 5000 
دينار ومب�ض����ادرة امل�ض����بوطات من املواد 
املخ����درة، والتي عرث عليه����ا بحوزته وباعها 
اإلى اأحد امل�ض����ادر ال�رسي����ة يف منطقة اجلفر 

يف كمني خم�ض�س للقب�س عليه.
وقال����ت املحكمة يف حكمه����ا اإن الواقعة 
تتح�ضل يف اأن التحريات ال�رسية التي اأجراها 
م�ضاعد ملزم اأول باإدارة مكافحة املخدرات، 
دل����ت عل����ى اأن املتهم يح����وز ويح����رز مواد 
خم����درة بق�ض����د الإجت����ار والتعاط����ي يف غر 
الأح����وال امل�رسح به����ا قانونا، خا�ض����ة خمدر 

احل�ضي�س.
وعليه، فقد مت الإعداد اإلى كمني ل�ضبط 
املتهم بعد اأن مت ال�ضتعانة باأحد امل�ضادر 
ال�رسية، والذي اتفق مع املتهم هاتفيا حتت 
م�ض����مع واإ�رساف من اإدارة مكافحة املخدرات، 
عل����ى اأن ي�ض����رتي من����ه قطعت����ني م����ن مادة 

احل�ضي�س املخدرة مببلغ 200 دينار.

ويف املوع����د املح����دد بال�ض����اعة 12:15 
�ض����باحا بالق����رب م����ن �ض����وبر مارك����ت يقع 
مبنطقة اجلفر، ح�����رس املتهم لإمتام عملية 
بيع تلك املادة، وقد �ض����لم امل�ض����در ال�رسي 
عرب نافذة �ضيارة امل�ض����در ال�رسي قطعتني 
ملخ����در احل�ض����ي�س بع����د اأن اأخذ من����ه املبلغ 
املذكور وامل�ض����ور �ض����لفا من جان����ب اإدارة 

مكافحة املخدرات، ومن ثم ان�رسف راجل.
وذك����رت املحكم����ة اأن عملية الت�ض����ليم 
والت�ض����لم متت حت����ت ب�رس �رسط����ي اأول تابع 
للإدارة املذكورة، والذي كان يقف بالقرب 
ال�����رسي  امل�ض����در  �ض����لم  وبعده����ا  منهم����ا، 
للم�ض����اعد امللزم املذكور قطعتي املخدر، 
وم����ا اإن تاأكد م����ن ماهيتهما اأعطى الإ�ض����ارة 

للقب�س على املتهم، فتم �ضبطه.
العث����ور  مت  املته����م  تفتي�����س  واأثن����اء 
بحوزته يف جيب بنطاله على املبلغ امل�ضور 
�ض����لفا للكمني، وبتفتي�س م�ضكنه عرث على 
�ض����يجارتني خل����ط تبغهم����ا بفت����ات ملخ����در 
احل�ض����ي�س، وم�رسب زجاج����ي لتعاطي املوؤثر 

العقل����ي امليتامفيتام����ني “ ال�ض����بو” كانوا 
على طاولة مب�ضكنه.

كما عرث على الطاولة امل�ضار اإليها ذاتها 
حقيبة يد �ض����وداء اللون تبني احتواوؤها على 
عدد 6 قطع ل����ذات املخدر خمتلفة الأحجام، 
ت����زن نحو 114 جراما، وكي�س �ض����غر به 79 
جراما للموؤثر العقلي “ال�ض����بو”، و42 قر�ضا 
للموؤثر العقلي الديازيبام، وقر�ضني للموؤثر 
العقلي الألربازولم، وميزان ح�ض����ا�س وورق 

لف “كاغد”، وقد مت اأخذ عينة من اإدراره.
وب�ض����وؤال املتهم حول التهمة امل�ض����ندة 
اإلي����ه اع����رف اأن����ه بالفع����ل متع����اط للمواد 
العقلي����ة املذك����ورة  واملوؤث����رات  املخ����درة 
جميع����ا، كم����ا اأق����ر ا�ض����تدلل ب�ض����بطه حال 
توجه����ه مل�ض����كنه الكائن مبنطق����ة اجلفر، 
والذي بتفتي�ض����ه مت العثور على قطع ملادة 
احل�ضي�س املخدرة وكي�س يحتوي على املوؤثر 
العقلي امليتامفيتامني “ال�ض����بو” واأقرا�س 
الديازيب����ام، وق����رر اأن ه����ذه امل�ض����بوطات 

تخ�ضه اإل اأن امل�ضكن ل يخ�ضه.

ال�ض����موم  خمت����رب  تقري����ر  م����ن  وثب����ت 
والعقاقر ب����اإدارة الأدلة املادية، اأن القطع 
امل�ضبوطة حتتوي على مادة احل�ضي�س، واأن 
الكي�س للموؤثر العقلي امليتامفيتامني، واأن 
ال� 42 قر�ضا للموؤثر العقلي الديازيبام، واأن 

القر�ضني للموؤثر العقلي الألربازولم.
كم����ا ثبت من تقرير اإدارة الأدلة املادية 
احت����واء عين����ة اإدرار املتهم عل����ى املوؤثرات 
العقلي����ة املذك����ورة جميعها، ف�ض����ل عن اأنه 
ثب����ت بك�ض����ف ال�ض����تعلم اجلنائ����ي اخلا�س 
به اأنه �ض����بق احلك����م عليه بال�ض����جن ملدة 5 

�ضنوات يف واقعة اجتار مبوؤثر عقلي.
وكان����ت النياب����ة العامة اأحالت ال�ض����اب 
للمحاكمة على اعتبار اأن����ه بتاريخ 14 اأبريل 
2017، اأول: حاز وباع بق�ض����د الإجتار خمدر 
احل�ضي�س يف غر الأحوال امل�رسح بها قانونا.
ثانيا: حال كونه عائدا حاز واأحرز خمدري 
احل�ض����ي�س والرتامادول، واملوؤثرات العقلية 
والألربازولم  والديازيب����ام  امليتامفيتامني 

يف غر الأحوال امل�رسح بها قانونا.

• علي ال�ضويخ	

3 �ضنوات لوا�ضع 
علبة متر حماكية 

لأ�ضكال املتفجرات

الخميس 21 يونيو 2018 
7 شوال 1439

العدد 3537

الك����ربى  املحكم����ة  �ض����جنت 
 3 مل����دة  �ض����ابا  الرابع����ة  اجلنائي����ة 
�ض����نوات واأمرت مب�ض����ادرة اجل�ضم 
الوهمي امل�ض����بوط؛ وذل����ك لإدانته 
و�ض����قيقه احلدث -نظرت ق�ض����يته 
الأح����داث- بت�ض����نيع قنبلة  حمكمة 
مت����ر  علب����ة  م����ن  مكون����ة  وهمي����ة، 
باأ�ض����لك  مو�ض����ولة  بل�ض����تيكية 
كهربائية وجهاز ت�ض����غيل �ضوتيات 
م����ن  مب�ض����اعدة   ،”MP3“ رقمي����ة 
�ض����قيقه احل����دث، والتي و�ض����عوها 

على ال�ضاعر العام مبنطقة جدعلي.
الواقعة  اأن  واأف����ادت املحكم����ة 
تتمث����ل يف اأن املته����م ومب�ض����اركة 
م����ن �ض����قيقه املتهم احل����دث قاما 
ب�ض����ناعة ج�ض����م وهمي، وه����و عبارة 
عن علبة بل�ض����تيكية خا�ضة بالتمر 
وو�ض����عا عليه����ا اأ�ض����لك كهربائية 
وجه����از ت�ض����غيل �ض����وتيات رقمية 
“MP3” ر�ضا�ض����ي اللون، ثم قاما 

بلفها ب�رسيط ل�ضق.
واأ�ض����افت اأن املته����م ال�ض����اب 
توج����ه بتاريخ 22 ماي����و 2016 اإلى 
�ض����ارع رق����م 77 يف منطق����ة جدعلي 

وو�ضع الهيكل الوهمي عليه.
وعند نحو ال�ض����اعة 4:30 �ضباح 
ي����وم الواقع����ة ورد ب����لغ م����ن غرفة 
العملي����ات الرئي�ض����ة اإل����ى مديري����ة 
�رسطة العا�ض����مة، مفاده وجود ج�ضم 
غريب على �ض����ارع رقم 77 مبنطقة 
جدعل����ي، وبالتحرك اإلى موقع البلغ 
�ضوهد اجل�ضم الغريب، والذي تبني 
اأن����ه عب����ارة ع����ن قطعة بل�ض����تيكية 
ملفوفة ب�رسيط ل�ضق اأحمر واأبي�س 
كهربائي����ة  اأ�ض����لك  عليه����ا  الل����ون 
وم�ض����باح �ض����غر ي�ض����يء بالل����ون 
الأحمر مو�ض����وع يف منت�ضف ال�ضارع 

فوق الر�ضيف.
ونظ����را لذلك مت قط����ع الطريق 
والتعام����ل م����ع اجل�ض����م م����ن جان����ب 
وحدة التدخل ال�رسيع، والذي ات�ضح 
اأنه لي�س �ض����وى ج�ض����م وهمي حماٍك 

لأ�ضكال املتفجرات.
وثبت من تقري����ر خمترب البحث 
اجلنائ����ي اأن املته����م احل����دث ه����و 
م�ض����در اخلليا الب�رسية امل�ضتخل�ضة 
من �رسيط ل�ضق اأحمر اللون واثنني 

من الأ�ضلك الكهربائية.
وباإجراء التحريات مت التو�ض����ل 
كذل����ك اإلى هوي����ة املته����م، والذي 
تبني اأنه يق�ض����ي عقوبة على واقعة 

مماثلة هو و�ضقيقه.
اأن����ه  املحكم����ة  حك����م  يف  وج����اء 
مبعرف����ة  املته����م  م����ع  بالتحقي����ق 
اع����رتف املذك����ور  العام����ة  النياب����ة 
بارتكاب����ه للواقع����ة، وذلك بق�ض����د 
اإيهام ال�رسطة اأن اجل�ضم الوهمي هو 

قنبلة حقيقية.
الواقعة  وقرر املتهم تفا�ضيل 
م����ن اأن����ه يف غ�ض����ون الع����ام 2016 
واأثناء ما كان متواجدا مب�ض����كنه هو 
و�ضقيقه احلدث قاما بت�ضنيع ج�ضم 
وهمي عب����ارة عن علبة بل�ض����تيكية 
اأ�ض����لك  عليه����ا  بالتم����ر،  خا�ض����ة 
كهربائية وجهاز “MP3”، ولفوها 
ب�رسيط ل�ض����ق ثم ق����ام باخلروج به 
من املنزل وو�ض����عه �ضارع رقم 77 
مبنطق����ه جدعل����ي بالقرب م����ن اأحد 

الدوارات.
ولف����ت اإلى اأن ق�ض����ده من ذلك 
اإيه����ام ال�رسط����ة باأنه قنبل����ة حقيقة، 
كم����ا اأن����ه بعر�����س اجل�ض����م الوهمي 
عليه اأقر باأنه ذات اجل�ضم الذي قام 

بت�ضنيعه.
وثبت للمحكمة يقينا اأن املتهم 
بتاريخ 22 مايو 2016، و�ضع واآخر 
ح����دث واآخ����رون جمهول����ون منوذجا 
يف  املتفج����رات  لأ�ض����كال  حماكي����ا 
واملب����ني و�ض����فه  الع����ام  الطري����ق 
ب����الأوراق وذل����ك تنفي����ذا لغر�����س 

اإرهابي.

اعداد - عبا�ض اإبراهيم

اأحكام بال�شجن ت�شل اإلى 5 �شنوات لـ 6 مدانني بتفجري “�شلندر”
فيما حب�ضت اأحدهم �ضهرا حليازته ملكمة حديدية

ق�ضت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 
مبعاقب����ة 6 متهمني، دانته����م بتعمد تفجر 
اأ�ض����طوانة غاز منزلية “�ض����لندر” بجوار دوار 
الفخ����ار مبنطقة ع����ايل بعد اإح����راق عدد من 
الإطارات حولها، وذلك ب�ضجن 4 منهم ملدة 
5 �ضنوات، وب�ض����جن خام�س ملدة 5 �ضنوات 
و�ض����هر وتغرمي����ه مبل����غ 50 دين����ارا، فيم����ا 
حب�ضت الأخر ملدة �ضنة واحدة؛ نظرا ل�ضغر 

�ضنه، كما اأمرت مب�ضادرة امل�ضبوطات.
وقال����ت املحكمة يف حيثي����ات حكمها اإن 
املتهم ال�ض����اد�س واإن كان قد بلغ اخلام�ضة 
ع�رسة اإل اأنه مل يتجاوز الثامنة ع�رسة من عمره 
بتاريخ ارتكاب الواقع����ة، الأمر الذي يتعني 
مع����ه اإعم����ال الع����ذر املخفف املب����ني بن�س 

املادتني 70 و71 من قانون العقوبات.
وجاء يف حك����م املحكمة اأنه ثبت اإليها اأن 
املتهمني وعن طريق املقابلت ال�ضخ�ضية 
ومواقع التوا�ض����ل الجتماع����ي، اتفقوا على 

القيام بحرق اإطارات وتفجر اأ�ضطوانة غاز.
وبتاري����خ 13 اأغ�ض����ط�س 2017 تقابل����وا 
وكان بحوزته����م عب����وة بنزي����ن وع����ددا م����ن 
الإط����ارات و “�ض����لندر” غاز، وقاموا بو�ض����ع 
الإطارات واأ�ضطوانة الغاز على �ضارع ال�ضيخ 
زاي����د بالق����رب م����ن دوار الفخ����ار مبنطق����ة 
ع����ايل، وقام����وا باإ�ض����عال الن����ران بهم، مما 
نت����ج عن����ه انفج����ار اأ�ض����طوانة الغ����از، ولذوا 
بالفرار هاربني من املوقع. واأ�ضارت اإلى اأن 
التحريات التي اأجراه����ا اأفراد ال�رسطة اأكدت 

ا�ضرتاك املتهمني يف الواقعة.
وبالتحقيق م����ع املتهم الأول اعرتف اأنه 
يف غ�ض����ون �ضهر اأغ�ض����ط�س من العام 2017 
علم ع����رب مواق����ع التوا�ض����ل الجتماعي عن 
القي����ام بعملي����ة حرق اإط����ارات على �ض����ارع 
ال�ض����يخ زايد فق����رر امل�ض����اركة، وطلب منه 
املته����م اخلام�س امل�ض����اركة، ومت تو�ض����يله 
هاتفيا ب����كل من املتهمني من الثاين وحتى 

اخلام�����س للمراقب����ة، وبع����د تنفي����ذ الواقعة 
�ضاهد ت�ضاعد الأدخنة.

واعرتف املتهم الثالث اأن املتهم الأول 
طلب منه توفر عدد من الإطارات لإ�ض����عال 
حري����ق بها وتفجر “�ض����لندر” غ����از، فتوجه 
ب�ض����يارة �ض����قيقه وبرفقت����ه املته����م الأول 
اإلى منطقة �ض����وق واقف وعرثوا على بع�س 
الإطارات ثم قاموا بجل����ب عدد من زجاجات 

“املولوتوف” وعبوة بنزين.
وتاب����ع، اأن����ه يف ي����وم الواقعة ا�ض����طحب 
وكان  ال�ض����اد�س  واملته����م  الأول  املته����م 
بحوزتهم “ال�ض����لندر”، واأو�ضلهم اإلى مكان 
قري����ب من ن����ادي ع����ايل، وظ����ل بانتظارهم 
حت����ى اإمتام املهم����ة، واأنه مت ربط����ه هاتفيا 
باملتهم����ني من الأول وحتى اخلام�س للقيام 

بعملية املراقبة.
مب�ض����مون  الراب����ع  املته����م  ق����رر  كم����ا 
اعرتاف����ات املتهم����ني، واع����رتف ان����ه يحوز 

امللكمة احلديدية التي عرث عليها مب�ض����كنه 
مع عدد من الهواتف النقالة و�رسائح هواتف 
نقالة وقناع اأ�ض����ود وعدد اثنني من اإ�ض����اءة 
الليزر )اأ�ض����ود واأحمر( وقفاز اأ�ض����ود ومبالغ 

مالية.
هذا وثبت للمحكم����ة اأن املدانني جميعا 
بتاريخ 13 اأغ�ضط�س 2017، اأول: املتهمون 

جميعا:
1. اأحدث����وا واآخ����رون جمهول����ون تفجرا 

بق�ضد ترويع الآمنني.
2. اأ�ض����علوا عم����دا واآخ����رون جمهول����ون 
ب����الأوراق  املبين����ة  املنق����ولت  يف  حريق����ا 
تنفيذا لغر�س اإرهابي، وكان من �ضاأن ذلك 

تعري�س حياة النا�س واأموالهم للخطر.
ثاني����ا: املتهم الرابع: ح����از واأحرز ملكمة 
حديدية من دون اأن يكون حلملها م�ضوغ من 
ال�رسورة ال�ضخ�ضية اأو احلرفة اأو العمل ومن 

غر ت�رسيح من وزير الداخلية.



النفط ي�صعد النخفا�ض 
املخزونات االأمريكية

�ص���نغافورة -رويرتز: ارتفعت اأ�صعار النفط 
يوم االأربعاء مدعومة بانخفا�ض يف خمزونات اخلام 
التجارية بالواليات املتحدة وفقد �صعة تخزين يف 
ليبيا املنتجة للنفط. وانخف�صت خمزونات اخلام 
االأمريكية ثالثة ماليني برميل اإلى 430.6 مليون 
برميل على مدى االأ�ص���بوع املنتهي يف 15 يونيو. 
ويف ال�ص���اعة 0653 بتوقي���ت جرينت����ض كان���ت 
العق���ود االآجلة خلام برنت مرتفعة 40 �ص���نتا مبا 
يعادل 0.5 % اإلى 75.48 دوالر للربميل مقارنة 

مع اأحدث اإغالق لها الثالثاء.

“البور�صة” تنظم “اأ�صا�صيات االدخار واال�صتثمار”
املنامة - بور�صة البحرين: تنظم بور�صة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدرا�صات 
امل�رصفية واملالية “BIBF” الور�صة التدريبية ال�صابعة حول مبادئ االدخار واال�صتثمار، يوم 
ال�ص���بت 30 يونيو 2018 مبقر البور�صة يف مرفاأ البحرين املايل، وذلك يف اإطار اجلهود التي 

تبذلها البور�صة من اأجل ن�رص الوعي اال�صتثماري بني املواطنني واملقيمني يف البحرين.
وت�صتعر�ض الور�صة التدريبية، التي يتم تنظيمها جماًنا ب�صكل �صهري، موا�صيع متنوعة 
ح���ول اأهمي���ة االدخار واخلي���ارات املتاحة لال�ص���تثمار يف اململك���ة. كما تتط���رق اإلى مفاهيم 
املخاطرة والعائد باالإ�صافة اإلى كيفية اإن�صاء حمفظة ا�صتثمارية، خمتتمة بالتعريف ببور�صة 

البحرين والقطاعات املختلفة لتداول االأ�صهم فيها. 
وميكن للمواطنني واملقيمني الراغبني يف الت�ص���جيل للور�ص���ة القادمة ملء اال�ص���تمارة 
bahrainbourse. اخلا�صة بالور�ص���ة عرب املوقع االإلكرتوين اخلا�ض باأكادميية اال�صتثمار

bibf.com علًما باأن اآخر موعد للت�صجيل �صيكون االأربعاء 27 يونيو 2018.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
مناولة �أكرث من 125 �ألف حاوية عرب ميناء خليفة بن �سلمان

منو �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�رشة بالبحرين مبعدل 114 %

مع اقرتاب االكتتاب العام يف ال�رصكة امل�صغلة “بي ام تريمينالز”

ت�صنيف “جمل�ض التنمية” موؤ�ص�صة عاملية لرتويج االأعمال

اأظهرت بيانات حديثة اأنه مت مناولة اأكرث من 
125 األف حاوية عرب ميناء خليفة بن �صلمان الذي 
يعد امليناء الرئي�صي واحليوي للمملكة، الذي يعد 

موؤ�رصًا على زخم التجارة.
وبين���ت االأرق���ام للف���رتة املمتدة م���ن يناير 
وحت���ى اأبري���ل 2018، اأن ع���دد احلاويات التي مت 
مناولته���ا بلغ���ت 125،362 األ���ف حاوي���ة برتاجع 
يق���در بنح���و 13 % مقارن���ة مع نف����ض الفرتة من 
العام املا�صي والذي كان فيه حجم احلاويات نحو 

143،941 حاوية.
و�ص���يطرت احلاوي���ات مقا�ض 40 ق���دم على 
معظم حركة ال�ص���حن عرب ميناء خليفة بن �صلمان، 

تلتها حاويات مقا�ض 20 قدًما.
وت�صري البيانات اإلى اأن اإجمايل عدد احلاويات 

اململ���وءة بالب�ص���ائع الت���ي ج���رى مناولتها خالل 
االأربعة اأ�صهر االأولى من العام اجلاري، بلغ نحو 90 
األف حاوية، يف حني بلغ���ت احلاويات الفارغة نحو 

35 األف حاوية.
اأما فيما يتعلق بالب�ص���ائع العامة، فاأ�ص���ارت 
االأرقام اإلى اأن حركة خمتلف الب�ص���ائع العامة عرب 

امليناء بلغت اأكرث من 666 األف طن.
وتاأتي هذه البيانات يف الوقت الذي ت�ص���تعد 
فيه �رصكة “بي ام تريمينالز البحرين” وهي ال�رصكة 
امل�صغلة مليناء خليفة بن �صلمان اإلى طرح جزء من 
اأ�صهمها يف اكتتاب عام خالل اأكتوبر املقبل وذلك 

بن�صبة 20 % من اإجمايل اأ�صهم ال�رصكة.
ي�ص���ار اإل���ى اأن مين���اء خليفة بن �ص���لمان، بداأ 
الت�صغيل يف اأبريل 2009، ويقع على م�صاحة 110 
هكتارات من االأرا�ص���ي امل�صت�ص���لحة ويت�ص���من 
ر�ص���يًفا طوله 1800 مرت ي�صمل حمطة للحاويات 

على م�ص���احة 900 مرت مربع تخدمها اأربع رافعات 
تتمكن من مناولة �صفن احلاويات بعر�ض61 مرًتا، 
باالإ�ص���افة اإل���ى مرافق ملناولة وتخزين الب�ص���ائع 

العامة و�صفن الدحرجة و�صفن الركاب.
وقد مت ا�صتثمار 136 مليون دينار يف ت�صييد 
ميناء خليفة بن �ص���لمان، منها ا�ص���تثمار قدره 62 

مليون دينار من قبل �رصكة “اأي بي اإم تريمينالز”، 
اإذ ت�صغل االأخرية امليناء وفق عقد امتياز مدته 25 

عاًما.
و�ص���هد ميناء خليفة بن �صلمان منوًّا يف اأعداد 
احلاوي���ات مبعدل منو �ص���نوي مركب قدره 10 % 
بني عامي 2009 و2017. كما �ص���جل امليناء منوًّا 
بن�ص���بة 7 % يف اأعداد احلاويات يف عام 2017، مع 
زيادة اإ�ص���افية بن�ص���بة 21 % يف الب�صائع العامة، 
وتوقعات م�ص���تقبلية اإيجابية لعام 2018. ويعزى 
اجلزء االأكرب م���ن هذا النمو اإلى التب���ادل التجاري 
ومناول���ة خط���ني مالحي���ني م���ن خدم���ات املالحة 
 The Ocean Alliance MEA3 &( البحري���ة
MSC Cheetah Service(، بح�ص���ب ما اأفادت 
ب���ه �رصك���ة “ب���ي ام تريمينالز البحري���ن” يف موؤمتر 

�صحايف يف فرباير املا�صي.

املنام���ة - جمل����ض التنمي���ة: من���ت تدفق���ات 
اال�ص���تثمارات االأجنبي���ة املبا�رصة اإل���ى البحرين يف 
2017 مبع���دل 114 % لت�ص���ل قيمتها اإلى 519 
ملي���ون دوالر، وذل���ك وفًق���ا لتقري���ر اال�ص���تثمار 
العاملي الذي اأ�صدره موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة 
والتنمية “االأونكتاد”، وهو ما ي�ص���كل معدل النمو 
االأ����رصع يف منطق���ة دول جمل�ض التع���اون اخلليجي، 
حي���ث ياأتي ه���ذا النمو رغ���م االنكما����ض يف معدل 
التدفقات العاملي لال�ص���تثمارات املبا�رصة بن�ص���بة 
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وبح�ص���ب “االأونكتاد”، �ص���اهمت جمموعة من 
العوام���ل يف دعم ه���ذا النم���و من خالل م���ا اأجنزته 
البحري���ن من اإ�ص���الحات اقت�ص���ادية يف ال�ص���نوات 
االأخرية ومن بينها تعديل قانون ال�رصكات التجارية 
وال�ص���ماح للملكية االأجنبية لن�ص���بة ت�صل اإلى 100 
% يف ع���دد م���ن القطاع���ات االإ�ص���افية، وه���و ما 
يع���د مثاالً ملا تت�ص���م به بيئ���ة االأعم���ال البحرينية 
م���ن انفت���اح يدع���م من���و اال�ص���تثمارات املبا�رصة، 
حيث توا�ص���ل ذلك يف 2018 م���ع حتقيق عدد من 

التطورات يف الن�صف االأول من العام.
وكان جمل����ض التنمي���ة االقت�ص���ادية قد اأعلن 

ع���ن حتقيق���ه جناًحا غ���ري م�ص���بوق يف ا�ص���تقطاب 
اال�صتثمارات يف العام 2017، حيث جنح يف ت�صجيع 
ا�ص���تثمارات 71 �رصكة من خارج وداخل البحرين ما 
قيمته 276 مليون دينار )733 مليون دوالر(، مما 
�صي�ص���اعد يف زيادة خلق املزيد م���ن فر�ض العمل 
وخلق 2831 وظيفة خالل الثالث �ص���نوات املقبلة 
يف ال�ص���وق املحلي���ة. وياأتي ذلك �ص���من اإطار عمل 
املجل����ض يف ا�ص���تقطاب وت�ص���جيع اال�ص���تثمارات 
للم�ص���اهمة يف تنمي���ة االقت�ص���اد وامل�ص���اهمة يف 
خلق فر�ض العم���ل للبحرينيني وفًقا ملبادئ روؤية 

البحرين االقت�صادية 2030.
وق���ال الرئي����ض التنفي���ذي ملجل����ض التنمية 
االقت�صادية، خالد الرميحي “ت�صاهم اال�صتثمارات 
االأجنبي���ة يف خل���ق الوظائ���ف وتنوي���ع االقت�ص���اد 
وتعزي���ز النمو، لذا فاإننا م�رصورون باأن ن�ص���هد هذه 
الزيادة امللفتة يف معدل اال�صتثمارات اإلى البحرين 
واملنطق���ة على الرغم من التحديات العاملية، وهو 
ما يوؤكد على تزايد اهتمام امل�ص���تثمرين بالفر�ض 

املتاحة يف منطقة اخلليج”.
واأ�ص���اف “لق���د قمن���ا بتنفي���ذ جمموع���ة م���ن 
املبادرات املهمة يف الن�ص���ف االأول من هذا العام 

لال�ص���تفادة من ه���ذا النجاح ونحن ب�ص���دد االإعالن 
ع���ن عدد من االإج���راءات يف االأ�ص���هر املقبلة والتي 
�صت�ص���اعد امل�ص���تثمرين عل���ى اال�ص���تفادة من ما 
حتظى به منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي من 

فر�ض”.
وقامت جملة “�ص���ايت �صيليك�ص���ن” ال�صادرة 
ع���ن موؤ�ص�ص���ة كونواي بت�ص���نيف جمل����ض التنمية 
االقت�صادية �ص���من موؤ�ص�صات عاملية بارزة معنية 

بالرتويج لال�ص���تثمار يف 2018، حيث جاء ت�صنيف 
املجل����ض يف القائم���ة �ص���من اأربع جه���ات اإقليمية 

اأخرى.
“�ص���ايت  اإ�ص���ادة جمل���ة  وتراف���ق ذل���ك م���ع 
�صيليك�ص���ن” باالإ�ص���الحات التي اأجنزتها البحرين 
ونال���ت اهتمام���ا عاملي���اً، حي���ث اعت���ربت املجلة 
البحرين اأف�ص���ل وجه���ة عاملية لال�ص���تثمار للفرد 

الواحد للعام الثالث على التوايل.
ويعترب منو البيئة الداعمة للتكنولوجيا املالية 
يف البحري���ن م���ن بني اأب���رز التط���ورات يف 2018، 
اإذ متث���ل ذل���ك يف اإط���الق مب���ادرة خلي���ج البحرين 
للتكنولوجيا املالية وه���و اأكرب مركز للتكنولوجيا 
املالية يف منطقة ال�رصق االأو�ص���ط و�صمال اأفريقيا، 
اإلى جانب اإطالق مبادرة �صندوق ال�صناديق بقيمة 
100 مليون دوالر للم�صاعدة يف متويل امل�رصوعات 
النا�ص���ئة يف منطقة ال�رصق االأو�ص���ط وزي���ادة اأعداد 
ال�رصكات التي ت�صتفيد من مبادرة “البيئة الرقابية 
التجريبي���ة” يف م����رصف البحرين املرك���زي بهدف 

تطوير منتجات وخدمات جديدة.
كما وجرى ت�صليط ال�صوء على هذه التطورات 
عرب التقري���ر العاملي حول البيئ���ة الداعمة لريادة 

االأعم���ال ال�ص���ادر ع���ن ال�ص���بكة العاملي���ة لريادة 
االأعم���ال وموؤ�ص�ص���ة جين���وم، حي���ث مت ت�ص���نيف 
البحرين �ص���من فئة “البيئات الداعمة التي ينبغي 
مراقبته���ا” وذلك يف جم���ايل التكنولوجي���ا املالية 
و�ص���ناعة االألعاب، حيث اعت���ربت البحرين الدولة 
العربية الوحيدة التي مت ت�صنيفها يف هذه الفئة.

 وق���د اأت���اح موؤمت���ر بواب���ة اخلليج ال���ذي عقد 
ال�ص���هر املا�ص���ي طريًق���ا مبا����رًصا للو�ص���ول اإل���ى 
ال�ص���وق اخلليجية من خالل ا�ص���تعرا�ض امل�ص���اريع 
اال�ص���تثمارية القائمة بن�ص���بة 18 ملي���ار دوالر مع 
اإ�ص���افة امل�صاريع �ص���من مرحلة التخطيط لت�صبح 

اإجمايل قيمة حزمة امل�رصوعات 26 مليار دوالر.
وت�صمن املوؤمتر االإعالن عن �صندوق البحرين 
للطاقة بقيمة مليار دوالر وهو ال�صندوق االأول من 
نوع���ه يف منطقة دول جمل����ض التعاون اخلليجية يف 
تزويد امل�ص���تثمرين باإمكانية الو�صول اإلى اأ�صول 
الطاق���ة املحلي���ة، باالإ�ص���افة اإلى تد�ص���ني منتجع 
ال�ص���احل ذي اخلم����ض جن���وم التابع ل�رصك���ة منتجع 
ال�ص���احل وذلك �صمن ما ي�صهده قطاع ال�صياحة يف 

اململكة من تطوير.

