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توافقات اإعادة “الدعم” تثري حفيظة اأولياء اأمور املعاقني
�صكوى من زيادة اإيجارات “املعامري ال�صناعية”

اإر�صاء متويل تو�صعة “بناغاز” بـ 194.67 مليون دينار
اأث���ارت توافق���ات جلن���ة اإع���ادة هيكل���ة الدعم 
حفيظة اأولياء اأمور ذوي الإعاقة الذهنية، وذلك بعد 
اأن اأب���دت اللجنة امل�سرتكة ب���ن احلكومة وال�سلطة 
الت�رشيعية توافقها على ا�ستبعاد فئة من املعاقن 
م���ن الدعم احلكومي الذي جت���رى درا�سته بناء على 
التوجيه���ات امللكية ال�سامية ال�س���ادرة يف فرباير 

املا�سي.
وا�ستثن���ت املرئي���ات احلكومي���ة الت���ي نالت 
موافق���ة اللجنة املمثل���ة لل�سلط���ة الت�رشيعية، ذوي 
الإعاق���ة الذي���ن يتج���اوز دخلهم الف���ردي عن 500 

دين���ار، وم���ن يتجاوز دخ���ل معيله���م 1500 دينار، 
والبال���غ عددهم نحو 1558 م�ستفيًدا. واأبدى اأولياء 
اأم���ور ذوي الإعاق���ة ا�ستغرابه���م من توج���ه اللجنة 

امل�صرتكة نح���و اإ�صقاط خم�ص����ص الإعاقة الذهنية 
اأو ربط���ه بدخ���ل ويل الأمر، عل���ى اعتبار اأن 

املعاق هو �ساحب احلق ولي�س ويل الأمر.

          علي الفردان من املنامة

�س���كا اأ�سح���اب اأعم���ال م�ستاأج���رون يف 
منطقة املعامري ال�سناعي���ة، التابعة لوزارة 
التج���ارة وال�سناع���ة وال�سياح���ة، م���ن قيام 

الأخ���رية برف���ع اأ�سع���ار الإيج���ارات وتغي���ري 
يف هيكل���ة ا�ستخدام���ات بع����س الأرا�س���ي، 
وذل���ك ا�ستناًدا اإلى ق���رار وزاري �سابق رغم 

توقعيه���م عقودا مع ال���وزارة ت�سل 
اإلى 25 عاًما قبل �سدور ذلك القرار.

واملزاي����دات  املناق�س����ات  جمل�����س  اأر�س����ى 
مناق�سة للهيئ����ة الوطنية للنف����ط والغاز لتمويل 
م�����رشوع تو�سع����ة �رشك����ة غ����از البحري����ن الوطني����ة 
“بناغ����از”، بقيمة اإجمالي����ة 194.67 مليون دينار 

)م����ا يعادل 515 مليون دولر(. وفاز حتالف بنوك 
حملية واإقليمية مكون من 7 بنوك مبناق�سة متويل 
م�����رشوع التو�سع����ة، وهي: بنك البحري����ن والكويت، 
بن����ك اخلليج ال����دويل، البنك الأهل����ي املتحد، بنك 

البحرين الوطني، بنك البحرين الإ�سالمي، 
2بنك الكويت الوطني والبنك العربي.
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علي الديلمي... حمرتف “الت�أمني” 
ب�ضروبه ك�فة

جمل�س بو طبينة ي�ضتح�ضر م�آثر �ضمو 
ال�ضيخ عبداهلل بن خ�لد

لقاء األحد

بالدنا
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:”hjr“ ال�ضب�بي  امل�ضروع  “ �ضوق” �ض�حبة 
 الأحج�ر الكرمية ط�ق�ت ولي�ضت خراف�ت

مسافات البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�ضح�فة ال�ضتق�ض�ئية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�ضح�يف” 
فئة “عمود الراأي”

اأمل احلامد

اأعل���ن م�ست�سف���ى حكوم���ي ع���ن �سواغر 
يف التخ�س�س���ات الطبي���ة والإداري���ة �سمت 
650 وظيف���ة يف موق���ع املا�سرت الأكادميي 
الهن���دي، ت�سم���ل �سواغ���ر يف كل م���ن ق�سم 
العناي���ة الق�س���وى، وق�س���م ط���ب الأطفال، 
ووح���دة العناية املرك���زة، وغريها لوظائف 
مدي���ري متري����س واخت�سا�سي���ي متري�س 
ومديري���ن لالأجنحة، وم�ساع���دات ممر�سات. 
ويف ه���ذا ال�س���اأن، اأ�س���ار النائ���ب ج���الل كاظم ل� 
“الب���الد” اإل���ى اأن امل�سوؤول���ن يخالف���وا القرار 
مب���ا ل يتما�سى مع توجيهات اجله���ات العليا يف 

اإن�ساء جلنة وطنية لتوظيف الكوادر البحرينية يف 
املج���الت الطبية. وقال اإن فت���ح باب التوظيف 
يف اخل���ارج وخلق فر�س عم���ل لالأجانب اإجحاف يف 
حقوق املواطنن من العاطلن، واإن امل�ست�سفى 
يجب اأن يلجاأ اإل���ى ال�ستقدام كحل بديل يف حال 
مل يتوافر املوظف البحرين���ي املوؤهل وم�ستوفو 

ال�رشوط. 
واأردف اأن ذلك يعد خمالفة �رشيحة لد�ستور 
مملك���ة البحرين يف حتقي���ق العدال���ة الجتماعية 
خلل���ق فر�س عم���ل للكفاءات الوطني���ة. وطالب 
النائ���ب باإلغ���اء الق���رارات املنف���ردة وحما�سب���ة 

املت�سببن يف عر�س الوظائف للجاليات 
الأجنبية على ح�ساب اأبناء الوطن.

م�صت�صفى بحريني يعلن مبوقع هندي عن 650 وظيفة

• �سورة لالعالن عن الوظائف يف م�ست�سفى بحريني	

الإيراين لالإعالم  الت�صدي  “التحالف” يبحث 
اجتم�ع جدة يهدف لك�ضف جرائم احلوثيني وانته�ك�تهم

ال��دول  اإع���الم  وزراء  عقد  وك����الت:   - بنا 
الأع�ساء يف حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن، اجتماعا 
لبحث  ال�سبت،  اأم�س  ال�سعودية،  جدة  مدينة  يف 
انتهاكات ميلي�سيات احلوثي الإيرانية يف اليمن. 
الرميحي  علي  الإع��الم  �سوؤون  وزير  �سارك  وقد 
تن�سيق  تعزيز  �سمن  ياأتي  ال��ذى  الجتماع،  يف 

اجلهود الإعالمية لدول التحالف، وتقدمي الدعم 
والإن�ساين يف  الع�سكري  التحالف  لدور  الإعالمي 
جرائم  ك�سف  اإل��ى  الجتماع  يهدف  كما  اليمن، 
اليمني. ال�سعب  بحق  وانتهاكاتهم  احلوثين 
لدعم  الإعالمية  الجتماع تطوير اخلطط  وناق�س 
الإع��الم  ومواجهة  ال�رشعية،  اليمنية  احلكومة 

ي��زور احلقائق ويربز  ال��ذي  الإي���راين واحل��وث��ي 
�سد  احلوثي  ميلي�سيات  ترتكبها  التي  اجلرائم 
ال�سعب اليمني، كما يهدف الجتماع اإلى تنظيم 
الإي���راين  ال��دع��م  اإع��الم��ي��ة للك�سف ع��ن  ح��م��الت 

ال��ف��ا���س��ح مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل��وث��ي 
بال�سالح وال�سواريخ البالي�ستية.

• وزير العالم مرتئ�سا وفد البحرين لجتماع الدول الداعمة لل�رشعية يف اليمن	
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اإطالق جائزة �صمو ال�صيخ عي�صى 
بن علي للعمل التطوعي يف �صبتمرب

املحرق - جمعية الكلمة الطيبة: ا�ستعدت 
جمعية الكلمة الطيب���ة لنطالق الن�سخة الثامنة 
م���ن جائزة �سم���و ال�سي���خ عي�سى ب���ن علي بن 
خليفة اآل خليفة للعم���ل التطوعي، التي تقام 
بالتزام���ن مع الي���وم العربي للتط���وع يف �سهر 
�سبتم���رب املقب���ل، بع���د النج���اح الكب���ري الذي 
حققت���ه عل���ى امل�ستوين الإقليم���ي واملحلي 
بالدورات ال�سابقة، التي تكللت باإقامة الن�سخة 
املا�سي���ة يف مقر الأمان���ة العامة جلامعة الدول 
العربية.وق���ال رئي����س جمعية الكلم���ة الطيبة 
رئي����س اللجنة املنظمة للجائ���زة ح�سن بوهزاع 
اإن جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة 
للعم���ل التطوعي، التي تهدف اإلى ن�رش وتعزيز 
ثقاف���ة العم���ل التطوع���ي وحتفي���ز املبادرات 
اخلالق���ة والتجارب التطوعية املميزة يف العامل 
العرب���ي، ا�ستطاع���ت اأن حتت���ل موقع���ا مميزا 
لها على خارط���ة العمل التطوع���ي العربي، يف 
تاأكي���د للمكانة الكب���رية الت���ي توليها مملكة 
البحرين اإلى العمل التطوعي والأهلي. واأ�ساف 
اأن الدع���م الالحم���دود م���ن الرئي����س الفخ���ري 
جلمعية الكلم���ة الطيبة �سمو ال�سيخ عي�سى بن 

عل���ي، جلائزة �سم���وه للعمل التطوع���ي اأ�سهم 
يف ا�ستم���رار متيز اجلائزة بن���اء على توجيهات 
�سم���وه ال�سدي���دة للجن���ة املنظم���ة للجائ���زة؛ 
م���ن اأجل العمل عل���ى التطوير الدائ���م لها مبا 
يتنا�س���ب مع تطورات الع����رش احلديث والعمل 

على ا�ستقط���اب ال�سباب للعمل بجوار 
2رواد العمل التطوعي يف خدمة الوطن.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي	

مروة خمي�س
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• اأحد اجتماعات اللجنة الفرعية لإعادة هيكلة الدعم	

�سيد علي املحافظة
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البحرين ت�ستعر�ض جتربتها يف التطوير اجلمركي

بريطانيا اأكرب الداعمني للحركة الثقافية يف البحرين

تثري خماوف اأولياء اأمور املعاقني توافقات “اإعادة الدعم” 

اال�ستفادة من خربات ال�سني يف جمال الت�سييد والطرق

طالبوا بزيادة املخ�ش�س واأعداد مراكز التاأهيل

اأ�شاد مب�شتوى ال�شداقة املتقدم بني البلدين... وزير االأ�شغال:

اأث���ارت توافق���ات جلن���ة اإع���ادة هيكل���ة الدعم 
حفيظة اأولياء اأمور ذوي االإعاقة الذهنية، وذلك بعد 
اأن اأبدت اللجن���ة امل�شرتكة بني احلكوم���ة وال�شلطة 
الت�رشيعي���ة توافقها على ا�شتبعاد فئة من املعاقني 
م���ن الدعم احلكوم���ي الذي يجري درا�شت���ه بناء على 
التوجيه���ات امللكي���ة ال�شامية ال�ش���ادرة يف فرباير 

املا�شي.
وا�شتثن���ت املرئي���ات احلكومي���ة الت���ي نال���ت 
موافق���ة اللجن���ة املمثل���ة لل�شلط���ة الت�رشيعية، ذوي 
االإعاق���ة الذي���ن يتج���اوز دخلهم الف���ردي عن ٥٠٠ 
دين���ار، وم���ن يتجاوز دخ���ل معيله���م ١٥٠٠ دينار، 

والبالغ عددهم نحو ١٥٥٨ م�شتفيًدا.
واأبدى اأولي���اء اأمور ذوي االإعاقة ا�شتغرابهم من 
توجه  اللجنة امل�صرتكة نحو اإ�صقاط خم�ص�ص الإعاقة 
الذهني���ة اأو ربط���ه بدخ���ل ويل االأمر، عل���ى اعتبار اأن 
املعاق هو �شاحب احلق ولي�س ويل االأمر. ولفتوا اإلى 
اأن حاج���ة ذوي االإعاقة الذهنية من التاأهيل والتعليم 
الع���الج  ال�شحي���ة املتمثل���ة يف جل�ش���ات  والرعاي���ة 
الطبيع���ي والنطق واللغة وجل�ش���ات تعديل ال�شلوك 

وغريها، تفوق بع�شها مرتب اأولياء االأمور.
زي���ادة  نح���و  اللجن���ة  تدف���ع  اأن  اإل���ى  ودع���وا 
املخ�ش����س؛ ليغط���ي تل���ك امل�شاريف، اإل���ى جانب 
اإن�ش���اء مراك���ز ومدار�ش���ة للرتبي���ة اخلا�ش���ة مبعدل 

مركزين اأو مدر�شتني لكل حمافظة.
وب���ني كل من اأبو واأم نا����رش اأن اأولياء اأمور ذوي 
االحتياج���ات اخلا�ش���ة يتحمل���ون اأعباء كث���رية منها 
جتهي���ز مكان مالئ���م الحتياجات اأبنائه���م، و�شيانته 
ب�شكل دوري، اإلى جانب حماولة اإدماجهم يف املجتمع 

وحتمل تكاليف هذا الدمج املادية منها واملعنوية.
وم���ن جهتها، قالت ولية االأم���ر اأم ح�شني، وهي 
وال���دة لطفلة من ذوي االإعاقة الذهني���ة اإن اأ�شحاب 
االإعاق���ات بجميع فئاتهم ودرجاتهم بحاجة اإلى مركز 
حكومي �شامل قادر عل���ى ا�شتيعابهم، منذ الطفولة 

وحتى مرحلة ال�شباب.
واأ�شافت: اإننا نتطلع اإلى اأن يتم عقد اتفاقيات 

مع مراكز التاأهيل لدم���ج ال�شباب منهم؛ لدجمهم يف 
املجتم���ع يف املجتمع و�شغ���ل اأوقاتهم حت���ت رقابة 

خمت�شني.
اإل���ى ذل���ك، عربت اأم مه���دي الت���ي ترعى طفالً 
م�شاًب���ا با�شطرابات التوحد ع���ن امتعا�شها من غالء 
اأ�شع���ار املراكز اخلا�شة، يف ظل ع���دم قبول ابنها يف 
املراكز احلكومية، مما جعلها يف حرية من اأمرها، دون 

ت�شجيل ابنها البالغ ٨ �شنوات يف اأي مركز تاأهيل.
من جانبه���ا، قالت والدة اأح���د امل�شابني ب�شلل 
دماغي اإنه���ا ا�شطرت للتقاعد املبك���ر؛ للتفرغ اإلى 
رعاي���ة ابنه���ا، اإال اأنه���ا بالرغ���م من ذل���ك تعاين من 

�شعوبة مالية لتلبية حاجاتها وحاجة ابنها للعالج.

املنام���ة - وزارة اال�شغال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ا�شتقب���ل وزي���ر االأ�شغ���ال 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�شام 

خلف �شفري جمهورية ال�شني ال�شعبية اأن وور.
وخ���الل املقابل���ة، ا�شتعر�س خل���ف العالقات 
املتميزة التي تربط بني البلدين ال�شديقني، كما 
اأ�شاد باجلهود التي تقوم بها ال�شفارة ال�شينية يف 
�شبيل تعزيز تلك العالق���ات يف خمتلف املجاالت، 
م�شي���ًدا بامل�شت���وى املتق���دم الذي و�شل���ت اإليه 
ال�شداقة بني املنام���ة وبكني، واأعرب عن اأمنياته 
ال�شادقة لل�شفري ال�شين���ي بالتوفيق والنجاح يف 

مهام عمله.
وق���د ثّمن الوزير م�شاركة ال����رشكات ال�شينية 
وامل�شتثمرين يف موؤمتر )بوابة اخلليج لال�شتثمار( 
الذي ا�شت�شافته مملك���ة البحرين ال�شهر املا�شي 
برعاية كرمية من ويل العهد النائب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة، معرًبا عن تطلع وزارة االأ�شغال 
ال�شتمرار التن�شي���ق والتعاون مع اجلانب ال�شيني 
يف جم���ال ت�شجي���ع ال����رشكات ال�شيني���ة وتكثي���ف 

التوا�شل معها مبا يخدم م�شالح البلدين.
كم���ا تطرق خل���ف مع ال�شف���ري ال�شين���ي اإلى 
الزي���ارة التي قام بها اإلى بك���ني موؤخًرا اإلى بكني 
واجتماعاته م���ع ممثلي كربيات ال�رشكات ال�شينية 
املتخ�ش�ش���ة يف جم���ال االإن�شاء واجل���رف البحري، 
وتباح���ث الوزي���ر اأي�ًش���ا م���ع ال�شف���ري يف فر����س 
اال�شتف���ادة ن اخلربات ال�شيني���ة يف جمال الزراعة 
والرثوة ال�شمكي���ة واال�شتزراع ال�شمكي، ومت بحث 
اإمكاني���ة اال�شتف���ادة م���ن فر����س التدري���ب التي 

توفره���ا ال����رشكات ال�شينية يف جم���ال االإن�شاءات 
والبني���ة التحتية وكذلك جم���االت الزراعة والرثوة 

البحرية.
وتباح���ث اجلانبان كذل���ك يف اإمكانية م�شاهمة 
�رشكات �شينية يف م�شاريع البنية التحتية بالبحرين 
ملا متتلكه تلك ال�رشكات من خربات وا�شعة مبجال 
الت�شييد والط���رق، وبخا�شة م�رشوع �شارع البحرين 
ال�شم���ايل ال���ذي مت االنتهاء من و�ش���ع الت�شاميم 

االأولية له.

وا�شنطن - بنا: �شارك رئي�س �شوؤون 
اجلمارك ال�شي���خ اأحمد بن حمد اآل خليفة 
يف االجتم���اع ال���دويل مل�ش���وؤويل احلدود 
واملناف���ذ اجلمركي���ة الت���ي اأقيم���ت يف 
وا�شنطن مب�شاركة دولية وا�شعة �شمت 

كبار امل�شوؤولني واأ�شحاب القرار.
و�شهدت جل�ش���ات االجتماع مناق�شة 
العدي���د م���ن املوا�شي���ع املهم���ة وعلى 
راأ�شه���ا التهدي���دات والتحدي���ات الت���ي 
تواج���ه تل���ك االأجهزة وكيفي���ة ا�شتخدام 
التقني���ات احلديث���ة ومنه���ا القيا�ش���ات 
حرك���ة  لتي�ش���ري  والب�شم���ة  احليوي���ة 
امل�شافرين، كما ناق�س امل�شاركون طرق 
البيانات  اال�شتهداف للمخاط���ر وحتليل 
وط���رق اال�شتف���ادة من تقني���ات الذكاء 

اال�شطناع���ي يف تعزي���ز اجلان���ب االأمني 
لالإج���راءات وتي�شري احلرك���ة للم�شافرين 

والب�شائع.
اجلم���ارك  رئي����س  اطل���ع  وق���د 
امل�شاركني على خط���ط �شوؤون اجلمارك 
يف تطبي���ق املفاهيم اجلدي���دة التي من 
�شاأنه���ا تطوير العم���ل اجلمركي وتعزيز 
العملي���ات  كاف���ة  يف  االأمن���ي  اجلان���ب 
واخلدمات التي تقدمها �شوؤون اجلمارك. 
تق���دمي  مت  االجتم���اع،  خت���ام  ويف 
جمموعة من التو�شيات املتعلقة بتطوير 
عمل اأجهزة احلدود واجلمارك التي �شوف 
تت���م مناق�شته���ا االأ�شب���وع املقبل خالل 
اجتماع منظمة اجلمارك العاملية واملقرر 

انعقادها يف مقر املنظمة يف بروك�شل.

املنامة - بنا: اأكد ال�شفري الربيطاين 
لدى مملك���ة البحري���ن �شامي���ون مارتن 
اأن ب���الده م���ن اأك���رب الداعم���ني للحركة 
الثقافية الغني���ة يف البحرين التي تعترب 
متميزة ون�شطة على مدار العام، وهذا ما 

مييز احلراك الثقايف يف البحرين.
وخ���الل زيارت���ه خليم���ة “نخ���ول” يف 
ن�شخته���ا العا����رشة يف موقعه���ا يف قلع���ة 
ع���راد، حي���ث االحتفاء باملح���رق عا�شمة 
الثقافة االإ�شالمي���ة ٢٠١٨، نّوه ال�شفري 
اأنب���اء  لوكال���ة  ت�رشي���ح  يف  الربيط���اين 
“نخ���ول”  خيم���ة  ب���اأن  “بن���ا”  البحري���ن 
باأن�شطتها املتنوع���ة هذا ال�شيف تعترب 
���ا جذاًبا حتر�س الكثري من  مكاناً ترفيهيًّ
العوائ���ل الربيطاني���ة املقيمة يف مملكة 
البحري���ن عل���ى ح�شوره���ا، والتعرف عن 
كثب عل���ى املجتمع البحرين���ي وثقافته 

وتقاليده.
واأو�شح اأن خيمة “نخول” واأن�شطتها 
املتنوعة واملختلفة تعترب فر�شة ممتازة 
لل�شباب الربيطاين الذي يعي�س ويدر�س 

يف مملكة البحرين للتعرف على العادات 
والتقالي���د البحرينية االأم���ر الذي يفتقر 

اإليها يف املدار�س االأجنبية اخلا�شة.
كم���ا ن���ّوه ال�شف���ري الربيط���اين لدى 
مملك���ة البحري���ن ب���اأن ه���ذه اخليمة تعد 
خري من���وذج ومثاالً على اندم���اج اجلالية 
الربيطاني���ة يف الن�شي���ج البحرين���ي م���ن 
خ���الل ح�شوره���ا جمي���ع اأن�شط���ة اخليمة 
والتفاعل معها ، م���ا ينعك�س اإيجاًبا على 
تعزي���ز وتقوية العالق���ات بني ال�شعبني 

البحريني والربيطاين.

• اأحد اجتماعات اللجنة الفرعية الإعادة هيكلة الدعم	

اإطالق جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي للعمل التطوعي يف �سبتمرب
الن�شخة الثامنة ت�شهد تطويرات ملمو�شة تنا�شب مكانتها حمليا وعربيا... بوهزاع:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتع���دت جمعي���ة 
الن�شخة  الكلم���ة الطيبة النط���الق 

الثامنة من جائزة �شمو ال�شيخ 
عي�شى بن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة للعم���ل التطوعي، 
الت���ي تق���ام بالتزام���ن مع 
الي���وم العرب���ي للتطوع يف 
�شه���ر �شبتمرب املقبل، بعد 

النج���اح الكبري ال���ذي حققته 
االإقليم���ي  امل�شتوي���ني  عل���ى 

التي  ال�شابق���ة،  بال���دورات  واملحلي 
تكللت باإقام���ة الن�شخة املا�شية يف مقر االأمانة 

العامة جلامعة الدول العربية.
وقال رئي�س جمعي���ة الكلمة الطيبة رئي�س 
اللجن���ة املنظم���ة للجائ���زة ح�ش���ن بوه���زاع اإن 
جائزة �شم���و ال�شيخ عي�شى بن عل���ي اآل خليفة 
للعمل التطوعي، الت���ي تهدف اإلى ن�رش وتعزيز 
ثقاف���ة العم���ل التطوع���ي وحتفي���ز املبادرات 
اخلالقة والتج���ارب التطوعية املميزة يف العامل 
العرب���ي، ا�شتطاع���ت اأن حتت���ل موقع���ا مميزا 
له���ا على خارط���ة العمل التطوع���ي العربي، يف 
تاأكي���د للمكان���ة الكب���رية الت���ي توليها مملكة 
البحرين اإلى العم���ل التطوعي واالأهلي، والذي 
اأثم���ر على م���دار ال�شنوات املا�شي���ة عن عديد 
من املب���ادرات التطوعية التي تلبي احتياجات 

ومتطلبات املجتمع.
واأ�شاف اأن الدعم الالحم���دود من الرئي�س 
الفخ���ري جلمعية الكلم���ة الطيبة �شم���و ال�شيخ 

عي�شى بن عل���ي، جلائزة �شموه للعمل 
التطوع���ي اأ�شه���م يف ا�شتم���رار 
عل���ى  بن���اء  اجلائ���زة  متي���ز 
توجيهات �شموه ال�شديدة 
للجنة املنظم���ة للجائزة؛ 
اأج���ل العم���ل عل���ى  م���ن 
التطوي���ر الدائ���م لها مبا 
تط���ورات  م���ع  يتنا�ش���ب 
الع�رش احلديث والعمل على 
للعم���ل  ال�شب���اب  ا�شتقط���اب 
العم���ل التطوع���ي يف  بج���وار رواد 

خدمة الوطن.
واأ�شار رئي�س اللجن���ة املنظمة للجائزة اإلى 
اأن اللجن���ة حر�ش���ت عل���ى اأن تب���داأ عملها فور 
انته���اء ال���دورة ال�شابعة للجائ���زة التي اأقيمت 
فعالي���ات ت�شليمها يف جامعة ال���دول العربية، 
اإذ عقدت ع���ددا من االجتماع���ات التح�شريية، 
وتق���رر اأن تنعقد الن�شخة اجلدي���دة للجائزة يف 
مملكة البحرين لتاأكيد دورها الفاعل يف حتفيز 
وت�شجيع املجتمع املدين البحريني على تقدمي 
الكثري م���ن امل�رشوعات التطوعي���ة التي تتفق 

واحتياجات اململكة يف املرحلة الراهنة.
واأردف قائ���ال اإن���ه بالن�شب���ة لل�ش���ق االأول 
م���ن جائزة �شمو ال�شيخ عي�ش���ى بن علي للعمل 
العم���ل  رواد  بتك���رمي  واخلا����س  التطوع���ي 
التطوع���ي م���ن ال���دول العربي���ة، ف���اإن اللجنة 
املنظمة تعك���ف حاليا على درا�شة الرت�شيحات 
الواردة لها من خمتلف الدول العربية بالتعاون 

م���ع االحت���اد العربي للتط���وع؛ من اأج���ل اختيار 
اأف�ش���ل العنا�رش العربية يف ه���ذا املجال والتي 
ا�شتطاع���ت اأن حتق���ق طف���رة نوعي���ة ملمو�شة 
يف العم���ل التطوعي عل���ى ال�شعيدين الوطني 

واالإقليمي.
واأ�شاف بوهزاع اأن ال�شق الثاين من اجلائزة 
واملتعل���ق بجائ���زة اأف�ش���ل م����رشوع تطوعي يف 
مملك���ة البحري���ن والتي تق���ام لل�شن���ة الرابعة 
على الت���وايل، �شي�شهد مزيدا م���ن التطويرات 
امللمو�ش���ة يف ه���ذه ال���دورة؛ من اأج���ل ت�شجيع 
ال�شب���اب البحريني على تقدمي حل���ول مبتكرة 
من خالل اأعمال تطوعي���ة متميزة، والعمل على 
تفعيل دور فئة ال�شباب املتطوع على م�شتوى 
االأفراد والفرق يف معاجلة العديد من االإ�شكاالت 

واالأزمات التي تواجه املجتمع البحريني.
وتط���رق رئي����س الكلم���ة الطيب���ة اإل���ى اأن 

ح�ش���ول �شمو ال�شي���خ عي�شى بن عل���ي بجائزة 
االإم���ارات تقدي���را ملب���ادرات �شم���وه  وطن���ي 
اخلالقة يف العم���ل التطوع���ي واالإن�شاين والتي 
تركت اأثرا كب���ريا يف املجتمع املحلي والعربي، 
ياأت���ي تاأكيدا على االأث���ر االإيجابي الذي حققته 

جائ���زة �شم���وه للعمل التطوعي حملي���ا وعربيا، 
وه���و م���ا ي�ش���ع م�شوؤولي���ة كب���رية عل���ى عاتق 
القائمني على اجلائزة؛ من اأجل املحافظة على 
املكانة املرموق���ة للجائزة والعمل على املزيد 

من التطوير.