“�لبور�سة”: تد�ول 2.4 مليون �سهم بـ 449.5 �ألف دينار
18 موؤ�س�سة تطلب تغيري ن�ساطها طوعا

788.6 األف دينار اإجمايل روؤو�ض اأموالها... “امل�صتثمرين”:

تقدم����ت 18 �رصك����ة تعم����ل يف اأن�ص����طة 
البحري����ن  مرك����ز  اإل����ى  بطلب����ات  متنوع����ة 
ال�ص����ناعة  ل����وزارة  التاب����ع  للم�ص����تثمرين 
والتجارة لتغيري �صكلها القانوين، وحتويل 
ن�ص����اطها، اأو تغي����ري اأن�ص����طة ف����روع تابعة 
لها اإلى موؤ�ص�ص����ات قائمة بذاتها، باإجمايل 
روؤو�����ض اأم����وال ت�ص����ل اإل����ى 788.55 األف 

دينار.
وتوزع����ت املوؤ�ص�ص����ات الت����ي طلب����ت 
حتوي����ل ن�ص����اطها كالت����ايل: 4 موؤ�ص�ص����ات 
م�صنفة �رصكة ال�صخ�ض الواحد طلبت تغيري 
ن�صاطها اإلى �رصكة ذات م�صوؤولية حمدودة 
مب����ا ن�ص����بته 22.2 % م����ن اإجم����ايل طلبات 
ال�رصكات، و3 موؤ�ص�صات م�صنفة �رصكة ذات 
م�ص����وؤولية حمدودة طلبت حتويل ن�صاطها 
لت�ص����بح �رصكة ال�ص����خ�ض الواحد مبا ن�صبته 
16.7 %، و3 موؤ�ص�صات م�صنفة “فردية” 
لت�ص����بح �رصكة ال�ص����خ�ض الواحد مبا ن�صبته 
16.7 %، كما طلبت موؤ�ص�ص����تان فرديتان 
حتويل ن�ص����اطهما اإلى �رصكة ذات م�صوؤولية 
حم����دودة مب����ا ن�ص����بته 11.1 %، وكذلك 6 
موؤ�ص�ص����ات متنوعة االأن�صطة طلبت حتويل 

ن�صاطها مبا ن�صبته 33.3 %.
ووفًق����ا الأحدث بيانات ر�ص����مية ن�رصت، 
ف����اإن اأب����رز �رصكتني م����ن حيث قيم����ة راأ�ض 
امل����ال هم����ا: �رصكة بوخ����وة لال�ص����تثمارات 
الدولية التي طلبت حتويل ن�صاطها ك�رصكة 
ال�ص����خ�ض الواحد اإلى �رصكة ذات م�صوؤولية 
حمدودة براأ�صمال 250 األف دينار، لت�صبح 

مملوكة لعادل بوخوة، وح�صن بوخوة.
وتعم����ل ال�رصكة الت����ي تاأ�ص�ص����ت يف 3 
�صبتمرب 2009 يف جمال االأن�صطة العقارية 
املوؤج����رة  اأو  اململوك����ة  املمتل����كات  يف 
واالأن�ص����طة العقارية على اأ�صا�ض ر�صوم اأو 
عقود “الدالل����ة يف العقارات”، با�ص����تثمار 

حملي.
اأم����ا ال�رصك����ة الثاني����ة فهي “ال�ص����احل 
العربي للتجارة واملق����اوالت” التي طلبت 
تغيري ن�ص����اطها من �رصكة م�صاهمة بحرينية 
عامة لت�صبح �رصكة ذات م�صوؤولية حمدودة 
وتعديل ا�صمها التجاري اإلى �رصكة ال�صاحل 
ذ.م.م  واملق����اوالت  للتج����ارة  العرب����ي 
وبراأ�صمال 250 األف دينار، وتكون مملوكة 
اللبناني����ة وفي�ص����ل  �ص����توماركت  ل�رصك����ة 

الب�صام.
وتاأ�ص�ص����ت “ال�ص����احل العربي للتجارة 

واملق����اوالت” يف 30 يونيو 2003، وتعمل 
يف اأن�ص����طة ال�رصكات القاب�ص����ة، براأ�ص����مال 
م�رصح به مليوين دينار، وراأ�ص����مال �ص����ادر 
250 األف دينار، با�صتثمار خليجي 112.5 
األ����ف دين����ار ما ن�ص����بته 45 % م����ن اإجمايل 
احل�ص�ض، وتعود هذه احل�صة اإلى م�صتثمر 
�صعودي “في�صل الب�صام”، و55 % ل�رصكة 
�ص����توماركت اللبناني����ة با�ص����تثمار 137.5 

األف دينار.
و اأب����رز ال�����رصكات الت����ي طلب����ت تغيري 
ن�ص����اطها، بروؤو�����ض اأمواله����ا جدي����دة هي: 
التقني����ة”  للخدم����ات  كي����وب  “فول����ت 
و”الدي����رة  دين����ار،  األ����ف   100 براأ�ص����مال 
دين����ار،  األ����ف   50 براأ�ص����مال  لالأملني����وم” 
و”مطعم عتيق ال�صوف” براأ�صمال 31 األف 
دين����ار، وال�رصك����ة العامة خلدم����ات االمتياز 
الطبية براأ�ص����مال 20 األف دينار، و”امل�صار 
للحجوزات” براأ�ص����مال 20 األف دينار، و”اآر 
اإيه كيه انرتنا�صيونال التجارية” براأ�صمال 
20 األف دينار، و”املهنا لل�صفر وال�صياحة” 
براأ�صمال 20 األف دينار، و”�صالون �صكنجر 
للتجمي����ل” براأ�ص����مال 10 اآالف دين����ار، و” 
بن����ز اآن����د باول����ز” براأ�ص����مال 5 اآالف دينار، 

و”اأربيان كوجت” براأ�صمال 5 اآالف دينار.
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املنامة - بور�ص���ة البحري���ن: اأقفل موؤ�رص البحرين 
العام اأم�ض االأربعاء عند م�صتوى 1.301.13 بانخفا�ض 
وق���دره 6.21 نقط���ة مقارن���ة باإقفاله ي���وم اخلمي�ض، 
يف ح���ني اأقفل موؤ�رص البحرين االإ�ص���المي عند م�ص���توى 
985.90 بانخفا����ض وق���دره 14.99 نقط���ة مقارن���ة 
باإقفاله ال�ص���ابق. وتداول امل�ص���تثمرون يف البور�ص���ة 
2.35 مليون �ص���هم، بقيمة اإجمالي���ة قدرها 449.48 
األ���ف دين���ار، مت تنفيذها من خالل 75 �ص���فقة، حيث 
ركز امل�ص���تثمرون تعامالتهم على اأ�صهم قطاع البنوك 
التجارية والتي بلغت قيمة اأ�صهمه املتداولة 202.23 
األف دينار اأي ما ن�صبته 44.99 % من القيمة االإجمالية 
للت���داول وبكمية قدره���ا 992.44 مليون �ص���هم، مت 

تنفيذها من خالل 22 �صفقة.

وج���اءت املوؤ�ص�ص���ة العربية امل�رصفي���ة يف املركز 
االأول اإذ بلغ���ت قيمة اأ�ص���همها املتداولة 85.18 األف 
دين���ار اأي ما ن�ص���بته 18.95 % اإجمايل قيمة االأ�ص���هم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 683.43 األف �ص���هم، مت 

تنفيذها من خالل 13 �صفقة.
اأم���ا املركز الثاين ف���كان لبنك البحري���ن الوطني 
بقيم���ة قدرها 80.06 األف دينار اأي ما ن�ص���بته 17.81 
% من اإجمايل قيمة االأ�ص���هم املتداولة وبكمية قدرها 
132.94 األف �صهم، مت تنفيذها من خالل 6 �صفقات.
ثم جاء البنك االأهلي املتحد بقيمة قدرها 78.73 
األ���ف دينار اأي ما ن�ص���بته 17.52 % م���ن اإجمايل قيمة 
االأ�ص���هم املتداولة وبكمية قدرها 350 األف �صهم، مت 

تنفيذها من خالل 5 �صفقات.

• خالد الرميحي	

علي �لفرد�ن

�أمل �حلامد
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حمم��د املناعي... �ش��اب طم��وح حول هوايته و�ش��غفه 

بالريا�ش��ة التي ميار�ش��ها ب�ش��كل �ش��به يومي، حيث تاأخذ 

حي��ًزا كب��ًرا من حياته اإىل م�ش��روع يهدف لرفع امل�ش��توى 

والكفاءة الريا�شية لدى الأ�شخا�ص من خالل توفر جميع 

امل�شتلزمات الريا�شية حتت �شقف واحد. “البالد” التقت 

املناع��ي املدي��ر الع��ام ل�شركة م�شن��ع الع�ش��الت للمكمالت 

والإك�ش�شوارات الريا�شية، وفيما يلي ن�ص احلوار معه: 

- هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك، 
ومتى أطلقته؟

الع�ض���ات  م�ض���نع  �رشك���ة  اأمل���ك 
الريا�ض���ية  والأك�ض�ض���وارات  للمكم���ات 

التي قمت باإن�ضائها يف العام 2015.
كانت الريا�ض���ة تاأخذ حي���ًزا كبرًيا من 
حيات���ي وكانت هواية اأمار�ض���ها ب�ض���كل 
�ض���به يومي، وبالتايل اأ�ضبحت لدي خربة 
يف ه���ذا املجال. ونظًرا لزدهار الريا�ض���ة 
يف الآونة الأخرية وزي���ادة عدد املهتمني 
بال�ض���حة والريا�ض���ة وزيادة الطلب على 
فك���رة  اأت���ت  الريا�ض���ية،  امل�ض���تلزمات 
اإن�ض���اء م�رشوع م�ضنع الع�ضات للمكمات 
والإك�ض�ض���وارات الريا�ض���ية الذي يهدف 
الريا�ض���ية  والكف���اءة  امل�ض���توى  لرف���ع 
ل���دى الأ�ض���خا�ص من خال توف���ري جميع 
امل�ضتلزمات الريا�ضية حتت �ضقف واحد.

م���ن  بع���دد  قم���ت   2014 الع���ام  يف 
دولي���ة  ريا�ض���ية  ملعار����ص  الزي���ارات 
يف خمتل���ف البل���دان ح���ول الع���امل، حيث 
ا�ض���تفدت من خالها يف تو�ض���يع خربتي 
واملكم���ات  املن�ض���ط  له���ذا  ومعرفت���ي 

الغذائية الريا�ضية.
وبعد درا�ض���ات مطولة وم�ضتفي�ضة، 
ا�ض���تطعت بف�ض���ل اهلل اأن اأتعاق���د م���ع 
ع���دة �رشكات عاملي���ة التي توفر اأف�ض���ل 

ال�ض���وق  املنتج���ات املائم���ة ملتطلبات 
البحريني واخلليجي.

ا�ضتطعنا يف اأول �ضنة عمل من ك�ضب 
قاعدة زبائن عري�ضة وجماهري كثرية من 
خ���ال حمات اإعامية مكثفة وامل�ض���اركة 
يف عدة معار�ص ومنا�ض���بات حملية، ومن 
خ���ال دعم ع���دد كب���ري من الريا�ض���يني 
ومنتخب���ات  اأندي���ة  ودع���م  البحريني���ني 

ريا�ضية بحرينية يف خمتلف املجالت.

- هل استفدت من تجربة الجيل السابق 
في إدارة األعمال، وهل تتلقى النصيحة 

من أفراد العائلة؟

وال���دي هو مثلي الأعل���ى وقدوتي يف 
جمي���ع اأم���وري اإذ كان الداعم الأول يل يف 
جميع خطوات اإن�ضاء امل�رشوع. واأخي الذي 
ه���و �رشيكي يف امل����رشوع كان مرجعي وهو 
من ي�ض���اركني يف جميع خطواتي واأفادين 

بخربته يف كيفية اإدارة امل�رشوع.

- كيف تدير عملك الخاص، هل تتواجد 
باستمرار أم تضع الخطط والبرنامج 

للعاملين لديك، وما هو أسلوبك في 
اإلدارة، وكيف تطوره تماشيًا مع 

المتغيرات؟

اأول  يف  با�ض���تمرار  موج���ودا  كن���ت 

�ض���نتني م���ن عمر ال�رشك���ة، حي���ث اأتابع 
طبيعة العم���ل واأ�رشف عل���ى املوظفني 
ب�ض���كل مبا����رش، ويف نف����ص الوق���ت كنا 
دائًما ن�ض���ع اخلطط والربامج للعاملني. 
وبعد �ض���اعات العمل جنتمع اأنا و�رشيكي 
ون�ضع خطط م�ضتقبلية للتو�ضع وتطوير 

امل�رشوع.
وبعد �ضنتني من مزاولة العمل، زاد 
ع���دد املوظف���ني يف ال�رشكة واأ�ض���بحت 
طريقة العمل وا�ض���حة لدى املوظفني 
جم���رد  ال�رشك���ة  يف  تواج���دي  واأ�ض���بح 
ب�ض���ع �ض���اعات ملراجعة بع����ص الأمور 

الأ�ضا�ضية.

- هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك؟

دائًما ن�ض���عى لتطوير وتو�ضيع العمل 
وتغطي���ة جمي���ع متطلبات ال�ض���وق حمليًّا 
متا�ضًيا مع املتغريات ومواكبة كل ما هو 
جديد يف جمال الريا�ضة. ون�ضعى لإ�ضافة 
خدم���ات جدي���دة ون����رش اأكرب ع���دد ممكن 
من قن���وات البيع لت�ض���هيل عملية ال�رشاء 

للزبائن.
���ا، فهناك خطط م�ض���تقبلية  اأما دوليًّ
���ا الت���ي �ض���نبداأ به���ا يف  للتو�ض���ع خليجيًّ

امل�ضتقبل القريب باإذن اهلل.

المحرر االقتصادي

محمد المناعي... من هاٍو إلى مستثمر ناجح
استفاد من زياراته للمعارض الدولية في توسيع خبرته

ملياردير يف التكنولوجيا ميتلك “لو�س اجنلي�س تاميز”

كاليفورني���ا- اأف ب: اأ�ض���بح امللياردير 
النا�ض���ط يف جم���ال  �ضون-�ض���يونغ  باتري���ك 
التكنولوجيا احليوية، املالك اجلديد ل�ضحيفة 
“لو����ص اجنلي����ص تامي���ز” وق���د ع���ني ف���ورا 
ال�ض���حايف املخ�رشم نورمان بريل�ضتاين رئي�ضا 

للتحرير.
وا�ض���رى باتريك �ضون-�ضيونغ املولود 
�ض���ينية،  اأ�ض���ول  ول���ه  افريقي���ا  جن���وب  يف 
�ض���حفا اأخرى منها “�ض���ان دييغ���و يونيون-
تريبي���ون” وه���ي �ض���حيفة عريق���ة اأخ���رى يف 
جنوب كاليفورنيا ينبغي اأن تتكيف مع الع�رش 

الرقمي.
وق���ال اجل���راح ال�ض���ابق البال���غ 65 عام���ا 
يف ر�ض���الة اإلى الق���راء “عملنا حلماي���ة تاريخ 
ا�ض���تقال ال�ضحافة )يف لو�ص اجنلي�ص تاميز( 
وجعلها تنمو اليوم”. و�ضيدفع �ضون-�ضيونغ 
500 مليون دولر الى جمموعة “ترونك” التي 
كانت مالكة لل�ض���حيفة وياأخذ على عاتقه 90 
مليون دولر من الديون امل�ضتحقة ل�ضناديق 

تقاعد املوظفني.
وق���د ع���ني �ضون-�ض���وينغ ال���ذي انتقل 

لاإقام���ة يف لو����ص اجنلي����ص يف الثمانين���ات 
للدرا�ض���ة يف جامعة “يو �ض���ي ال ايه” قبل اأن 
ميار�ص الطب ومن ثم يدر�ضه يف امل�ضت�ضفى 
اجلامعي، نورمان بريل�ض���تاين )75 عاما( وهو 
�ضحايف �ض���ابق يف “وول �ض���ريت جورنال” و 

“تامي” و”بلومربغ نيوز” رئي�ضا للتحرير.
وقد كان بريل�ض���تاين م�ضت�ض���ارا للطبيب 
ل����رشاء  املفاو�ض���ات  ف���رة  ط���وال  ال���ري 
ال�ضحيفة وهو “يتمتع بخربة رائعة واإملام تام 
باإدارة فريق التحري���ر كما انه يتمتع باحلداثة 
وبالروؤية الثاقبة” على ما اأكد �ضون-�ضيونغ.

وهو ينوي نقل موظفي ال�ض���حيفة البالغ 
عدده���م نح���و 800 اإلى اإل���� “�ض���يغوندو” يف 
�ض���احية لو����ص اجنلي����ص ومغ���ادرة املبن���ى 
التاريخي لل�ض���حيفة امل�ض���يد على ط���راز “اآر 
ديك���و” يف ح���ي داونتاون لاأعم���ال حيث كان 

مقرها منذ العام 1935.
وي�ض���اهم اجلراح ال�ضابق الذي درت عليه 
ا�ض���تثمارات يف التكنولوجي���ا احليوية حوالى 
7،5 ملي���ارات دولر، يف نادي “ليكرز” لكرة 

ال�ضلة يف لو�ص اجنلي�ص.

“التجارة” تلزم اأ�صحاب ال�صجالت بالإف�صاح عن “امللكيات”

من�صة عمالت افرتا�صية مقرها دبي حت�صل على ترخي�س بحريني

اعتبارا من اليوم

امل�رشف املركزي ي�ضمح ل� “بلك�ص” دخول البيئة التجريبية

ك ال�ضجات  دعت وزارة ال�ض���ناعة والتجارة مااّ
التجارية ب�رشورة الإف�ض���اح عن معلومات ال�ض���خ�ص 
الطبيعي، امل�ضتفيد النهائي من ال�ضجل ابتداء من 

اليوم اخلمي�ص.
وقالت الوزارة يف اإعان على موقع “�ض���جات” 
التابع ملركز البحرين للم�ضتثمرين “عزيزي �ضاحب 
ال�ضجل/ امل�ض���تثمر... نفيدكم علًما باأنه من تاريخ 
21 يوني���و 2018 �ض���يتعني على جميع ال�ض���جات 
التجارية الإف�ضاح عن معلومات ال�ضخ�ص الطبيعي، 

امل�ضتفيد النهائي”.
وعرفت الوزارة ال�ضخ�ص الطبيعي، امل�ضتفيد 
النهائي، باأنه ال�ض���خ�ص الذي ميلك ب�ض���كل نهائي 
اأو يتحك���م ب�ض���كل نهائي يف ال�ض���جل التج���اري، اأو 

ال�ضخ�ص الذي تتم اإجراء املعامات نيابة عنه.
وي�ضمل ذلك الأ�ض���خا�ص الذين لديهم القدرة 
على التحكم اأو ال�ض���يطرة يف ال�ضجات التجارية عرب 

و�ضائل اأخرى خمتلفة عن امللكية القانونية لل�ضجل.
و�رشح���ت الوزارة يف الإعان م���ا تعني بالهياكل 
امل�ض���يطرة، وه���ي الرتيب���ات التي تنط���وي على 
العديد من م�ض���تويات امللكية يف الأ�ضهم امل�ضجلة 

با�ضم اأ�ضخا�ص قانونيني اآخرين. 

وح�ضب متطلبات ميثاق حوكمة ال�رشكات يجب 
اأن تقوم ال�رشكة بالإف�ض���اح عن اأ�ض���ماء امل�ضاهمني 
املالكني لن�ضبة 5 % اأو اأكر، مع بيان ا�ضم ال�ضخ�ص 

الطبيعي مالك الأ�ضهم امل�ضتفيد النهائي.
واأرفقت ال���وزارة يف الإعان الدليل الكامل عن 

ال�ض���فافية وامللكي���ة امل�ض���تحقة، وميث���اق حوكمة 
ال�رشكات.

ي�ضار اإلى اأن عدد ال�ضجات التجارية العاملة يف 
البحرين جتاوز 90 األف �ض���جل جتاري حتى الن�ضف 

الأول من 2017.

منح م�����رشف البحرين املرك����زي �رشكة 
“اأريبيان ت�ضني”، والتي تعترب اأول �رشكة 
عربي����ة تطل����ق من�ض����ة لت����داول العم����ات 
البيئ����ة  لدخ����ول  رخ�ض����ة  الفرا�ض����ية، 
التجريبي����ة م����ن خ����ال من�ض����ة “بلك�����ص” 
لتداول العمات الفرا�ضية لتكون بذلك 
اأول من�ض����ة من نوعها يف املنطقة حت�ضل 

على هذا الرخي�ص.
واأطلقت �رشكة اأريبيان ت�ضني يف �ضهر 
يناير املا�ضي من دبي من�ضة “باملك�ص” 
والعم����ات  الرقمي����ة  الأ�ض����ول  لت����داول 
الرقمية امل�ضفرة، والتي جاءت بهدف �ضد 
النق�ص ال����ذي يعانيه الوط����ن العربي من 
من�ض����ات عربية تداولية للعمات الرقمية 

امل�ضفرة.
وح�ضلت موؤخرا من�ضة “باملك�ص” على 
 )Sandbox Licence( ترخي�ص جتريبي
من م�����رشف البحري����ن املركزي م����ا يعترب 
مك�ض����با مهما للمن�ض����ة الأمر الذي �ضي�ضع 
تعاماتها وتداولتها �ضمن بيئة جتريبية 
حلماي����ة امل�ض����تخدمني حتى حت�ض����ل على 

العتماد والرخي�ص الر�ضمي.
وحتدث املوؤ�ض�����ص واملدير التنفيذي 
ل� “اأريبيان ت�ضني”، حممد ال�ضهلي، قائا 
“عندم����ا اأطلقنا باملك�ص اأخذنا يف العتبار 
ال�ض����ق القان����وين والتنظيم����ي لل�رشك����ة يف 
احلا�رش وامل�ض����تقبل، فريقنا و�ضع الكثري 
من الوقت واجلهد؛ ل�ضمان التوافقية مع 

القوانني الدولية”.
واأ�ض����اف “بعد اإعطاء �ضارة الرخي�ص 

التجريب����ي الذي �ض����يمتد حت����ى 15 يوليو 
املقبل “ن�ضعى لختيار فئة امل�ضتخدمني 
الذي����ن �ض����نجرب معه����م ت����داول العمات 
العملي����ة  وبنج����اح  امل�ض����فرة،  الرقمي����ة 
�ضنو�ض����ع من عملياتنا نحو امل�ض����تخدمني 

الآخرين”.
مت  الت����ي  “باملك�����ص”،  اأن  يذك����ر 
تد�ضينها ر�ضميا عرب الإنرنت بتاريخ 30 
اأكتوبر 2017، تعد اإحدى اأولى البور�ضات 
لتداول الأ�ض����ول الرقمية يتم اإطاقها يف 
منطقة ال�رشق الأو�ض����ط و�ض����مال اإفريقيا، 
امل�ض����تثمرين  متن����اول  يف  ت�ض����ع  وه����ي 
لع����ني واملبتدئني جتربة ا�ض����تخدام  املطاّ
تلقائي����ة م����ن خال م����ا توفره م����ن اأدوات 
ت����داول متط����ورة وخي����ارات متع����ددة من 
العم����ات الرقمية وتدابري اأمنية �ض����ارمة 

ور�ضوم تداول رمزية.  
ويف معر�ص تعليقه على اإطاق من�ضة 
واملدي����ر  املوؤ�ض�����ص  ق����ال  “باملك�����ص”، 
التنفي����ذي ل�رشك����ة “اأريبي����ان – ت�ض����ني”، 
حممد ال�ضهلي “ي�ضهد الطلب على تداول 
واإ�ض����دار الأ�ض����ول الرقمي����ة من����وا مطردا 
بالتزام����ن مع الإقبال الهائ����ل على تقييم 
العمات الرقمية مثل البيتكوين والتطور 

ال�رشيع لتقنية بلوك-ت�ضني”.
للم�ض����تخدمني  “باملك�����ص”  تتي����ح 
امل�ض����جلني الب����دء باإيداع ومن ث����م تداول 
العدي����د م����ن العم����ات الرقمي����ة مبا�����رشة 
م����ن خ����ال اأزواج العم����ات املختلفة مثل 
“دب����ي كوين” و”بيتكوين” و”اإيثرييوم” 
و”ريبيل”والعدي����د من العم����ات الرقمية 

امل�ضفرة الأخرى.

اأ   - ب��اري�����ص 
اأع����ل����ن  ب:  ف 
القت�ضاد  وزي���ر 
برونو  الفرن�ضي 
اأن  اأم�����ص  ل��وم��ري 
ال�����رشك��ات  معظم 
لن  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
ت����ت����م����ك����ن م���ن 

اإعادة فر�ص  اإيران، وذلك بعد  البقاء يف 
طهران  على  عقوبات  املتحدة  الوليات 

وفق ما اأعلنت وا�ضنطن يف مطلع مايو.
برنامج  خال  متحدثا  الوزير  وتابع 
هذه  اأن  يف”  ت��ي   - ام  اف  “بي  لقناة 
ل  لأن��ه  البقاء  من  تتمكن  “لن  ال�رشكات 
املنتجات  لقاء  ب��دل  تلقي  م��ن  لها  ب��د 
ولن  اإي��ران  اأو ت�ضنعها يف  ت�ضلمها  التي 
هيئة  لدينا  لي�ص  اإذ  ممكنا  ذل��ك  يكون 
وم�ضتقلة”.  �ضيادية  اأوروب���ي���ة  مالية 
موؤ�ض�ضات  بناء  هي  “اأولويتنا  واأ�ضاف 
ت�ضمح  �ضيادية  م�ضتقلة  اأوروبية  مالية 
ب��اإق��ام��ة ق���ن���وات مت��وي��ل ب���ني ���رشك��ات 
واإ�ضبانية،  واأملانية  واإيطالية  فرن�ضية 
واأي بلد اآخر يف العامل، لأنه يعود لنا نحن 
مع  و�ضيادة  بحرية  نختار  اأن  الأوروبيني 
من نريد مزاولة التجارة”. وجتعل هيمنة 
الدولر املطلقة على املبادلت التجارية 
�رشكة  على  للغاية  ال�ضعب  من  العاملية 
دول��ي��ة جت��اه��ل ال��ت��ه��دي��دات الأم��ريك��ي��ة 

بفر�ص عقوبات.
ان�ضحابها  مايو  وا�ضنطن  واأعلنت 
م��ن الت��ف��اق ال��ن��ووي الإي����راين وق��ررت 
طهران  على  العقوبات  ف��ر���ص  اإع����ادة 
اأي �رشكات تتعاطى معها، حمددة  وعلى 
يوما   180 اإلى   90 مهلة  ال�رشكات  لهذه 
عدة  واأعلنت  البلد.  هذا  من  لان�ضحاب 
ت�ضتعد  اأنها  الآن  منذ  فرن�ضية  �رشكات 
جمموعة  وبينها  اإي���ران،  من  لان�ضحاب 
و�ضيروين  بيجو  ل�ضيارات  اآ”  اإ�ص  “بي 
 446600 باعت  بعدما  واأوبل،  اإ�ص  ودي 
اآلية العام املا�ضي يف اإيران. كما اأبلغت 
�ضتن�ضحب  اأنها  النفطية  توتال  جمموعة 
لتطوير  ال�ضخم  ال��غ��ازي  م�رشوعها  م��ن 
11 من حقل فار�ص اجلنوبي يف  املرحلة 

اإيران.

غالبية ال�رشكات الفرن�ضية 
لن تبقى يف اإيران

• برونو لومري	

اأمل احلامد

املحرر القت�صادي من املنامة



قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

بانه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
تقدم اليها السيد / JUNAID ALAM املصفي القانوني لشركة آر أن 
جيه كونسلتنتس ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة 
تصفية  اعمال  انتهاء  اشهار  يطلب   99143 رقم  القيد  مبوجب 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا 
 21 الحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم  )9914( لسنة 2018
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

اصحاب  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة ديلمون للزجاج - تضامن املسجلة مبوجب القيد رقم 91938، طالبني حتويل الشكل القانوني 
للشركة املذكورة إلى فرع من فروع شركة مساهمة بحرينية مقفلة شركة املدينة للزجاج ش.م.ب 

مقفلة سجل جتاري رقم 31402 برأسمال وقدره 500٫000 خمسمائة ألف دينار، بني كل من:
آيات السيد عبداهلل محسن العلوي - امينة السيد عبداهلل محسن العلوي

بتول السيد عبداهلل محسن العلوي - فاطمة السيد عبداهلل محسن العلوي
ليلى السيد عبداهلل محسن العلوي - معصومة السيد عبداهلل محسن العلوي

قاسمة السيد عبداهلل محسن العلوي - السيد عبداهلل السيد عبداهلل محسن العلوي
السيد هاشم  السيد عبداهلل محسن العلوي - زهرة السيد عبداهلل محسن العلوي

زينب السيد عبداهلل محسن العلوي 

التاريخ: 14/06/2018  -  القيد: 91938
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة تضامن إلى فرع من فروع شركة مساهمة بحرينية مقفلة
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واأكد اأن ق���وات اجلي�ش متكنت من حترير 
جبال اخلر�صعي والروقي، فيما توا�صل التقدم 
نح���و حترير جب���ل الغ���رزة يف جبه���ة املالحيظ 

والتي تبعد كلم فقط عن �صوق املالحيظ.
املواجه���ات  اأن  اإل���ى  امل�ص���عبي  ولف���ت 
م�ص���تمرة حت���ى اللحظ���ة، واأن ق���وات اجلي�ش 
توا�ص���ل تقدمها باجت���اه اخلط ال���دويل الذي 
يرب���ط م���ران باملالحيظ وحر����ش، موؤك���داً اأن 
التقدم الذي اأحرزته قوات اجلي�ش �صي�ص���اهم 
عل���ى  اخلن���اق  ت�ص���ييق  يف  كب���ر  ب�ص���كل 

امليلي�صيات يف معقلها بجبال مران.
ويتقدم اجلي�ش اليمني بدعم من التحالف، 
يف معقل ميلي�صيات احلوثي، من خم�صة حماور 

وت�ص���ييق اخلن���اق عليه���ا ال�ص���تكمال حترير 
املحافظة، �ص���من عملية ع�صكرية اأطلق عليها 

“قطع راأ�ش االأفعى”.
اإل���ى ذل���ك، اأك���د املتحدث با�ص���م حتالف 
دعم ال�رشعية يف اليم���ن العقيد تركي املالكي 
اأن العمل م�ص���تمر مع احلكوم���ة اليمنية الإعادة 

اال�صتقرار اإلى احلديدة.
اأم����ش  العربي���ة،  م���ع  واأعل���ن يف مداخل���ة 
االأربع���اء، اأن تط���ورات كبرة �صتح�ص���ل على 

جبهة احلديدة بعد حترير مطارها بالكامل.
كما لفت اإل���ى اأن التحالف يعمل على كل 
املحاور لل�ص���غط على امليلي�ص���يات والقبول 

باحلل ال�صيا�صي.

واأ�ص���ار اإل���ى اأن���ه ال يوج���د خ�ص���ائر ب�رشية 
يف معرك���ة حترير مط���ار احلديدة، اإمنا ك�ص���ف 
اأن امليلي�ص���يات ت�ص���تخدم املدني���ن دروعاً 
ب�رشية مب���ا يخال���ف القوانن الدولي���ة. وقال: 
“اإن احلوثين مينعون خ���روج املواطنن من 
احلدي���دة وي�ص���تخدمونهم ك���دروع ب�رشية، كما 

ي�صتخدمون امل�صاجد واالأحياء ال�صكنية”.
واأك���د اأن التحالف قدم تطمينات للمجتمع 
الدويل باحلفاظ على حياة املدنين. واأ�صاف 
اأن ل���دى التحالف خططاً اإن�ص���انية وتنموية ملا 

بعد حترير احلديدة.
يذكر اأن العميد الركن عبد ال�صالم ال�صحي، 
قائد قوات التحالف يف ال�صاحل الغربي لليمن، 

كان اأعل���ن يف وقت �ص���ابق اأن القوات اليمنية 
وبدع���م م���ن حتال���ف دع���م ال�رشعية �ص���يطرت 

بالكامل على #مطار_احلديدة.
ويف �رشي���ط فيدي���و ن�رشت���ه وكال���ة االأنب���اء 
االإماراتي���ة عل���ى ح�ص���ابها على موق���ع تويرت، 
االأربع���اء، ق���ال العمي���د الرك���ن عب���د ال�ص���الم 
ال�ص���حي: “مت حترير مطار احلديدة مب�ص���اركة 
األوية العمالقة وباإ�ص���ناد من قوات التحالف”، 
م�صراً اإلى اأنه “مت تطهر املطار بالكامل من 

احلوثين وال�صيطرة عليه”.
كما اأ�صار اإلى اأن القوات اليمنية �صتوا�صل 
تقدمها وعملياتها ح�ص���ب املخطط املو�صوع 

حتى حترير مدينة احلديدة بالكامل.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(

خامنئي يعار�ش ان�صمام اإيران التفاقية مكافحة االإرهاب
دبي - العربية.نت:

 اأعلن املر�ص���د االأعلى للنظام االإيراين، علي خامنئي، معار�ص���ته لالن�ص���مام اإلى االتفاقية الدولية 
ملجموعة العمل املايل الدولية ملكافحة االإرهاب وغ�ص���يل االأموال )FATF( ( وطلب من نواب جمل�ش 
ال�ص���ورى االإيراين اإعداد م����رشوع قانون بديل لهذه االتفاقية. وكان الربملان االإيراين قد اأرجاأ االأ�ص���بوع 
املا�ص���ي، امل�ص���ادقة على الئحة ان�ص���مام اإيران اإلى جمموعة العمل املايل الدولي���ة ملكافحة االإرهاب 
وغ�ص���يل االأموال ملدة �صهرين، بينما �صوت باملوافقة على االن�صمام التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمي���ة املنظم���ة “بالرمو”. وق���ال خامنئي يف كلم���ة له بثت مبا�رشة ع���رب التلفزي���ون االإيراين، لدى 
ا�صتقباله النواب االأربعاء، اإن ايران لن توقع على هذه املعاهدات الدولية التي اأعدت ملنافع وم�صالح 

الدول الكربى، وي�صوت عليها الدول املتحالفة معها اأو اخلائفة منها”، على حد تعبره.
بينما ي�صغط اجلانب االأوروبي على احلكومة االإيرانية خالل حمادثاته باالن�صمام اإلى هذه االتفاقية 

التي تعد من ملحقات االتفاق النووي، الذي وقعته اإيران مع القوى العاملية ال�صت ومل تنفذها.
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
طوق����ت الق����وات االأمني����ة العراقية، 
اأم�����ش االأربعاء، املقر العام مليلي�ص����يات 
ح����زب اهلل يف الع����راق، عقب ا�ص����تباكات 
اندلع����ت ب����ن ق����وة م����ن امليلي�ص����يات 
رف�ص����ت االمتثال لنقط����ة تفتي�ش تابعة 
�ص����ارع  منطق����ة  يف  العراقي����ة  لل�رشط����ة 

فل�صطن �رشقي بغداد.
وذك����رت م�ص����ادر حملي����ة و�ص����هود 
عيان، اأن القوة التابعة مليلي�صيات حزب 
اهلل اأ�ص����ابت اثن����ن من عنا�����رش القوات 
االأمني����ة العراقي����ة، بج����روح عق����ب فت����ح 
عنا�رشه����ا النار باجت����اه نقط����ة التفتي�ش 
الر�ص����مية، وم����ن ث����م دخل����ت اإل����ى املقر 
لالحتم����اء هناك. وحتا�رش الق����وات االأمنية 
العراقية مقر امليلي�صيات منذ �صاعتن، 
مطالبة بت�ص����ليم املتورطن يف االعتداء، 

وتهدد باقتحام املقر لتنفيذ القانون.

االأمن العراقي يحا�رش 
مقرا ل� “حزب اهلل”

برلين - أ فغ ب: 

اأعلن����ت ال�ص����لطات االأملاني����ة، اأم�ش 
االأربع����اء، اأنها احبطت اعتداء ي�ص����تبه اأنه 
جهادي ب�”قنبل����ة بيولوجي����ة” وذلك اإثر 
توقيف مهاجر تون�صي، ما قد ي�صكل اأمرا 
غر م�ص����بوق يف املاني����ا البلد الذي يبقى 

مهددا باعتداءات جهادية.
وق����ال قائد �رشط����ة مكافحة اجلرمية 
االأملاني����ة هولغ����ر مون����خ الإذاع����ة اأر ب����ي 
ب����ي املحلي����ة “كانت هناك ا�ص����تعدادات 
ملمو�صة الرتكاب مثل هذا الفعل بقنبلة 
بيولوجي����ة من نوع ما، وهذا يف اأملانيا اأمر 
غر م�ص����بوق”. وبح�ص����ب نياب����ة مكافحة 
االرهاب فان امل�ص����تبه به الذي قدم على 
ان����ه �ص����يف اهلل.ح كان ح����اول مرتن بال 
جدوى التوجه اإلى �صوريا عرب تركيا خالل 
االأرجح لالن�ص����مام لتنظيم  “على   2017
داع�����ش” كما اأن����ه كان “على ات�ص����ال مع 
ا�صخا�ش من التيار االإ�صالمي املتطرف”.

وق����ال قائ����د ال�رشط����ة ان “عملي����ات 
التفتي�����ش اظه����رت ان امل�ص����تبه به اأنتج 
الري�ص����ن بالفعل” وهو �ص����م من اأ�ص����ل 
نباتي يعترب االأ�صد فتكا، اإذ اأنه اأقوى ب�6 

اأالف مرة من ال�صيانيد.

اإحباط اعتداء بـ “قنبلة 
بيولوجية” يف اأملانيا

غزة - أ ف ب: 
اأعل����ن اجلي�ش االإ�رشائيلي انه ق�ص����ف 
ليل الثالثاء االأربع����اء حوالى 25 هدفا يف 
قطاع غ����زة ردا على اطالق �ص����واريخ من 
ه����ذا القطاع الذي ي�ص����هد توترا �ص����ديدا 
منذ اأ�ص����ابيع. وقال الناطق با�صم اجلي�ش 
يف حدي����ث هاتف����ي مع ال�ص����حافين “اإن 
منظمات ارهابية وباالأ�صا�ش حركة حما�ش 
اطلقت لي����ال 45 قذيفة بينها �ص����واريخ 
م����ن القط����اع عل����ى اإ�رشائي����ل”. واأ�ص����اف 
“نظام الدفاع اجلوي االإ�رشائيلي اعرت�ش 
7 �ص����واريخ فل�صطينية، يف حن �صقطت 
االأرا�ص����ي  داخ����ل  لالأ�ص����ف  �ص����واريخ   3
االإ�رشائيلية بالقرب من مناطق ماأهولة اأو 
يف مناطق ماأهولة بال�صكان”، من دون اأن 
ي�صر اإلى اإ�ص����ابات ب�رشية. ولفت اإلى اأن 
الط����ران االإ�رشائيلي اأغ����ار على 25 هدفا 

لكتائب عز الدين الق�صام.

اإ�رشائيل تق�صف 25 
هدفا يف غزة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
ا�ص���تطاعت ق���وات اجلي����ش الوطني 
الليبي اأن تتقدم اإلى مزيد من املناطق يف 
درنة، لتحا�رش االإرهابين يف منطقة املغار 
و�ص���ط املدين���ة، بينما يتوقع ع�ص���كريون 

قرب اإعالن التحرير الكامل.
ب�ص���كل  اال�ص���تباكات  وتتوا�ص���ل 
متقطع بن م�ص���لحي القاعدة واجلماعات 
املت�صددة، واجلي�ش الوطني الليبي، الذي 

ي�صعى ال�صتعادة املدينة.
وقالت م�ص���ادر ع�ص���كرية ل�”�صكاي 
نيوز عربية” اإن نحو 50 اإرهابياً، من بينهم 
اأجانب، يتح�ص���نون يف حي املغار مع عدد 
من عنا����رش “داع�ش”. وانح�رشت امل�ص���احة 
الت���ي ي�ص���يطر عليها م�ص���لحو القاعدة يف 
درن���ة اإلى نح���و 1500 مرت مربع، بح�ص���ب 
م�ص���ادر ع�ص���كرية. ونقلت و�ص���ائل اإعالم 
ع���ن قائد يف اجلي����ش قول���ه اإن القوات ال 
ت�ص���تخدم االأ�ص���لحة الثقيل���ة حفاظا على 
حتري���ر  واأن  درن���ة،  يف  املدني���ن  اأرواح 

املدينة �صيتم خالل 48 �صاعة. 

اجلي�ش الليبي يحا�رش 
االإرهابين يف درنة

تقدم كبري للجي�ش اليمني يف معقل احلوثيني
املالكي: تطورات كبرة يف احلديدة بعد حترير املطار

• قوات ال�رشعية يف منطقة مطار احلديدة يف 19 يونيو 2018 )اأ ف ب(	

دبي - العربية.نت: 

متك���ن اجلي����ش اليمني، باإ�ص���ناد من التحالف، اأم����ش االأربعاء، من حتري���ر مواقع جديدة يف 
جبه���ة املالحيظ مبديرية الظاهر جنوبي غرب حمافظة �ص���عدة، املعقل الرئي�ش مليلي�ص���يات 

احلوثي االنقالبية. واأفاد قائد لواء القوات اخلا�صة العميد عادل امل�صعبي، باأن معارك �صارية 
تخو�ص���ها قوات اجلي�ش مع ميلي�ص���يات احلوثي االنقالبية، منذ ثالثة اأيام، يف منطقة املالحيظ 

مبديرية الظاهر، و�صط انهيار وخ�صائر ب�رشية ومادية كبرة وا�صع يف �صفوف امليلي�صيات.

عمان - رويترز:

 قالت م�ص����ادر يف املعار�ص����ة ال�ص����ورية اإن 
اجلي�����ش كث����ف ق�ص����ف مناط����ق ت�ص����يطر عليها 
املعار�ص����ة يف اجلنوب الغربي مع ح�ص����ده قوات 
من اأجل حملة ال�ص����تعادة املنطق����ة الواقعة على 
احلدود مع االأردن وه�ص����بة اجلوالن التي حتتلها 

اإ�رشائيل.
واأ�ص����افت امل�ص����ادر اأن العنف تفجر ببلدة 
كفر �شــــم�س الواقعة على اخلطوط الأمامية قرب 
اجلزء اخلا�صع ل�صوريا من ه�صبة اجلوالن، واأبعد 
منه����ا باجتاه ال�����رشق يف بل����دة ب�رش احلري����ر التي 
تعر�صت لق�صف بع�رشات من قذائف الهاون من 

مواقع اجلي�ش ال�صوري القريبة.
وقالت و�ص����ائل اإعالم ر�صمية اإن امل�صلحن 
كثفوا هجماتهم على املدنين يف املنطقة التي 
ي�صملها اتفاق “خف�ش الت�صعيد” الذي تو�صلت 
اإليه الواليات املتحدة ورو�ص����يا العام املا�ص����ي 

بهدف احتواء ال�رشاع يف اجلنوب الغربي.
وق����ال م�ص����در اأردين اإن قل����ق ب����الده م����ن 
امتداد العنف اإليه����ا يتزايد واإن اململكة، حليفة 
الواليات املتحدة، ت�ص����ارك يف جهود دبلوما�صية 
متزاي����دة للحفاظ على منطقة خف�ش الت�ص����عيد 

بعد اأن �صاعدت يف اإبرام االتفاق اخلا�ش بها.
اإن مقاتل����ن  ويق����ول مقاتل����و املعار�ص����ة 

مدعومن من اإيران متحالفن مع رئي�ش النظام 
ال�صوري ب�صار االأ�صد عززوا وجودهم يف املنطقة، 
وذل����ك رغم نفي قي����ادي يف التحال����ف االإقليمي 
ال����ذي يحارب دعما لالأ�ص����د وجود ع����دد كبر من 

القوات املدعومة من اإيران هناك.
ومت ن�رش ق����وات النخب����ة احلكومية املعروفة 
بقوات “النمر” اأي�ص����ا من اأج����ل الهجوم. وكانت 
هذه القوات قادت حملة اأدت النتزاع ال�ص����يطرة 

على منطقة الغوطة ال�رشقية قرب دم�صق.

وقال����ت �ص����حيفة الوطن املوالية لدم�ص����ق 
اإن هن����اك “موؤ�����رشات متزايدة ع����ن التجهيز لبدء 
عملي����ة ع�ص����كرية وا�ص����عة لتحري����ره )اجلن����وب( 
م����ن االإرهابي����ن”.  ويق����ول مقاتلو املعار�ص����ة 
اإن قوات م����ن النخبة باجلي�ش ال�ص����وري مدعومة 
م����ن مقاتلن حملي����ن تدعمهم اإي����ران يكثفون 
هجمات الك����ر والفر على مواقعه����م فيما يعرف 
”مبثل����ث املوت“ والذي يقع بن ريف دم�ص����ق 
اجلنوب����ي وحمافظت����ي درع����ا والقنيط����رة. وقال 

قيادي معار�ش اإن انفجار قنبلة اأدى الإ�صابة عدة 
مقاتلن يف بلدة نبع ال�ص����خر، م�ص����يفا اأنه واحد 
من هجمات مماثلة متزايدة يتحمل م�ص����وؤوليتها 
مقاتلون مدعوم����ون من اإيران يف املنطقة. وقال 
اأب����و اأيه����م القيادي باملعار�ص����ة يف لواء �ص����الح 
الدين الذي يعم����ل يف القنيطرة “امليلي�ص����يات 
الطائفية عم تر�صل تعزيزات وقامت جمموعات 
منه����م بع����دة حماوالت ت�ص����لل للتق����دم كلها مت 
اإحباطها”. ويقول �صكان وم�صادر من املعار�صة 
اإنهم راأوا خ����الل اأيام قليلة حتركات اأكرب لقوات 
مع اآليات مدرع����ة ودبابات على امتداد طريقن 
�رشيعن رئي�ص����ين يخرتقان مناطق املعار�صة. 
و�ص����هد اليومان املا�ص����يان ات�ص����اع املناو�صات 
و�رشب����ة جوية وكمائن ن�ص����بتها املعار�ص����ة على 
امتداد طريقن �رشيعن رئي�صين ي�صتخدمهما 
اجلي�ش لنقل تعزيزات اإلى مدينة درعا املق�صمة 
ب����ن مناط����ق ت�ص����يطر عليه����ا احلكوم����ة واأخرى 
خا�ص����عة للمعار�ص����ة. ويتبادل اجلي�ش ومقاتلو 
املعار�صة اأي�صا اإطالق النار والق�صف بالقذائف 

على اأحد اخلطوط الأمامية باملدينة.
واأفاد اأحد �ص����كان مدينة درعا مت االت�ص����ال 
ب����ه هاتفي����ا اأن املوظف����ن واالأطق����م الطبية يف 
م�صت�ص����فين حكومي����ن مبحافظتي ال�ص����ويداء 

ودرعا يف حالة تاأهب ق�صوى.

جيش النظام السوري يكثف هجماته ضد المعارضة بالجنوب الغربي
األردن قلقة من امتداد العنف إليها

• )رويرتز(	 مقاتل من اجلي�ش ال�صوري احلر يف حمافظة درعا يوم 29 مايو 2018  
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يعتم���د الع���امل من���ذ عقود م�ض���ت 
على الو�ض���ائل التكنولوجية املختلفة يف 
ال�ضناعة، لي�ضاعف ح�ضيلة الإنتاج تلبيًة 
لطلب���ات ال�ض���وق الكث���رة، الأم���ر الذي 
�ض���مح للتجرب���ة الب�رشي���ة باأن تت�ض���اعف 
وتزداد تعقيداً على ذات الوترة، لين�ضاأ 
ما ُيع���رف يف الوقت الراهن بالقت�ض���اد 
املع���ريف، ولي����س خافي���اً عل���ى اأح���د اأن 
ه���ذه الوت���رة املت�ض���ارعة يف التغي���ر 
القت�ض���ادي باتت ت�ض���كل حتدياً كبراً 
للعامل اأجم���ع مبا فيها ال���دول املتقدمة 

واملتطورة.
وياأتي ال�ض���وؤال يف �ضياقه املنطقي 
هنا وهو اأين نح���ن كمجتمعات عربية من 
هذا التط���ور املعريف الهائل؟ وهل باتت 
جمتمعاتن���ا الي���وم جمتمع���ات معرفي���ة 
قادرة على م�ض���ايرة ما يح���دث يف بلدان 

العامل املتح�رش؟
يف حقيق���ة الأم���ر، دول ليلة اأدركت 
ه���ذا التط���ور وحاول���ت الق���راب اأكرث 
اأو كم���ا ُيع���ر عنه – بقدر ما ت�ض���مح لها 
قدراتها- لفهم ماهي���ة التطور املعريف 
لتكوي���ن  �ض���حيحة  بو�ض���ائل  والت���زود 
جمتمع���ات قائم���ة عل���ى املعرف���ة، فيما 
�ض���اعت بع����س ال���دول الأخ���رى قبل اأن 
تبداأ لأنها بكل ب�ض���اطة اأخفقت يف و�ضع 

الروؤية وخططت للف�ضل.
م���ن امل�ض���لمات يف عل���م الإدارة اأن 
اإق�ض���اء ال���كادر الوطني ال�ض���بابي يف اأي 
جمتمع موؤ�رش كبر على غياب اأفق تنموي 
وق�ضور اإداري كبر من ِقبل امل�ضوؤولني، 
اإذ لي����س م���ن املعق���ول احلدي���ث ع���ن 
ا�ض���راتيجيات تهدف للتطوير من جهة، 
وهناك يف الطرف املقابل ممار�ضة حثيثة 
وُمتعم���دة لإق�ض���اء كوادر وطنية �ض���ابة 
موؤهل���ة متل���ك من الق���درات م���ا يجعلها 

جديرة بالثقة وامل�ضوؤولية. 
ول  كث���رة  والراه���ني  ال�ض���واهد 
حتت���اج اإل���ى ذك���ٍر اأو بي���ان، واإذا اأردت 
التحق���ق منه���ا ما علي���ك �ض���وى مراجعة 
اأو زي���ارة بع����س املواق���ع الإلكروني���ة 
ملختلف اجله���ات العاملة وق���م بفح�س 
الهيكل التنظيمي لها لتتاأكد بنف�ضك اأن 
املنا�ضب القيادية حكر على �ضخ�ضيات 
معين���ة دون اأخرى ومن ال�ض���تحالة لفئة 
ال�ضباب العاملني يف تلك اجلهة الو�ضول 
لهذه املنا�ض���ب العليا حتى لو قدم اأحد 
منه���م ابتكاراُ عامليا ي�ض���اوي اكت�ض���اف 
اجلاذبي���ة للع���امل نيوت���ن اأو ي�ض���اوي اأي 

ابتكار غر وجه الأر�س وحياة الب�رش.
الواق���ع اأن بع����س البل���دان العربية 
تعي����س فج���وة كبرة م���ا ب���ني النظرية 
والتطبي���ق، والغري���ب يف الأم���ر اأن هذه 
الفجوة تت�ض���ع وتزداد يوم���اً بعد يوم ما 
يجعل الأمل ي�ض���محل وي�ض���عف، وما مل 
يتم ت���دارك ه���ذا الأمر �ض���تتعقد الأمور 
وتزداد �ضعوبتها يف امل�ضتقبل القريب، 

ويبدو اأن الأمور ت�ضر نحو هذا الجتاه.

إقصاء الكوادر 
الوطنية

ت�ض���ببت ال�رشاعات ال�ضيا�ضية والنزاعات 
الطائفي���ة يف ن�ض���وء احلروب التي ح�ض���دت 
الدم���ار واله���اك للب����رش وال�ض���جر واحلج���ر، 
حروب ا�ضطنعتها الب�رشية لأهداف اآنية وغر 
اإن�ضانية، هذه احلروب التي اأجرت الآلف من 
الب�رش، اأفراًدا وعائات، على الفرار من بيوتهم 
وقراه���م وبادهم، اإلى اأر����س اأخرى بحًثا عن 
الأم���ن والأم���ان لهم وملن تبقى م���ن اأُ�رشهم، 
حروب قتل���ت اأحامهم واجتثت م�ض���تقبلهم 
فراحوا هائمني يبحثون عن تلك الأر�س التي 
تقب���ل به���م كب�رش وع���ن الأمان ال���ذي فقدوه 
يف باده���م، اإن الاجئني لي�ض���وا امل�ض���كلة، 
ب���ل امل�ض���كلة يف القوانني والد�ض���اتر التي 
تنا�ض���ت ح���ق الإن�ض���ان يف احلياة، وب���دًل من 
اأن توف���ر هذه القوان���ني كل مقومات احلياة 
الكرمية لاإن�ضان ن�ضبت له الكراهية والعنف 

وتهمي�س الآخر.

عندما غ���ادر الاجئ���ون بلدانه���م تركوا 
كل �ض���يء هناك، وج���اءوا باأج�ض���ادهم، فهم 
اإل���ى الغ���ذاء وامللب����س وال���دواء  يحتاج���ون 
وامل�ض���كن الائق بحالته���م، والعمل اأو تعلم 
اأ�رشه���م، ويحت���اج  مه���ارات جدي���دة لإعال���ة 
اأطفاله���م اإلى التعليم وم���كان اآمن للعي�س، 
ولغر�س الوعي بهموم وق�ض���ايا الاجئني يف 
الع���امل حددت الأمم املتحدة ي���وم 20 يونيو 
من كل عام لاحتفاء بهم وت�ض���ليط ال�ض���وء 
على م�ض���اكلهم وبحث �ض���بل تق���دمي العون 

لهم يف البلدان النازحني اإليها.
وتتحم���ل دوله���م الع���بء وامل�ض���وؤولية 
واحل���روب  ال�رشاع���ات  ت���اأت  فل���م  الأول���ى، 
وال�ض���طهاد والعن���ف م���ن فراغ، ب���ل كانت 
هناك م�ض���ببات، وعلى تلك ال���دول اأن تدرك 
م�ض���وؤوليتها واأن حتمي �ض���عوبها، وبدل من 
تركه���م ُيهاجرون من م���وٍت حمقق اإلى موٍت 

ُمق���در عليه���ا اأن توف���ر لهم العم���ل والعاج 
والتعلي���م وال�ض���كن وكل مقوم���ات احلي���اة 
الكرمية، فهذه الدول هي املت�ض���ببة يف ذلك 
الن���زوح الب����رشي، فلم���اذا ل تق���وم حكومات 
هذه ال���دول التي ن���زح منها اأهلها باإر�ض���ال 
امل�ضاعدات اإلى �ضعوبها؟ ملاذا ترك الدول 
الأخ���رى تق���وم مبهامه���ا؟  مل���اذا ل تتحم���ل 

م�ضوؤوليتها الوطنية جتاه اأبنائها؟ 
اإن بع����س ال���دول الغربي���ة ا�ض���تفادت 
اقت�ض���ادًيا من قدوم الاجئني با�ضتخدامهم 
كعمالة رخي�ضة الثمن يف م�ضانعها ومزارعها 
وموؤ�ض�ض���اتها، ولكن اأعدادهم تتزايد يومًيا، 
وم�ضاكلهم تكرث وحاجاتهم دائًما يف ازدياد، 
فه���ذه املاي���ني املهاج���رة تتطل���ب تكافًا 
دولًي���ا م���ن امل���ال والغ���داء والدواء و�ض���ائر 

مقومات احلياة الإن�ضانية.

عبدعلي الغسرة

قالت منظمة ال�ض����حة العاملية 
يف اأح����د بيناته����ا اإن رب����ع �ض����كان 
العامل ي�ض����ابون مبر�س نف�ضي يف 
مرحلة ما م����ن حياتهم، واأجدها من 
املعلومات ال�ض����حية ذات الأهمية 
الجتماعية الكب����رة، لأننا نرى من 
واقع معا�����س ل يدع جمالً لل�ض����ك 
اأبداً، اأن ربع اإن مل يكن ثلث �ضكان 
الع����امل يعانون اليوم من م�ض����اكل 

نف�ضية. 
مواق����ع التوا�ض����ل الجتماع����ي 
ال�ض����نوات  لن����ا يف  م����راآة عك�ض����ت 
الأخرة وباملجهر كما من املر�ضى 
النف�ض����يني الذين يعي�ضون بيننا، 
ونحن اعتقدنا يوماً اأنهم اأ�ض����حاء، 
ياأكل����ون بينن����ا، يزوروننا، نتحدث 
معه����م ويناق�ض����وننا، ي�ض����اركوننا 
الدرا�ض����ة، ونتقا�ضم عملنا  مقاعد 
معهم مثلهم مثل اأي اإن�ضان �ضوي، 
اإل اأنهم حقيقة مر�ض����ى بحاجة اإلى 
ع����اج ملا يعانون منه م����ن اأمرا�س 
ن�ض����فق  اأن  لن����ا  ويح����ق  نف�ض����ية، 
عليهم، وندعوا لهم بال�ض����فاء مما 

هم عليه من حال ومر�س.
املخت����ل عقلي����اً ل يعل����م اأن����ه 
خمت����ل، فه����و يعتق����د اأنه اإن�ض����ان 
طبيعي ووحدهم م����ن يعا�رشونه اأو 
يرون����ه اأو ي�ض����ادفونه يعلمون اأنه 
مري�����س، واأن����ه يعاين م����ن خلل يف 
ت�رشفاته و�ض����لوكياته، فاملر�ضى 
م����ن  يع����اين  م����ن  اأو  النف�ض����يون 
ا�ضطرابات نف�ضية على اختافها، 
مهم����ا حاولت جه����دك اأن تقنعهم 
باأنه����م مر�ض����ى فلن ي�ض����دقوك، 
وه����م معذورون لأنه����م يف دائرة ل 
يرون فيها اأنف�ضهم كما يراهم من 

هم خارج تلك الدائرة. 
امل�ضكلة اأن املر�ضى العاديني 
يدرك����ون اأنه����م يعان����ون م�ض����كلة 
حتت����اج اإلى ع����اج، فكيف لن����ا اأن 
نقنع من هم يظنون اأنهم اأ�ض����حاء 
اأنهم بحاجة اإل����ى عاج �رشوري مما 
هم يعانون منه من مر�س نف�ض����ي 
ق����د يتط����ور ل �ض����عورياً مل����ا ه����و 
اأ�ضواأ، ولرمبا ت�ضبب لهم باأمرا�س 
باأمرا�����س  اأي  “نف�ضج�ض����مانية” 
ج�ضمية ب�ضبب الأمرا�س النف�ضية، 
فتل����ك عملية �ض����عبة، والأ�ض����عب 
م����دى انت�ض����ارها وب�ض����كل كبر يف 

جمتمعاتنا اليوم.  
وامل�ضكلة الأخرى عندما يجدون 
من ي�ض����جعهم على ال�ض����تمرار يف 
“الايكات  اأمرا�ض����هم م����ن خ����ال 
التي  والتعليق����ات  واملتابع����ات” 
اأغلبه����ا نفاق وجمامل����ة اإن مل يكن 
ا�ض����تهزاء مبط����ن، ول يعلم����ون اأن 
هناك من ي�ضحك اأو ي�ضمت عليهم 
من وراء تلك الأجهزة، بل يتخذهم 
“اأرجوزات” ل اأكرث، مل�ضيعة وقت 
فائ�س ل يعلم كيف واأين يهدره.

 
يا�ض����مينة: يا ُترى كم مري�ض����ا 

نف�ضيا حولكم؟.
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سوالف

لو فهمنا التاريخ وحقائقه لأدركنا 
اأن لكل ع�رش وجمتمع م�ضكاته النوعية، 
واأن م�ضكاتنا يف اأيامنا هذه يبدو اأنها ل 
حتل، وم�ضكلتنا باخت�ضار ت�ضدير اللغة 
الإجنليزية اإلى اأطفالنا واإغاق الباب يف 
وجه اللغة العربية، اللغة التي تن�ضئهم 
التن�ض���ئة ال�ض���احلة وجتعلهم يعتزون 
براثهم العربي ودينه���م، فما ناحظه 
يف جمتمعن���ا ه���و اإ����رشار بع����س اأولياء 
الأمور على تف�ض���يل اللغ���ة الإجنليزية 
عل���ى العربية، وتو�ض���يل املعلومة اإلى 
الأبن���اء باأنه���ا الأهم، اأطف���ال كالراعم 
ابتع���دوا عن ثقاف���ة جمتمعهم ولغتهم 
الأم واأخ���ذوا يتكلم���ون الإجنليزية، واأنا 

هنا ل اأعني دور احل�ض���انة واملدر�ض���ة 
الت���ي يدر����س فيه���ا الطف���ل، فلاأ�رشة 
مطل���ق احلري���ة يف اإدخ���ال الأبن���اء اأي���ة 
مدر�ضة �ضواء كانت خا�ضة اأم حكومية، 
فلي�ض���ت هذه الق�ض���ية، اإمنا الق�ض���ية 
التقليل م���ن اأهمية اللغة العربية وحمو 
اأي اأث���ر لها اأمام الطف���ل، وجعله يتعود 
كي���ف يح���ب ويتعل���م خمتل���ف �أمن���اط 
التثقي���ف والربية باللغ���ة الإجنليزية، 
فبدل من “ال�ض���ام عليك���م” يقول لك 
“هاي” وكاأن هناك عقدة تاريخية اأمام 

كل ما هو اأجنبي.
وقف���ت بجان���ب �ض���بي ل يتع���دى 
7 �ض���نوات يف فن���اء املاأك���ولت باأح���د 

املجمع���ات التجارية، وكانت ب�ض���حبته 
خادمته الآ�ضيوية ومي�ضك يف يديه لعبة 
�ضغرة، �ض���عرت وقتها اأن عند الطفل 
مي���ا لاطاع واملعرف���ة ف�ض���األته... ما 
هذه اللعبة؟ كررت ال�ضوؤال ثاث مرات 
I do not u - “  ببعدها اأجاب بعفوية

الأم���ر   ،”derstand what you say
لي�س معقول، ماذا فعلنا يف ل�ضان العرب 
لبن منظور، وكيف �ض���محنا لأنف�ضنا اأن 
نعاقب اأطفالنا بهذه العقوبة التي من 
املوؤك���د �ض���توؤثر يف طاقته���م الفكرية 
وال�ضعورية، فهذا ال�ضغر اأ�ضبح ل�ضانا 
لفظ���ا وقلبا حافظ���ا للغ���ة الإجنليزية 
ولغت���ه الأم اأ�ض���بحت مفعم���ة باحل���زن 

والر�ض���ا  والأ�ض���ى وتعظيم امل�ض���يبة 
بالق�ضاء والقدر وحتاول الت�ضر.