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة	

•  ح�شن بوهزاع	

�سيد علي املحافظة
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م�شت�شفى بحريني يعلن مبوقع هندي عن 650 وظيفة

�لتطور�ت تفر�ض على �إعالمنا م�شوؤوليات قومية كربى

�فتتـاح دورة جلنـة �لتـر�ث �لعاملـي �ليوم

فتح باب التوظيف للأجانب اإجحاف يف حقوق املواطنني... كاظم:

تراأ�س وفد البحرين يف اجتماع الدول الداعمة لل�رشعية يف اليمن... الرميحي:

برعاية جللة امللك وم�شاركة 2000 خبري و140 اإعلميًّا

 اأعل���ن م�شت�شف���ى حكوم���ي ع���ن �شواغ���ر يف 
التخ�ش�شات الطبية والإدارية �شمت 650 وظيفة 
يف موق���ع املا�ش���ر الأكادمي���ي الهن���دي، ت�شم���ل 
�شواغر يف كل من ق�ش���م العناية الق�شوى، وق�شم 
ط���ب الأطف���ال، ووح���دة العناية املرك���ز، وغريها 
لوظائف مديري متري����س واخت�شا�شيي متري�س 
ومديرين للأجنحة، وم�شاعدات ممر�شات. ويف هذا 
ال�ش���اأن، اأ�شار النائب جلل كاظم ل���� “البلد” اإلى 
اأن امل�شوؤول���ني يخالفون القرار مبا ل يتما�شى مع 
توجيه���ات اجلهات العلي���ا يف اإن�ش���اء جلنة وطنية 
لتوظي���ف الكوادر البحريني���ة يف املجالت الطبية.

وقال اإن فتح باب التوظيف يف اخلارج وخلق فر�س عمل 
للأجانب اإجحاف يف حقوق املواطنني من العاطلني، واإن 
امل�شت�شف���ى يج���ب اأن يلجاأ اإلى ال�شتق���دام كحل بديل 
يف ح���ال مل يتوافر املوظف البحريني املوؤهل وم�شتوفو 
�ل����رصوط. و�أردف �أن ذل���ك يعد خمالف���ة �رصيحة لد�ستور 
مملك���ة البحري���ن يف حتقي���ق العدال���ة الجتماعية خللق 

فر�س عمل للكفاءات الوطنية.
وطالب النائب باإلغاء القرارات املنفردة وحما�شبة 
املت�شببني يف عر�س الوظائ���ف للجاليات الأجنبية على 
ح�شاب اأبناء الوط���ن. وقال “�شرنفع اعرا�شنا باجلل�شة 
املقبلة على مثل هذه القرارات غري املدرو�شة املوؤدية 
حلرمان �رشيحة كبرية من الكفاءات الوطنية املتخ�ش�شة 

باملجال الطبي”.

ج���دة - بنا: �ش���ارك وزير �ش���وؤون الإعلم علي 
الرميح���ي يف اجتماع وزراء الإعلم لدول حتالف دعم 
ال�رشعي���ة يف اليم���ن، الذي عقد يف ق����رش املوؤمترات 
مبدينة ج���دة. وقد األقى وزير �ش���وؤون الإعلم كلمة 
خ���لل اأعم���ال الجتماع نق���ل خللها حتي���ات عاهل 
الب���لد �شاح���ب اجلللة املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليفة للوزراء، ومتنيات جللت���ه للجميع بالتوفيق 
وتوج���ه  امل�ش���رك.  الإعلم���ي  العم���ل  تعزي���ز  يف 
الرميح���ي بخال����س ال�شك���ر والتقدير اإل���ى اململكة 
العربي���ة ال�شعودية ال�شقيقة بقيادة خادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �شلمان ب���ن عبدالعزيز اآل �شعود، 
عل���ى ُح�ش���ن ال�شياف���ِة وك���رم الوف���ادة يف �شي���اق 
دعمها الدائم للق�شايا العربية والإ�شلمية العادلة 
وامل�رشوعة، مثمًنا اجله���ود امل�شهودة لوزير الإعلم 
ال�شع���ودي ع���ّواد العّواد يف تنظي���م الجتماع. وقال 
الوزير “اإن ما ت�شهده منطقتنا العربية من حتديات 
اأمنية وخماطر ع�شكرية ت�شتهدف اأمننا وا�شتقرارنا 
وهويتن���ا ووحدتن���ا و�شي���ادة بلدنا، اإمن���ا تفر�س 
على جميع اأجهزتن���ا الإعلمية م�شوؤولي���ات اأخلقية 
ومهنية وقومي���ة كربى، باعتبارها �شلًح���ا اأ�شا�شيًّا 
و�رشيًكا ا�شراتيجيًذا مع قواتنا امل�شلحة يف ميادين 
اجله���اد والع���ز وال����رشف والبطول���ة ذوًدا ع���ن اأمننا 
القومي امل�ش���رك يف مواجهة التنظيمات الإرهابية 
املتطرفة والتدخ���لت اخلارجية ال�شافرة”. واأ�شاف 
“لق���د كان���ت مملك���ة البحري���ن، بكاف���ة قطاعاتها 
الع�شكري���ة والإعلمي���ة، وبتوجيه���ات �شامي���ة م���ن 
ل���دن جللة املل���ك، حري�شة دائًما عل���ى الوقوف يف 
�شف واحد اإل���ى جانب اململكة العربي���ة ال�شعودية 

ال�شقيق���ة الكربى، وم�شاعيها اخلرية يف ب�شط الأمن 
وال�ش���لم يف املنطق���ة والع���امل، وحمارب���ة التطرف 
والإره���اب بجمي���ع �ش���وره واأ�شكال���ه، والت�ش���دي 
للأخط���ار والتدخلت اخلارجي���ة”.  واأكد اأن م�شاركة 
البحرين الفاعلة يف التحال���ف لدعم ال�رشعية واإعادة 
الأم���ل يف اجلمهوري���ة اليمني���ة ال�شقيق���ة، ج���اءت 
انطلًقا م���ن ثوابتنا الدينية والقومي���ة والإن�شانية، 
والتزاًما بروح الأخوة ال�شادقة ون�رشة الأ�شقاء تلبية 
لطلب احلكومة اليمنية ال�رشعية، وتفعيلً للمواثيق 
واملق���ررات ال�شادرة ع���ن القمم العربي���ة، واآخرها 
“قم���ة القد�س” يف مدينة الظه���ران، يف م�شاندتها 
جله���ود التحال���ف العربي لدعم ال�رشعي���ة يف اليمن، 

مثمنني امل�شاري���ع وامل�شاعدات الإغاثية والعلجية 
والتنموية التي يقدمها مركز امللك �شلمان للإغاثة 
والأعم���ال الإن�شاني���ة واملوؤ�ش�شة اخلريي���ة امللكية 
البحريني���ة واملوؤ�ش�شات اخلليجي���ة والعربية، داعًيا 
اإل���ى وقفة عربي���ة موحدة وفاعل���ة يف مواجهة اإيران 
واأذرعها الإرهابية و�شيا�شتها التو�شعية الطائفية 
البغي�ش���ة، واأن�شطته���ا الإرهابي���ة التخريبي���ة، كما 
طال���ب املجتم���ع ال���دويل بتحم���ل م�شوؤوليات���ه يف 
و�شع حد للتدخ���لت الإيرانية العدوانية يف �شوؤوننا 
الداخلي���ة. وق���ال اإن اجتماعنا اليوم ياأت���ي يف اإطار 
اإدراكن���ا امل�ش���رك لأهمية تفعيل العم���ل الإعلمي 
امل�ش���رك وتعزي���ز دور الإع���لم مبختل���ف و�شائله 

وذلك من خلل:
اأولً- تدعيم جهود التحالف بقيادة ال�شعودية 
لدع���م ال�رشعي���ة يف اليم���ن، �شمن اللت���زام الكامل 
مبقت�شيات القانون الدويل الإن�شاين، بهدف حماية 
م�شالح ال�شعب اليمني ال�شقيق وحفظ اأمنه وهويته 

العربية ووحدته الوطنية ون�شيجه الجتماعي.
ثانًيا- اإب���راز امل�شاريع وامل�شاع���دات الإغاثية 
والعلجي���ة والتنموي���ة الت���ي يقدمها مرك���ز امللك 
�شلم���ان للإغاث���ة والأعم���ال الإن�شاني���ة واملوؤ�ش�شة 
اخلريية امللكية البحريني���ة واملوؤ�ش�شات اخلليجية 

والعربية.
ثالًث���ا- اتخاذ اإج���راءات قانونية ومهنية وفنية 
�ش���د بع����س القن���وات الف�شائية العربي���ة املثرية 
للف���ن والقلقل، لإيق���اف اأن�شطته���ا التحري�شية 
وم�شاعيه���ا اخلبيثة الرامي���ة اإلى اإ�شاع���ة الفو�شى 
والعداوة والكراهية وتق�شي���م املنطقة على اأ�ش�س 
اأيديولوجي���ة وديني���ة ومذهبية، ف�ش���ًل عن دعمها 

للنقلب احلوثي يف اليمن.
رابًع���ا - تفعي���ل التدابري الأمني���ة والت�رشيعية 
والق�شائي���ة، والتعاون اجل���اد يف تطبيق اتفاقيات 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات ومكافحة الإرهاب، 
واحليلولة دون اإ�ش���اءة ا�شتغلل التقنيات احلديثة 
و�شب���كات الإع���لم الجتماعي والإلك���روين يف بث 

اأفكار اجلماعات الإرهابية اأو ترويجها.
خام�ش���ا – بن���اء مواق���ف موح���دة يف مواجه���ة 
الإع���لم  احلم���لت اخلارجي���ة املث���ارة يف و�شائ���ل 
الإقليمي���ة والدولية امل�شبوهة واملنظمات الأجنبية 

وتفنيد املغالطات والأكاذيب.

املنام����ة - بن����ا: برعاي����ة كرمية م����ن عاهل 
الب����لد �شاحب اجللل����ة امللك حمد ب����ن عي�شى 
اآل خليفة، تنطلق الي����وم )الأحد( اأعمال الدورة 
الثانية والأربعني لجتماع جلنة الراث العاملي 
برئا�ش����ة مملكة البحرين، حي����ث �شي�شهد م�رشح 
البحرين الوطن����ي حفل الفتت����اح الذي حت�رشه 
اآزولي،  اأودري  لليون�شك����و  العام����ة  املدي����رة 
اإ�شاف����ة اإل����ى تواج����د �شخ�شي����ات دبلوما�شي����ة 
واإعلمية وخ����رباء وخمت�شني يف جم����ال الراث 

وممثلني لوفود من حول العامل.
و�شيعق����د اجتم����اع جلن����ة ال����راث العاملي 
الث����اين والأربعون خ����لل الف����رة 24 يونيو و4 
يوليو القادم يف قرية اليوني�شكو بفندق الريتز 
كارلت����ون التي �شّي����دت خ�شي�ًشا لهذا احلدث، 

حيث �شاهم الفندق يف ت�شهيل تنظيم وت�شييد 
القرية، كما قام مكتب ت�شميم “ا�شتوديو عمار 
ب�شري للإبداع الفني” ببلورة واإخراج فكرة قرية 
اليوني�شك����و. و�شبق للمكت����ب اأن قام بالرويج 
للبحرين يف حماف����ل اليوني�شكو العاملية ممثل 
لهيئ����ة البحري����ن للثقاف����ة والآث����ار. و�شي�شهد 
الجتم����اع جدولً حاف����لً بالفعالي����ات والأن�شطة 
واجلل�ش����ات الت����ي �شتناق�����س ملف����ات مواق����ع 
تراثي����ة لإدراجه����ا على قائمة ال����راث العاملي 
لليوني�شكو، ون����دوات تناق�س خمتلف الق�شايا 

الراهنة املتعلقة بحماية و�شون الراث. 
و�شيزور امل�شاركون الذين يتجاوز عددهم 
الثق����ايف  ال����راث  2000 خب����ري يف جم����ال  ال����� 
����ا من حول  والطبيع����ي واأك����ر م����ن 140 اإعلميًّ

العامل، معامل البحرين التاريخّية ومتاحفها التي 
تعك�س غنى اأر�����س البحرين وعراق����ة تاريخها، 
حي����ث ي�شكل ه����ذا الجتم����اع فر�ش����ة للرويج 
ومواقعه����ا  وح�شارته����ا  وثقافته����ا  للبحري����ن 
ا موقعيه����ا امل�شجلني على  العريق����ة، خ�شو�شً
قائمة الراث العاملي ملنظمة اليوني�شكو وهما 

موقع قلعة البحرين وطريق اللوؤلوؤ.
البحري����ن ف����ازت برئا�ش����ة جلن����ة  وكان����ت 
الراث العاملي خلل الجتماع الواحد والع�رشين 
للجمعية العام����ة للدول امل�شارك����ة يف اتفاقية 
ال����راث العاملي لع����ام 1972، الذي عقد خلل 
نوفم����رب 2017 يف مق����ر منظمة الأم����م املتحدة 
)اليوني�شك����و(  والثقاف����ة  والعل����وم  للربي����ة 

بالعا�شمة الفرن�شية باري�س. 

• •جلل كاظم	 الإعلن املن�شور يف موقع ما�شر الهندي	

• وزير �شوؤون الإعلم يراأ�س وفد البحرين يف اجتماع الدول الداعمة لل�رشعية يف اليمن	

مجلس الرئيس... 
القوة المؤثرة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

ال���وزراء  رئي����س  اهتم���ام  يك���ن  مل 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأم���ري خليفة 
ب���ن �شلم���ان حفظ���ه اهلل ورع���اه ب�شحة 
ال�شكل���ر  مر�ش���ى  خا�ش���ة  املواطن���ني 
طارًئ���ا اأو وليًدا للحظة، لكن���ه جاء كجزء 
حيوي م���ن اهتم���ام �شموه الكب���ري ببناء 
الإن�شان البحريني، باإعادة هيكلة اأحواله 
املعي�شي���ة و�شياغ���ة اأولوي���ات حمدث���ة 
خلطط التنمية، هل التعليم اأوًل؟ اأم اأنها 

ال�شحة؟ اأم الإثنني مًعا؟
وقد ج���اء اجلواب يف اأكر من جمل�س 
ل�شم���وه �رشيًعا ومن دون ت���ردد: بطبيعة 
احلال الثنان مًع���ا: التعليم لبناء العقل 
وال�شح���ة لبناء الب���دن، التعليم لتعميق 
الوعي اجلمعي للأمة، وال�شحة للمحافظة 
عل���ى مكت�شب���ات اله���دف الأ�شا�شي من 
التنمية وهو الإن�شان. وبالفعل جاء الأثر 
قوًيا، وخرج احلدث لي�رشح للقا�شي قبل 
ال���داين، كي���ف اأن �شم���وه حري����س على 
بال�شكل���ر، وكيف  امل�شاب���ني  مر�شان���ا 
اأن و�شائ���ل الع���لج ينبغي له���ا تتطور، 
واملفرو�س من القائمني على املنظومة 
اأن يتعاطوا م���ع امل�شكلة باأعلى جهوزية 

ممكنة، واأدق مهنية مطلوبة.
البحري���ن  جلمعي���ة  الع���ام  الأم���ني 
ملر�ش���ى ال�شكل���ر زكريا الكاظ���م يوجه 
ر�شال���ة �شكر ل�شمو رئي����س الوزراء على 
رعاي���ة �شم���وه املواطن���ني امل�شاب���ني 
به���ذا املر�س، وي�شري في���ه اإلى اأي مدى 
اأ�شب���ح �شموه على قمة القادة املوؤثرين 
يف املنطقة والعامل، وكيف اأنه رفع ا�شم 
البحرين عالًي���ا يف م�شاف الدول البازغة 
والتنمي���ة  العلم���ي  التط���ور  جم���ال  يف 

احل�رشية.
هنا ميكن اأن نك�شف عن تلك الفجوة 
ب���ني املمك���ن واملاألوف، ب���ني املعرفة 
والق���درة، هل نحن حًقا عل���ى مقربة من 
ردم الفجوة احل�شاري���ة والإن�شانية بني 
ما نع���رف، وما ميكننا حتقيق���ه، بني ما 
نتلق���اه من علوم معا����رشه، وما ن�شتطيع 
لرب���ع  املتله���ف  ملجتمعن���ا  تقدمي���ه 

فر�شة؟!
يف العدي���د م���ن املحاف���ل الدولي���ة 
نرى كيف تبن���ي الأمم الناه�شة اإن�شانها 
الع�رشي، كيف حتميه من تقلبات الزمن 
املتغ���ري، ومن ع���رات الأي���ام ال�شعبة، 

والتحديات ال�رش�شة.
الف���وز  تل���ك املحاف���ل يك���ون  ويف 
العظي���م هو ن�شي���ب ذل���ك الن�شان، يف 
البدني���ة  العل���وم والفن���ون والريا�ش���ة 

والألعاب املهارية.
م���ن هنا ميكنن���ا التعم���ق يف نظرية 
�شمو الرئي�س، ميكنن���ا الفح�س الدقيق 
والتعرف على زوايا القدرة التي ي�شعى 
املجتمع اإلى حتقيقه���ا اأ�شوة بغرينا من 
اأمم و�شعوب، ومقارن���ة ب�شوانا من فرق 

ومناطق وقوميات واأعراق.
من هذا املنطلق كان حترك الرئي�س 
وا�شًح���ا وج�شوًرا ب�ش���اأن مر�س مزمن، اأو 
بخ�شو����س، �شحة مواط���ن، اأو مبدى قد 

بلغناه واآخر ن�شعى اإليه.
لقد كان مر�س ال�شكلر اأو فقر الدم 
املنجل���ي ميثل حتدًيا جمتمعًيا مثلما هو 
كذلك بالن�شب���ة للحكومة و�شانع القرار، 
مازال ي�شكل نفًقا ن�شعى جميًعا للخروج 
منه بتكاتف خمتل���ف الأجهزة والهيئات 
واجلمعي���ات ذات العلق���ة. ليكن م�رشوع 
وطني ن�شتله���م فيه جتارب من �شبقونا 
يف مقاوم���ة مر�س متف����س اأو اآفة فتاكة 
اأو وب���اء قاتل، لتكن حكمة �شمو الرئي�س 
ولتك���ن وقفتن���ا اجلماعية مع���ه من اأجل 

وطن نظيف من مر�س ال�شكلر.

• جللة امللك	

مروة خمي�ض

خريجو �لتمري�ض بانتظار �لوظائف منذ 2015
ال�شالح: بحرنة التمري�س و�شلت 53 % حتى 2017

طال���ب خريجو التمري�س للع���ام 2015 وزارة 
ال�شح���ة بالإ�رشاع يف توظيفهم ب���دلً من اأن تنتهي 
رخ�شة عمل مزاولة املهنة، من خلل اإحلل الكوادر 

الوطنية بدلً من توظيف الأجانب.
وق���ال اخلريج���ون ل� “الب���لد”: م�ش���ى على 
تخرجن���ا �شنت���ان والبع�س منا ح�ش���ل على رخ�شة 
مزاولة املهنة، األ اأن البع�س قام بقبول العمل يف 
م�شت�شفيات الطب اخلا�س باأجر اأقل من ن�شف ما 

ت�شتلمه املمر�شة يف امل�شت�شفى احلكومي.
واأردف���وا “نح���ن بانتظار التوظي���ف وات�شال 
وزارة ال�شح���ة، ومعلق���ون عل���ى قائم���ة انتظ���ار 

التوظيف من �شنتني واأكر”.

وبينوا اأن ح�شولهم على �شهادة بكالوريو�س 
التمري����س ل مينحه���م احل�شول عل���ى وظائف يف 
خمتلف املج���الت، فبع����س امل�شت�شفيات تكون 

مكتفية بالأعداد القليلة من املمر�شات.
وقالوا “هن���اك الكثري م���ن العاطلني الذين 
قدموا يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف �شجل 
توظي���ف العاطلني اإل اأن ال���وزارة كانت تر�شحهم 
لوظيف���ة م�شاعد يف جمعي���ات احتياجات خا�شة اأو 
موظ���ف ا�شتقب���ال يف عيادات خا�ش���ة وغريها من 

وظائف ت�شويقية ل تنا�شب �شهاداتنا”.
ولفت���وا اإلى اأن اخلريجني بات���وا عاطلني عن 
العم���ل واأن م���دة درا�شته���م وم�ش���رية تدريبه���م 

العملي���ة يف امل�شت�شفيات باتت من�شية يف حال مل 
ياأخذوا دورات خا�شة للمر�شني العاطلني.

وقال���وا “منذ اأن دخلنا درا�شة التمري�س كان 
توظي���ف املمر�ش���ني ل ي�شتغ���رق �ش���وى اأ�شهر، 
واأ�شبح ي�شتغرق اليوم اأكر من عامني، ونحن من 
الط���لب املتفوق���ني ومعدلتنا عالي���ة، مما اأهلنا 
لدرا�شة التمري����س، يف حني اأن البع�س رف�شتهم 

امل�شت�شفيات اخلا�شة لكتفائها”.
وقال���وا “�شبق اأن ترددنا عل���ى وزارة ال�شحة 
لل�شوؤال عن التوظي���ف اإل اأن الوزارة جتيبنا بعدم 
وجود �شواغ���ر حاليا واكتفائه���ا بالعدد ول توجد 

•موازنة للتوظيف”. وزيرة ال�شحة	
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جمل�س بو طبينة ي�شتح�رض ماآثر �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد
يف اأم�سية “ذكرى العطاء اخلالد”

نظ���م جمل�س جا�سم بو طبنية بع���راد اأخريا اأم�سية جميلة 
بعن���وان “يف ذك���رى العطاء اخلال���د لفقيد البحري���ن ال�سيخ 
عب���داهلل بن خالد”، ا�ستذكر من خاللها احل�سور الذين اكتظ 
به���م املجل����س، ماآثر وم���كارم خل���ق الفقيد الكب���ري، وحجم 
اإ�سهاماته اخلرية يف خدمة املجتمع والدين واملواطن نف�سه.
ورحب عري���ف الأم�سية الكاتب يو�س���ف احلمدان بجميع 
احل�س���ور، موؤكًدا اأن رحيل �سمو ال�سي���خ عبداهلل بن خالد اآل 
خليف���ة، خل���ف يف قل���وب البحرينيني ويف الذاك���رة الوطنية 
فراًغ���ا كبرًيا، ووجًعا اأكرب، م�ستدًل بذلك على التوا�سع اجلم 
للفقي���د، الذي قربه من كثريين من اأبناء البلد، ومنذ الوهلة 

الأولى للقائه بهم.
وا�ستلم طرف احلديث يف بداي���ة الأم�سية مدير املكتبة 
الوطني���ة مبرك���ز عي�س���ى الثق���ايف وع�سو جمل����س ال�سورى 
من�سور �رسحان، اإذ بني اأن جمل�س الفقيد الراحل واأثناء ذروة 

قوته كان يفتح على مدار الأ�سبوع؛ ل�ستقبال جمع ال�سيوف، 
قب���ل اأن يتم حتديد ذلك بثالثة اأيام، وبرواد من كل رجالت 

البحرين من وزراء، وم�سوؤولني، وعمال، وفالحني، وغريهم.
واأ�ساف �رسحان “لحظت اأن �سموه كان يهتم بالرتحيب 
بالفق���راء، والذي���ن منهم من ي���زور �سموه لعر����س م�ساكله 
واحتياجات���ه، وكان ب���دوره حري�س���ا عل���ى األ يخ���رج اأحد من 

جمل�سه اإل وهو على درجة وافية من الر�سا وال�سعادة”.
وتابع “اأذكر اأنه ويف العام 2000 وبينما كنت اأعمل على 
اإعداد كتاب عن تاريخ مكتبات البحرين، �سدر العام 2001، 
�سمع���ت اأثناء ذل���ك عن املكتب���ة اخلليفية، الت���ي تاأ�س�ست 
الع���ام 1954 ومل تك���ن ل���دي - كغريي - معلوم���ات وافية 
عنه���ا، وعندما اأ�سال اأيا من اأه���ل املحرق، اأو غريهم، مل اأكن 
اأجد جواًبا، وعندما التقيت ب�سمو ال�سيخ عبداهلل )رحمه اهلل(، 
و�ساألت���ه، ات�سح اأنه ه���و املوؤ�س�س لها، بزم���ن �سمو ال�سيخ 
�سلم���ان بن حم���د، اإذ اأ�سار علي���ه جمموعة من اأف���راد الأ�رسة 
احلاكمة به���ذه الفكرة املميزة، وكان امل�س���وؤول عنها فيما 

بعد”.
واأردف “يف الع���ام 1988 ت�سلمت دع���وة �سموه حل�سور 
افتتاح مركز اأحمد الفاحت الإ�سالمي، وكان حتت رعاية الأمري 
الراح���ل �سمو ال�سيخ عي�س���ى بن �سلمان )طي���ب اهلل ثراه(، 
وبعد اأن انتهى احلفل، التف���ت جمموعة من املثقفني حول 
�سمو ال�سيخ عبداهلل، اأنا اأحدهم، فقال لهم: اأب�رسكم باأن هذه 
الأر����س الكبرية �سمال م�رسوع مركز اأحم���د الفاحت، بكاملها، 

اأهدتها احلكومة لنا، لكي نبني عليها بامل�ستقبل مكتبة”.
وزاد “بع���د م���رور 10 �سن���وات عل���ى ه���ذه احلادثة، يف 
الع���ام 1998 حتدي���دا، طلب من���ي وزير الرتبي���ة والتعليم 
اآن���ذاك عبدالعزيز الفا�سل، ت�سكي���ل جلنة تعنى ببناء مكتبة 
�سخم���ة جًدا ت�سمى ب� )املكتبة املركزي���ة(، فبداأنا من يناير 
باإع���داد التقرير، و�سلم له يف مايو. بعدها التقيت بالفا�سل 
ملناق�س���ة التقرير، فاعتذر يل عن امل����رسوع، وقال اإن هناك 
م�رسوع���ا اأف�س���ل واأكرب ملكتب���ة اأخرى �ستحمل ا�س���م ال�سيخ 
عي�س���ى بن �سلمان، و�سيكون �سم���و ال�سيخ عبداهلل بن خالد 
م�س���وؤوًل عنها، ويريدك �سم���وه اأن تذهب الآن اإليه، فذهبت 
ل�سم���وه، وتو�سلن���ا لو�س���ع اخلط���ة، حتى مت و�س���ع احلجر 