هناك العديد م���ن القيم والعادات 
والتقالي���د التي تر�ض���خت يف مناهجنا، 
ه���ي  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  اأن  ونع���رف 
املهيمن���ة والأك���رث انت�ض���ارا، نطلبه���ا 
ونتعلمه���ا م���ن ب���اب العل���م واملعرفة 
نع���م، ولك���ن اأن جنعلها لغتن���ا الأولى 
ومثلنا الأعلى ونطلب من اأبنائنا “عوي 
ل�ض���انهم” كما هو حا�ضل اليوم، فتلك 
طام���ة كرى، واأب�ض���ع ما يثرن���ا عندما 
يتحدث معك الآخ���رون “خملط كلمتني 
عربي وع�رشي���ن اإجنلي���زي” ويعتقد اأنه 

مي�ضك ال�ضم�س وال�ضعادة!.

إغالق الباب في وجه اللغة العربية!

مل تعد الريا�ض���ة ب�ض���كل ع���ام نوعا م���ن اأنواع 
الرف���اه لل�ض���عوب، ب���ل اأداة من اأدوات التناف�ض���ية 
العاملي���ة ومظهرا من مظاهر الق���وة الناعمة للدول 
ب�ض���كل عام، وهذه لي�ض���ت حقيق���ة اأنتجتها بطولة 
كاأ����س العامل لك���رة القدم 2018 الت���ي تقام حالياً 
يف رو�ض���يا، بل حقيقة يدركه���ا اجلميع منذ بدايات 
الألفية الثالثة حتديداً، حيث باتت الريا�ضة ب�ضكل 
عام والبطولت الدولية ب�ض���كل خا�س مثار اهتمام 

القادة والدول يف خمتلف اأرجاء العامل.
حتولت الريا�ض���ة اأي�ض���اً اإلى �ض���ناعة مت�ضعبة 
واقت�ض���اد �ض���خم ت�ض���يطر علي���ه احت���ادات قارية 
ودولية بع�ض���ها مث���ل الحتاد ال���دويل لكرة القدم 

)الفيف���ا( تف���وق قوت���ه ونف���وذه منظم���ات دولية 
�ضيا�ضية كرى، والأمر هنا ل يتعلق بالريا�ضة فقط 
بل بالقت�ض���اد ب�ض���كل عام، فالبطولت الريا�ضية 
بات���ت واجهة لعر����س جممل عنا�رش القوة ال�ض���املة 
لل���دول، من موارد �ض���ياحية وجتارية واقت�ض���ادية 
وتنظيمية وبنى حتتية ف�ض���ًا عن ا�ضتعرا�س بقية 
عنا����رش القوة الناعمة للدول وثقافتها وح�ض���ارتها 
وتعزيز توا�ض���ل �ض���عبها مع بقي���ة دول العامل عر 
القن���وات “الب�رشية” التي مل تع���د تنقل املباريات 
واملناف�ضات فقط، بل هناك ما ي�ضبه “البث احلي” 
على مدار اأيام البطولة من مدن و�ض���وارع وطرقات 

واحتفاليات جترى على هام�س البطولت.

من هن���ا لحظن���ا جميعاً عم���ق اهتم���ام الدولة 
الرو�ض���ية باإجناح بطولة كاأ�س العامل احلالية، وحجم 
ال�ضتعدادات الهائلة التي �ضبقت افتتاح البطولة، 
من اأجل اإعادة تقدمي رو�ض���يا اإلى العامل وا�ضتغال 
منا�ض���بة البطول���ة يف تد�ض���ني “�ض���ورة منطي���ة” 
جديدة لرو�ض���يا يف عيون العامل، انطاقاً من اإدراك 
م�ضبق باأن هذه ال�ض���ورة �ضتنعك�س ا�ضراتيجياً يف 
جمالت وقطاعات اقت�ضادية وا�ضتثمارية وتنموية 
اأخ���رى، بحيث ميكن العم���ل انطاقاً م���ن معطيات 
وفرتها البطولة لتعزيز عاقات رو�ض���يا مع �ضعوب 
الع���امل كافة، ورمبا القفز على معطيات ال�ضيا�ض���ة 
وخافاته���ا وتوتراته���ا وبن���اء عاق���ات مبا����رشة مع 

ال�ضعوب.
ولحظت اأن “مونديال رو�ضيا” يثر ت�ضاوؤلت 
جوهرية حول مقدرة دولة بحجم قطر على ا�ضت�ضافة 
بطول���ة به���ذا النت�ض���ار وال�ض���عبية الكوكبية، فقد 
لحظنا اأن وجود اأكرث م���ن ع�رشين األف متفرج فقط 
يف اإح���دى املباري���ات اأغ�ض���ب “الفيف���ا” واعت���ره 
“اإقبالً �ضعيفاً”، فما بالنا واجلميع يدرك متاماً اأن 
كاأ����س الع���امل املقبلة رمبا تدخ���ل تاريخ البطولت 
يف اأرقام قيا�ض���ية تاريخية من حيث تدين م�ض���توى 
الإقبال اجلماهري، فا يت�ض���ور اأن حتظى البطولة 
املقبلة بن�ض���ب م�ضاهدة تقارب اأقل ن�ضبة م�ضاهدة 

للبطولة احلالية يف رو�ضيا. “اإياف”.
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 Snap Kit حزم����ة  �إطالقه����ا  ع����ن  �ش����ات  �ش����ناب  �أعلن����ت 
�ملخ�ش�ش����ة ملط����وري �لطرف �لثال����ث مل�ش����اعدتهم على تطوير 
تطبيقاته����م و�أدو�ته����م �ملختلف����ة �لت����ي تتو�ف����ق م����ع تطبي����ق 
�ملر��ش����لة و�ال�ش����تفادة من تقنياته. و�حلزمة �شتوفر للمطورين 
�أدو�ت خمتلفة ت�ش����مح لهم بجعل �مل�شتخدمني يقومون بت�شجيل 

�لدخول عرب تطبيقاتهم با�شتخد�م ح�شاب �شناب من دون �حلاجة 
الإن�ش����اء ح�ش����اب جديد، وهو ب�ش����كل �ش����بيه ملا تقوم به في�شبوك 
مع بع�����ض �لتطبيقات لكن �لفرق يكمن يف �أن �ش����ناب ال تتطلب 
جمي����ع بيان����ات �مل�ش����تخدمني لذلك، وه����و ما يرفع من م�ش����توى 

�خل�شو�شية مل�شتخدمي �لتطبيقات.

مسافات

“ديزني على الجليد” يختتم بنفاد جميع التذاكر

�أ�شدلت �شخ�ش���يات ديزين �ل�شتار على عر�ض”ديزين على 
�جللي���د: رحل���ة �لى �أر�ض �الح���الم” �لذي متيز بامل���رح و�خليال 
و�ملغامرة وجن���ح يف جذب ما يزيد عن 27 ز�ئر من د�خل وخارج 

مملكة �لبحرين خالل �جازة عيد �لفطر �ل�شعيد.
 وعل���ى م���دى 5 �أي���ام، متك���ن �جلمه���ور م���ن عي����ض �أجمل 
�للحظ���ات �ل�ش���احرة م���ع �شخ�ش���يات دي���زين �ملف�ش���لة �لذين 
�ش���اركو� �شمن هذ� �لعر�ض �ملو�ش���يقي �ملليء باالثارة ذي �ل� 
4 ف�ش���ول، �إذ ت�شمن �لعر�ض �أد�ء عامليا لفريق تزلج حمرتف 
�ش���حبه معزوفات مو�ش���يقية حائزة على جو�ئز عاملية مما جعل 
عر�ض “دي���زين على �جلليد: رحلة �إلى �أر����ض �الأحالم” جتربة ال 

تن�شى جلميع �أفر�د �لعائلة.
 وبهذه �ملنا�ش���بة، قال �لرئي����ض �لتنفيذي لهيئة �لبحرين 
لل�ش���ياحة و�ملعار�ض �ل�ش���يخ خالد بن حم���ود �آل خليفة “متكن 
عر�ض “ديزين على �جلليد: رحلة �إلى �أر�ض �الأحالم” من حتقيق 
جناح هائل كونه �ش���هد ح�ش���ور� عائليا طاغيا من جميع �الأعمار 
ومتكن على مدى 5 �أيام متو��شلة، من ��شتقطاب �أكرث 27 �ألفا 
من �لزو�ر و�ل�ش���ياح من مملكة �لبحري���ن ودول جمل�ض �لتعاون 
�خلليجي وخارجها، مما �ش���اهم يف تعزي���ز مكانة �ململكة كوجهة 
عائلي���ة ر�ئدة يف خريطة �ل�ش���ياحة �لعاملية. و�إنن���ا نتطلع قدما 
لال�ش���تمر�ر باإثر�ء جدول فعاليات �لهيئة عرب ��شت�شافة �ملزيد 
م���ن �لفعالي���ات �ملماثلة؛ به���دف منح جميع �أف���ر�د �لعائلة من 

خمتلف �الأعمار جتربة فريدة من نوعها وذكريات ال تن�شى”.
يذكر �أن هيئة �لبحرين لل�ش���ياحة و�ملعار�ض �شعت لر�شم 

�لب�ش���مة على وجوه �الأطفال، �إذ قامت با�شت�ش���افة جمموعة من 
�الأوالد و�لبن���ات �لتابعني لعدد من �جلمعيات �خلريية حل�ش���ور 
�لعر�ض �ملذكور، منها على �ش���بيل �ملثال، �ش���ندوق تعوي�ض 
�ل�ش���هد�ء و�مل�ش���ابني، و�أمني���ة طف���ل، و�ملوؤ�ش�ش���ة �خلريي���ة 

�مللكية، وجمعية �ملعاقني وغريها.
 وياأتي عر�ض “ديزين على �جلليد: رحلة �إلى �أر�ض �الأحالم” 
حت���ت مظلة �ال�ش���رت�تيجية �ل�ش���املة للهيئة لت�ش���ويق وترويج 
�لهوية �ل�شياحية “بلدنا بلدكم”، �لتي تركز على ترويج �ملنتج 
�ل�ش���ياحي �لبحريني على �مل�ش���توى �الإقليمي و�لعاملي، بهدف 
�إب���ر�ز �ملقومات �ل�ش���ياحية يف �ململكة ودع���م �جلهود �حلثيثة 
�لت���ي ترك���ز على تعزيز �إ�ش���هامات �لقط���اع ب�ش���كل �إيجابي يف 

�لناجت �ملحلي بالتو�فق مع روؤية �ململكة �القت�شادية 2030.

يب���د�أ �لفنان �أحمد حلمي ت�ش���وير فيلم���ه �لكوميدي �جلديد 
�جل���ان �ته���ان بعد �إجازة عي���د �لفطر من �أجل �ملناف�ش���ة يف عيد 
�الأ�ش���حى �ملقبل حيث يعود لل�ش���ينما من جدي���د بعد غياب د�م 

ل�شنتني بعد �آخر �أفالمه “لف ودور�ن”.
وو�شع حلمي �لتفا�ش���يل و�لرتتيبات �لالزمة لبدء �لت�شوير 
مع �ملخرج �أحمد نادر جالل و�ملوؤلف �ل�ش���اب �أحمد جمدي �شاحب 
�رشك���ة تطوير �ل�ش���يناريوهات the filmmakers، و�أعاد حلمي 

عدد� من �الأمور يف �ل�ش���يناريو والأكرث من مرة حتى ��ش���تقر على 
�ل�شيغة �لنهائية للفيلم.

وتفاو����ض حلم���ي مع �ملنتج وليد �ش���ربي عل���ى �الأجر �أكرث 
من م���رة حيث بد�أ �ملنتج حديثه مع حلمي ب����12 مليونا حتى مت 
�التف���اق يف �لنهاي���ة على �أن يك���ون �أجر حلم���ي 15 مليونا ويتم 
و�ش���ع مو�زنة للفيلم ترت�وح بني 25 و30 مليونا خ�شو�شا بعد 

�أن حقق حلمي يف فيلمه �الأخري �أكرث من 47 مليونا.
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�أكدت �لفنانة �لبحرينية رمي �أرحمة، �أن �أكرث عمل در�مي ندمت على �مل�ش���اركة 
ب���ه هو م�شل�ش���ل “ذ�كرة م���ن ورق”، الفتة �إلى �أنه �أ�ش���اء �إليها رغ���م �حرت�مها وحبها 

للم�شمون �لدر�مي �لذي قدمه �مل�شل�شل و�شخ�شية م�شاعل �لتي �أدتها.
وقال���ت يف مقابلة بربنامج “ممكن نتعرف” على �إذ�عة “مارينا تي يف” �لكويتية 
�إن �لقائمني على �لعمل �تفقو� �أال يتفقو�، مو�شحة �أنهم �فتعلو� معها �أزمات ورددو� 
عنه���ا �ش���ائعات غري �ش���حيحة، م�ش���تغلني �أنها تق���دم دور فتاة حقرية بامل�شل�ش���ل 
و�جلمهور كان يكرهها. و�أ�شافت رمي �أن هذ� �لعمل كان �شببا يف �إطالق عنها �شمعة 
�أنها �رشيرة، مو�شحة �أنها ت�شعر بالندم �أحياًنا �أنها �شمتت خالل �أزمتها مع فريق عمل 
�مل�شل�ش���ل. وك�شفت رمي عن �أن �أكرب �أجر ح�ش���لت عليه كان 12 �ألف دينار كويتي، 

مو�ش���حة �أنها طلب���ت 15 �ألف دينار ولكن �الإنتاج جتاه���ل، الفتة �إلى �أنها 
ت�ش���تحق �أكرب من ه���ذ� �الأج���ر ولكنها �أحيانا ت�ش���طر 

للتن���ازل من �أجل خمرج جي���د تريد �لعمل معه �أو 
دور متميز تريد �أن توؤديه بح�شب موقع ن�شيم 

نيوز.

أيقونات فنية 
في معرض البحريني 

جمال عبدالرحيم
�ش���هدت مدينة جنيف عا�ش���مة �لثقاف���ة �لفر�نكفونية 
�ل�ش���وي�رشية �فتتاحا للمعر�ض �ال�ش���رتجاعي مل�ش���رية فنان 
�حلفر �لت�ش���كيلي و�لنحات �لبحريني جمال عبد �لرحيم على 
م���د�ر 28 عاًما يف �لف���رتة م���ن -1990 2018، عرب 60 عماًل 
ملحطات���ه �ملختلفة بقاعة �لفنون مبكتب���ة �لزيتونة �لعربية، 

وذلك يف �أول م�شاركة فنية للفنان يف �شوي�رش�.
ومن �أبرز �أق�ش���ام �ملعر�ض، جمموعة م���ن �الأعمال �لتي 
مت تنفيذها يف بد�ية �الألفية �لثالثة وت�شم وجوًها الأيقونات 
فنية م�رشية، �أمثال: �ش���عاد ح�ش���ني وفات���ن حمامة، وحممود 
�ملليج���ي، وفريد �ش���وقي وزينات �ش���دقي، وم���اري منيب 
ف�ش���اًل عن �لر�حلة �أ�ش���مهان، وهو ما علق عليه �لفنان جمال 
عب���د �لرحيم قائاًل: “لقد تفتحت مد�ركي وت�ش���كلت معاريف 
يف �أثناء متابعة جنوم �لفن �مل�رشي عرب �شا�ش���ة �لتليفزيون، 
وب�شببهم �أحببنا �لفن، و�ش���ارت م�رش ود�ئرة فنانيها جزًء� ال 
يتج���ز�أ من روؤيتي و�إجنازي، وال �أذيع ����رًش� �إن قلت �إن زوجتي 
م�رشي���ة، وه���ي �لتي ت����رشف حًب���ا و�إمياًنا مب���ا �أق���وم به على 
تو�جدي عرب �لف�ش���اء�ت �الفرت��ش���ية حيث �أكتف���ي باإنتاج 
�لفن وتتولى هي �ش���وؤون �لرتويج و�لدعاية ومتابعة �الأخبار 

�إلكرتونًيا ل�شحالة معرفتي بهذ� �جلانب”.
و�ش���هد �فتت���اح �ملعر�ض �ل�ش���فري �لبحريني يف جنيف، 

و�للبنانية �ش���هى ب�ش���ارة، و�لفن���ان �لفل�ش���طيني �الأمريكي 
عي�ش���ى ديب���ي، و�أ�ش���تاذة �لفن���ون �لعربي���ة بجامع���ة جنيف 
�ش���يلفيا نايف، ونخب���ة من �ملهتمني �لعرب و�ل�ش���وي�رشيني 

�ملتابعني للحركة �لفنية �لعربية.
ويع���د عبد�لرحيم و�حًد� من �أب���رز فناين �حلفر و�لطباعة 
و�ش���احب �أه���م و�أكرب ور�ش���ة للطباعة �ليدوي���ة �الإبد�عية يف 
�ملنطقة �لعربية، وله �ش���هرة عاملية �ش���نعها باإنتاج ع�رش�ت 
�لكت���ب �ليدوي���ة و�مل�ش���اركة يف معار�ض �إقليمي���ة ودولية، 
ف�ش���اًل عن ح�ش���ده �لعديد من �جلو�ئز �ش���و�ء حملًي���ا �أو من 
�لبينالي���ات و�لرتينالي���ات �لدولي���ة، كما كان �ش���يف �رشف 
على ترينايل م����رش �لر�بع لفن �جلر�في���ك )2003(، وبينايل 
�لكتاب �لثاين مبكتبة �الإ�ش���كندرية )2006(، وع�ش���و هيئة 
حتكيم �ملهرجان �لدويل �ل�شاد�ض ع�رش للمطبوعات �ل�شغرية 
يف كاد�ك����ض، �إ�ش���بانيا 2006، �ل���ذي �أعقب���ه �قتناء �ملتحف 
�لربيط���اين يف �لع���ام 2007 لكت���اب عب���د �لرحي���م �ليدوي 
“ر�شائل ق�شب” و�لذي ت�ش���من بع�ًشا من �أ�شعار �ملتنبي، 
و�لذي تبعه �إجناز كتاب يدوي معتمًد� على ��ش���تلهامات من 
كتاب �لنبي جلرب�ن خليل جرب�ن، بينما �ش���م معر�شه �الأخري 
�ش���فحات من كتابه �مل�ش���تلهم من عبار�ت �ل�شويف �الأ�شهر 

�لنفري، و�لذي كتب مقدمته �ل�شاعر �ل�شوري “�أدوني�ض”.

• ريم أرحمة:جمال عبد �لرحيم	
 “ذاكرة من ورق” 

أساء لي

فيلم أحمد حلمي 
بعد إجازة عيد الفطر
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“فيسبوك” يطلق فالتر جديدة لالحتفال بكأس العالم

مشاري البالم: الدراما الخليجية ال تقصد التعميم

شموخ البحرينية: أمنيتي الوصول إلى مكانة أحالم

“في�ش���بوك”  تطبي���ق  اأطل���ق 
جمموع���ة م���ن الفالتر اجلدي���دة التي 
عل���م  اختي���ار  للم�ش���تخدمني  تتي���ح 
دولتهم لر�ش���مه عل���ى وجوههم، كما 

ياأتي على راأ�شهم العلم امل�رصي.
وميكن للم�ش���تخدمني الو�ش���ول 
اإل���ى هذه املي���زة من خالل ال�ش���غط 
على اأيقونة كامريا الق�ش����س �ش���واء 
من تطبي���ق في�س بوك الرئي�ش���ي اأو 
من تطبيق ما�ش���نجر، حيث �ش���يالحظ 
امل�ش���تخدم حتول �ش���كل زر الكامريا 
اإلى كرة قدم بي�شاء، ومبجرد ال�شغط 
عليه �ش���تفتح قائمة الفالتر اخلا�شة 
مبيزة الق�ش����س، مع وجود رمز جديد 
ي�شم �شكل كرة القدم اأي�شا. ومبجرد 

ال�ش���غط على الكرة �ش���تظهر واجهة 
جدي���دة ت�ش���به ملع���ب ك���رة الق���دم، 
م���ع جمموع���ة من اأع���الم ك���رة القدم 

اخلا�ش���ة بال� 32 دولة امل�ش���اركة يف 
مباري���ات كاأ����س العامل والت���ي ياأتي 
على راأ�ش���ها العامل امل�رصي، ومبجرد 

الكام���ريا  �ش���تفتح  علي���ه  ال�ش���غط 
وتطلب من امل�ش���تخدم النظر اإليها، 
لتظهر �ش���ورته وهى مغط���اة بالعلم 
امل�رصي ب�شكل ي�شبه من يقوم بر�شم 
وجهه بالعلم، كما ميكن للم�ش���تخدم 
الر�ش���ومات املوجودة  �ش���كل  تغيري 
على وجهه ب�ش���هولة وي�رص.وكانت يف 
وقت �شابق قد اأطلقت ميزة تاأثريات 
الن�س والتي �ش���مت كلمات ”�ش���جع 
“ج���ووول” والت���ي ت���وؤدي  م����رص” و 
اإل���ى ظه���ور العدي���د م���ن التاأثريات 
امل�ش���تخدم  �شا�ش���ة  عل���ى  املمي���زة 
مبجرد ال�ش���غط عليها، والتي ت�ش���م 
العل���م امل�رصي وغريها م���ن املظاهر 

االحتفالية.

أحداث

حتا����س كل ما يثريك لتن���اول كميات 
كبرية من الطعام.

حتت���اج الإع���ادة النظ���ر يف التط���ورات 
االأخرية واالأمور يف �شاحلك.

من حولك مينحونك احلرية وال�ش���لطة 
التخاذ قراراتك.انتبه ل�ش���حتك وانظر 

االح���رتام واجب���ك جت���اه زمالئ���ك وقد 
جتذبك فر�شة كبرية.

وال  االأدوي���ة  تن���اول  مواعي���د  اح���رتم 
تتناولها �شاعة ت�شاء.

ببع�س االأ�شخا�س.
اإل���ى  ظ���روف طارئ���ة  تدفع���ك  رمب���ا 

االهتمام ب�شخ�س مقرب.

االإيجابي���ة الت���ي ت�ش���ع من���ك جت���ذب 
االآخرين اإليك.

ال�شلبيات من جانب ال�رصيك ترتك اآثاراً 
�شلبية على العالقة.

اإلى الفر�س املتاحة.
ي�ش���ادفك يوم مريح فال يتاأثر مزاجك 

ت�ش���عر ببع�س االرتباك وب�رصورة اإجناز 
اأعمالك بال ت�شويف.

اأجنز م�ش���اريعك بحما����س واندفاع وال 
تكرتث مبا يقولون.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ك�ش���ف الفنان الكويتي “م�شاري البالم”، عن دوره 
يف م�شل�ش���ل “مع ح�ش���ة قلم”، الذي يعر����س حالًيا عرب 
�شا�ش���ات خليجية خمتلفة، مو�ش���ًحا اأنه يج�شد �شخ�شية 

رجل متلون يف العمل.
واأكد “البالم” اأن الدراما تطرح عينات من املجتمع، 

وال تق�شد تعميم هذه ال�شخ�شيات على جميع اأفراده.

ومن جهة اأخرى، اأ�شاف الفنان الكويتي اأن عالقته 
مبواقع التوا�ش���ل االجتماعي جي���دة، ودائما يتفاعل مع 
متابعيه، م�ش���رًيا اإلى اأنه لي�س كل م�ش���اهري ال�شو�شيال 
ميديا �شلبيني، بل بالعك�س هنالك اأ�شخا�س اإيجابيني، 
على حد و�شفه. اجلدير بالذكر اأن م�شاري البالم ي�شارك 
يف بطولة م�شل�ش���ل “مع ح�ش���ة قلم” اإلى جانب �ش���يدة 

�شا�ش���ة اخلليج “حي���اة الفه���د”، وي�ش���ارك يف بطولته 
“ح�ش���ني املهدي، وبا�ش���م عب���د االأمري، وحمم���د جابر، 
وداود ح�ش���ني”، وجمموع���ة كب���رية من جن���وم اخلليج، 
وت���دور اأحداث���ه يف اإط���ار درام���ي اجتماعي، ح���ول امراأة 
تن�شى ما يدور حولها طوال الوقت، ما ي�شطرها اإلى اأن 

حتتفظ بورقة وقلم، لتدوين اأبرز االأمور.

حياة  يعي�شون  ال  واالإع��الم��ي��ون  الفنانون 
االإ�شاءة  يف  اأيامهم،  جل  غارقون،  فهم  �شهلة، 
والتقليب  امل�شاهد،  واإعادة  الت�شوير،  و�شخب 
اأثقل  وقد  “البالتوه”  يغادرون  ثم  االأوراق،  يف 

النوم عيونهم حتى قبل اأن ي�شلوا اإلى البيت.
هذه جمموعه من اال�شئلة البعيدة عن الفن 
ال��راي  موقع  مع  البحرينية  �شموخ  الفنانة  مع 

االإلكرتوين:

هل تتحملين العيش 
من دون مكياج؟

- اإذا كنت اأملك 
اخليار الأقرر االأمر، 
وال  اأحتمل  فنعم 
اأع���ت���رب امل��ك��ي��اج 
اأ�شا�شية  خ��ط��وة 
ل���ل���ع���ن���اي���ة 
ر  ظها باإ

اإل��ى  اأ�شطر  فنانة  ك��وين  بحكم  ولكن  ج��م��ايل، 
يعلم  ولكن  العمل،  اأوق���ات  يف  اأحيانا  و�شعه 
جمهوري وب�شكل خا�س متابعي يف “ال�شو�شيال 
ميديا” باأين اأغلب االأوقات اأظهر يف العلن على 

طبيعتي.

وكم مرة تذهبين إلى صالون التجميل 
في الشهر؟

فاأغلب  فقط،  م��رات  اأرب��ع  اأق�شى  كحد   -
اإل��ى  ي��اأت��ني  وامل��اك��ي��ريات  ال�شعر  م�شففات 
خالل  خ�شو�شيتي  على  للحفاظ  وذلك  املنزل، 
اال�شتعداد الأي حفلة اأو فعالية اأح�رصها، فالوقت 

دائما حم�ضوب لدي وب�ضبب �ضغوط العمل.

كم مرة صبغت شعرك؟

- ال اأذك����ر ك��م م����رة، ول��ك��ن ت��ق��ري��ب��ا كل 
الغامق،  البني  اللون  املف�شل  ولوين  �شهرين، 

فلون �شعري الطبيعي هو البني الفاحت.

هل تساعدين في شغل البيت؟

العمالة  على  اأب���دا  اأعتمد  ال  ف��اأن��ا  ن��ع��م،   -
املنزلية، وال اأثق بهن بتاتا، وهذه خال�شة جتارب 
املهام  وبقية  االأ�شا�شية،  مهمتي  الطهو  عديدة. 
علمت بقية عائلتي على م�شاعدتي فيها، وحتى 
ابنتي البالغة من العمر 9 �شنوات تقوم بهذه 
اأيام  كبنات  تتمرن  حتى  يوميا  الوظيفة 
اإياه جدتي رحمة  زمان، وهذا ما علمتني 

اهلل عليها.

كم تبلغ ميزانيتك الشهرية لشراء 
الثياب؟ 

الفني  املجال  دخ��ول  قبل  اأنها  ال��واق��ع   -
الوقت  ي�شعنا  ال  حاليا  ولكن  جدا،  كبرية  كانت 
ت�شاميم  اأت�شلم  فاأنا  الثياب،  و���رصاء  للت�شوق 
وم�شممني  م�شممات  عدة  من  اأ�شبوعيا  متنوعة 
من  تكون  م��ا  غالبا  التي  الهدايا  اأت�شلم  كما 
االأزياء، لذلك ال اأحتاج اإلى الت�شوق كثريا، وهذا 

من ح�شن حظي، واأحمد اهلل على حمبة جمهوري.

لو شاهدت فتاة أجمل منك، فهل 
ستغارين؟

اجلمال  على  اأحكم  ال  فاأنا  طبعا،  ال   -
احل��االت  من  الكثري  ففي  فقط،  بالظاهر 
وتخفي  جميلة  وال��وج��وه  االأج�����ش��اد  ت��ك��ون 
جميال  منا  ك��ال  واأرى  القبيحة،  النفو�س 
بجمايل  ومقتنعة  �شعيدة  واأن��ا  ما،  بطريقة 
اخلارجي والداخلي، اإلى احلد الذي مينعني 

من ال�شعور بالغرية الأي �شبب.

هل تبكين بكثرة؟

اأبكي كثريا منذ �شغري، ولكن  - كنت 
حني كربت تعلمت التغلب على هذه احلالة، 
وخا�شة  كبري  ب�شكل  امل��راأة  ي��وؤذي  فالبكاء 
والتجاعيد،  اخلطوط  لديها  ويظهر  كرثته 
االبت�شامة  هو  بنظري  البكاء  من  واالأف�شل 
واالقتناع  القوة  من  واملزيد  احل��زن،  برغم 
باأن البكاء لي�س �شحيا وال حال الأي اأمر حمزن، 
الدموع  بع�س  ولكن 
احل��االت  يف  ت�رص  ال 

املزعجة جدا.

كم ساعة تنامين في اليوم؟

- نحو 8 �شاعات، وبح�شب جدول 
اأعمايل اليومي.