الأ�سا�س ملركز عي�سى الثقايف، ومعه مكتبته الوطنية”.
وقال �رسح���ان، و�ست اإن�سات عميق من احل�سور”اأتذكر 
اأنه ويف العام 2006 ومع اكتمال البناء، وكان التاأثيث حينها 
يف الطري���ق، ذهب���ت لل�سالم عل���ى جاللة امللك، م���ع اأع�ساء 
جمل�س اأمن���اء مركز عي�سى الثقايف، فقال���وا جلاللة امللك اإن 
املبن���ى اكتمل، و�سوف نبحث عن ملدير له من اأوروبا، فقال 
جاللته: �ساأوفر عليكم العناء، املدير بينكم، ثم اأ�سار جاللته 
، ووجدت حينها تعبريات وجه ال�سيخ عبداهلل )رحمه اهلل(  اإيليَ
متهلل���ة بال�سعادة، ونه�س ف���وًرا اأمام جاللة امللك، وهناأين، 
و�سك���رين، واحلمد هلل املكتبة بنيت على اأ�سول وزودت مبا 

يقارب مبئة وع�رسة اآلف كتاب”.
ويف مداخل���ة له، قال النائب ال�ساب���ق عي�سى املطوع اإن 
“ال�سي���خ عبداهلل بن خالد )رحم���ه اهلل(، ممن ينطبق عليهم 

قول���ه �سلى اهلل عليه و�سلم )خريكم م���ن طال عمره وح�سن 
عمل���ه(، هذا الرجل الكلمات تقف عاجزة على اأن توفيه حقه، 
ه���ذا الرجل املبارك والنبيل، ق���دم اأ�سمى املواقف باأخالقه، 
وح�س���ن ع�سريت���ه، وباأمر تلم�سه م���ن كل عرف���ه، ولقد ترك 

رحيله فراًغا كبرًيا”.
وتاب���ع “اأمثال ه���وؤلء الرجال، واإن ماتوا، ف���اإن اأعمالهم 
واإجنازاته���م وما �سطروه من ماآثر تبقى حيه خالدة يف اأذهان 
النا����س، كلنا يعرف �سجايا �سم���وه الطيبة، ويتن�سم عبريها، 
ه���ذا الرجل، اأخذ هم الإ�سالم، وحم���ل م�سوؤوليته بكل حمفل، 

فتجده بكل منا�سبة من اأول ال�سابقني”.
ووا�س���ل “اأتذكر اأنه حت���ى يف املحا�رسات، التي يح�رسها 
عدد كبري من ال�سيوف من خارج البحرين، كان �سموه )رحمه 
اهلل( ي�ساركه���م احل�س���ور، بل اإنه كان يرتب���ع اجللو�س على 
الأر����س بال�سف الأول توا�سًعا للعمل، يف حني كان املحا�رس 
يجل�س على كر�سيه، وموقف �سموه هذا دللة على التوا�سع 
اجلم، وهو م���ا يقودنا حلديث ر�سول اهلل )�س(: من توا�سع 

هلل رفعه”.
واأ�ساف املطوع “�سموه اآية يف التوا�سع واخللق الرفيع، 
ومم���ن يحملون ل���واء التوحيد، وتاأليف القل���وب بني النا�س 
عل���ى حمب���ة اهلل �سبحان���ه وتعالى، وه���ذا الرج���ل اأثنى عليه 
القريب والبعيد، ولقد ق���ال ر�سول اهلل )�س(: من اأثنيتهم 
عليه خرًيا وجبت له اجلنة، ومن اأثنيتم عليه �رسًا، وجبت عليه 
الن���ار، اأنتم �سهداء اهلل بالأر�س، اأنت���م �سهداء اهلل بالأر�س، 

اأنتم �سهداء اهلل بالأر�س”.
وزاد “ال�سي���خ عب���داهلل بن خالد )رحم���ه اهلل(، من زمامه 
ه���وؤلء الرجال الأخيار الذي���ن جاوؤوا من �سلب���ه، وهم معايل 
ال�سيخ خالد بن عبداهلل نائب رئي�س جمل�س الوزراء، ومعايل 
الفري���ق الطبيب ال�سي���خ حممد بن عب���داهلل رئي�س املجل�س 
الأعل���ى لل�سحة، واأ�ستاذي الدكتور عل���ي بن عبداهلل )رحمه 
اهلل(، والذي كان جراًحا بامل�ست�سفى الع�سكري، وكان اأي�سا 

قائًدا له”.
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ال�شيخ فهد ال�شباح يزور “�رضكة م�شنع اجل�رض”
اطلع على اإنتاج املياه الع�سبية

ق���ام ال�سي���خ فه���د جاب���ر الأحم���د 
ال�سب���اح بزي���ارة ال���ى “�رسك���ة م�سنع 
اجل�رس” لتقطري املياه الع�سبية لالطالع 
على الثقافة البحرينية يف اإنتاج املياه 

الع�سبية وطريقة الإنتاج.
ج���اء ذلك خ���الل زيارت���ه للمملكة، 
وكان يف ا�ستقباله ع�سو جمل�س الإدارة 
ح�س���ن اجل����رس، الذي ق���ام ب����رسد ق�سة 
“اجل����رس” وق���ام باإطالعه عل���ى اأق�سام 
امل�سنع وكيفية �سنع املنتج الع�سبي 
مبراحل���ه الأربع، كما ق���ام بزيارة ق�سم 
وتعبئته���ا  املي���اه  وتقط���ري  الإنت���اج 
واملخت���رب الداخلي لل�رسك���ة، بالإ�سافة 
ال���ى ق�س���م تعبئ���ة املي���اه املعدني���ة 
امل�ساف���ة اإليه���ا نكه���ة اللق���اح الذي 
افتتح حديثا، وكيف تطور امل�سنع من 
معمل �سغري اإل���ى �رسكة متكاملة تنتج 
اأكرث من 20 منتجا من املياه الع�سبية.

و قال اجل����رس: اإن “املياه الع�سبية 

تلقى رواج���ا كبريا، ول�سيما يف منطقة 
اخللي���ج، يف وق���ت تظه���ر اإح�س���اءات 
امل�سن���ع اأن اأك���رب جه���ة طلب���ا للمياه 
الع�سبية يف اخلليج هي دولة الكويت”.

ال�سب���اح باجله���ود  اأ�س���اد  ق���د  و 
املبذول���ة يف اإنت���اج املي���اه الع�سبي���ة، 

واأبدى فخره بالأيدي العاملة البحرينية 
الت���ي ط���ورت م�رسوعها ال�سغ���ري اإلى 
�رسكة كبرية ت�سدر منتجاتها الى دول 

اخلليج العربي.
و قدم له “اجل����رس” هدية تذكارية 

مبنا�سبة زيارته لل�رسكة.

• هدية تذكارية لل�سيخ فهد ال�سباح	
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�ملنام���ة -  �إد�رة �لأوقاف �جلعفرية: �أعرب 
عدد م���ن رجال �لدين عن تقديرهم للتوجيهات 
�ل�صامية م���ن لدن عاهل �لب���الد �صاحب �جلاللة 
�ملل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى �آل خليف���ة، للحكومة 
باإعادة بح���ث م�رشوعي قانوين �لتقاعد بالتعاون 
مع �ل�صلط���ة �لت�رشيعية، مع �لأخذ يف �لعتبار كل 

ما �أبدى ب�صاأنيهما من مرئيات ومالحظات.
و�أك���د رج���ال �لدي���ن يف ��صتط���الع �صحايف 
�أن �لتوجيه���ات �مللكي���ة لفتة كرمي���ة تنم عن 
حكمة وحنكة جاللة �مللك وحر�صه على �لتو�فق 
�لوطني وتبديد خم���اوف �ملو�طنني من �لتاأثري 
على م�صتحقاتهم �لتقاعدية، وهي جت�صد �لدعم 
�لكامل م���ن عاهل �لبالد وحر�ص���ه على م�صلحة 

�ملو�طنني.
فم���ن جهته، ق���ال نائ���ب رئي����س �ملجل�س 
�لأعلى لل�صوؤون �لإ�صالمي���ة �ل�صيخ عبد�حل�صني 
�آل ع�صفور �أن ه���ذه �لتوجيهات �مللكية تبعث 
بر�صائ���ل طماأنينة �إيجابي���ة للمو�طنني، وتوؤكد 
حر�س جاللته على م�صلحة �ملو�طن و�ل�صتمر�ر 
بتق���دمي �أف�ص���ل �خلدم���ات و�لرعاي���ة و�لعناية 
مبوظفي �لدولة وحقوقهم، وهي لي�صت بغريبة 
على جاللته ول بعيدة عنه، وتتيح هذه �لفر�صة 
جم���دًد� تري���ث �حلكوم���ة وجمل�ص���ي �ل�ص���ورى 
و�لن���و�ب للتو�ف���ق على م���ا ي�ص���ون حقوقهم 
ومدخر�ته���م، وناأمل �أن تطمئن ه���ذه �لإلتفاته 
�لأبوية جميع �ملو�طنني باأن حقوقهم �لتقاعدية 
حمفوظة كما وجه جاللته وبتو�فق وطني، ف�صالً 
ع���ن توجي���ه جاللته باإع���ادة �لتقيي���م ل�صندوق 
�لتقاعد وذلك لتحقي���ق �لتو�فق �لوطني �أي�صاً 
على ه���ذ� �ل�صندوق بحيث يكون هناك دميومة 
و��صتمر�رية لل�صناديق وحت�صني �لو�صع �ملايل 
له���ا وبالت���ايل حت�صني و�ص���ع �مل�صتفيدين من 

خدمات �لتقاعد و�ملوؤمن عليهم.
ومن جانبه، ثمن حممد �آل حظية �لتوجيهات 
�مللكي���ة موؤك���د�ً �أنه���ا خط���وة مبارك���ة لإرج���اع 
�لقانون للحكوم���ة ولل�صلطة �لت�رشيعية ليت�صنى 
ل���ه �ملزيد من �لنظر و�لتمحي����س و�لإطالع على 
حيثي���ات �لقان���ون بحي���ث يت���م �لتو�ف���ق عليه 
ب�ص���ورة مطمئن���ة للمو�طنني وه���ذ� �لأمر مي�س 
فئ���ة كبرية من �ملو�طنني ومي����س حقوق ثابتة 

بن�س �لقانون.
و�أك���د �أن �لتوجيهات خط���وة متوقعة د�ئماً 
لإع���ادة �لأم���ور �ل���ى ن�صابه���ا وتوؤك���د حر����س 
جالل���ة �مللك على �أهمية كفال���ة و�صيانة حقوق 
�ملو�طن���ني ت�صاف �لى �صج���ل ماآثره ومبادر�ته 

�لكثرية يف عهده �لإ�صالحي �مليمون �لتي ت�صب 
جميعها يف خدمة و�صالح �لوطن و�ملو�طن.

فيما ق���ال ح�صن �آل �صعي���د �أن �لتوجيهات 
�مللكي���ة كان���ت مرتقبة يف هذ� �ملل���ف �ل�صائك 
و�ملعق���د وج���اءت لتلبي���ة �لتطلع���ات وتبدي���د 
خم���اوف موظفي �لقطاع �حلكوم���ي و�لأهلي ملا 
لها م���ن تاأث���ري كبري يه���دد م�صتقب���ل حياتهم 
�ملهنية، كما �أنها تعك�س قرب جاللته من هموم 
�صعب���ه وحر�صه على �لتخفي���ف عنهم وحت�صني 
ه���ذ�  و�أن  �صيم���ا  ل  �ملعي�صي���ة،  م�صتوياته���م 
�لقان���ون مي�س تقاعد �ملو�طنني و�أرز�قهم وبال 
�ص���ك �أن �إعادت���ه للحكومة و�ل�صلط���ة �لت�رشيعية 
�صي�ص���كل فر�ص���ة لتحقي���ق �لتو�ف���ق �لوطني 

و�ل�صعبي ب�صاأن �أي تعديل م�صتقبلي.
ويف ه���ذ� �ل�ص���دد، �أك���د �ص���ر �لعل���وي �أن 
توجيه���ات جالل���ة �مللك للحكوم���ة باإعادة بحث 
م�رشوع���ي قان���وين �لتقاع���د هي ع���ني �ل�صو�ب 
وقطعت �لطريق �أمام موجات �جلدل �لذي ن�صب 
ب�صببه���ا وبددت خماوف �لنا����س من �لتعديالت 
�لتي مل تتو�فق مع م�صاحلهم وتوقعاتهم، وقد 
ز�د تدخ���ل جاللته �ل���ذي جاء بالتز�م���ن مع عيد 

�لفطر �ل�صعيد فرحة على فرحة �لعيد.
وق���ال �لعل���وي �إن مو�ص���وع �لتقاع���د كان 
�حلدي���ث �ل�صاغل يف �ملجال����س �لعامة و�خلا�صة 
�لعمالي���ة  �لأطي���اف  وكل  �ملحاف���ل  كل  ويف 
و�ملهنية على خمتلف �مل�صتويات وكان �جلميع 
يف قلق ل �صيما مع �صغ���ط �لأو�صاع �ملعي�صية، 
�إل �أن �لتوجيه���ات �مللكية من لدن جالته جاءت 
مطمئنة وبعث���ت على �لتفاوؤل بانف���ر�ج �لأزمة، 
وعك�ص���ت حر�س وقرب جاللته من نب�س �ل�صارع 
وتلم����س تطلع���ات �لنا����س وقد �أثب���ت بحق �أنه 