هل تهتمين بالحفاظ على 
وزنك؟

تناول  على  اأحافظ  فاأنا  طبعا،   -
املتحولة  ال���ده���ون  م��ن  اخل���ايل  ال��ط��ع��ام 

والكولي�ضرتول، واأكرث من تناول اخل�رضاوات 
واالأ�شماك واأمار�س ريا�شة ال�شباحة فقط، 

ولكن لي�س ب�شكل يومي.

ما البلد الذي تحبين الذهاب إليه؟

- اأحب ال�شفر اإلى اليونان واملالديف 
وجزيرة كارابي يف تايلند، فاأنا اأع�شق اجلزر 

ب�شواطئها وبحرها االأزرق الرباق.

لديك 3 بطاقات سفر، من 
ستأخذين معك؟

- ط��ب��ع��ا ب���ال ���ش��ك اب��ن��ي واب��ن��ت��ي 
و�شديقتي املقربة.

كيف تقضين أوقات فراغك؟

الفراغ،  وق��ت  يف  والطبخ  الغناء  اأح��ب   -
كما اأحب القراءة قبل النوم حني اأملك بع�س 

الوقت.

شخص مشهور تمنيت أن تتبوئي 
مكانته؟

اأ�شل ب�شهرتي  اأن  اأمتنى يف الواقع   -
اإلى مكانة الفنانة القديرة اأحالم ال�شام�شي.

21 يونيو
1940

ال���ق���وات االأمل��ان��ي��ة 
كامل  ع��ل��ى  ت�شيطر 
الفرن�شية  االأرا���ش��ي 
احل�����رب  يف  وذل�������ك 

العاملية الثانية.
1942

اجل����������رال اإرف�������ني 
القوات  يهاجم  رومل 
طربق  يف  الربيطانية 
هذا  وانتهى  بليبيا، 
باالنت�شار  ال��ه��ج��وم 
وا�شت�شالم  عليهم، 
األ���ف   30 م���ن  اأك�����رث 
ج�����ن�����دي ل���ل���ق���وات 

االأملانية.

1958
يف  اجلمهورية  اإع��الن 

موريتانيا.

1963
الفرن�شية  احل��ك��وم��ة 
�شحبها  ع���ن  ت��ع��ل��ن 
من  البحرية  لقواتها 
�شمال  حلف  اأ�شطول 

االأطل�شي.

1976
العربية  ال��ردع  قوات 
اإل��ى  بالو�شول  ت��ب��داأ 
ل���ب���ن���ان ب���ع���د ق����رار 
العربية  الدول  جامعة 
اإر�����ش����ال����ه����ا ل��وق��ف 
االق����ت����ت����ال ال���دائ���ر 

هناك.

2003
اجل��ي�����س االإ���رصائ��ي��ل��ي 
ي����غ����ت����ال ال���ق���ائ���د 
ال��ق�����ش��ام��ي ع��ب��د اهلل 
القوا�شمي، املطلوب 
ل���الح���ت���الل  االأول 

االإ�رصائيلي اآنذاك.



ك�ش���فت �رشكات االإنتاج ال�شهريتني يف الواليات 
 ”Universal Pictures“ ،املتح���دة االأمريكي���ة

و “Blumhouse Productions” ع���ن اأول 
 The“ مقطع دعائ���ي ل� فيلم الرع���ب اجلديد

.”Halloween
يف الفيل���م، تعود جيمي يل كورتي�س اإلى 
دورها االأيقوين لوري �ش���رود، التي تخو�س 

مواجهته���ا االأخ���رية م���ع مايكل ماي���رز، امُلقّنع 
ال���ذي يطاردها منذ اأن جن���ت بحياتها بعدما كان 

قاب قو�شني اأو اأدنى من قتلها منذ 4 عقود.
أليف: جون  الفيلم م���ن اإخراج: ديفيد جوردون جري���ن، تا

كاربن���ر وداين ماكرباي���د، هذا ومن املق���رر حتى االآن اأن ي�ش���ل الفيلم 
“The Halloween ”، اإلى دور العر�س يف 19 اأكتوبر املقبل وفقا ملا اأعلنته �رشكتا 

االإنتاج.

اأعربت ميغان فاهي عن �ش���عادتها لعر�س اجلزء 
الثاين من م�شل�ش���ل The Bold Type، م�ش���رية 

اإلى اأنها تنتظر رد فعل امل�شاهدين، ال�شيما اأن 
دورها ي�ش���هد مفارقات عجيب���ة خالل احللقات 

املقبلة.
وقالت ميغ���ان، اإنها تع�ش���ق دورها وتقع 
يف م�ش���كلة اأحيانا، فهي ال ت�ش���تطيع االنف�شال 

ع���ن �شخ�ش���يتها يف العمل، وتت����رشف وفق هذه 
ال�شخ�ش���ية، لكنها �رشعان م���ا تنتبه اإلى ذلك وتعود 

اإلى ممار�شة حياتها ب�شكل طبيعي. واأ�شافت: “اأتوقع اأن 
حجم املفارقات التي �شيت�شمنها اجلزء اجلديد من العمل لن يتوقعها امل�شاهدون”.

وت���دور اأح���داث العمل حول 3 �ش���ديقات، هن جني كيت و�ش���وتون يعملن جميعا من 
اأجل �ش���كارليت، وهي جملة ن�ش���ائية عاملي���ة، ويتناول العمل حياتهن ال�ش���نيعة يف مدينة 
نيوي���ورك، حيث يتعلمن العثور على اأ�ش���واتهن اخلا�ش���ة وا�شتك�ش���اف هويتهن وحبهن 

واأزيائهن وكذلك اأ�شدقائهن.

The Halloween

”The Bold Type“

خائفة

اأفاد ا�ش���توديو “باراماون���ت بكيت�رشز” لوكالة فران����س بر�س باأنه يع���د فيلماً عن املغني 
اجلامايكي بوب ماريل. وذكر موقع “ديدالين” املتخ�ش�س اأن جنل ماريل البكر املغني زيغي 
ي�شارك يف اإعداد الفيلم. و�شبق اأن كان بوب ماريل ملك الريغي، الذي يقف وراء انت�شار هذا 
النوع املو�شيقي يف العامل حمور اأعمال وثائقية عدة من بينها “ماريل” )2012( لكنه الفيلم 

االأول مع ممثلني. وتويف ماريل العام 1981.

يت�رشف فيلم “اخلارقون” بانتمائه اإلى قائمة 
اأعمال �رشكة ر�شوم متحركة متميزة مثل بيك�شار، 
و�شيظل اجلمهور يتذكر ا�شم هذا العمل بو�شفه 
ال�شتوديوهات  الذهبية  احلقبة  اإل��ى  يرجع  عمال 
“اآبل”  �رشكة  عبقري  اأ�ش�شها  التي  ال�رشكة  تلك 
اجلزء  العمل  الراحل �شتيف جوبز، ويقدم �شناع 
االأول  اجلزء  تقدمي  من  عاما   14 بعد  منه  الثاين 
بيك�شار  مل�شة  اإلى  باالإ�شافة  امل��رة،  هذه  ولكن 

ال�شحرية، يحمل العمل توقيع ديزين.
البحرين  يف  عر�شه  بداأ  الذي  الفيلم  وي�شم 
االأداء  لتج�شيد  ا�شتثنائي  عمل  ف��ري��ق  اأخ���ريا 
كريج  بينهم  من  ويربز  لل�شخ�شيات،  ال�شوتي 
اأو �شبحي  ت. نل�شون )بوب بار م�شر انكرديبل 
هويل  بالعربية(،  املدبلجة  الن�شخة  يف  �شبار 
يكررون  الذين  فويل،  �شارة  )مطاطية(،  هنر 
بوب  مع  جنب  اإلى  جنبا  ال�شخ�شيات،  نف�س  اأداء 
رو�شيليني،  واإيزابيال  بو�س  �شوفيا  اأودنكريك، 
يف  جديدة  �شخ�شيات  يج�شدون  �شوف  واآخرين 

اجلزء الثاين من العمل. 
تبداأ اأحداث اجلزء الثاين من “اخلارقون” من 
حيث انتهى اجلزء االأول بتقدمي �شخ�شية ال�رشير 
ملجتمع  )احلفار(  اأو  اندرمايندر”  “ذي  املخبول 
جون  له  ال�شوتي  االأداء  ويج�شد  واجلرمية،  ال�رش 
الر�شوم  ع��امل  يف  كبرية  خ��ربة  ول��ه  رات�شنربجر، 
املتحركة حيث ظهر اأي�شا يف فيلم “ق�شة لعبة” 

يف دور “مهم” العام 1995. 
تعاين  حياة طبيعية،  على  احل�شول  اأجل  من 
الأن  نظرا  ال�شعوبات،  من  الكثري  “بار”  عائلة 
م��ازال��ت  “مطاطية”  اأو  “انكرديبل”  ال�شيدة 
االأب  يبقى  بينما  اجل��رمي��ة،  مكافحة  ت��وا���ش��ل 
االأط��ف��ال  ل��رع��اي��ة  امل��ن��زل  يف  �شبار”  “�شبحي 

التي  اخلارقة  قدراتهم  من  املزيد  فيكت�شف 
يتمتعون بها. 

بالفيلم  ال�رشكة  عهدت 
لواحد من عباقرة بيك�شار 
براد  موهبة،  واأك��ره��م 
ب�������ريد، ال�������ذي ك��ت��ب 
�شيناريو واأخرج الن�شخة 

واحدا  توقيعه  يحمل  والذي  العمل،  من  االأ�شلية 
تاريخ  يف  فارقة  عالمة  متثل  التي  االأف���الم  من 
ال�رشكة وهو “الفاأر الطباخ” اأو “روتاتوي”، احلائز 
 100 اأف�شل  �شمن  وامل�شنف  االأو���ش��ك��ار  على 
فيلم يف تاريخ ال�شينما املتحركة خالل املئة عام 
االأخرية وفقا ال�شتطالع هيئة االإذاعة الربيطانية 

)بي بي �شي(. 
من  ث��ان  ج��زء  اإجن���از  فكرة  اأن  ب��ريد  يعرف 
�شل�شلة “اخلارقون”، ظل يداعب خميلته منذ اأن 
انتهى من “الفاأر الطباخ”، اإال اأن الفكرة مل يكن 
لها اأن ترى النور قبل االآن بالرغم من مرور اأكر 
من 14 عاما على تقدمي اجلزء االأول، وبالرغم من 
ذلك مل يطرح املخرج قفزة يف الزمن تطراأ على 
بل  الفرة،  تلك  كل  م�شي  بعد  االأ�شخا�س  حياة 
ي�شعى اإلى ا�شتكمال الق�شة بناء على التفا�شيل 
تام  باإخال�س  ملتزما  ال�شابق،  التي مت �رشدها يف 

باحلكاية االأ�شلية. 
وبهذه الطريقة، �شمن بريد اأنه لن يكون عليه 
ال�شخ�شيات،  على  التعديالت  من  الكثري  اإدخال 
وبخ�شو�س  اإ�شافية،  خارقة  ق��درات  ابتكار  اأو 
�شغارا،  االأطفال  يبقى  االأ�شا�شية،  ال�شخ�شيات 
وال ي�شلون اإلى �شن املراهقة بعد وهذا ي�شفي 
مع  وخا�شة  املحببة،  وال�شقاوة  العبث  من  مزيدا 
ت�شبح  الذي  �شبار،  �شبحي  عائلة  اأطفال  اأ�شغر 

قدراته اخلارقة حمط اأنظار اجلميع. 
اأم���ا ب���ريد، ك��ام��ن��ا يف  ل��ك��ن يبقى ال��ت��ح��دي 
عن  املتحركة  للر�شوم  فيلما  يقدم  �شوف  اأن��ه 
النوعية  ه��ذه  مو�شم  ذروة  يف  خ��ارق��ني،  اأب��ط��ال 
ن�شاط  ب�شبب  هوليوود؛  جتتاح  التي  الأفالم  من 
االأ�شواق،  على  لل�شيطرة  املحموم  مارفيل  �رشكة 
كوميك�س.  �شي  دي  �رشكة  م��ع  جنب  اإل��ى  جنبا 
يل،  “بالن�شبة  مقابلة  يف  ب��ريد  يوؤكد  ذل��ك  وم��ع 
اخلارقني  االأب��ط��ال  ع��امل  يكن  مل 
بل  االإط��الق،  على  ي�شتهويني 
االأ�رشية،  العالقات  ديناميكية 
االأبطال  اأم��ور  تتداخل  وكيف 

اخلارقني مع ذلك”. 
يذكر اأن ال�شال�شل مكنت بيك�شار 
�شوق  يف  احل��ي��اة  قيد  على  البقاء  م��ن 
اأن هذا عر�شها لكثري  بالرغم من  االإنتاج، 
طويلة  فرتة  مدار  على  لأنها  النتقادات؛  من 
اجلديدة  االأعمال  من  القليل  �شوى  تقدم  مل 
اأكر من جزء لنف�س  وحر�شت على تقدمي 
العمل، بدءا من ق�شة لعبة، و�رشيك، حيث 
قدمت من كل عمل 3 اأجزاء، اإال اأن بيك�شار 
جنحت يف تفنيد هذه االنتقادات من خالل 
اأعمال فائقة التميز مثل “كوكو” و ”قلبا 
وقالبا”، التي ح�شدت جوائز عاملية مثل 
اعتبار  ميكن  ال  ذلك  ومع  االأو�شكار. 
ومل�شة  ب��ريد  توقيع  يحمل  عمل 
بيك�شار ال�شحرية جمرد تكرار بل 

مرادفا للجودة والتميز.
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اإعداد: طارق البحار

رسميا... خواكين فينيكس هو “الجوكر”

و�ش���ف بع����س النق���اد اأداء النجم���ة االأ�ش���رالية ال�ش���هرية بيونسي وجاي زد يصدران ألبوما معا
 ،”Terminal“ مارغ���وت روبي، بعد م�ش���اهدة فيلمها اجلدي���د
باأنها �ش���نعت طعما لذيذا لالنتقام، واأ�ش���افت �شخ�شية جديدة 
اإلى ر�شيد اإبداعها. وتدور اأحداث الفيلم يف مركز مدينة جمهولة 
مرامية االأطراف، حيث ت�ش���هد ق�ش����س قتل���ى ماأجورين مليئة 
باملنعطف���ات خالل تنفيذهم مهمة �رشيرة، اأحدهم معلم ي�ش���ارع 
مر�ش���ا مميتا، واالآخر حار�س غام�س، بينم���ا االأخرية نادلة تعي�س 
حي���اة مزدوج���ة، وتنتج عن مهمته���م عواقب وخيمة، فتت�ش���ابك 

حيواتهم على يد مدبرهم اجلنائي الغام�س.
من جانب اآخر، وا�ش���لت املمثلة االأ�ش���رالية مارغوت روبي 
دعمها للمتزجل���ة االأمريكية املحرفة توني���ا هاردينغ، حتى بعد 
انتهاء مو�ش���م اجلوائز لهذا العام من برنام���ج الرق�س االأمريكي 

“دان�شينغ ويذ ذا �شتارز”.
ونقال عن �ش���حيفة “اإي تي”، �ش���ورت املمثل���ة البالغة 27 
عاما، الالعبة هاردينغ، اأثناء عر�ش���ها االأخري الذي نال ا�شتح�شان 
النقاد يف الربنامج ال�ش���هري. وقال م�شدر بال�شحيفة: “اعرفت 
روب���ي باأنها مل تعد ترى هاردينغ يف �ش���احة الرق�س، معلقة على 

ذلك بقولها: مل اأكن اأعلم اأنها �ش���تكون على �شا�ش���ة التلفزيون 
جم���ددا، لكنها اأخربتن���ي اأنها �ش���تتواجد لذا كان يج���ب علي اأن 
اأ�شاهدها”. واأ�شاف امل�شدر: “حتدث مناف�شها وزميلها املتزلج 
اآدم ريبون موؤخرا اإلى اإي تي حول هاردينغ، م�ش���ريا اإلى اأنه �شعر 
بالتناق�س ب�ش���بب وجودها يف العر�س االأخ���ري، وقال: اأعتقد انه 
من الرائع اأن حت�ش���ل هاردينغ على جولة اإ�شافية، لكنني اأعتقد 
اأن���ه من امله���م اأي�ش���ا اأن نتذكر اأنه���ا منعت من التزلج ل�ش���بب 
ما... فقد تعر�ش���ت ل�ش���يء ما غري جيد خ���الل العر�س، ويجب اأال 
يحدث جمددا، ويف الوقت نف�ش���ه من اجلمي���ل حقا روؤيتها قادرة 
على التزلج جمددا واال�ش���تمتاع بذلك”. �شارك يف الفيلم الالفت 
جدا املوؤلف املو�ش���يقي بير نا�شيل، ومدير الت�شوير نيكوال�س 
كاراكاتزاني����س، وم���ن املمثل���ني اأي�ش���اً اآلي�ش���ون جاني���ه، بوبي 
كانافال، ماكينا غراي�س، بوجانا نوفاكوفيك، جوليان نيكول�شون.

يذك���ر اأن مارغ���وت روبي ت�ش���ارك م���ع النجم ليون���اردو دي 
كابري���و يف بطول���ة فيل���م االإث���ارة واجلرمي���ة والدرام���ا والرعب 
اإخ���راج  م���ن   ،”Once Upon a Time in Hollywood“

كوينتني تارانتينو، واملقرر عر�شه يف 9 اأغ�شط�س 2019.

أداء مارغوت روبي في “Terminal” إضافة كبيرة

بول���وك  �ش���اندرا  االأمريكي���ة  ك�ش���فت 
خماوفها ورف�شها للعمل مع منتج هوليوود 
املته���م بق�ش���ايا التحر�س اجلن�ش���ي، هاريف 
واينت�ش���ني، موؤك���دة اأن���ه مل يعر����س عليه���ا 

م�شبقاً العمل معه يف اأفالمه.
اأو�ش���حت بول���وك يف حديث مع “�ش���انداي 
تاميز”، اأنها �ش���معت الكثري يف هوليوود عن هاريف 
واين�ش���تني، ورغ���م اأنها كانت ت�ش���مع احلكاي���ة من نف�س 
وجهة نظر التي ي�ش���عى هاريف واين�ش���تني الإي�شالها لالآخرين، وهي 
واأن كل املمثالت والنجمات اللواتي عملن معه، مل يح�ش���لن على اأدوار البطولة، اإال بعد 
عالق���ة معه اإال اأنها كانت ترف�س ت�ش���ديق ذلك موؤكدة اأن �ش���ماعه كان يجعلها ت�ش���عر 

بالغ�شب ال�شديد.
ولفت���ت بول���وك اإلى حر�ش���ها على رف����س التعامل مع تل���ك االأمور باأي �ش���كل من 
االأ�ش���كال، ال�شيما واأن واين�شتني كان ي�ش���عى لتاأكيد للدفاع عن نف�شه �شد االتهامات 

االأخرية.

واف���ق اخريا النجم الكبري خواك���ني فينيك�س على اداء دور “اجلوكر” 
يف فيل���م يتح���دث عن املا�ش���ي الغام�س لل�شخ�ش���ية النف�ش���ية للجوكر، 
و�ش���يتولى تود فيليب�س خم���رج �شل�ش���لة “Hangover” اخراج الفيلم، 

و�شيكون من انتاج املخرج مارتن �شكور�شيزي.
واأعلن���ت �رشكة وارن���ر برو�س الرفيهي���ة، اإنتاجها فيلًم���ا جديًدا عن 
�شخ�ش���ية “اجلوكر” من بطولة النجم جاريد ليتو، والذي قدم ال�شخ�شية 
الع���ام 2016 بفيل���م “Suicide Squad” وذك���رت م�ش���ادر م���ن داخل 
ال�رشك���ة، ملوقع فارايتي االأمريكي، اإن اإنتاج فيلم للجوكر واآخر منف�ش���ل 
ل�شخ�شية هاريل كوين والتي �شتقوم بها النجمة مارجوت روبي، �شيمثل 
توجًها م�ش���تقبلًيا نحو اإبراز هذه �شخ�شيات الفيلم باأعمال منف�شلة، ومل 
يتم االإعالن حتي االآن عن تفا�ش���يل الق�ش���ة اأو حتي موعد بدء الت�شوير، 
ولكن يف الغالب �شيكون الت�شوير عقب االنتهاء من ت�شوير اجلزء الثاين 

من فيلم “فرقة االنتحاريني” واملقرر ان يدخل االإنتاج العام املقبل.

اأ�شدر املغنيان بيون�شي وجاي 
زد األبوم���ا غنائي���ا مفاجئ���ا اأم����س 
ال�شبت، �ش���در ب�شورة خا�شة على 
موقع تيدال لال�شتماع للمو�شيقي، 
الذي ميتل���ك جاي زد ح�ش���ة فيه. 
ويحمل االلبوم ا�شم “ افريثينج اذ 

الف” وي�شم 9 اأغان. 
وي�ش���م االألبوم اأغنية م�شورة، 
مت ت�ش���ويرها يف متحف اللوفر يف 
باري����س. وق���د مت حتمي���ل االأغنية 
عل���ى موق���ع يوتي���وب للتوا�ش���ل 
االجتماع���ي، وح�ش���دت نحو مليون 
م�ش���اهدة خالل �شاعات. كما اأ�شدر 
جاي زد وبيون�ش���ي اأغني���ة منفردة 
بعنوان Salud مل ي�شملها االألبوم.

“الخارقون 2”... عودة قوية لبيكسار في البحرين
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مع ق��رب انتخابات نادي س��ار املقرر 
لها أن تقام يوم الس��بت املقبل الساعة 
8 مس��اء مبقر النادي، يحت��دم الرصاع 
ع��ى منص��ب الرئاس��ة ب��ن الرئيس 
الحايل عباس عبدالوهاب الذي ترش��ح 
ل��دورة انتخابية ثالث��ة بعدما أمىض يف 
منصبه دورتن انتخابيتن )8 س��نوات( 
مع املرش��ح الجديد رجل األعامل عيل 
حبيب الذي يتطلع لتويل املنصب ألول 
م��رة. وبدأ الطرفان التحركات لحش��د 
املزيد م��ن األصوات الداعمة لهام بعد 
أن تم ترش��يح مجلس اإلدارة بالتزكية، 
حيث يح��ق ل 213 عضًوا يف الجمعية 

العمومية التصويت يف االنتخابات.
ويف ترصيح خاص ل “البالد س��بورت” 
أكد عب��اس عبدالوهاب عزمه مواصلة 
الرتش��ح وع��دم االنس��حاب يف األمتار 
األخرة من الس��باق االنتخايب، مش��ًرا 
إىل رغبت��ه يف تحقي��ق العدي��د م��ن 
للن��ادي،  واملكتس��بات  اإلنج��ازات 
موضًح��ا أن برنامجه االنتخ��ايب يرتكز 
عى ثالث نقاط أساس��ية وهي العمل 

ع��ى بناء صالة رياضية بالتنس��يق مع 
وزارة شئون الش��باب والرياضة بهدف 
احتضان ألعاب إضافي��ة مثل كرة اليد 
والس��لة والطائرة الفًتا إىل وجود طلب 
رسمي بهذا الخصوص والنادي بانتظار 

إكامل باقي اإلجراءات.
وأضاف عبدالوه��اب أن الهدف الثاين 
يتمث��ل يف إنه��اء إج��راءات امل��روع 
االس��تثامري الذي يتضم��ن 6 محالت 
تجاري��ة بعدما ت��م إع��داد التصاميم 
الهندس��ية، أم��ا اله��دف الثالث فهو 
تأس��يس أكادميية كرة الطاولة التي تم 

البدء يف مراحلها األوىل.
ال��دورة  أن  عبدالوه��اب  وأوض��ح 
زاخ��رة  كان��ت  املاضي��ة  االنتخابي��ة 
بالعديد من األنشطة والربامج املتنوعة 
منه��ا الصحية واالجتامعي��ة والثقافية 
والنس��ائية والرياضي��ة، وعى رأس��ها 
برنام��ج ملتقى املتقاعدي��ن الصباحي 
الذي يق��ام مبعدل 3 أيام يف األس��بوع 
واستقطب ما يقارب من 150 متقاعًدا 
وباملث��ل للس��يدات )رب��ات البيوت(، 

ع��الوة ع��ى تأس��يس مرك��ز التنمية 
البرية للتدري��ب إلقامة ورش العمل 
)التوس��ت  وبرنام��ج  واملح��ارضات 
ماس��رت(، وبرنامج املتفوق��ن، وبرنامج 
تدريس اللغ��ة اإلنجليزية والعديد من 
الفعاليات املتنوعة األخرى ويف النهاية 
أدى ذلك إىل حصول النادي عى املركز 
الثال��ث يف جائزة امتي��از التي تنظمها 

وزارة شئون الشباب والرياضة.
وذك��ر الرئي��س الحايل بأنه م��ع باقي 

أعضاء مجلس اإلدارة متكن من تشييد 
ملع��ب كرة الق��دم واملرافق املصاحبة 
ل��ه باإلضافة إىل املركز الصحي )الجم(، 
وع��ى الصعي��د الريايض ف��إن النادي 
س��يطر عى جميع ألقاب كرة الطاولة 
يف املوس��م املايض ويف املوسم املنرصم 

كذلك باستثناء لقب فئة واحدة.
ولدى س��ؤالنا إياه ع��ن مدى حظوظه 
يف املحافظة عى منصب الرئاس��ة قال 
“أرى أن حظوظي جي��دة ولكن تبقى 

الكلمة األخرة للجمعية العمومية التي 
متلك حق االختي��ار التي أمتنى أن أنال 
ثقتها لدورة انتخابية ثالثة..”، مشرًا إىل 
أن التنافس عى منصب الرئاس��ة يعترب 
ظاه��رة إيجابية، منوًها يف الوقت ذاته 
بأن��ه لكل رئي��س داعم��ن وأعداء وال 

يوجد رئيس يستطيع إرضاء الجميع.
وعى الطرف اآلخر، أكد املرشح الجديد 
ع��يل حبيب رغبته يف مواصلة الرتش��ح 
وإحداث التغير املنش��ود عى الصعيد 

اإلداري مب��ا يس��هم يف االرتقاء بالنادي 
ع��ى كافة املس��تويات، مؤك��ًدا عزمه 
لتنظيم سلسلة من األنشطة االجتامعية 
والثقافي��ة والصحي��ة لخل��ق تواص��ل 
فع��ال م��ع الجمهور والس��عي لزيادة 
ع��دد أعضاء النادي ودعم مش��اركتهم 
وإندماجه��م يف برامج��ه والعمل عى 
إقام��ة ندوات ثقافي��ة دورية ملختلف 

األعامر من كال الجنسن.
وأضاف “هديف هو استقطاب الشباب 
ال��ذي ميثل عدة املس��تقبل ودمجه يف 
مختلف لجان النادي وإعدادهم لقيادة 
مسرة النجاح، والعمل عى استمرارية 
أنش��طة وبرامج امل��رأة وتوحيد أرسة 
النادي عى قلب رج��ل واحد..”، الفتا 
النظر إىل مس��اعيه لالنضامم إىل نشاط 
كرة القدم وهو ما أعلن عنه سابقا عرب 

“البالد سبورت”.
وحث حبيب جميع أعض��اء الجمعية 
العمومي��ة للحض��ور والتواج��د ي��وم 
السبت القادم الختيار األصلح واألنسب 

لقيادة النادي خالل املرحلة القادمة.

برامجي الطاولة أهم  الرياضية واالستثمار وأكاديمية  الصالة  عبدالوهاب: 
ال��م��ن��اف��س��ة ت��ح��ت��دم ع��ل��ى رئ���اس���ة ن�����ادي س��ار

حسن علي

قاد الس��ائق اإلم��ارايت خال��د البلويش 
فري��ق “بحري��ن ون” لتحقي��ق لقب 
الجول��ة السادس��ة ضم��ن منافس��ات 
بطول��ة العامل NHRA للس��يارات فئة 
برومود التي أقيمت يف مدينة بريستول 
التابع��ة لوالية تينييس األمركية، محقًقا 
بهذا االنتصار ثالث ألقاب “بحرين ون” 
هذا املوس��م يف البطولة من 4 نهائيات 

خاضها الفريق. 
وقد ش��ارك فريق “بحري��ن ون” للمرة 
األوىل هذا املوس��م بأربعة متس��ابقن 
بخوض املتس��ابق جيفري باركر سباقه 
األول، ومل يحالف��ه وزمياله املتس��ابقان 
س��ميث  وري��ي  جاكس��ون  س��تيفي 
التوفيق بالوصول لألدوار النهائية، فيام 
متكن السائق خالد البلويش من الوصول 
للس��باق النهايئ محققاً لقبه األول هذا 

املوسم. 
وم��ن جانبه، أه��دى البط��ل اإلمارايت 
خالد البلويش االنتصار للقيادة الرشيدة 
وعى رأسها عاهل البالد حرضة صاحب 

الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، 
ورئي��س الوزراء صاحب الس��مو امللي 
األمر خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل 
العهد نائب القائد األعى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس��مو 
امللي األمر سلامن بن حمد آل خليفة. 
وأشاد البلويش بالدعم الكبر واملساندة 

املتواصلة التي يقدمها املمثل الشخيص 
لجالل��ة املل��ك رئيس املجل��س األعى 
للبيئ��ة لفري��ق “بحري��ن ون” س��مو 
الش��يخ عبدالله بن حمد آل خليفة يف 
جميع الس��باقات واملحافل، مام أعطى 
الس��ائقن دافًعا معنويًّا لتقديم األفضل 
وقادهم هذا االهتامم لتحقيق 3 ألقاب 

يف 4 نهائي��ات خاضها الفريق من أصل 
6 س��باقات هذا املوس��م، مهدًيا سموه 
انتصاره بتحقيقه لقب الجولة السادسة 
من البطولة.   وأكد البلويش أنه يترف 
بأن ميثل بلده الثاين البحرين يف سباقات 
NHRA العاملية للس��يارات مع فريق 
“بحرين ون”، مضيًفا أن مش��اركته مع 
الفريق متثيل وتري��ف لدول الخليج 

العريب والدول العربية. 
وأوض��ح البطل اإلم��ارايت أن��ه تعرض 
لحادث بسيط خالل التجارب التأهيلية 
يف اليومن األولين للسباق، إال أنه متكن 
من تجاوز ذلك وتجهيز السيارة للسباق 

وحقق انتصاره األول هذا املوسم. 
وقفز البل��ويش إىل املرك��ز الثالث عى 
س��لم الرتتيب الع��ام للبطولة مبجموع 
345 نقطة بعدما كان سابًعا، فيام احتل 
املتس��ابق ريي س��ميث املرك��ز الثاين 
برصيد 424 نقطة، واملتس��ابق ستيفي 
جاكس��ون املركز الس��ادس برصيد 326 

نقطة.