�ل�صامن �لأول حلقوق �لوطن و�ملو�طنني.
فيم���ا �أكد حمي���د �ملخو����رش �أن �لتوجيهات 
�ل�صامية، توؤكد �أن جاللة �مللك �ل�صند �لأول وهو 

�ل�صام���ن حلقوق �لوط���ن و�ملو�طن وهو �صمام 
�لأمان للمكت�صبات �لوطنية، لفتاً �إلى �أن جاللته 
قري���ب م���ن �لنا�س وم���ا �أثري من خم���اوف حول 
قانوين �لتقاعد مل يكن بعيًد� عن جاللته فكانت 
مبادرت���ه �مليمونة باإعادة �لنظر يف �لقانون خري 
�إ�ص���ارة لطمئنة �لنا�س و�إعط���اء فر�صة للحكومة 
و�ل�صلط���ة �لت�رشيعية للرتيث و�إعادة �لنظر فيما 
يثري خم���اوف �لنا����س ومي����س �أرز�قه���م وهذه 
�لوقفة �خلرية مل تكن م�صتغربة على جاللته ومل 

تكن �لأولى ولي�صت �لأخرية.
ومن جهت���ه، لفت جعف���ر �لعل���و�ين �إلى �أن 
�لتوجيه���ات �مللكي���ة حتظ���ى بتاأيي���د �صعب���ي 
ور�صمي كامل وهي بال �صك لفتة كرمية وخطوة 
مبارك���ة �أ�صاع���ت يف نفو����س �لنا����س �لطماأنينة 
و�لرتي���اح و توؤكد على �أن �ملل���ك حري�س على 

�لإهتمام مب�صلحة �ملو�طن قبل كل �صيء.
�حلكوم���ة  بي���د  �لآن  �لفر�ص���ة  �أن  وق���ال 
و�ل�صلط���ة �لت�رشيعي���ة لإعادة �لنظ���ر يف تعديل 
قان���وين �لتقاع���د وب���ال �ص���ك �صتك���ون فر�صة 
للدر��ص���ة �مل�صتفي�ص���ة قب���ل �إق���ر�ر �أي �ص���يء 
بحي���ث ل ينتق����س من حق���وق �ملوؤم���ن عليهم 

و�ملتقاعدين.
فيما ثمن فا�صل فتيل �جلمري �لتوجيهات 
�ل�صامي���ة قائ���اًل “ه���ذ� �لأمر غ���ري م�صتغرب من 
�صاحب �لقلب �لكبري جاللة �مللك ويوؤكد حر�صه 
وقربه من �صعبه وقد �رتقت �لبالد يف عهده �إلى 

م�صاف �لدول �ملتقدمة يف جميع �ملجالت”.
وق���ال فتيل �أن �لتوجيهات �مللكية نر��س 
ي�صت�ص���اء ب���ه لتحقيق �مل�صلح���ة �لعليا للوطن 
و�ملو�طن���ني وتر�صي���خ �ل�صتق���ر�ر يف �ملجتمع 
�لبحريني وذلك �نطالقا من حر�س جاللته �لد�ئم 
عل���ى م�صلح���ة �ملو�طن���ني، وروؤيت���ه �حلكيم���ة 

لتحقيق �مل�صلحة �لعليا.

• �ل�صيخ جعفر �لعلو�ين	

• �ل�صيخ حممد �آل حظية	

• �ل�صيخ ح�صن �آل �صعيد	

• �ل�صيد �صر �لبوري	

• �ل�صيخ فا�صل فتيل	 •  �ل�صيخ حميد �ملخو�رش	

• �ل�صيخ عبد�حل�صني �لع�صفور	

التوجيهات امللكية لإعادة بحث قانوين التقاعد تنم عن حكمة وحر�ص على حقوق املواطنني
ت�صكل فر�صة لتحقيق �لتو�فق �لوطني و�ل�صعبي ب�صاأن �أي تعديل م�صتقبلي... رجال دين:

التقاعد وتطمينات سمو رئيس الوزراء
�ملتاب���ع بعناي���ة لت�رشيحات رئي�س �ل���وزر�ء �صاح���ب �ل�صمو �مللكي 
�لأم���ري خليفة بن �صلم���ان �آل خليفة منذ �إحالة قان���وين �لتقاعد لل�صلطة 
�لت�رشيعية، ُيدرك ر�صائل �لتطمني �لتي بعثها �صموه للمو�طنني، و�لتي 
تاأتي �صمن مو�قف �صموه �لثابتة جتاه كل ما مي�س �ملو�طن يف معي�صته 
و�أمنه و��صتق���ر�ره، وحر�س �صموه على �أن �ملو�طن���ني يجب �أل ي�صعرو� 
بالقلق وعدم �لأمان جتاه م�صتقبلهم، ف�صموه يوؤكد د�ئما �أن م�صلحتهم 
تاأت���ي يف �صد�رة �أولويات �حلكومة وتتمح���ور عليها جميع خطط وبر�مج 

عملها.
م�صلح���ة �ملو�ط���ن �أول وقبل كل �ص���يء.. مبد�أ ير�صخ���ه �صمو رئي�س 
�ل���وزر�ء يف كل موق���ف مهم وحموري، ويف كل ق�صي���ة ر�أي عام ت�صهدها 

�لبحرين.
 كم���ا يوؤكد �صموه د�ئما �أن �ملقاربة �لأجنع حلل �أي م�صاألة، و�إن بدت 
م�صتع�صية، هي بالت�صاور وتبادل وجهات �لنظر؛ ل�صتعر��س �ملو�صوع 
من جمي���ع �لزو�يا، ويف �لنهاي���ة يتخذ �لقر�ر �لذي يخ���دم �ملو�طن على 

�أف�صل وجه.
هذ� �ملبد�أ �لر��صخ �لذي يتبع���ه �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري خليفة 
بن �صلمان يعد مثال يحتذى به يف �لتعامل مع جميع �لق�صايا مبو�صوعية 
وجترد من �لذ�ت، و�لنظر لالأمور من جميع �لزو�يا ولي�س من ز�وية و�حدة 

�صيقة. 
بالتاأم���ل يف �لكيفي���ة �لت���ي يتعامل به���ا �صموه م���ع �ملو�قف كافة 
بحكمة ومو�صوعية، ميكن �أن ي�صتقي �لعاملون يف جمال �ل�صحافة �لعر 
و�لدرو�س يف �ملو�صوعي���ة؛ ليكر�صوها يف ممار�صاتهم �ملهنية فينجحو� 
يف تاأدي���ة �أه���م ر�صالته���م؛ �لتعب���ري عن نب����س �ل�صارع ونق���ل �ل�صورة 
�حلقيقية �إلى �صناع �لقر�ر و�مل�صوؤولني، وكذلك م�صاعدة �جلمهور على 

تكوين �آر�ئهم باأنف�صهم عر تقدمي �حلقائق �ملجردة لهم. 
عن���د تن���اول مو�صوع �لتقاعد، �ل���ذي يعد و�حد� من �أه���م �ملو��صيع 
�لت���ي �صغلت بال �لبحرينيني يف �لآونة �لأخ���رية، �إن مل يكن �أهمها، كان 
م���ن و�جبن���ا ك�صحافيني �أن نرتق���ي �إلى م�صتوى �حل���دث بتحري �لأمانة 
و�ملو�صوعي���ة وتقدمي �حلقائق �ملج���ردة وتناول �ملو�ص���وع من جميع 
زو�ياه بو�قعية، بعيد� عن �ملبالغة �أو �لإثارة، �لتي غالبا ما تاأتي بنتائج 
عك�صية ل تخدم �ملتقاعدين، �لذين ميثلون �أ�صحاب �مل�صلحة �حلقيقية 

يف م�رشوعي �لقانونني �ملثريين للجدل.
فبعدما �أخذ مو�صوع �لتقاعد حقه �إعالميا، جاءت �لتوجيهات �مللكية 
باإع���ادة بحث م�رشوعي �لقانون���ني لتعيد �لو�صع �إل���ى ن�صابه؛ �إذ �إن كل 
قانون مي����س حقوق ومكت�صبات �ملو�طن ي�صتح���ق �لنظر فيه ودر��صته 
بروي���ة وت���اأنٍّ للو�صول �إل���ى �ل�صتنتاج���ات �ل�صائبة و�تخ���اذ �لقر�ر�ت 

�ل�صليمة بعد �لأخذ مب�صورة �أ�صحاب �خلرة و�لدر�ية.
وهن���ا تكمن �أهمي���ة �تباع �ملقارب���ة، �لتي يوؤكد عليه���ا �صمو رئي�س 
�ل���وزر�ء؛ عر دع���وة �خلر�ء و�ملخت�ص���ني ملناق�ص���ة �لقانونني بتو�صع 
وتعمق، مب���ا ي�صمح بالأخذ يف �لعتبار �لأبع���اد �لقت�صادية و�لجتماعية 
و�لإن�صاني���ة ملو�ص���وع �لتقاع���د، و�لتو�ص���ل �إلى �صيغ���ة مالئمة حتقق 
�مل�صلح���ة �لآنية، وت�صم���ن يف �لوقت ذ�ته ��صتد�مة �صن���دوق �لتقاعد، 

حتى و�إن لزم �لأمر �ل�صتعانة باأفكار من خارج �ل�صندوق.

أيمن همام
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360 درجة

توجيهات العاهل ب�شاأن التقاعد جاءت يف وقتها
�أكدو �أنها لي�صت مب�صتغربة من �لقائد �لقريب من مو�طنيه... �أئمة وخطباء :

�ملنامة - بنا: �أكد �أئمة وخطباء م�صاجد، �أن 
توجيهات عاهل �لب���الد �صاحب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�صى �آل خليفة، باإعادة بحث قانون 
م�رشوعي �لتقاعد ج���اءت يف �لوقت �ملنا�صب، 
ول�صناديقه���م  للمو�طن���ني  و�صتعط���ي 
�لتف���اوؤل و�لأم���ان �مل�صتقبلي. �مل�صتقبلي���ة 
و�أ�ص���ادو� يف ت�رشيحات لوكالة �أنب���اء �لبحرين 
بتوجيه���ات جاللت���ه، وهي غ���ري م�صتغربة من 
جاللت���ه، مل�صا�صه���ا بجميع �أطي���اف �ملجتمع، 
وباملتقاعدين على وجه خ�صو�س معرين عن 

�صكرهم وتقديرهم لهذه �لتوجيهات.
و�أ�ص���اد �إم���ام م�صجد �صم���و �ل�صيخة لولوة 
بنت خليفة �آل خليفة �ل�صيخ عي�صى �ملحميد، 
بالتوجيه �ل�صامي لعاه���ل �لبالد، مو�صحاً “�أن 
جالل���ة �مللك عودن���ا د�ئماً �أن يك���ون يد�ً بيد 
م���ع �صعبه ول ن�صتغرب ذل���ك من جاللته �لذي 
ير�عي �ص���د�د �لر�أي و�ص���و�ب �لكلمة وعاقبة 

�لقر�ر”.
و�أ�صاف: “ل ي�صتغرب من جاللته �لوقوف 

مع من خدم �لوطن ل�صنو�ت عديدة، ومل يتو�ن 
يف عمل���ه لرفع���ة ��ص���م ه���ذ� �لوط���ن �لغايل.. 
توجيه جاللته جاء حفاظاً على �حلقوق ومر�عاة 

للم�صالح كما عهدنا ذلك منه د�ئماً”.
فيما قال �ل�صي���خ  في�صل �لغرير: “ن�صيد 
بالأم���ر �ل�صامي من جاللة �مللك �ملفدى.. هذه 
�لوقف���ات م���ن ولة �لأمر توؤك���د حر�س جاللته 
على �لرعية، وتوجيهه باأخذ �لآر�ء �لتي طرحت 
من قب���ل كتاب �لأعم���دة وو�صائ���ل �لتو��صل 
�لجتماع���ي.. ل�ص���ك �أن ه���ذ� �لتوجيه ل���ه �أثر 
كب���ري باإ�رش�ك جمي���ع �أطياف �ملجتم���ع باإعد�د 
ه���ذ� �لقانون �جلديد �ل���ذي ي�صب يف م�صلحة 

�ملو�طن”.
م���ن جهت���ه، ق���ال خطي���ب جام���ع فاطمة 
�خلالد عبد�هلل �ملناعي: “�إن �لتوجيهات �لتي 
�صدرت هي توجيه���ات �صامية، و�إنها منا�صبة 
لفتة للمو�ط���ن �لبحريني �ل���ذي ينتظر �حلل 

�ملنا�صب”.
و�أ�صاف: “ه���ذه �لتوجيهات لي�صت غريبة 

عل���ى جاللة �ملل���ك، ولن ين�صاه���ا �لبحرينيون 
كل  ح���ل  يف  �جلب���ارة  مو�قف���ه  ين�ص���و�  ول���ن 
�ل�صعوبات.. نحن متفائلون من جميع �لنو�حي 
�لتي ت�صدر من جاللة �مللك لأن جاللته قريب 
من �ملو�طن و�لد�ع���م �لأول مل�صلحة �صعبه”، 

و�عتر عاهل �لبالد “ملك �لوفاء”.
وتاب���ع �ملناعي: “ل ي�صعن���ي �إل �أن ن�صكر 
جاللت���ه عل���ى تدخله �ل�رشي���ع، فجاللت���ه مهتم 
ومتاب���ع ل���كل م���ا ي�صاي���ق �ملو�ط���ن”، مبيناً 
�أن “�ل�صع���ب �لبحرين���ي متفائ���ل ج���د�ً بهذه 

�لتوجيهات”.
�ملتقاعدي���ن،  �أ�صع���د  “جاللت���ه  و�أردف 
فاملل���ك �أطف���اأ ����رش�رة كل م���ن يعك���ر �صف���و 
�ل�صعب، و�أم���ن �ملو�طنني بكلمت���ه، ليعرفو� 
ب���اأن ور�ءه���م ويل �أمر متابع بحنكت���ه وحكمته 
كل  عل���ى  �لر�ئ���دة  �حل�صاري���ة  ومبادرت���ه 
�لأ�صعدة، وهو م�صارك �أولً لي�س على م�صتوى 
�ملحلي بل على �مل�صتويني �لإقليمي و�لدويل 

لكل مافيه خري للمو�طن”.



حظر �لعمل ظهًر� يف يوليو و�أغ�سط�س

ركن تثقيفي ل “�لأعلى للبيئة” يف “�سيف �لبحرين”

تر�سيخ مبادئ �حلو�ر ي�سمن ��ستقر�ر �ملجتمعات
الق�ضيبي اعتربه اأف�ضل طريقة ملعاجلة ق�ضايا املجتمع... حميدان:

املنام���ة - بن���ا:  اأقام���ت امل�ؤ�ض�ض���ة البحرينية 
للح�ار، حتت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية 
اأم����س،  ال�ض�فيتي���ل  فن���دق  يف  حمي���دان،  جمي���ل 
“م�ؤمت���ر احل����ار املجتمع���ي” بالتعاون م���ع منظمة 
البح���ث ع���ن اأر�ضي���ة م�ضرتك���ة، وتتمث���ل اأهدافه يف 
تعزي���ز ثقاف���ة احل����ار والت�ضام���ح وت�ضهي���ل تبادل 
االأف���كار بني قطاعات املجتم���ع انطالًقا مما يفر�ضه 
ال�ضع����ر باالنتماء اإلى ه���ذه االأر�س الطيبة واجل�امع 
امل�ضرتكة وامل�ضالح العامة وحتقيق التط�ر والنماء 

املن�ض�دين.
ومت �ضب���اح اأم����س اختت���ام الربنام���ج التدريبي 
امل�ضرتك ب���ني امل�ؤ�ض�ضة واملنظمة ب�ض���اأن ت�ضميم 
وتي�ض���ر احل�ار املجتمع���ي، والذي �ض���ارك فيه 19 
مدرًب���ا بحرينًي���ا و56 �ضاًب���ا، وا�ضتغ���رق 20 �ضه���ًرا، 
وت�ضم���ن 4 مراح���ل، ه���ي مرحلة تدري���ب املدربني، 
ومرحل���ة تدري���ب ممار�ض���ي احل����ار، ومرحل���ة �ض�ق 

االأفكار، ومرحلة تنفيذ املبادرات املجتمعية.
ويف ت�رصيح به���ذه املنا�ضبة، اأكد حميدان اأهمية 
احل�ار كاأداة متح�رصة ت�ضتطيع من خاللها املجتمعات 
حتقي���ق اأق�ضى تطلعاته���ا نح� التنمي���ة امل�ضتدامة 
ال�ضامل���ة عل���ى خمتلف االأ�ضع���دة، اإذ ج���اءت اأهداف 
ه���ذا امل�ؤمت���ر ترجمة ومت�افق���ة مع اأه���داف م�ضرة 
االإ�ض���الح ال�ضامل التي اأطلقه���ا عاهل البالد �ضاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ض���ى اآل خليف���ة، وجعلت 
البحرين واحة للتعددية والتعاي�س واالنفتاح واحل�ار 
االإيجابي بني جميع االأديان والط�ائف واملعتقدات.

ولف���ت ال�زير اإل���ى اأن التن����ع واالختالف �ضمة 
اإن�ضانية، يجب اأن ت�ضخر يف خدمة االأهداف امل�ضرتكة 
للمجتمع���ات، عن طريق تر�ضيخ قيم احل�ار االإيجابي 
البن���اء يف خمتلف احلق�ل، م�ضًرا يف هذا ال�ضياق اإلى 
جتربة اململكة يف احل�ار ب���ني اأطراف االإنتاج الثالثة 
كنم����ذج راق ومتح�رص كان حم���ط اإ�ضادة من خمتلف 
الدول، اإذ ا�ضتطاعت اململكة عرب هذا احل�ار حتقيق 
العديد من املكت�ضبات العمالية، وحت�يل املع�قات 
اإل���ى عام���ل اإيجابي ي�ضاهم يف ح���ل الق�ضايا وتط�ير 
اأطر التعاون، م�ؤك���ًدا اأن احل�ار القائم على االحرتام 
املتبادل وتقبل االآخ���ر ميهد الطريق نح� اال�ضتقرار 
الدائ���م يف العالق���ات املجتمعية ب���ني ال�رصكاء �ضمن 
اأج����اء اإيجابي���ة دافعة للمزي���د من العط���اء واالإنتاج 

واالأمن وال�ضلم املجتمعي.
ويف هذا ال�ضياق، اأ�ضاد حميدان باأهداف امل�ؤمتر، 

الفًت���ا اإلى اأن مث���ل ه���ذه الفعاليات م���ن �ضاأنها اأن 
ت�ضاهم يف تر�ضيخ احل����ار كثقافة و�ضل�ك جمتمعي 
ي�ضم���ن ا�ضتق���رار املجتمعات وتقدمه���ا، معربا عن 
تقديره حلما�س ال�ضباب البحريني املنظم وامل�ضارك 
احل����ار املجتمع���ي  ن����رص ثقاف���ة  نح����  امل�ؤمت���ر  يف 
ب���ني خمتل���ف الفئات، م���ا يعك����س حج���م االإح�ضا�س 
بامل�ض�ؤولي���ة نح� بلدهم، م�ؤك���ًدا اأن مثل هذه الروح 
تبع���ث على االأمل بغد م�رصق يك�ن احل�ار فيه من�ضة 
دائمة تتعدد فيها الروؤى ويت�حد فيها حب ال�طن.

واألقى رئي�س جمل����س اأمناء امل�ؤ�ض�ضة البحرينية 
للح�ار �ضهيل الق�ضيبي كلمة اأعرب فيها عن �ضكره 
لل�زير على رعايته وح�ض����ره امل�ؤمتر، مثمًنا الدعم 
الذي تقدمه ال����زارة للم�ؤ�ض�ضة وملختلف املنظمات 
واجلمعيات االأهلية، م�ضًرا اإلى اأن احل�ار البناء الذي 
تتبن���اه امل�ؤ�ض�ض���ة ه� م���ن اأف�ضل احلل����ل ملعاجلة 
ق�ضايا املجتمع، واأن حتقي���ق التعاي�س وال�ضالم ه� 

ال�ضبيل االأمثل ملجتمع مرتابط واإيجابي ون�ضط.
وتخل���ل احلف���ل اخلتام���ي عر�س فيل���م ق�ضر 

بعن����ان “مه���د ال�ض���الم”، يحك���ي �ض����رة التعاي�س 
وال�ئام يف مملكة البحرين منذ القدم.

ثم �ضلم حميدان ال�ضهادات والدروع التذكارية 
للمدربني املعتمدي���ن يف الربنامج يف جمال ت�ضميم 
وتي�ض���ر احل����ار، وكذل���ك امل�ضارك���ني ومنفذي 3 
مب���ادرات ح�اري���ة وهي: مب���ادرة احل����ار املجتمعي 
لت�ض�ي���ة خالف اأهلي ب�ض���اأن تبعية اأر����س وقفية يف 
اإح���دى مناطق البحرين، مبادرة حت�ضني اأحد االأ�ض�اق 
املتنقل���ة ومعاجلة ال�ضلبيات يف ال�ض�ق بالت�افق مع 
اأهايل املنطقة، ومبادرة حملة منا�رصة اجتماعية للحد 
من ظاهرة الت�ض�ل يف مناط���ق جدحف�س وال�ضناب�س 

والديه وامل�ضلى. 
كما قدم ال�زير جائزة احل�ار للمدربة البحرينية 
فاطمة عبداملح�ضن، بعد اختيارها من قبل امل�ؤ�ض�ضة 
واملنظم���ة تقديًرا لدورها الرائ���د يف جمال التدريب 
على اأ�ض�س احل����ار وال�ضالم بني ال�ضباب، وجله�دها 
ال�ا�ضحة يف دعم الربنامج التدريبي امل�ضرتك ب�ضاأن 

ت�ضميم وتي�ضر احل�ار املجتمعي.

العم���ل  وزارة  تبا����رص  بن���ا:   - املنام���ة 
والتنمي���ة االجتماعية تطبي���ق القرار ال�زاري 
رق���م )3( ل�ضن���ة 2013، ب�ض���اأن حظ���ر العمل 
حت���ت اأ�ضع���ة ال�ضم����س واالأماك���ن املك�ض�فة 
خالل ف���رتة الظهرة من ال�ضاعة الثانية ع�رصة 
ظهًرا حت���ى ال�ضاعة الرابعة ع����رًصا يف �ضهري 

ي�لي� واأغ�ضط�س.
وقامت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
باإجراء م�ضح مي���داين واإعداد قاعدة معل�مات 
ت��ضح امل�اق���ع امل�ضتهدفة وحج���م العمالة 
فيه���ا لتنفي���ذ احلمل���ة التفتي�ضي���ة ل�ضمان 
التطبي���ق االأمثل للقرار ال���ذي مت ت�رصيعه يف 
اإط���ار حر����س مملك���ة البحرين عل���ى تر�ضيخ 
�ض����ق  يف  العالي���ة  االإن�ضاني���ة  امل�ضام���ني 
العم���ل، والتزامه���ا مببادئ حق����ق االإن�ضان، 
ويف مقدمتها حق����ق العمال واملحافظة على 
املكت�ضبات التي حتققت على هذا ال�ضعيد، 
وت�فر بيئة العم���ل ال�ضليمة وال�ضحية التي 
حتفظ ال�ضالمة اجل�ضدية والنف�ضية للعاملني 

يف خمتلف القطاعات االإنتاجية.
ويف ت�رصيح به���ذه املنا�ضب���ة، وّجه وزير 
العم���ل والتنمية االجتماعي���ة جميل حميدان، 
الدع����ة اإل���ى جمي���ع ال����رصكات وم�ؤ�ض�ض���ات 
القط���اع اخلا����س لاللتزام بق���رار حظر العمل 
وق���ت الظه���رة، ال���ذي يه���دف اإل���ى حماية 
العم���ال وتاأمني �ضالمتهم من خماطر االإجهاد 
احل���راري و�رصبات ال�ضم����س وخمتلف اأمرا�س 
ال�ضي���ف واحلد من احل����ادث املهنية، الفًتا 
اإل���ى اأن ال�زارة ت�ضعى اإل���ى ت�فر بيئة عمل 
�ضليمة واآمنة وفق اعتبارات ال�ضالمة وال�ضحة 
املهنية للحد من اإ�ضاب���ات العمال خا�ضة يف 
ف�ضل ال�ضي���ف، التزاًما باالتفاقيات الدولية 
املعنية باملحافظة على �ضحة و�ضالمة وحياة 

العمال.

واأ�ض���ار ال�زي���ر اإل���ى اأهمي���ة اأن تق����م 
املن�ض���اآت بت�عي���ة عماله���ا ب�ض���اأن اأمرا����س 
ال�ضي���ف، وال�قاي���ة منه���ا عرب بي���ان خماطر 
اأخط���ر  م���ن  ال���ذي يع���د  احل���راري  االإجه���اد 
االأمرا����س الت���ي ق���د تلح���ق بالعم���ال نتيجة 
تعر�ضه���م الأ�ضع���ة ال�ضم�س املبا����رصة خا�ضة 
يف مث���ل ه���ذه الف���رتة م���ن كل ع���ام والت���ي 
ترتفع فيه���ا درجة احل���رارة ون�ضبة الرط�بة، 
وتدريبهم عل���ى االإ�ضعافات االأولية للحد من 
تفاق���م اإ�ضابات و�رصب���ات ال�ضم����س الناجتة 
ع���ن االإجهاد احلراري، واإيج���اد احلل�ل الفنية 
املنا�ضب���ة لتقلي���ل درجة احل���رارة والرط�بة 
يف م�اق���ع العمل املختلف���ة، وت�فر الرعاية 
ال�ضحي���ة املنا�ضبة للق�ى العاملة، ف�ضالً عن 
اإع���ادة جدولة ت�اقيت العمل مبا ال ي�ؤثر على 
االإنتاجية واإجناز امل�ضاريع املختلفة يف مملكة 

البحرين.
واأ�ض���اد بالت���زام غالبية اأ�ضح���اب العمل 
ومن�ضاآتهم بالق���رار خالل ال�ضن�ات املا�ضية، 
والتي كان���ت يف حدود 98 %، الفًت���ا اإلى اأن 
ذل���ك يعك����س اإمي���ان العدي���د م���ن اأ�ضحاب 
العم���ل وقناعته���م باأهمية تطبي���ق اإجراءات 
ع���ن  ف�ض���اًل  املهني���ة،  وال�ضح���ة  ال�ضالم���ة 
اإدراكه���م مل�ضامني واأهداف الق���رار اإن�ضانيًّا 
قناع���ة  يعك����س  ال���ذي  االأم���ر  ���ا،  واقت�ضاديًّ
اأ�ضح���اب العمل باأهمية هذا الت�رصيع القان�ين 
وتاأث���ره االإيجابي على م�ضت�ي���ات االإنتاجية 
والربحية ويعزز حت�ضني ظ���روف بيئة العمل 
الالئق���ة مبختلف م�اق���ع االإنت���اج، م�ضدًدا يف 
ال�ق���ت ذاته اأنه ل���ن يتم الته���اون يف ر�ضد 
املخالفات و�ضيتم اتخاذ االإجراءات القان�نية 
حيالها، حيث �ضيتعر�س اأ�ضحاب املخالفات 
املالي���ة  والغرام���ات  القان�ني���ة  للم�ضاءل���ة 

امل�ضاعفة حال تعدد املخالفة.