يش��ارك منتخبنا األوملبي لكرة القدم يف 
 ALPINE“ بطولة ودية دولية مبيامنار
CUP”، وذل��ك خ��الل الف��رتة 1 حتى 
5 أغس��طس املقب��ل.  وتق��ام البطولة 
مبش��اركة 4 منتخب��ات وه��ي: ميامنار 
تايلن��د وكوريا  البحرين،  املس��تضيف، 
الجنوبي��ة.  وأصدرت اللجن��ة املنظمة 
للبطول��ة ج��دول املباري��ات، إذ تقرر 
وصول املنتخبات يوم 30 يوليو املقبل، 
ع��ى أن يعقد االجت��امع الفني للفرق 
واملؤمتر الصحايف التقدميي للبطولة يوم 
31 يوليو.  وستبدأ مباريات البطولة يوم 
1 أغس��طس املقب��ل، إذ يلعب منتخبنا 
م��ع تايلن��د عن��د 3 ع��رًصا بالتوقيت 
املحيل مليامن��ار، ثم مواجه��ة منتخبي 

ميامنار وكوريا الجنوبي��ة عند 6 عرًصا. 
وتلعب الجولة الثانية يوم 3 أغسطس، 
إذ تتواج��ه تايلند م��ع كوريا الجنوبية، 
ومنتخبنا مع ميامنار يف املباراة الثانية. 

أم��ا الجولة الثالثة واألخرة، فس��تلعب 

يوم 5 أغسطس، إذ يلتقي أوال منتخبنا 
مع كوري��ا الجنوبية، وث��م ميامنار مع 

تايلند. 
وتلع��ب املباريات بنظ��ام الدوري من 
دور واحد، ويتوج فيها الفريق الحاصل 

ع��ى أكرب عدد من النقاط. وس��يحصل 
الفريق البطل عى مكافأة مالية قدرها 

10000 دوالر أمريك. 
 وت��أيت مش��اركة منتخبن��ا األوملبي يف 
البطول��ة الودي��ة ضمن إط��ار اإلعداد 
والتحضر للمش��اركة يف دورة األلعاب 
اآلس��يوية الت��ي ستس��تضيفها مدينتي 
جاكرتا وباملبانغ اإلندونيسيتن بدًءا من 
18 أغسطس وحتى 2 سبتمرب املقبلن. 
 وكان منتخبن��ا األوملب��ي قد ش��ارك يف 
بطول��ة دولية ودية بإندونيس��يا خالل 
مايو املايض، واستطاع فيها إحراز املركز 
االول بحصول��ه 7 نق��اط متفوق��ا عى 
منتخبات إندونيس��يا وكوريا الش��املية 

وأوزبكستان.

في بطولة NHRA للسيارات

البلوشي يقود “بحرين ون” لثالث ألقابه

األولمبي يشارك في بطولة “ALPINE CUP” بميانمار

البالد سبورت

اتحاد الكرة                   المركز اإلعالمي

جانب من فرحة الفريق

منتخبنا األولمبي

علي حبيب عباس عبدالوهابشعار نادي سار

غدًا المربع الذهبي للدوري العام للتنس

“البالد” و “األيام” يلتقيان 
بنهائي “ناشئي الهملة”

اليوم الحفل 
الختامي إلدارة 
التربية الرياضية

مدينة عيىس – اتحاد التنس: يشهد مساء يوم 
الجمعة املقبل وذلك عند الساعة الخامسة 

مساًء وعى مالعب االتحاد البحريني للتنس 
انطالق منافسات املربع الذهبي للدوري 

العام للتنس، حيث يلتقي يف املباراة كل من 
فريقي نادي البحرين أ وفريق األمن العام، 

بينام يلتقي يف املباراة الثانية فريق نادي 
البحرين ب وفريق أكادميية JC وذلك يف متام 

الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه الجمعة.
ويقام نهايئ الدوري العام للتنس يف اليوم الذي يليه السبت املوافق 23 

من شهر يونيو الجاري وذلك يف متام الساعة الخامسة مساًء عى امللعب 
الرئيس باالتحاد البحريني للتنس مبقره بجامعة بوليتكنك البحرين 

مبدينة عيىس. من جهته أكد مدير البطولة عضو مجلس ادارة االتحاد 
البحريني للتنس عدنان كامل أن اللجنة املنظمة للدوري وبالتنسيق 

مع مجلس االدارة جهزت كل احتياجات منافسات املربع الذهبي 
واملنافسات النهائية ليومي الجمعة والسبت القادمن من اجل اخراجه 

بالصورة الالئقة وتحقيق جميع عوامل النجاح للبطولة يف هذا العام.
وأشار كامل أن دعم مجلس االدارة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد 

بن سلامن آل خليفة ونائب الرئيس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل 
خليفة وجميع أعضاء مجلس االدارة أوصل البطولة للهدف الذي نظمت 

من أجله وحققت معدالت نجاح عالية من الناحية التنظيمية والفنية، 
حيث شهدت املباريات منافسات عالية املستوى ومشاركة مميزة يف 
هذه النسخة، حيث يقام هذا الدوري متاشياً مع تطلعات وتوجهات 

مجلس االدارة واللجنة األوملبية البحرينية.
وأثنى كامل عى اهتامم الفرق والالعبن من مختلف األندية 

واألكادمييات وتعاونهم الكبر مع اللجنة املنظمة يف سبيل تحقيق 
النجاح لجميع املنافسات متمنياً كل التوفيق للفرق األربعة املتأهلة 

لدور نصف النهايئ وموجهاً شكره وامتنانه العميقن للفرق التي حرصت 
أن تشارك يف البطولة ورفعت من حدتها ومنافساتها.

تختتم مساء الخميس مباريات فئة الناشئن بدورة مركز شباب الهملة 
لكرة القدم 2018م  بلقاء يجمع فريق البالد بقيادة أحمد مهدي بطل 
نسخة عام 2016م ونسخة 2015م، وفريق األيام بقيادة يوسف حسن 
الهدار، وسط توقع حضور جمهور من أبناء القرية من متابعي الدورة.
وقد تأهل فرق البالد للمباراة النهائية بجدارة واستحقاق بعد تصدره 
فرق املجموعة فيام واجه فريق األيام بقيادة مهاجمه الناشئ يوسف 

حسن الهدار فريق الوطن بالدور نصف النهايئ وفاز عليه برضبات 
الرتجيح بعد انتهاء املباراة بالتعادل السلبي.

ويدخل الفريقان اللقاء بأمل الفوز بالبطولة خاصة أن فريق البالد ما 
زال يقدم عروًضا جيدة من خالل العبيه املتألقن بالدور التمهيدي 

سعًيا نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة لفئة الناشئن بعد خسارته اللقب 
بالعام املايض وخروجه من الدور نصف النهايئ، فيام يقف األيام بقيادة 

يوسف حسن الهدار وحارسه املتألق سيدهاشم سيدصالح وعينه عى 
البطولة، مؤكًدا أنه سيسعى إلحراز اللقب وهزمية البالد ورد اعتباره 

لهزميته من قبل فريق البالد، علاًم بأن الفريقن التقيا بالدور التمهيدي 
وانتهى اللقاء بفوز البالد بنتيجة هدف مقابل ال يشء لأليام. وقد 

رصح رئيس مركز شباب الهملة محمد خليل أنه سيتم تكريم الفريقن 
الحاصلن عى املركز األول والثاين لفئة الناشئن، وسيسلم الفريق 

البطل كأس البطولة وميداليات املركز األول والجائزة النقدية، فيام 
سيسلم الفريق الثاين ميداليات املركز الثاين والجائزة النقدية املخصصة 
للفريق. وقد أشاد رئيس املركز بجهود األخوة القامئن عى تنظيم هذه 

الدورة متمنيًّا لهم التوفيق يف ختامها.

عدنان كمال

الثقافي واالجتماعي والنسائي والمشاركة بكرة القدم حبيب: تفعيل النشاط 

البالد سبورت

مدين��ة عي��ىس - وزارة الرتبي��ة والتعليم: 
تحت رعاية وزير الرتبي��ة والتعليم ماجد 
النعيم��ي ُتقي��م إدارة الرتبي��ة الرياضية 
والكشفية واملرشدات بالوزارة صباح اليوم 
الخميس الحفل الختامي لألنشطة والربامج 
والفعاليات الرياضية لإلدارة )حفل تكريم 
وتتوي��ج امل��دارس الفائزة بك��ؤوس وزير 
الرتبية والتعليم للتف��وق الريايض( وذلك 

ع��ى صالة الوزارة باملنطق��ة التعليمية يف 
مدينة عيىس عند الساعة التاسعة صباحاً.  
وسيش��تمل الحفل الختام��ي عى العديد 
من الفعالي��ات والفقرات التي تم اإلعداد 
لها مس��بقاً، وسيتم يف الحفل كذلك تتويج 
امل��دارس الفائزة بك��ؤوس وزي��ر الرتبية 
للتف��وق الري��ايض للعام ال��درايس الحايل 
وللبن��ن  املراح��ل  لجمي��ع   2017-2018

والبنات، وأيض��اً تكريم امل��دارس الفائزة 
باملس��ابقات، وتكري��م كل من س��اهم يف 
إنج��اح فعالي��ات وبرام��ج إدارة الرتبي��ة 

الرياضية للعام الدرايس الحايل. 
وانتهت اإلدارة من التحضر واإلعداد لهذا 
الحفل، وقامت بإرس��ال الدعوات لجميع 
امل��دارس واملكرم��ن، وت��م التأكي��د عى 

التواجد يف الوقت املقرر.



تواصل اللجن��ة املنظم��ة العليا لدوري 
خال��د بن حم��د لك��رة ق��دم الصاالت 
الس��ادس تحضرياته��ا اإلعدادي��ة قب��ل 
انطالق املنافس��ات تحت رعاية النائب 
األول لرئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
أللعاب القوى الرئي��س الفخري لالتحاد 
البحرين��ي لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي 
يق��ام بتنظي��م من قب��ل وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وتحت ش��عار #ملتقى_األجيال 
وس��ينطلق يوم األح��د 24 يونيو الحايل 
وحتى 9 أغسطس املقبل، حيث يأيت هذا 
الدوري ضمن مبادرات س��موه الداعمة 

للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين. 
 ويق��ام ال��دوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واسعة من قبل املراكز الشبابية واألندية 
العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة 
والوزارات والجالي��ات، وذلك عىل صالة 

مدينة خليفة الرياضية. 

 العمل متواصل بلجنة المسابقات 

 وأك��د رئيس لجنة املس��ابقات إبراهيم 
البوري أن لجنته تواصل العمل عىل قدم 
وساق من أجل التحضري النهايئ النطالق 

الدوري. 
 ولف��ت إىل أن اللجنة تواصل اجتامعاتها 
الدوري��ة بهدف الوق��وف عىل الجوانب 
املتعلق��ة بإقام��ة ال��دوري، خصوصا أن 
هذه النس��خة تشهد 6 دوريات مختلفة 
للفئات: املراكز الشبابية، األندية الوطنية 
غ��ري املنضوي��ة تح��ت مظل��ة االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الق��دم، ذوي العزمية، 

الفتيات، الوزارات والجاليات. 
 وأش��ار البوري إىل أن لجنة املس��ابقات 
يق��ع عىل عاتقه��ا عمل كب��ري يف ناحية 
التحض��ري لكل دوري عىل حدة، مش��ريا 
إىل أن اللجنة حددت رئيس��ا لكل دوري 
تك��ون مهام��ه األساس��ية متابعة جميع 
م��ا يتعلق بالدوري تح��ت إرشاف لجنة 
املس��ابقات، مؤك��دا أن تخصيص رئيس 
لكل دوري جاء بهدف تس��هيل اإلرشاف 

لكل منافسة عىل حدة. 

  رؤساء الدوريات 

 وأوضح أن رؤساء الدوريات هم: رئيس 
دوري املراكز الشبابية عيل سعيد، رئيس 

دوري األندي��ة الوطني��ة أحمد عبدالله، 
رئي��س دوري الفتي��ات أحم��د العامر، 
رئي��س دوري ذوي العزمية عيل النبهان، 
رئيس دوري ال��وزارات عبدالله املطوع 

ورئيس دوري الجاليات جعفر ميك. 

  تسجيل الالعبين 

 وأوض��ح أن لجن��ة املس��ابقات أرشفت 
خ��الل الف��رة املاضي��ة عىل آلي��ة عمل 
تس��جيل العبي الفرق، والت��ي حدد لها 
الفرة من 27 مايو املايض وحتى 5 يونيو 
الجاري، إذ تابعت اللجنة عملية تسجيل 
الالعب��ني وف��ق املنظوم��ة التي وضعت 

بالرشوط املحددة لكل دوري. 
 وأوضح أن اللجنة س��تواصل عملها مع 
انط��الق الدوري ومبتابعة مس��تمرة مع 
رؤس��اء الدوريات به��دف االطالع عىل 
كل املس��تجدات بش��كل يوم��ي خالل 
املنافسات، مشريا إىل أن جاهزية أعضاء 
اللجنة كبرية من أجل الظهور مبس��توى 
تنظيمي مميز يليق باس��م الدوري الذي 
بات محطة ش��بابية مهمة تجمع شباب 
البحرين يف م��كان واحد ويف أظل أجواء 

تنافسية رشيفة. 

  عمل كبير للجنة 

 وأكد أن اللجنة تدرك مدى حجم العمل 
الكبري، خصوصا م��ع وجود 83 فريقا يف 
املس��ابقة: 35 فريقا يف املراكز الشبابية، 
16 فري��ق لألندية الوطنية غري املنضوية 
تحت مظلة اتحاد الكرة، 8 فرق للفتيات، 
8 فرق لذوي العزمية، 10 فرق للوزارات، 

و6 فرق للجاليات. 
 وأع��رب إبراهي��م الب��وري ع��ن فخره 
واعتزازه الكبريين بالعمل يف دوري سمو 
الش��يخ خالد بن حمد لك��رة الصاالت، 
مش��ريا إىل أن العمل يتطلب بذل املزيد 
م��ن الجهود م��ن أجل إخ��راج الدوري 
يف أفضل ص��ورة تنظيمي��ة تليق مبكانة 
البطول��ة الت��ي بات��ت تحظى بش��عبية 
واس��عة ومشاركة كبرية من قبل الشباب 

البحريني. 

 6 أسماء مميزة تقود 
الدوريات المختلفة 

 يدخ��ل دوري خال��د ب��ن حم��د لكرة 
الصاالت نس��خته السادس��ة هذا العام 
بع��د النجاح��ات الكبرية الت��ي حققتها 
النسخ املاضية مام أدخل اللجنة املنظمة 
يف خيارات توسيع املشاركة يف منافسات 
الدوري عرب تنظيم مس��ابقات مصاحبة 
له للوزارات والجاليات وسبقهام الفتيات 
وذوي العزمي��ة يف النس��ختني املاضيتني 
فيام تم فصل مس��ابقتي األندية واملراكز 
الش��بابية بعدم��ا كانتا معا يف النس��خة 

املاضية. 
ووضعت اللجنة املنظمة السيد إبراهيم 
املس��ابقات،  للجن��ة  كرئي��س  الب��وري 
فيام عين��ت جعفر ميك رئيس��ا لدوري 
الجالي��ات ال��ذي يش��ارك في��ه 6 فرق، 
ويتمت��ع ميك بخ��ربة إداري��ة وتنظيمية 
كبرية اكتسبها من مشاركاته املتعددة يف 
مختلف البطوالت املحلية، إذ س��بق له 
املشاركة يف العملية التنظيمية يف النسخ 

األخ��رية لل��دوري.  أم��ا دوري الفتيات 
والذي يشارك فيه 8 فرق بزيادة فريقني 
عن النس��خة املاضية فأس��ندت اللجنة 
املنظمة لإلعالمي املتمي��ز أحمد العامر 
رئاس��ة الدوري خصوصا م��ع ما ميتلكه 
م��ن خربة جيدة يف مج��ال كرة الصاالت 
وس��بق له العمل مع اتحاد الكرة يف هذا 
الجانب إىل جانب مش��اركته يف العملية 
اإلدارية ملنتخبات كرة الصاالت الوطنية، 
ووضعت اللجنة املنظمة ثقتها يف السيد 
عيل النبهان لالس��تمرار يف عمله رئيس��ا 
ل��دوري ذوي العزمية مبش��اركة 8 فرق 
وذلك بعد النج��اح الباهر والكبري الذي 
حققه يف النس��ختني املاضيت��ني وخربته 

العريضة يف هذا املجال. 
 وأس��ندت رئاس��ة دوري ال��وزارات إىل 
اإلداري الش��اب عبدالل��ه املطوع وذلك 
مبش��اركة 10 ف��رق، ويتمت��ع املط��وع 
بخربة جيدة يف املجال اإلداري إذ س��بق 
له العم��ل يف نادي��ه األم الرفاع الرشقي 
واملنتخب��ات الوطنية إىل جانب عمله يف 
النسخ املاضية من الدوري، وفيام يتعلق 
برئاس��ة دوري األندي��ة الرياضي��ة فإن 
اللجنة املنظمة وضعت ثقتها يف الس��يد 
أحمد عبدالله.   وأخريا فإن رئاسة دوري 
املراكز الش��بابية الذي سيشارك فيه 35 
فريقا فإن الالعب الدويل السابق وحارس 
منتخبن��ا الوطني والرف��اع الرشقي عيل 
سعيد سيتوىل املهمة خصوصا مع النجاح 
ال��ذي تحقق يف دوري املراكز الش��بابية 
يف الس��نوات األخرية، ويتمتع عيل سعيد 
بخربة إدارية وتنظيمية جيدة اكتس��بها 

من الس��نوات الطويلة الت��ي قضاها يف 
مالع��ب كرة الق��دم املحلي��ة وبالتأكيد 
ستس��هم هذه الخربة يف إنجاح العمل يف 

دوري خالد بن حمد لكرة الصاالت. 

 تحضيرات متواصلة لكتابة نجاح آخر

 اقرب��ت اللجن��ة املنظمة م��ن االنتهاء 
من كاف��ة الرتيبات والتجهيزات الخاصة 
بانطالق الدوري يف نس��خته الحالية بعد 
أن عق��دت العديد م��ن االجتامعات يف 
الف��رة املاضية بحثاً عن تس��جيل نجاح 
آخر يضاف إىل سلس��لة النجاحات التي 
تحقق��ت يف ال��دوري خالل الس��نوات 
املاضي��ة.   وزارت اللجنة املنظمة صالة 
مدينة خليفة الرياضية لفرات متعددة، 
حي��ث وضع��ت اللمس��ات األخرية عىل 
كاف��ة الرتيبات والتجهي��زات بعد عمل 
دؤوب قامت بها كافة اللجان املختلفة. 

العلي��ا  املنظم��ة  اللجن��ة  ووضع��ت   
الخطوط العريضة ع��ىل التجهيزات من 
خ��الل الزيارات امليداني��ة واالجتامعات 
املتواصلة مع مختل��ف اللجان العاملة، 
حيث شكلت اللجان فريق عملها والذي 
يض��م العدي��د م��ن الكفاءات الش��ابة 
وس��بق له��ا العم��ل يف ال��دوري العام 
املايض وخرجت بأفضل صورة من حيث 
التنظي��م املثايل الذي ش��هدته النس��خة 

السابقة. 
 ولع��ل الجه��ود التي تقوم به��ا اللجنة 
املنظم��ة واللج��ان العامل��ة تؤك��د أن 
الجميع يسعى لكتابة نجاح آخر للدوري 
الذي يحمل اسم س��مو الشيخ خالد بن 

حم��د آل خليفة، والجميع يبذل قصارى 
جهده من أجل تسجيل النجاح. 

 وأكد رئيس لجن��ة التجهيزات الداخلية 
يوسف بودهيش أن صالة مدينة خليفة 
الرياضية أصبح��ت ذات رونق رائع من 
خالل تزيينها بصور س��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حمد آل خليف��ة واعالنات الجهات 
الراعية واملس��اهمة للدوري، مش��رياً إىل 
أن اللجنة حرص��ت عىل بذل الجهود يف 
الف��رة املاضية وس��وف تتضاعف هذه 
الجهود خ��الل الفرة املقبلة وتحديداً يف 
الي��وم األول من انطالق ال��دوري حتى 

نهايته. 

 اللجنة المنظمة تعلن 
جهوزية صالة مدينة خليفة 

 أعلنت اللجنة املنظمة للنسخة السادسة 
ل��دوري خالد ب��ن حمد، ع��ن جهوزية 
صالة مدينة خليف��ة الرياضية الحتضان 
الح��دث، الذي من املقرر أن ينطلق يوم 
األحد املقبل وتس��تمر منافس��اته حتى 
ي��وم 9 أغس��طس املقبل، ج��اء ذلك يف 
الزيارات اليومية الت��ي يقوم بها أعضاء 
اللجن��ة لصالة مدينة خليف��ة الرياضية، 
والذي��ن يطلعون م��ن خالله��ا عىل ما 
وصلت إلي��ه التحضريات النهائية للصالة 
من جاهزية إلقام��ة املباريات، وتركيب 
اإلعالن��ات وامللصقات وإعداد قاعة كبار 
الشخصيات واملعرض املصاحب وتجهيز 
الغرف اإلعالمي��ة للنقل اإلعالمي املبارش 
وتغطيات مختلف وسائل اإلعالم األخرى 

وتحديد دخول وخروج الجامهري.

االنللطللالق لللركلللللة  للللللجللهللوزيللة  لللتللسللهلليللل اإلشللللللللراف... ووصلللللنللا  لللكللل دوري  رئلليللس 
اس���ت���م���رار ال��ع��م��ل ل��ل��ت��ح��ض��ي��ر ال��ن��ه��ائ��ي ل���ب���دء ال��م��س��اب��ق��ة... ال���ب���وري:

لجنة اإلعالم واالتصال                 دوري خالد بن حمد

اجت��امع  الخمي��س  الي��وم  يعق��د 
الجمعية العمومية العادي السنوي 

لالتحاد البحريني للكرة الطائرة.
ويتضم��ن جدول أع��امل االجتامع 
التصدي��ق ع��ىل مح��ر االجتامع 
السابق للجمعية العمومية واعتامد 
التقرير اإلداري واملايل واس��تعراض 
م��ن  ال��واردة  املقرح��ات  بع��ض 
الجمعي��ة العمومي��ة، حيث تقدم 
ن��ادي اتحاد الريف مبق��رح لدمج 
أندي��ة الدرج��ة األوىل والثاني��ة يف 
مس��ابقة ال��دوري املوس��م املقبل، 
وأخريا ما يس��تجد من أعامل، والتي 
رمبا يتم خالله ط��رح موضوع ضم 
نادي ب��وري إىل الجمعية العمومية 
مناقش��ة  االتح��اد  ق��رر  ح��ال  يف 

املوضوع عىل جدول األعامل.
وانتهى االتحاد م��ن كافة الرتيبات 
الجمعي��ة  باجت��امع  املتعلق��ة 
العمومية العادي السنوي بالتنسيق 
م��ع اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 

التي س��ترشف عىل أعامل االجتامع 
ع��رب مندوبيها. يذك��ر أن الجمعية 
العمومية التحاد الكرة الطائرة تضم 
كال من نادي األهيل، نادي املحرق، 
نادي داركليب، نادي النجمة، نادي 

النرص، نادي البس��يتني، نادي عايل، 
نادي بني جمرة، نادي النبيه صالح، 
نادي الدي��ر، ن��ادي املعامري، نادي 
اتحاد الريف، نادي الش��باب، نادي 

التضامن.

تتجه النية لدى إدارة نادي الحالة 
إىل التعاقد مع مدرب من املدرسة 
الرصبي��ة؛ لإلرشاف ع��ىل تدريب 
الفريق األول لكرة السلة بالنادي 
يف املوسم الريايض املقبل 2018 - 

.2019
ووضع��ت إدارة الن��ادي رؤيته��ا 
يف التعاق��د مع م��درب أجنبي يف 
املوس��م املقبل، بع��د التخيل عن 
خدم��ات امل��درب الوطني أحمد 
جان الذي قاد الفريق يف املواسم 

الثالثة املاضية.
ومل تب��ِد “س��لة الحال��ة” نيتها يف 
التجديد للمدرب جان بعد انتهاء 
املوسم املايض، قبل أن يعلن جان 
يوم أمس عرب حس��ابه الش��خيص 
االجتامع��ي  التواص��ل  مبوق��ع 
“انس��تغرام” رحيله ع��ن تدريب 

الفريق الربتقايل.
وكان جان قد حق��ق نجاحا طيبا 
ونتائج إيجابية يف املواس��م الثالثة 

الت��ي ت��ويل فيه��ا قي��ادة الجهاز 
الفني لفريق السلة بنادي الحالة، 
إذ اس��تطاع الحفاظ ع��ىل موقع 
الفري��ق يف دائ��رة املنافس��ة عىل 
ألقاب املسابقات املحلية، وإبقاءه 
بني األربعة الكبار، وقيادة الفريق 
إىل التأه��ل للدور نص��ف النهايئ 

لبطولتي كأس خليفة بن س��لامن 
ودوري زي��ن للرجال يف املوس��م 

قبل املايض.
أج��رت  املعلوم��ات،  ووف��ق 
إدارة الن��ادي يف األي��ام املاضي��ة 
مفاوض��ات إيجابي��ة م��ع مدرب 
املوضوع  وبانتظار حس��م  رصيب، 
بش��كل نهايئ يف الساعات القليلة 
املقبلة، إذ يستعد الحالة لتسمية 
امل��درب الجديد يف أق��رب وقت؛ 
إعداد وتحضريات  متهيًدا النطالق 

الربتقايل للموسم الجديد.

أحمد جان يرحل عن البرتقاليهل يقام الدوري بدمج الدرجة األولى والثانية؟

“سلة الحالة” تتجه للمدرسة الصربيةاتحاد الطائرة يعقد “عموميته” اليوم
محمد الدرازيحسن علي

من منافسات دوري الطائرة الموسم الماضي

أحمد جان

عبداهلل المطوعجعفر مكي

علي سعيد يوسف بودهيش

أحمد حسين

علي النبهان إبراهيم البوري

أحمد العامر شخصية دوري خالد بن حمد
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سجل حضور طاقمنا الدويل املكون 
من حكم الس��احة نواف شكرالله، 
ي��ارس  األول  املس��اعد  والحك��م 
تلف��ت ظهورا أوال ممي��زا وإيجابيا 
يف موندي��ال روس��يا 2018، إذ أدار 
ش��كرالله مب��اراة منتخب��ي بولندا 

والسنغال بنجاح كبري.
ويعت��ر تواجد الحكم��ني الدوليني 
يف  الت��وايل  ع��ى  الثاني��ة  للم��رة 
منافسات كأس العامل، إذ سبق لهام 
التواجد يف مونديال الرازيل 2014 
رفق��ة الحكم املس��اعد الثاين أيضا 

إبراهيم سبت.
وس��جل ش��كرالله وي��ارس تلف��ت 
مس��توى مميزا خالل مباراة بولندا 
والس��نغال يوم أمس األول، وذلك 
ع��ر األداء عايل املس��توى واإلدارة 
التي  املب��اراة  املمت��ازة ملجري��ات 

ش��هدت تس��جيل 3 أه��داف كان 
اثنان منها من نصيب السنغال التي 

حصلت عى نقاطها الثالث األوىل.
املونديال  طاقمن��ا  قرارات  ومتيزت 
بالدقة والتمي��ز، عالوة عى اللياقة 
البدنية العالية التي متتع بها االثنان 
وتطبيقهام م��واد قانون كرة القدم 

عى الوجه األفضل.
وكانت تحركات شكرالله ممتازة إىل 
الجانبية للحكم  التح��ركات  جانب 
املس��اعد يارس تلف��ت، عالوة عى 
االتصال املس��تمر بني أفراد الطاقم 
التحكيم��ي، وه��ي جمعيه��ا أمور 
س��اهمت يف قيادة املب��اراة إىل بر 

األمان.
املتمي��ز لطاقمنا  الحض��ور  ويعتر 
ال��دويل املوندي��ايل تأكي��دا عى ما 
تتمتع ب��ه الصاف��رة البحرينية من 

أداء عال املستوى حظيت عى إثره 
بالثقة عى جميع األصعدة املحلية 

والقارية والدولية.
وبالش��ك، ف��إن تواج��د ش��كرالله 
وتلفت يف مونديال 2014 ساهم يف 
اكتسابهم العديد من الخرات التي 
متنهم م��ن التعامل م��ع مباريات 
بدق��ة   2018 روس��يا  موندي��ال 
واحرتافي��ة أكر؛ نظري ما اكتس��بوه 
م��ن معايش��ة لألج��واء، خصوصا 
الع��امل  كأس  يف  تواج��دوا  وأنه��م 
للفئ��ات العمرية أيض��ا عالوة عى 
كأس الع��امل لألندية وعدد آخر من 
البطوالت القارية والدولية الكبرية.

جميع األمنيات لطاقمنا يف استمرار 
مشواره الناجح يف املونديال الرويس، 
العربية  الكروي��ة  األرسة  وترشيف 

عموما، والبحرينية خصوصا.
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لقطة للحكم نواف شكراهلل في المباراة

تميز كبير لطاقمنا في أول ظهور بالعرس العالمي

لوي��س  خوس��يه  يعتق��د  وكاالت: 
رودريجي��ز، الع��ب وس��ط بن��ام، أنَّ 
إنجل��رتا، لن تش��كل نف��س الخطورة 
الهجومية الكبرية، التي شكلتها بلجيكا، 
خالل فوزها )0-3( عى منتخب بالده 
بالجولة االفتتاحي��ة لدور املجموعات 

باملونديال.
وفرضت بنام، يف ظهورها األول بكأس 
العامل، التعادل دون أهداف مع بلجيكا 
يف الشوط األول، قبل أن يسجل دريس 
مريتن��ز، هدًف��ا بتس��ديدة رائعة، ثم 
يضيف روميلو لوكاكو هدفني ليتصدر 

املنتخب الفائز املجموعة السابعة.
وتتذيل بن��ام، ترتيب املجموعة بفارق 
األه��داف وتحت��اج إىل نتيجة إيجابية 
أمام إنجلرتا ي��وم األحد لالحتفاظ بأي 

أمل يف اجتياز الدور األول.
ونقل��ت صحيف��ة “تليج��راف” ع��ن 
رودريجي��ز قوله “بالنس��بة يل بلجيكا 
أصع��ب من إنجل��رتا. األس��ود الثالثة 
منتخب كبري ويضم العديد من الالعبني 

الجيدين لكننا سنحاول الفوز”.
وأضاف “أش��اهد ال��دوري اإلنجليزي 
املمتاز كل أس��بوع. من الرائع اللعب 
أمام بعض هؤالء الالعبني وسأحاول أن 

أقدم مباراة جيدة”.
وأضاف “س��يكون من الصعب إيقاف 
إنجلرتا ويج��ب أن نلعب بتنظيم كبري 
لكننا س��نلعب بنفس الق��وة البدنية 

وسنحاول تحقيق الفوز”.
وف��ازت إنجلرتا )1-2( ع��ى تونس يف 
الجولة األوىل يوم اإلثنني، ورمبا تضمن 
التأه��ل مبك��رًا لدور الس��تة عرش لو 

تفوقت عى بنام.

)APF(: أق��ر مهاج��م باي��رن 
ميوني��خ توم��اس مول��ر أمس 
ع��ى  الضغ��ط  أن  األربع��اء 
القدم  املنتخ��ب األملاين لك��رة 
“هائ��ل”، وذلك قبل يومني من 
املباراة املصريي��ة ألبطال العامل 
يف مونديال 2018 ضد السويد.

وقال مول��ر بعد حصة تدريبية 
لالعب��ي املدرب يواكيم لوف يف 
س��وتيش “من املؤكد أننا نقوم 
بنقد ذايت، لك��ن يجب التطلع 
إىل األم��ام. تبقى لن��ا مباراتان 

والضغط هائل”.
واستهلت أملانيا مسعاها لتكون 
أول منتخ��ب يحتف��ظ باللقب 
العامل��ي من��ذ الرازي��ل ع��ام 
1962، بشكل مخيب بخسارتها 
املجموع��ة  األوىل يف  مباراته��ا 
السادسة ضد املكسيك صفر1-.
انتق��ادات  املنتخ��ب  وتلق��ى 
قاس��ية بع��د أدائ��ه املفاج��ئ 
ضد املكس��يك، حيث بدا رسابا 
للمنتخ��ب ال��ذي ت��وج بلقب 
مونديال 2014 يف مسرية حقق 
خاللها انتص��ارًا تاريخيًّا بنتيجة 
1-7 ع��ى املضيف��ة الرازيل يف 

نصف النهايئ.
لوث��ار ماتي��وس، القائ��د الذي 
 1990 موندي��ال  كأس  رف��ع 
عى حس��اب دييغ��و مارادونا 

اللقب يف  واألرجنت��ني حامل��ة 
حين��ه، ق��ال “مل أر املنتخ��ب 
األملاين به��ذا الضعف يف بطولة 

ا”. كرى منذ فرتة طويلة جدًّ
إىل حد ما، مل تكن نتيجة األحد 
مفاجئة إذا ما استندت ملا قدمه 
األملان يف مبارياتهم التحضريية، 
إذ حقق��وا فوزا يتي��ام يف آخر 
مباريات ودية خاضوها  س��ت 
منذ إنه��اء التصفي��ات بعالمة 
كامل��ة )10 انتص��ارات(، وكان 
بصعوب��ة يف مباراته��م األخرية 
قبل النهائيات عى الس��عودية 
)2-1( الت��ي خ��رت مباراتها 
األوىل أم��ام روس��يا املضيف��ة 

بخامسية نظيفة.
الف��رتة  إىل  مول��ر  وتط��رق 
التحضريية والعروض املتواضعة 
الت��ي تضمنت الخس��ارة أمام 

الرازي��ل يف برل��ني )صف��ر1-( 
النمس��ا  املتواضع��ة  والج��ارة 
“اعتقدن��ا،  معرتًف��ا   ،)1-2(
باس��تخفاف نوعا ما، أنه عندما 
تبدأ البطولة سنستعيد حيويتنا 
وقوتن��ا املعت��ادة )...( ميكنن��ا 
القول أن تقييمنا للموقف كان 

خاطئا”.
التعوي��ض  ويأم��ل األمل��ان يف 
عندما يواجهون السويد السبت 
س��تكون  حي��ث  س��وتيش،  يف 
بالنسبة  أساسية  الثالث  النقاط 
الخ��روج من  إليه��م لتجن��ب 
ال��دور األول للم��رة األوىل منذ 
عودتهم للمشاركة يف النهائيات 
العاملية ع��ام 1954 بعد انتهاء 

الحرب العاملية الثانية.
وأكد مول��ر أن املنتخب يعمل 
جاه��دا لتجنب أخط��اء مباراة 
املكس��يك التي ألحقت باألملان 
يف  فق��ط  الثاني��ة  هزميته��م 
مبارياته��م االفتتاحية ال�19 يف 
النهائي��ات )االوىل ع��ام 1982 
ضد الجزائر(. وبعد املباراة ضد 
املجموعة  تتصدر  التي  السويد 
بف��ارق نقاط اللع��ب النظيف 
بعد فوزها عى كوريا الجنوبية 
)-1صف��ر(، تلتق��ي املاني��ا مع 
املنتخب اآلسيوي يف 27 الحايل 

يف قازان.

آيل،  يواصل دييل  )وكاالت(: 
العب وسط منتخب إنجلرتا، 
اإلصابة  م��ن  تعافيه  عملية 
بشد عضيل، للحاق مبواجهة 
بنام، األح��د املقبل، يف إطار 
الثاني��ة م��ن دور  الجول��ة 

املجموعات بكأس العامل.
وأعل��ن االتح��اد اإلنجليزي، 
عر حسابه عى موقع تويرت، 
أن آيل، تعرض لش��د عضيل، 
خالل الفوز 1-2 عى تونس، 
الفريق االفتتاحية  يف مباراة 

باملجموعة السابعة يف كأس 
العامل، وس��يحصل عى عالج 
خالل األيام القليلة القادمة.

وب��دا أن الالعب، البالغ من 
العمر 22 عاًما، سيخرج من 
األول  الش��وط  يف  امللع��ب 
بس��بب مش��كلة عضلي��ة، 
ديل��ف  فابي��ان  واس��تعد 
لالش��رتاك بداًل منه، لكن آيل 
اللعب،  مواصل��ة  يف  نج��ح 
الدقيقة  اس��تبداله يف  حتى 

.80

توتنه��ام  الع��ب  وخض��ع 
باألشعة،  لفحص  هوتس��بري 
كان  بين��ام  الثالث��اء،  ي��وم 
زمالؤه يش��اركون يف املران، 
بعد إصابته يف املباراة، التي 

جرت يف فولجوجراد.
س��اوثجيت  جاريث  وق��ال 
م��درب إنجل��رتا “يجب أن 
نواص��ل متابع��ة حالة دييل 
آيل. كان يشعر مبشكلة منذ 
الش��وط األول، لكنه رأى أن 

بوسعه مواصلة اللعب”.

إنجلترا أقل خطورة مولر: الضغط هائل

ما سر تألق البلجيكي لوكاكو؟

ديلي يسابق الزمن

تقرير         أحمد مهدي

مولر

ديلي آلي

وكاالت: رمبا احتاج األمر إىل كلامت 
الذعة من القائد إيدين هازارد بني 
الش��وطني لزميله املهاجم روميلو 
لوكاك��و ليظه��ر تألق��ه يف املباراة 
االفتتاحي��ة لبلجيكا يف كأس العامل 
لكرة القدم، لك��ن املدرب روبرتو 
مارتينيز يعتق��د أن املهاجم لديه 

الطموح والرغبة يف التألق عامليا.
ومنح صانع لعب تش��يليس بعض 
النصائح يف س��وتيش، ي��وم اإلثنني 
املايض، لزميله بعد فش��ل بلجيكا 
يف اخرتاق دفاع بنام املتواضع قبل 

االسرتاحة.
وق��ال ه��ازارد للصحفي��ني “ب��ني 
الش��وطني أبلغته أننا بحاجة إليه. 

اختفى قليال يف املقدمة”
وأضاف “ليس من الس��هل اللعب 
م��ع رجل ال نراه. لك��ن مبجرد أنه 
ظهر ودخل أجواء املباراة س��جل 

هدفني”.
وتابع هازارد عقب افتتاح بلجيكا 

مبارياته��ا يف املجموعة الس��ابعة 
بالف��وز 0-3 عى بن��ام “أمتنى أن 

يكون تفهم ذلك اآلن”.
وقلل ه��ازارد من أهمي��ة وجود 
خالفات يف معسكر الفريق حيث 
من��ح مارتينيز العبي��ه راحة اليوم 
قب��ل مواجهة تونس، ي��وم األحد 
املقب��ل، ثم إنجلرتا ي��وم الخميس 

التايل.
ويب��دو أن ص��ور املداف��ع ي��ان 
فريتونخني وه��و يرصخ من غياب 
التغطية من جانب يانيك كاراسكو 
قبل اس��تبدال الجناح دقت جرس 
اإلنذار لع��ودة الخالفات الداخلية 
التي أث��رت عى الفري��ق امللقب 
يف  الحم��ر”  “الش��ياطني  باس��م 

البطوالت الكرى السابقة.
وقلل مارتينيز أيًض��ا من تكهنات 
وجود خالفات ب��ني الالعبني وقال 
إنه يث��ق يف ق��درات لوكاكو ليس 
فق��ط ليصب��ح أفض��ل مهاجم يف 

العامل لكن أيًضا ملس��اعدة الفريق 
عى تحقي��ق أقىص ما ميكن خالل 
البطولة والتفوق عى الجيل الذي 

بلغ قبل نهايئ نسخة 1986.
“فريقي  للصحفيني  مارتينيز  وقال 
أي  األنظ��ار.  يج��ذب  أن  ميك��ن 
كلامت س��لبية عن ما ي��دور بني 
الالعبني أم��ر مختلف عام يحدث 

داخل املعسكر”.
وأض��اف “بالطبع نري��د أقىص ما 
لدى كل الع��ب وهذا أمر طبيعي 

ملا حدث داخل غرفة الالعبني”.
ونف��ى فريتونخ��ني، أك��ر العب��ي 
التش��كيلة مش��اركة يف املباريات 
الدولية، وج��ود خالفات وأكد أن 
لبلجيكا  األفضل  الحالية  التشكيلة 

من وجهة نظره.
وق��ال مداف��ع توتنهام هوتس��بري 
“نح��ن فري��ق متكام��ل. دامئًا ما 
يكون هن��اك ضغوط لكني أعتقد 

إيدين هازارد وروميلو لوكاكوأن بوسعنا التعامل معها”.
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شراسة جيوبا تفسر 
التفوق الروسي

البدني��ة  الق��وة  أصبح��ت  )وكاالت(: 
للمهاج��م الرصي��ح، مث��ل الحيوانات 
امله��ددة باالنق��راض يف ك��رة الق��دم 
الحديث��ة، لك��ن أرتيم جيوب��ا، مهاجم 
روس��يا، قدم تذكرة، خ��ال الفوز 3-1 
ع��ى م��رص يف كأس الع��امل، ب��رورة 
تقدير أصح��اب البنية القوية يف الخط 

األمامي.
وواجه دفاع مرص، صعوبات يف التعامل 
مع قوة ورشاس��ة جيوبا )29 عاما(، يف 
املب��اراة الت��ي انت��رصت فيها روس��يا، 
لتصبح قاب قوسني أو أدىن، من التأهل 

للدور الثاين من املجموعة األوىل.

ولعب جيوبا، يف التش��كيلة األساس��ية 
عى حس��اب فيودور س��مولوف، بعد 
أن ش��ارك كبدي��ل، وهز الش��باك أمام 
السعودية يف املباراة االفتتاحية، ولعب 
دورًا كب��رًا يف الهدف األول يف الدقيقة 
47، عندم��ا التح��م مع أحم��د فتحي، 
قائد مرص، الذي وض��ع الكرة، بالخطأ 

يف مرماه.
وبعد ذلك سجل جيوبا الهدف الثالث 

بنفسه، بطريقة مبارشة وتقليدية.
وارتقى جيوبا عالًيا، ليس��يطر عى كرة 
طويلة بصدره، ثم شق طريقه متجاوزا 
عيل جرب، قبل أن يض��ع الكرة بثقة يف 

الش��باك، قب��ل أن يحتف��ل ونظرة من 
السعادة مرتسمة عى وجهه.

تشرتشيس��وف،  ستانيس��اف  وق��ال 
مدرب روس��يا، إن قوة جيوبا يف ألعاب 
الهواء، هي التي جعلته يرشك املهاجم 

يف التشكيلة األساسية.
وأض��اف “نعرف نقط��ة ضعف مرص، 
من الناحية الخططية كان جيوبا يائم 

خطتنا، بالنسبة للمهاجم الرصيح”.
لك��ن قبل 6 أش��هر، كان ميكن لجيوبا، 
أن يعتق��د أنه قد ال ينضم للتش��كيلة 

املكونة من 23 العبا يف كأس العامل.
وقرر روبرتو مانش��يني، مدرب زينيت 

س��ان بطرس��ربج الس��ابق، الذي عني 
مؤخ��را مدرًبا إليطالي��ا، أن جيوبا زائد 
عن حاجته، وأعاره آلرس��نال توال، أحد 

أندية وسط الرتتيب.
لاع��ب يف خ��ربة جيوب��ا  وبالنس��بة 
ووضع��ه، كان الق��رار مبثاب��ة رضب��ة 
موجع��ة، لكنه رد بقوة وأحرز هدفا يف 
الدقيق��ة 88، ليتع��ادل فريقه 3-3 مع 
زينيت، ثم ركض باتجاه الخط الجانبي 
ليحتفل أمام مانشيني مبارشة. وكانت 

هذه الرشاس��ة والرغبة يف إثبات خطأ 
منتقديه واضحة مرة أخرى أمام مرص.

وق��ال جيوبا “أن��ا متحم��س دامئا، أنا 
س��عيد بوجودي هنا. أنا فخور للغاية. 
نستحق ما حدث، ألننا مل نرتك لهم أي 

مساحة”.
ويب��دو جيوبا مث��ل القائد يف املنتخب 
الوطن��ي، وقامت الجامه��ر املوجودة 
يف استاد زينيت بس��ان بطرسربج، يوم 

الثاثاء، بإظهار تقديرها للمهاجم.

وأوض��ح جيوب��ا “أه��م يشء ه��و أننا 
انترصن��ا. البلد بأكمله س��عيد عى ما 
أعتقد.. روس��يا تحتفل. نحن س��عداء 

للغاية. أشكر كل شخص عى دعمه”.
وتاب��ع املهاجم “نحن س��عداء بجنون. 
فعلنا كل ما يف وس��عنا، كنا مستعدين 

وبذلنا جهًدا كبرًا”.
وال يفتقر املهاجم قوي البنية للطموح 
أيًضا، حي��ث قال “نري��د الفوز بكأس 

العامل”.

وكاالت: طغ��ت فرح��ة كب��رة ع��ى 
األجواء يف روس��يا، بعد الف��وز الثاين 
ملنتخب الب��اد، يف بطولة كأس العامل 
2018، واتضح ذلك بش��كل جيل، من 
س��لوكيات الجامهر الروس��ية، التي 

انطلقت إىل الشوارع يف سياراتهم.
واحتش��د امليدان األحم��ر بالعاصمة 
م��ن  بالكث��ر  موس��كو،  الروس��ية 
املحتفلني بانتص��ار املنتخب الرويس، 
والذين قاموا باستخدام أالت التنبيه، 
للتعبر ع��ن فرحتهم بف��وز فريقهم 
1-3 ع��ى مرص، يف املباراة التي جرت 

أمس األربعاء يف سان بطرسربج.
ومل تك��ن ه��ذه املظاه��ر، بال��يء 
املأل��وف يف العاصمة الروس��ية، فقد 
وصل األم��ر إىل الحد ال��ذي قام فيه 
يف  باالس��تحامم  األش��خاص  بع��ض 
نافورات امليدان، فيام غضت الرشطة، 

الطرف عن احتفاالت الجامهر.

فرحة جنونية لروسيا كوبر: هذه أسباب سقوط “الفراعنة”

فوز اليابان يُنسي شعبه ألم الزلزال

األرجنتين��ي،  رف��ض  وكاالت: 
هيكت��ور كوب��ر، املدي��ر الفن��ي 
للمنتخب املرصي، مساء الثاثاء، 
تحميل العبيه مس��ؤولية الهزمية 
القاس��ية أم��ام روس��يا، يف ث��اين 
مباري��ات الفراعنة يف كأس العامل 
2018، في��ام تحدث عن إمكانية 
رحيله ع��ن الفريق ح��ال طلب 

املسؤولني ذلك.
املؤمت��ر  خ��ال  كوب��ر،  وق��ال 
الصحف��ي الذي أعق��ب املباراة، 
إن فريق��ه قدم مب��اراة جيدة يف 
الشوط األول، لكن واجهنا الكثر 
من املش��اكل، ومل يكن هناك ما 
يكفي من الرتكيز، سقطنا بسبب 

15 دقيقة س��يئة يف الشوط الثاين 
بعد شوط أول جيد”.

وأكد كوبر أن “الفريق كان يلعب 
بش��كل جيد دفاعيا، وسيطر عى 
الهوائي��ة، ولكنه أخطأ  الك��رات 

فقط يف 15 دقيقة”.
للغاية  مح��دودة  “فرصنا  وتابع: 
يف االس��تمرار، لك��ن لدينا مباراة 
أخرى، وقرار البقاء ال يعتمد عيل 
وليس يف يدي وأنه سيرتك منصبه 
فورا ل��و طلب منه املس��ؤولون 

ذلك”.

محمد صالح

وع��ن مس��توى نج��م املنتخب 

محمد ص��اح، الذي أحرز هدف 
الفراعنة الوحيد من رضبة جزاء، 
قال امل��درب األرجنتيني: “أعتقد 

أنه ال ميكن أن نش��كك يف أهمية 
ص��اح، لق��د كان يف وضع جيد 
وحالته جيدة، أن��ا فخور بجميع 

الاعب��ني”. وتابع: “ص��اح طبيا 
كان جاه��زًا، لك��ن الوضع البدين 
رمبا أثر بع��ض اليء عى قدرته 
الجسدية، كنت أرغب أن يشارك 
معنا يف املعس��كرات هن��ا، وكنا 
نفضل عدم إصابته، وهذا أحزننا”. 
وأضاف كوبر، أن املنتخب مل يكن 
حاس��ام يف الهجوم، مشرا إىل أنه 
يش��ارك بعد 28 عاما من الغياب 

عن املونديال.
يذكر أن املنتخب املرصي س��قط 
أمام روس��يا 3-1، يف املباراة التي 
جمع��ت بينه��ام ع��ى ملع��ب 
س��ان  مبدين��ة  كريستوفس��ي 

بطرسربغ.

أم��س  الياب��ان  اس��تيقظت 
املنتخب  األربعاء، ع��ى توهج 
الوطن��ي بعدم��ا حق��ق فوزه 
التاريخي ع��ى كولومبيا لرتتفع 
الروح املعنوية لليابانيني، بعدما 
رضب زل��زال قوي أوس��اكا ثاين 

أكرب مدينة يف الباد.
منطقة  واحتفل مش��جعون يف 
شيبويا يف طوكيو بعد مشاهدة 
فوز اليابان )1-2( عى كولومبيا 
بكأس العامل أمس األول الثاثاء، 
واحتشد كثرون ما أجرب الرشطة 
النظام  وإع��ادة  التدخ��ل  عى 

للمكان.
وه��ز زل��زال قوت��ه 6.1 درجة 
مدينة أوساكا يوم اإلثنني، وقتل 
5 أش��خاص وتس��بب يف إصابة 

املئات.

املحلي��ة،  الصح��ف  ون��رشت 
ص��ورًا الحتفال العب��ي اليابان 
الش��هر  األزرق  بقميصه��م 
اليوم  الرئيس��ة  الصفحات  عى 
بينام أشار يوشيهيدي  األربعاء، 
سوجا املتحدث باسم الحكومة 
إىل أن باده حققت أول انتصار 
آسيوي عى منتخب من أمريكا 

الجنوبية يف تاريخ كأس العامل.
بداي��ة  وق��ال س��وجا “ه��ذه 
الاعب��ون  تع��اون  تاريخي��ة. 
املخرمون والشبان معا إلظهار 
قوة العمل الجامعي لليابانيني”.
منتخب  ع��ى  االنتصار  وج��اء 
تف��وق ع��ى الياب��ان )1-4( يف 
أن  رغ��م   ،2014 الع��امل  كأس 
املباراة  كولومبيا خاضت أغلب 
ط��رد  بس��بب  العب��ني  ب���10 

كارل��وس سانش��يز بعدما منع 
هدفا بذراعه بعد 3 دقائق من 

البداية.
وقال س��ايوكو فوجيساوا البالغ 
عم��ره 35 عام��ا وال��ذي كان 

يشاهد املباراة يف منزله ورصخ 
عندم��ا س��جل يوي��ا أوس��اكو 
هدف االنتصار يف الشوط الثاين 
“عندما حدث ذلك اعتقدت أنه 

رمبا يسفر عن معجزة”.

وأض��اف “كنت مفع��اًم باألمل 
ف��اق  الف��وز  تحقي��ق  لك��ن 

توقعايت”.
وستحلم اليابان اآلن باالستفادة 
من هذه الروح املعنوية العالية 
يف  الس��نغال  تواج��ه  عندم��ا 
املجموع��ة الثامنة ي��وم األحد 

املقبل.
وقال الطالب الجامعي تاتسويا 
أيب البالغ عمره 19 عاما “إذا فزنا 
نس��تطيع  فنحن  كولومبيا  عى 
الفوز عى املنافس املقبل أيًضا. 
أعتقد أن بوسع الفريق الوصول 

إىل دور الثامنية”.
وأضاف “لو ح��دث ذلك فإنها 
س��تكون املرة األوىل لليابان يف 
كأس العامل بعدم��ا بلغت دور 

الستة عرش ب�2002 و2010”.

كوبر

فرحة المنتخب الياباني بفوزهم على كولومبيا

وكاالت: ع��رب روبرت ليفاندوفس��ي، 
مهاجم بولندا، عن غضبه وحزنه، بعد 
الهزمية التي تعرض لها منتخب باده، 
أمام الس��نغال، بنتيجة 2-1، يف إطار 
الجول��ة األوىل للمجموعة الثامنة، يف 

كأس العامل.
وق��ال ليفاندوفس��ي، يف ترصيحات 
نرشته��ا صحيف��ة الدييل مي��ل “لقد 
حاول��وا أك��ر من��ا، يف الوق��ت الذي 
ارتكبنا فيه بعض األخطاء البسيطة”.

وتاب��ع “األمور تكون صعب��ة، عندما 
تس��تقبل األهداف السهلة، خاصة يف 

لقطة الهدف الثاين للخصم”.
اله��دف األول للس��نغال، يف  وج��اء 
الدقيق��ة 37، عندم��ا وض��ع الاعب 
البولندي تياجو كيونيك، الكرة بالخطأ 
يف ش��باك فريق��ه، فيام ج��اء الهدف 
الثاين يف الدقيقة 60، من خطأ دفاعي 

فادح.

ليفاندوفسكي يلوم زمالءه

أرتيم جيوبا

 مامي ضيوف )السنغال(:
 “المهمة انتهت بنجاح”. 

 جوردان هندرسون )إنجلترا(: 
“يوم االستشفاء..”. 

  روبرتو فيرمينو )البرازيل(: 
“عشقي..”. 

 بيلز ماتويدي )فرنسا(: 
“العمل..”
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عدسة املونديال

حضور الفت لمتابعة مباراة مصر وروسيا في “عذاري”
إقبال كبير على المعرض المصاحب

ش��هدت قاعة متن��زه عذاري 
حضورا كب��را والفتا من قبل 
عموما،  العربي��ة  الجامه��ر 
واملرصية يف البحرين خصوصا، 
وذل��ك خ��ال ع��رض لق��اء 
منتخب��ي روس��يا ومرص، يوم 
أمس األول، ضمن منافس��ات 
املجموع��ة 2 للمجموع��ة 1 

بكأس العامل 2018.
يأيت ذلك ضمن إطار الرشاكة 
املتبادل��ة بني جري��دة الباد 
 LEYAN EVENTS ورشكة 
حيث   ،MANAGEMENT
 LEYAN رشك��ة  خصص��ت 
EVENTS MANAGE-
مبتنزه  كب��رة  MENT صالة 
عذاري، لنقل جميع مباريات 
املقام��ة   2018 الع��امل  كأس 

حاليا يف روسيا.
الحارضة  الجامهر  وتفاعلت 
بحرارة م��ع مجريات املباراة 
التي عرضت يف شاشتي عرض 
كبرتني، ك��ام تفاعلت بحرارة 
م��ع ه��دف النج��م املرصي 
محم��د ص��اح ال��ذي وق��ع 
عىل هدف م��رص الوحيد يف 
املب��اراة، والذي مل يكن كافيا، 
حيث أنهى الروسيون املباراة 

لصالحهم بنتيجة )3-1(.
توجي��ه  الرشك��ة  وتواص��ل 
الدع��وة لجمي��ع محبي كرة 
لحضور  واملش��جعني  الق��دم 
القاعة واالس��تمتاع مبشاهدة 

املونديال  مباري��ات  جمي��ع 
العاملي.

5 جوائز

وتخص��ص الرشك��ة 5 جوائ��ز 
الفائزة  التوقع��ات  ألصح��اب 
املتعلق��ة ب��كل مب��اراة م��ن 
مباري��ات كأس الع��امل. وت��م 
مساء يوم أمس األول السحب 
عىل جوائ��ز التوقعات الخاصة 
مبباراة روس��يا ومرص، وتسليم 
والجوائز  الفائزين جوائزه��م. 
املخصصة هي كوبونات بقيمة 
 5 س��تخصص  إذ  دين��ارا،   25

كوبونات لكل مباراة.

معرض مصاحب

املصاح��ب  املع��رض  وش��هد 
للقاعة حض��ورا الفتا خصوصا 
من قبل العنرص النسايئ، الذي 
اطلع عىل تشكيلة متنوعة من 
مختل��ف املنتج��ات واألغذية 
واملرشوب��ات،  واملأك��والت 
إضافة إىل تواجد معرض ألبسة 
خ��اص ع��ر ع��رض التصفية 
ملنتج��ات م��ن س��وريا وتركيا 
ومرص بأشكال متنوعة أللبسة 
مختلف��ة، عاوة ع��ىل تواجد 

إقبال كبير على المعرض القتناء مختلف البضائعتشكيلة مميزة من العطور. جانب من المعرض المصاحب

مشاهدة مباريات كأس العالم بمتنزه عذاري )تصوير:عبدالرسول الحجيري(الجماهير تتابع لقاء مصر وروسيا

العنصر النسائي حضر بقوة في صالة عرض المبارياتتسليم الفائزين جوائز التوقعاتصورة إلحدى الطفالت

م�����ب�����اراة ل����ك����ل  ج������وائ������ز   5 ت����ق����دي����م  ت������واص������ل   ”LEYAN“
أحمد مهدي
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األرجنتين وميسي 
في خطر

“ال����ع����ق����دة ال���ات���ي���ن���ي���ة” ت���ن���ت���ظ���ر ف��رن��س��ا

الدنمارك تبحث عن التأهل المبكر

)وكاالت(: بع��د فش��له يف تس��جيل هدف 
من ركلة ج��زاء وتفادي التع��ادل املخيب 
لآلمال أمام أيس��لندا الصغرية، يسعى نجم 
املنتخب األرجنتيني وقائده ليونيل مييس، 
للتكفري عن ذنبه يف مب��اراة الفريق الثانية 
باملجموع��ة الرابعة أم��ام كرواتي��ا، اليوم 

الخميس.
ولكن الكروات سيخوضون املباراة بحامس 
بعد فوزهم الس��هل نسبًيا عىل نيجرييا )-2
صفر(، وسيس��عون لزي��ادة إحباط مييس 
الذي فش��ل يف تك��رار أمجاده م��ع فريقه 

اإلسباين برشلونة عىل الساحة الدولية.
وق��د يكون مي��يس )30 عاًم��ا(، الذي قاد 
األرجنت��ن يف نه��ايئ بطول��ة كأس الع��امل 
السابقة أمام املنتخب األملاين التي هزم فيها 
الفريق، يش��ارك يف آخر نهائيات كأس عامل 
له. ويحتاج مييس للف��وز إذا كان يريد أن 
يسري عىل خطى النجم األرجنتيني السابق 
دييجو مارادونا بكسب تقدير زمالئه لألبد.
ولج��أ زالتك��و داليت��ش م��درب املنتخب 
الك��روايت لالع��ب خ��ط الوس��ط إيف��ان 
راكيتيتش زميل مييس يف برشلونة، للحصول 
عىل معلومات ومعرفة س��بل إيقاف النجم 

األرجنتيني.
وقال داليت��ش “سأس��تغل كل املعلومات 
راكيتيت��ش  إىل  مش��ريًا  ل��دي”،  املتوف��رة 

“كمساعده” املؤقت قبل املباراة.
وتابع “ليس��ت هناك طريقة مثىل إليقاف 
ليوني��ل مييس.. إنه أعظ��م العب يف العامل. 
ولكن رغم أن��ه بإمكان العب رائع تحقيق 
نتيج��ة طيب��ة إال أن الفري��ق الجيد يقوم 

باملهمة بش��كل أفضل.. س��نخوض املباراة 
بهدوء أعصاب أكرث منهم”.

ومن تاب��ع أداء املنتخب األرجنتيني املهتز 
خ��الل التصفيات املؤهلة ل��كأس العامل، مل 
يتفاج��أ بالنتيجة أمام أيس��لندا ولن يتوقع 
من��ه أن يتغل��ب ع��ىل كرواتيا رغ��م وفرة 

املهارات الفردية.
وألس��باب يصع��ب فهمها ب��دا عىل العبي 
املنتخب البطء وافتقروا للمسات اإلبداعية 
منذ توىل خورخي سامباويل تدريب الفريق، 
رغم أن الفريق يضم مي��يس ونجوما كبارا 
آخرين مثل باولو ديباال وجونزالو هيجوين 

وسريجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا.
وقال س��امباويل بعد التعرث أمام أيس��لندا 
“س��نتعلم م��ام ح��دث وعلين��ا أن نتحىل 

بالقوة الالزمة للفوز يف املباراة املقبلة”.
ولك��ن م��ر اآلن 32 عاًم��ا منذ آخ��ر فوز 
لألرجنتن ب��كأس العامل لك��رة القدم و25 
عام��ا منذ آخر فوز له ب��كأس كوبا أمريكا 

عام 1993.
وال يفتق��ر املنتخب الك��روايت أيضا لالعبن 
امله��رة إذ باإلضاف��ة إىل راكيتيت��ش، يضم 
املنتخ��ب أيضا الع��ب خط الوس��ط لوكا 
ماري��و  الطوي��ل  واملهاج��م  مودريت��ش، 

ماندزوكيتش.
وم��ع اعتالء املنتخب الك��روايت، الذي يعد 
أقوى منتخبات كرواتيا منذ سنوات، صدارة 
املجموعة تأم��ل كرواتيا أن تضاهي أمجاد 
عام 1998 عندما وصلت للدور قبل النهايئ 
يف كأس الع��امل وحصلت عىل املركز الثالث 

بعد الفوز 1-2 عىل هولندا.

)وكاالت(: بع��د معاناته��ا يف الفوز 
األوىل  املب��اراة  يف  أس��راليا،  ع��ىل 
باملجموعة الثالثة لكأس العامل، فلن 
تستمتع فرنس��ا مبواجهة بريو اليوم 
الخميس، إذا عانت بش��كل معتاد 
أمام املنتخب��ات القادمة من أمريكا 

الجنوبية.
ويف آخر 12 مب��اراة أمام منتخبات 
انت��رت  م��ن أم��ريكا الجنوبي��ة، 
فرنس��ا أربع مرات فقط، من بينها 
الفوز ع��ىل الربازيل يف نهايئ 1998، 
أرب��ع وخ��رت يف  وتعادل��ت يف 

مثلهم.
وف��ازت 1-2 عىل أس��راليا لتتصدر 

املجموع��ة بين��ام خ��رت بريو يف 
ظهوره��ا األول من��ذ 1982 أم��ام 

الدمنارك 1 -صفر.
لك��ن النتيجتن ال توضح��ان مدى 
معاناة فرنس��ا وتألق بريو حتى وإن 
افتقرت للمسة املؤثرة أمام املرمى.

وق��ال ميجل تراوك��و ظهري بريو “ال 
أعتقد أن فرنس��ا تحب اللعب ضد 
منتخبات من أمريكا الجنوبية، أعتقد 
أن بوسعنا التس��بب يف مشاكل لها 
بسبب أسلوبنا يف اللعب وطريقتنا 

يف الحفاظ عىل الكرة”.
وأضاف رافائيل فاران مدافع فرنسا 
“نعلم أنه منافس س��يؤدي بحامس 

كبري يف كل ما سيفعله، نحن بحاجة 
للعب برشاسة وقوة”.

ولتحقي��ق ذلك رمبا مين��ح املدرب 
ديديي��ه ديش��امب الفرص��ة لبليز 
التش��كيلة  ماتويدي باملش��اركة يف 
األساس��ية ال��ذي ميك��ن أن يك��ون 

وجوده مؤثرا يف خط الوسط.
وشارك ماتويدي بدال من كورونتن 
توليس��و يف املب��اراة األوىل وجل��ب 

الصالبة لخط الوسط عىل الفور”.
وقال بول بوجبا العب وسط فرنسا 
“بلي��ز أظهر أنه مبثابة القائد عندما 
ش��ارك، رد فعل��ه كان م��ا يري��ده 
امل��درب، بالنس��بة لعدم مش��اركة 

العب اعتاد اللعب ضمن التشكيلة 
الع��امل  كأس  يف  األساس��ية...ورمبا 
األخرية بالنس��بة له.. فقد أظهر أنه 

مثال يحتذى به”.
والفوز عىل بريو رمبا يؤهل فرنس��ا 
إىل أدوار خ��روج املغلوب مع تبقي 
مب��اراة واح��دة ع��ىل نهاي��ة دور 

املجموعات.
وعىل النقيض س��تخاطر بريو وهي 
روس��يا  األول يف  لفوزه��ا  تس��عى 
وهذه االسراتيجية رمبا متنح فرنسا 
مس��احات أك��رب لالس��تفادة م��ن 
الهجامت املرتدة واس��تغالل رسعة 

كيليان مبايب وأنطوان جريزمان.

)وكاالت(: يدرك كريستيان إريكسن 
العب الدمنارك البارز أن عىل فريقه 
اس��تعادة الحركي��ة الهجومي��ة التي 
كان ميتلكه��ا يف التصفي��ات إذا أراد 
أن يتبع انتصاره عىل بريو يف مباراته 
االفتتاحية بكأس الع��امل لكرة القدم 
بف��وز آخر عىل أس��راليا يف س��امرا، 

اليوم الخميس.
وحص��د املنتخب الدمن��اريك 3 نقاط 
مثين��ة بالف��وز 0-1 ع��ىل ب��ريو يف 
سارانسك، لكنه كان تحت ضغط يف 

أغلب فرات اللقاء.
ويتج��ه اآلن إىل س��امرا وهو يعرف 
أن الفوز عىل أس��راليا سيضعه عىل 
مشارف التأهل من املجموعة الثالثة.
واعرف إريكسن العب وسط توتنهام 
هوتس��بري، الذي صنع ه��دف الفوز 
وسجله يوسف بولسن، بأن الدمنارك 
مل تقدم الكرة الهجومية التي أسفرت 

عن 20 هدًفا يف التصفيات.
وقال إريكس��ن بعد الفوز عىل بريو 

“بالتأكي��د مل نك��ن يف أفضل حاالتنا، 
بريو فري��ق منظ��م وجع��ل األمور 
صعبة علينا. لكن ليس من الرضوري 
دامئا أن تلعب ك��رة قدم مذهلة يك 

تفوز”.
وأض��اف “ال تحصل عىل العديد من 
الفرص يف كأس الع��امل ومن الجميل 
رؤية أننا بوسعنا تحقيق الفوز حتى 

لو مل نكن يف أفضل شكل”.
وس��تلعب الدمن��ارك ب��دون العب 
الوس��ط وليام كفيست الذي يشتبه 
الضل��وع يف  يف إصابت��ه بك��ر يف 
الش��وط األول أم��ام بريو، وس��يحل 
محله عىل األرجح السه شون العب 

أياكس.
وينج��ح املنتخب األس��رايل يف لعب 
دور الفريق غري املرشح للفوز، وكان 
األمر كذلك خالل خسارته 1-2 أمام 
فرنسا يف افتتاح مبارياته باملجموعة 
الثالث��ة يوم الس��بت عندم��ا تلقى 
هدف��ن أحدهام من ركلة جزاء بعد 

قرارات من حكم الفيديو املساعد.

ولن يكون املرش��ح للفوز يف س��امرا 

أيًض��ا لك��ن بع��د اقرابه ج��دا من 

تحقي��ق مفاج��أة أمام فرنس��ا، كان 

كلامت امل��درب بريت ف��ان مارفيك 

إيجابية عن العبيه.

وق��ال املدرب الهولن��دي “أحد أكرث 

األش��ياء إيجابي��ة ه��ي أنن��ا أظهرنا 

نلع��ب  أن  بوس��عنا  وأن  ش��جاعة 

بطريقتنا. املب��اراة القادمة مختلفة، 

لكنها متنحنا ثقة”.

وكانت هن��اك كل��امت إيجابية من 

العبيه أيًضا يف أعقاب الهزمية.
وق��ال املداف��ع ترينت سينس��بريي 
“الفري��ق امتل��ك ش��جاعة مذهلة، 
مل ننج��ح فق��ط يف أن مننح أنفس��نا 
االنتص��ار، ولك��ن قدمنا أداًء ش��به 

مثايل”.
ورمبا يتجه فان مارفيك لالعتامد عىل 
املخ��رضم تيم كاهيل، ال��ذي يتطلع 
له��ز الش��باك يف مش��اركته الرابعة 
بكأس العامل، أو دانييل أرزاين، أصغر 
العب يف البطولة، من أجل مزيد من 

الخيارات الهجومية.
وفوز الدمنارك سيضعها قاب قوسن 
أو أدىن م��ن التأهل لدور ال�16 ألول 
منذ 2002، يف انتظار نتيجة فرنس��ا 

ضد بريو.
وتحتاج أسراليا، التي تشارك يف كأس 
الع��امل للم��رة الخامس��ة، إىل نتيجة 
إيجابي��ة لتحتفظ بآم��ال واقعية يف 
التأهل ل��دور ال� 16 للمرة الثانية يف 

تاريخها.

بول بوجبا

الحسم قبل مواجهة فرنسا هدف الدنمارك
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محمد الدرازي

لدى كل عاش��ق ل� “الس��احرة 
م��ع  ذكري��ات  املس��تديرة”، 
املوندي��ال ال ميكن أن ميس��حها 
الزمن من ذاكرته، فلهذا العرس 
الك��روي ماليني تنتظ��ره كل 4 
أعوام وال تخلو أحاديثهم عنه.. 
ع��ن ذلك التاري��خ الذي صنعه 
نج��وم م��ن كل أنح��اء الع��امل 

بأقدامهم الذهبية. 
“البالد س��بورت” يف  يس��تطلع 
هذه الزاوية ذكريات الرياضيني 
م��ع املونديال، فل��كل لحظاته 

املونديالية الخاصة..

ما منتخبك العاملي املفضل؟
- منتخب الربازيل.

كيف ت��رى حظ��وظ منتخبك يف 
مونديال روسيا؟

- الربازي��ل صاحب��ة الحظوظ األقوى 
لني��ل النجم��ة السادس��ة ومواصلة 

الرتبع عىل العرش العاملي.

من ترّش��ح إلحراز لقب النسخة 
ال�21 لكأس العامل؟

- أوتوق��ع املنتخب الربازييل عىل 
حساب أملانيا؛ ألنه يعد املنتخب 

األقوى يف هذه الفرتة وعطفا عىل 
التوليفة التي ميتلكها.

املنتخبات  تق��رأ حظ��وظ  كيف 
العربية يف نسخة 2018؟

- حظ��وظ منتخباتنا العربية جًدا 
الفنية  صعبة؛ نظرا للمس��تويات 
املتط��ورة للمنتخب��ات األوروبية 
وال  الالتينية،  أمري��كا  ومنتخبات 
أعتق��د أن أح��ًدا منها يس��تطيع 

تخطي دور املجموعات.
الع��امل  كأس  موندي��ال  أول  م��ا 

حظيت مبتابعته؟

- مونديال 2002 بكوريا الجنوبية 
واليابان.

هل لديك طقوس خاصة ملتابعة 
منافسات هذا الحدث العاملي؟

- ملباريات املونديال نكهة خاصة، 
نجتم��ع مع األصدقاء ونس��تمتع 

مبشاهدة هذا العرس الكروي.

حدث ال تنس��اه يف ذاكرتك حول 
كأس العامل؟

- أس��تذكر حدث��ني، األول مفرح 
وه��و ف��وز الربازي��ل مبوندي��ال 

2002، حينام تغلب عىل حساب 

أملاني��ا بنتيج��ة هدف��ني دون رد 

حم��ال توقيع الظاه��رة رونالدو، 

لتبتع��د الربازيل بالرق��م القيايس 

لعدد االلق��اب بكأس العامل، فيام 

الحدث الثاين فه��و مؤمل وصادم، 

وذل��ك حين��ام خ��رت الربازيل 

املنتخب  أم��ام  بنتيج��ة قاس��ية 

األملاين بس��بعة أه��داف لهدف، 

يف الدور نص��ف النهايئ ملونديال 

.2014 محمد بوعالي

ليوني��ل مييس  وكاالت: س��يحتفل 
بعيد ميالده 31 ي��وم األحد املقبل 
يف  الوج��ود  أن  جي��دا  وس��يتذكر 
روسيا ستمثل آخر فرصة له تقريبا 
للمش��اركة يف كأس الع��امل لك��رة 
القدم والس��ر عىل خطى مواطنه 
األسطورة دييجو مارادونا يف قيادة 

بالده للمجد والتتويج.
وف��از قائد األرجنت��ني، الذي يلقبه 
البعض باسم “الربغوث”، بكل لقب 
ميك��ن تخيله م��ع ناديه برش��لونة 
لكنه وبشكل مؤمل أخفق يف التتويج 

بكأس العامل أو كوبا أمركا.
وبالنس��بة لبعض األرجنتينيني فإن 
مييس رمبا يكون حاليا أفضل العب 
يف الع��امل، لكنه مل يص��ل إىل نفس 
مكان��ة مارادونا ال��ذي أحرز لقب 

كأس العامل 1986.
ومع ظهور األرجنتني بش��كل مهتز 
يف الفرتة األخ��رة وتقديم أداء أقل 
من املتوقع فإن حلم مييس بالسر 
عىل خط��ى مارادون��ا يبدو صعب 

املنال.
وأصبح��ت األمور أك��ر صعوبة يف 
الدقيقة 64 م��ن املباراة االفتتاحية 
لألرجنت��ني يف كأس الع��امل عندم��ا 
أنقذ ح��ارس مرمى آيس��لندا ركلة 

جزاء من النجم األرجنتيني الشهر 
تحت أنظار مارادونا الذي سبق أن 
حظي بهتاف حاميس يحمل اس��مه 

“دييجو”.
ورغ��م أن مارادونا )57 عاما( دافع 
عن مييس وقال إنه أهدر 5 ركالت 
ج��زاء متتالية فإن التعادل 1-1 مع 
آيسلندا يعد إخفاقا جامعيا وتبدو 

املؤرشات الحالية سيئة.
وق��ال املش��جع جويرم��و أج��ري 
املوج��ود يف نيجن��ي نوفجورود يف 
روس��يا مع ب��دء تدفق مش��جعي 
األرجنت��ني قب��ل مواجه��ة كرواتيا 
الي��وم الخميس “انظ��روا أنا أحب 
مييس وكلنا كذل��ك. لكن األمور ال 
تسر معه بشكل جيد عىل املستوى 

الدويل”.
وأضاف املشجع يف إشارة إىل خسارة 
بالده 0-1 أمام أملانيا يف نهايئ كأس 
الع��امل 2014 يف الربازيل “أريد أن 
أراه يحم��ل ال��كأس حت��ى ينتهي 
الجدل يف املقارنة مع مارادونا ألنه 
ليس عادال له. لكن إذا كنت واقعيا 
ف��إن الربازي��ل كانت متث��ل أفضل 

فرصة”.
ويتوق��ع البع��ض أن يعتزل مييس 
اللع��ب ال��دويل بع��د اللع��ب يف 

روس��يا، وذل��ك بعدم��ا تراجع عن 
قراره السابق باالعتزال الدويل بعد 
خس��ارة بالده بركالت الرتجيح أمام 
تش��ييل يف نهايئ كوبا أمريكا 2016 
حي��ث أهدر آنذاك أيضا من عالمة 

الجزاء.
وكتب الصحفي الريايض جريج ليا، 
املقيم يف لندن، يف مقالة مبوقع )ذا 
سبورتسامن( “من الواضح أن إرث 
مييس ومكانته يف اللعبة س��تتلقى 
دفعة إذا فاز يف روسيا هذا الصيف 
لكنه ال يحتاج إىل إحراز لقب كأس 
العامل حتى ينظر إليه نظرة املساواة 

مع مارادونا”.
ويف األرجنت��ني يزّي��ن وج��ه مييس 
اللوح��ات   10 الش��هر  ورقم��ه 
اإلعالني��ة وتنترش قمص��ان وأقنعة 
تحم��ل مالمح��ه يف أنح��اء الب��الد 
لكن قصة حيات��ه ال تحظى بنفس 
التعاطف مثل مارادونا الذي نش��أ 
يف حي فقر وعاىن يف فرتات الحقة 

من إدمان املخدرات والكحوليات.
ويف املقاب��ل انتق��ل مي��يس إىل 

إس��بانيا وعم��ره 11 عاما 
ويبدو أن��ه يعيش حياة 
لكن  منوذجي��ة،  عائل��ة 

يف  مج��ددا  أخف��ق  إذا 

روس��يا، فإن��ه س��يحظى بتعاطف 
العبني س��ابقني يشعرون أن زمالءه 
يدع��وه  املحلي��ني مل  واملس��ؤولني 
بالش��كل ال��كايف، بين��ام س��تنىس 
بعض الجامهر املتقلبة أنه ال يزال 

الهداف التاريخي لألرجنتني.
كانيجي��ا مهاجم  وق��ال كالودي��و 
األرجنتني السابق “ال ميكن تحميل 
كل املس��ؤولية ملييس ألنه إذا كان 
األم��ر كذل��ك ف��ام أهمي��ة وجود 
اآلخرين؟ مي��يس ال يحظى بنفس 

الدعم من زمالئه مثل مارادونا”.

)AFP(: س��يخوض حارس مرمى فرنسا 
وقائدها هوغو لوري��س مباراته املئة 
مع املنتخ��ب الوطني لكرة القدم ضد 
البرو اليوم يف مونديال روس��يا 2018، 
إال أن حامي الش��باك الذي أمىض فرتة 
طويلة بني الخش��بات الثالث، ال يزال 

عرضة النتقادات يرد عليها بهدوء.
مل يس��بق ألي حارس مرمى فرنيس أن 
خاض ع��دًدا أكرب م��ن املباريات من 
لوريس. ك��ام أن ح��ارس مرمى نادي 
توتنهام هوتس��رب االنكليزي البالغ 31 
عاًما، تخط��ى الحارس املخرضم فابيان 

بارتيز )87 مباراة دولية(.
بات لوريس قريب��ا من الرقم القيايس 
لعدد املباري��ات الدولية الذي يحمله 
مباري��ات(،   103( ديش��ان  ديديي��ه 
املدرب الحايل للمنتخب وقائد فرنسا 
خالل مونديال 1998 عىل أرضها، الذي 

أحرزت فيه لقبها العاملي الوحيد.
وسبق للوريس أن تخطى رقم ديشان 
يف الرقم القيايس لعدد املباريات كقائد 

ملنتخب الديوك، حيث ستكون مباراة 
الخميس ال� 76 له مع ش��ارة القيادة، 
يف حني أن ديش��ان اكتفى بخوض 54 

مباراة.
حظي لوريس بإش��ادة م��ن زميله يف 
املنتخب بلي��ز ماتويدي الذي قال إنه 
“يحظى مبس��رة كبرة، مس��رة دولية 
تتح��دث عنه. ما قام ب��ه ضخم جدا. 
خوض 100 مب��اراة دولية ليس باألمر 

السهل، يجب رفع القبعة لهوغو”.
وتع��ود املباراة الدولية األوىل للوريس 
إىل 19 نوفم��رب 2008 ضد األوروغواي 
)صفر-صفر( عىل استاد دو فرانس يف 
ضاحية س��ان دوين الباريس��ية. فرض 
نفسه بني الخشبات الثالث اعتبارًا من 
أغس��طس 2009 يف املب��اراة ضد جزر 
فارو ب��إرشاف املدرب رميون دومينيك 
الذي مل يكن راضيا ع��ن أداء الحارس 

الرقم 1 حينها ستيف مانداندا.
من��ذ تلك املب��اراة، مل يتخ��ل لوريس 
عن مركزه األس��ايس وداف��ع عن ألوان 

منتخ��ب ب��الده يف املباري��ات الهامة، 
وعاش مراح��ل صعود وهب��وط، من 
فضيحة مونديال جنوب افريقيا 2010 
حني أرضب الالعبون يف وجه دومينيك، 
إىل املس��رة الالفت��ة يف كأس أوروب��ا 
2016 التي أقيمت يف فرنس��ا، وخر 
املنتخب األزرق مباراتها النهائية أمام 

الربتغال.
م��ن أب��رز املباري��ات الت��ي خاضها، 

املواجه��ة ضد أملاني��ا يف الدور نصف 
النهايئ ل��كأس أوروبا، والت��ي انتهت 
بف��وز املضي��ف )-2صف��ر(. حاف��ظ 
لوري��س عىل نظافة ش��باكه، الس��يام 
بتصدي��ه ملحاولتني خطرتني من إميري 
جان يف الدقيقة 14، وتسديدة بعيدة 
لباس��تيان شفاينش��تايغر )26(، قب��ل 
أن ينه��ي تلك األمس��ية بتصد مذهل 

ملحاولة من يوشوا كيميش )90+3(.

تراجع “التانغو” 
يهدد حلم 

ميسي

لوريس “المئوي”

بوعالي: ذكرى سباعية ألمانيا بمرمى البرازيل مؤلمة

وكاالت: أكدت سيليا كوشيتيني، والدة قائد 
ونجم املنتخب األرجنتيني، ليونيل مييس، أن 
نجلها يأمل يف حصد لقب بطولة كأس العامل 

2018 بروسيا.
وقالت كوش��يتيني، يف مقابل��ة بثتها القناة 
التليفزيوني��ة ال� 13 للعاصم��ة األرجنتينية 
مفع��اًم  “أراه  الثالث��اء  آي��رس،  بوين��س 
بالتطلع��ات الكب��رة، ألن أمله ه��و االتيان 
بكأس العامل، إنه��ا إحدى أكر الرغبات التي 

يتطلع لتحقيقها”.
وكشفت والدة مييس، نصيحتها لنجلها، قبل 
توجهه إىل روس��يا، حيث طالبته، بأن يلعب 
املوندي��ال، كام لو كان يف اس��تاد جراندويل، 
ملعب نادي مدينة روساريو، مسقط رأسه، 

والذي لعب له خالل فرتة الطفولة.
وأضاف��ت “نح��ن نعاين م��ن االنتق��ادات، 
عندما يقولون أنه ال يويل اهتامما باملنتخب 

األرجنتيني، ولكنه مثلنا يعاين ويبيك”.
ويخوض مييس، يف روس��يا، املونديال الرابع 
له يف مس��رته، بعد أن خاض أول بطولة يف 
أملانيا العام 2006، ثم جنوب افريقيا 2010، 

ثم الربازيل 2014.

نصيحة والدة ميسي

هوغو لوريس

ليونيل ميسي

وكاالت: ش��هد املران األخر لبرو غياب 
3 العب��ني م��ن التش��كيلة األساس��ية، 
وه��م املدافع ألربتو رودريجيز، والعب 
الوس��ط ريناتو تابي��ا، واملهاجم أندري 
كاريو، حيث خاض هذا الثاليث تدريبات 
منفردة؛ بس��بب معاناتهم من إصابات 

مختلفة.
ويعترب موقف تابيا، هو األكر تعقيدا، 
حيث إنه غاب عن املران لليوم الثالث 
عىل التوايل، وعىل األرجح لن يشارك يف 

مباراة الغد أمام فرنسا.
ويعاين العب وس��ط فينورد الهولندي، 
م��ن فق��دان مؤقت للذاك��رة، بعد أن 
تع��رض لالرتطام يف الرأس خالل مباراة 
ب��رو األوىل يف املونديال أمام الدمنارك، 

وغادر امللعب يف الدقيقة 87.
وقال تابيا، عرب حس��ابه الرس��مي عىل 
موق��ع التواصل تويرت، األحد املايض “ال 

أتذكر شيًئا، مام جرى أمس”.
وغاب عن املران خالل اليومني املاضيني، 
كاريو، لكن مشاركته أمام فرنسا، باتت 
مؤك��دة، بع��د أن ب��دأ يف التعايف من 

إصابة عضلية، تعرض لها مؤخرا.
وعىل جان��ب آخر، خاض قائد منتخب 
برو وأبرز نجومه، باولو جريرو، مران 
اليوم بش��كل طبيعي للغاي��ة، وأصبح 
جاهزا لخوض مباراة الغد، التي ستشهد 
أول مشاركة له يف بطوالت كأس العامل.

الغيابات تهدد بيرو
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وكاالت: حق��ق منتخ��ب أوروغواي ف��وزا صعًبا 
بهدف نظيف عىل السعودية، وضمن التأهل إىل 
الدور الثاين مع روسيا، يف حني غادرت السعودية 

البطولة مع مرص رسميا.

ويع��د هذا اللقاء الثاين لكال الفريقني ضمن هذه 
املجموعة، إذ ف��ازت أوروغواي عىل مرص )1-0(، 
فيام خرس املنتخب األخرض ب� 5 أهداف مقابل ال 

يشء أمام روسيا.

وبذل��ك انضمت الس��عودية التي قدم��ت أداًء 
مرشف��اً وقوياً باألمس ومغاي��راً عن اللقاء األول - 
إىل مرص واملغ��رب، كأول ثالث��ة منتخبات تودع 

املنافسة رسمياً.

نتيجة سيئة
 وأداء مشرف

 نتائج أمس
1
1
0

0
0
1

الربتغال

األوروغواي

إيران

السعودية

إسبانيا

املغرب

وكاالت: قاد كريس��تيانو رونالدو 
منتخب بالده الربتغايل للفوز عىل 
نظريه املغ��ريب 0-1 يوم األربعاء 
عىل ملعب لوجنييك يف موسكو، 
ضمن منافسات املجموعة الثانية 
بال��دور األول م��ن بطولة كأس 
الع��امل 2018 لكرة القدم املقامة 

حاليا يف روسيا.
وأح��رز رونالدو ه��دف املباراة 

الوحيد يف الدقيقة الرابعة.
املنتخب  يتص��ّدر  الف��وز  وبهذا 
الربتغ��ايل املجموع��ة برصي��د 4 
نقاط، بعد تعادله مع اسبانيا يف 
املباراة األول 3-3، بانتظار مباراة 
األخرية أمام إيران مساء األربعاء 

أيضWا.
ويف الجول��ة األخرية ي��وم اإلثنني 
املقبل، تلعب الربتغال مع إيران، 

واملغرب مع اسبانيا.
وكان املنتخ��ب املغ��ريب األفضل 
عىل مدار ش��وطي املباراة، لكّنه 
مل يتمّك��ن يف نهاي��ة األم��ر من 

الوصول إىل ش��باك الربتغال التي 
دافعت بدورها أغلب الوقت.

وافتتحت الربتغال التس��جيل يف 
الدقيق��ة الرابعة بعد ركلة ركنية 
ذهب��ت قصرية إىل جواو موتينيو 
الذي رفعها داخل منطقة الجزاء 
لينق��ض عليه��ا رونالدو برأس��ه 
ورد  أهداف��ه،  راب��ع  ويس��ّجل 
املنتخب املغريب عرب رأس��ية من 
دا كوس��تا س��يطر عليها الحارس 

الربتغايل روي باتريسيو بسهولة.
وأه��در املغ��ريب سلس��لة م��ن 
الفرص الخطرية، وكاد نبيل درار 
يفعلها لكنه سدد فوق العارضة، 
ث��م اخ��رتق زي��اش يف الدقيقة 
األخ��رية م��ن الناحي��ة اليمن��ى 
لك��ن تس��ديدته ارتطمت بقدم 
املدافع، ويف الوقت بدل الضائع 
واص��ل بنعطية إه��داره الفرص 

السهلة.

وكاالت: حقق منتخب إس��بانيا 
فوزا صعبا عىل إي��ران، بنتيجة 
)0-1( يف املباراة التي جمعتهام 
أم��س، ضمن الجولة الثانية من 

دور املجموعات.
وأح��رز دييجو كوس��تا الهدف 
الوحي��د للامت��ادور يف الدقيقة 
54، ليضم��ن به��ا ث��الث نقاط 
مهم��ة قب��ل خ��وض الجول��ة 

األخرية.
ورتفع رصيد إسبانيا إىل 4 نقاط 
ليتش��ارك الصدارة مع الربتغال، 
فيام تحتل إي��ران املركز الثالث 
بعدم��ا توق��ف رصيدها عند 3 

نقاط.
انطل��ق اللقاء بوترية هادئة من 
الجانبني، حيث استحوذ اإلسبان 
عىل الكرة خ��الل العرش دقائق 
الجان��ب  نب��ض  لج��س  االوىل 
اإلي��راين، الذي مترك��ز جيدا يف 

الخطوط الخلفية.
استمرت السيطرة اإلسبانية 

عىل الك��رة ولك��ن دون فرصة 
أو تهدي��د حقيقي عىل الحارس 
اإلي��راين، حيث أخ��ذ العبيه يف 
تبادل التمريرات بش��كل عريض 
ع��ىل أمل إح��داث فجوات بني 
وس��ط ودفاع إيران ولكن دون 

جدوى.
زادت رشاسة إسبانيا يف الشوط 
الث��اين وظهرت فاعلية إيس��كو 
عىل الجان��ب األيرس كام زادت 

رسعة إسبانيا يف األمام.

متكن دييجو كوس��تا من افتتاج 
نتيج��ة اللق��اء يف الدقيقة 54، 
األمين  الظه��ري  ح��اول  بعدم��ا 
ولكنها  الك��رة  تش��تيت  إليران 
اصطدمت به وسكنت الشباك.

جاء رد اإليراني��ون رسيعا ومن 
رضب��ة حرة مب��ارشة اس��تطاع 
س��عيد عزت من اح��راز هدف 
التعادل ولكن قرر الحكم كونها 
العودة  بع��د  احتس��ابه  ع��دم 

لحكم الفيديو بداعي التسلل.

إسبانيا تعبر إيران بصعوبةرونالدو يسجل والبرتغال تفوز

رونالدو يواصل التألق وتسجيل األهداف
فرحة إسبانية بهدف كوستا

سواريز يدخل التاريخ
نجح لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، 
يف معادلة رقم مواطن��ه دييجو فورالن، الدويل 
الس��ابق، يف ع��دد األه��داف املس��جلة خالل 

نهائيات كأس العامل.
وبهدفه يف مرمى الس��عودية، أمس األربعاء، يف 
موندي��ال 2018، وصل نجم برش��لونة للهدف 
رقم 6، يف تاريخ مشاركاته بكأس العامل، ليعادل 
رق��م ف��ورالن. ويع��د األوروجواياين أوس��كار 

ميجوي��ز، ه��داف السيليس��تي يف تاريخ كأس 
العامل، ب���8 أهداف. ك��ام أصبح س��واريز أول 
العب يف تاريخ أوروجواي، يسجل هدًفا أو أكرث 
يف 3 نس��خ مختلفة للموندي��ال، بعدما أحرز 3 
أهداف يف نس��خة 2010، وهدف��ني يف 2014، 
وأخريًا ه��دف األمس.  ويعد س��واريز الهداف 
التاريخي للمنتخ��ب األوروجواياين، برصيد 52 

هدًفا يف 100 مباراة

وكاالت: أصبح كريستيانو رونالدو أكرث 
العبي أوروبا تسجيال لألهداف الدولية 
بعدما وصل إىل اله��دف 85 مع بالده 
ومنح التق��دم للربتغال أمام املغرب يف 

كأس العامل لكرة القدم، األربعاء.
وسجل رونالدو 3 أهداف خالل تعادل 
الربتغ��ال 3-3 م��ع إس��بانيا، الجمعة 
املايض؛ ليعادل الرقم القيايس األورويب 

الراج��ل  املج��ري  لله��داف 
فريينتس بوشكاش برصيد 84 

هدفا.
وس��جل مهاجم ري��ال مدريد الهدف 
األول لربتغ��ال برضبة رأس يف الدقيقة 
الرابع��ة؛ ليصب��ح ث��اين أك��رث الالعبني 
تسجيال لألهداف الدولية بعد اإليراين 

عيل دايئ، الذي أحرز 109 أهداف.

وكاالت: قال الكرملني، أمس األربعاء، إن املوقوف 
سيب بالتر رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم 

)الفيفا( سابقا يقيض زيارة خاصة إىل روسيا وأي 
اجتامعات يخطط لها خالل وجوده ستكون خاصة 

ولن تكون يف اإلطار الرسمي.
ووصل بالتر إىل موسكو، الثالثاء، ملتابعة كأس العامل 

لكرة القدم والتقط بعض الصور مع املشجعني يف 
الفندق، بينام قال متحدثه الرسمي إنه سيلتقي 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني، األربعاء.
وردا عىل سؤال حول موعد اجتامع بوتني مع بالتر 

قال دميرتي بيسكوف املتحدث باسم الكرملني 
“أي اجتامعات ستعقد ستكون ضمن إطار زيارته 

الخاصة وليست الرسمية”.

زيارة بالتر خاصة

كبير هدافي أوروبا
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