املنامة - بنا: اأ�ض���اد الرئي�س التنفيذي 
للمجل�س االأعلى للبيئة حممد بن دينه بالدور 
الب���ارز الذي تق����م به هيئة الثقاف���ة واالآثار 
لزي���ادة الت�عية الثقافية لدى خمتلف �رصائح 

املجتمع. 
واأكد مبنا�ضبة م�ضارك���ة املجل�س االأعلى 
للبيئ���ة يف مهرج���ان �ضي���ف البحري���ن العا�رص 
الذي اأطلقت���ه هيئة الثقاف���ة واالآثار يف رابع 
اأي���ام عيد الفطر املبارك على الت�ازي الكبر 
ب���ني اأهداف املجل����س االأعل���ى للبيئة وهيئة 
الثقافة واالآثار يف حتقيق كل ما يتطلب لن�رص 
الت�عية واالهتمام يف البيئة والطبيعة الربية 
باملحافظ���ة  واالإمي���ان احلقيق���ي  والبحري���ة 
عليها م���ن قبل امل�اطن���ني واملقيمني على 
هذه االأر�س الطيبة يف ظل بيئة �ضليمة، التي 
تتج�ضد يف م�ضاركة املجل�س يف هذا املهرجان 
والت�ع�ي���ة  التثقيفي���ة  بالربام���ج  احلاف���ل 

والرتفيهية.
واأ�ض���ار بن دينه اإل���ى اأن املجل�س االأعلى 
للبيئ���ة حر�س عل���ى ا�ضتغالل ه���ذه الفر�ضة 

لتق���دمي الربام���ج البيئي���ة املتن�ع���ة الت���ي 
تتنا�ضب مع ال���زوار والرتكيز عل���ى االأطفال 
من خالل الركن اخلا�س ب�ر�ضة عمل “البيئي 
ال�ضغ���ر”.  ويق���دم رك���ن املجل����س البيئي 
امل�ض���ارك يف املهرجان الذي يق���ام يف خيمة 
الفعالي���ات ال�اقع���ة بالقرب م���ن قلعة عراد 
باملح���رق العديد م���ن امل�ضابق���ات واالألعاب 
البيئية املتن�عة التي تهدف اإلى الدمج بني 
الرتفي���ه وحتفيز االأطفال عل���ى احلفاظ على 
البيئة الربي���ة والبحرية، وتقدمي ثالث ور�س 
عمل ب�ض���كل ي�مي ته���دف لتثقيف االأطفال 
والنا�ضئة باأ�ضهر احلي�انات والكائنات احلية 
التي تعي����س يف مملكة البحري���ن، وت�ضجعهم 
عل���ى ا�ضتخ���دام امل����اد ال�ضديق���ة للبيئ���ة 
واالبتع���اد ع���ن ا�ضتخ���دام امل����اد ال�ض���ارة، 
االأكيا����س  ا�ضتخ���دام  عل���ى  احل���ث  واأي�ًض���ا 
القابل���ة الإع���ادة اال�ضتخدام وع���دم ا�ضتخدام 
االأكيا�س البال�ضتيكية التي ت�ؤثر على احلياة 
الطبيعية والبحرية من خالل الر�ضم والتل�ين 

احلي�انات.
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حما�رضة وتد�سني كتاب عن تالل عايل �مللكية
ك�ضفت نتائج البح�ث االأثرية االأخرة

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار: 
�ضه���د متح���ف البحري���ن ال�طن���ي، م�ض���اء اجلمعة 
املا�ض���ي، حما����رصة للمحا����رص �ضتيف���ان الور�ضن 
مبنا�ضب���ة تد�ض���ني كتاب���ه اجلدي���د “ت���الل ع���ايل 
امللكي���ة: ظه����ر امللكي���ة يف دمل����ن املبك���رة”، 
وذلك بح�ض����ر املديرة العام���ة للثقافة والفن�ن 
بهيئ���ة البحرين للثقافة واالآث���ار ال�ضيخة هال بنت 
حمم���د اآل خليف���ة، ومدي���ر اإدارة املتاح���ف واالآثار 
بالهيئة ال�ضي���خ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، اإ�ضافة 
اإلى ت�اجد عدد م���ن امل�ضاركني يف منتدى مديري 
م�اق���ع الرتاث العاملي ال���ذي ت�ضت�ضيفه اململكة 
يف ال�ق���ت الراهن والعديد م���ن املهتمني بال�ضاأن 

الثقايف يف مملكة البحرين.
وخ���الل املحا�رصة التي �ضه���دت امتالء القاعة 

باملتحف ال�طني، ك�ضف الور�ضن تفا�ضيل مثرة 
لالهتم���ام تتعل���ق بنتائج البح����ث االأثرية االأخرة 
يف ت���الل مداف���ن ع���ايل امللكي���ة اإ�ضاف���ة اإلى �رصد 

تاري���خ ظه�ر نظ���ام امللكي���ة يف ح�ض���ارة دمل�ن 
الت���ي ت�اجدت يف البحرين ح����ايل 2250 - 1600 
ق.م. وا�ضتعر�س الور�ض���ن اأهم ما ي�ضمه الكتاب، 
ال���ذي يعد عم���اًل م�ضرتكاً م���ا بني هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة واالآث���ار ومتحف م�ي�ضغ���ارد يف الرنويج، 
حي���ث قال اإن الكت���اب يقدم معل�م���ات مهمة عن 
اأ�ضماء مل�ك ح�ضارة دمل�ن، الفرتة املحددة لبناء 
املداف���ن امللكي���ة واإثبات���ات دقيقة ح����ل اأ�ضماء 
ملك���ني دمل�ني���ني حكما اأثن���اء الع����رص الربونزي. 
واأو�ض���ح  �ضتيف���ني اأن ت���الل مدافن ع���ايل ت�ضم 
حالي���ا ح�ايل 11 األ���ف مدفن، تختل���ف يف اأحجامها 
و�أ�شكاله���ا، م�شري�ً �إلى �أن هن���اك �أربع �أمناط لبناء 
املدافن وكل منها حتدد طبقة ال�ضخ�س املت�فى، 
وه� ما يعطي فك���رة وا�ضحة ح�ل طبيعة املجتمع 

الدمل����ين يف تل���ك الف���رتة. كم���ا وق���ال اأن كتابه 
اجلديد ي�ثق لعمليات ا�ضتك�ضاف وتنقيب مدافن 

عايل وامللكية منها منذ اأواخر القرن التا�ضع ع�رص.
وح����ل امللك���ني الدمل�ني���ني اللذي���ن حكما 
اأثناء الع�رص الربون���زي، اأ�ضار ا الور�ضن اإلى اأن هذا 
الك�ضف الذي ي�ثقه الكتاب، كانت هيئة البحرين 
للثقاف���ة واالآثار ق���د اأعلنت عنه م�ضبق���اً، وقال اإن 
القط���ع االأثرية تدل عل���ى اأن هذين امللكني عا�ضا 
قبل اأكرث من 3700 عام. واأو�ضح اأن عملية ترجمة 

لنق�����س على قط���ع اأثرية ق���ام به���ا الربوفي�ض�ر 
جي���اين مارت�ضيزي م���ن جامع���ة ب�ل�ني���ا باإيطاليا 
ك�ضفت اأن ثالثة منها تذكر اأ�ضم امللك الذي يرقد 
يف مدف���ن ملكي وا�ضم���ه “ياغلي اإي���ل” واأنه خادم 
“اإنزاك من اآغاروم”. واأ�ض���ار اإلى اأن نق��ضا كانت 
جمه�لة التاريخ على حجر “دوراند” ال�ضهر تق�ل 
“ق����رص رمي�م خادم اإنزاك من اآغاروم” ومن ثم مت 
اكت�ض���اف نق�����س حديثة تذك���ر اأن امللك “ياغلي 

اإيل” كان ابن امللك “رمي�م”.

• جانب من املحا�رصة	

• املحا�رص �ضتيفان الور�ضن 	
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اللجنة املنظمة ملهرجان جائزة خالد بن حمد للم�رسح تطلع على تر�سيحات امل�سابقة

“اأمانة النواب” تد�سن اأ�ستوديو لإنتاج الربامج

عقدت اجتماعا تن�سيقيا لالطالع على اآخر التطورات

ان�سجاما مع املن�سات الإعالمية املعتمدة باملجل�س

جلن���ة الإع���الم والت�سال- جائزة خال���د بن حمد 
للم����رح ال�سباب���ي: توا�س���ل اللجنة املنظم���ة العليا 
ملهرجان جائزة خالد بن حمد للم�رح ال�سبابي الرابع 
لالأندي���ة الوطنية واملراكز ال�سبابية ولذوي العزمية، 
حت�سرياته���ا الإعدادي���ة قب���ل انط���الق الفعالي���ات 
حت���ت رعاية النائ���ب الأول لرئي����س املجل�س الأعلى 
لل�سباب والريا�سة رئي����س الحتاد البحريني لألعاب 
الق���وى الرئي�س الفخري لالحت���اد البحريني لريا�سة 
ذوي العزمي���ة  �سمو ال�سي���خ خالد بن حمد اآل خليفة، 
وال���ذي يقام بتنظيم من قب���ل وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�سة بال�راكة مع املكتب الإعالمي ل�سمو ال�سيخ 
خال���د بن حم���د اآل خليفة، وذلك خ���الل الفرتة من 1 
لغاية 15 اأكتوب���ر املقبل، حيث ياأتي هذا املهرجان 
�سمن مبادرات �سم���وه الداعمة لل�سباب يف املجالني 
الثقايف والإن�س���اين. وعقدت اللجن���ة املنظمة العليا 
للمهرج���ان اجتماعا تن�سيقيا م���ع اللجنة ال�ست�سارية 
للمهرجان، وذل���ك بح�سور ع�س���وي اللجنة املنظمة 
العليا: مدير املكتب الإعالمي ل�سمو ال�سيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة عم���ر عبدالعزيز بوكمال، ومدير اإدارة 
املراك���ز ال�سبابية بوزارة �س���وؤون ال�سباب والريا�سة 
ن���وار عبداهلل املط���وع، بالإ�سافة اإل���ى رئي�س اللجنة 
ال�ست�ساري���ة عب���داهلل مل���ك، واأع�س���اء اللجنة: مرمي 
زميان، خالد الرويعي، يو�سف بهلول وجمال الغيالن 
ومقرر اللجن���ة جنم بو�سف بح�س���ور مدير املهرجان 

ن�سال العطاوي .  جاء الجتماع بهدف متابعة الأعمال 
التي و�سلت اإليها اللجنة ال�ست�سارية امل�ستحدثة يف 
ن�سخ���ة هذا العام، والتي يق���وم عملها ب�سكل رئي�س 
عل���ى رفع قيمة الأعمال الفنية املقدمة يف املهرجان 
امل�رح���ي. واطلع���ت اللجن���ة املنظم���ة العلي���ا على 
الرت�سيحات التي قدمتها اللجن���ة ال�ست�سارية فيما 
يخ����س روؤ�ساء اللجان بالإ�سافة اإلى مقرتحاتها فيما 
يخ����س تعديل النظ���ام الأ�سا�س���ي للمهرجان، عالوة 
على ما قدمته اللجنة م���ن ت�سورات للندوة الفكرية 
والندوات التطبيقي���ة وور�س العمل املوؤمل اأقامتها 
قب���ل واأثن���اء املهرج���ان. وخ���الل الجتم���اع، تن���اول 
احل�س���ور اآلي���ة التعاون يف العمل ب���ني اللجنتني من 
اأجل اإجناح املهرجان باأف�سل �سورة تنظيمية، اإذ مت 
الط���الع على �سبل التوا�سل بني اللجنتني خ�سو�سا 
فيما يتعلق بعمل اللجنة ال�ست�سارية ملتابعة تنفيذ 

التو�سيات واملقرتح���ات مبا ي�سمن حتقيق الهدف 
الرئي�س���ي يف رف���ع القيم���ة الفنية للمهرج���ان الذي 

ي�سهد عاما بعد عام م�ساركة وا�سعة وجناحا كبريا.
وت�سه���د ن�سخة ه���ذا الع���ام تط���ورا ملحوظا يف 
التح�س���ريات العامة والفعالي���ات امل�ساحبة، وذلك 
ع���ر اإطالق حزمة من الور����س التح�سريية والندوات 

التي من �ساأنها تعزيز مهارات امل�ساركني.
ي�س���ار اإل���ى اأن مهرج���ان خالد بن حم���د للم�رح 
ال�سباب���ي ياأتي كواحدة من املب���ادرات التي يرعاها 
�سم���و ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليف���ة دعما لل�سباب 
البحريني يف املجال الثقايف، كما وجه �سموه يف الن�سخ 
ال�سابق���ة اإل���ى م�ساركة ذوي العزمي���ة يف املهرجان؛ 
لي�سف���ي �سموه لفت���ة اإن�سانية عل���ى الفعالية التي 
ت�سهد م�ساركة عدد كبري م���ن ال�سباب البحريني من 

اجلن�سني.

الق�سيبي���ة -جمل�س النواب: �سم���ن توجيهات 
رئي����س جمل�س الن���واب اأحمد امل���ال بالرتقاء بالعمل 
الإعالمي الرمل���اين بتقنيات حديثة وب�سكل احرتايف 
يعك����س ر�سال���ة وتطلعات جمل�س الن���واب، ويرز ما 
يقوم به املجل�س من اإ�سهامات وت�ريعات وفعاليات 
وبرام���ج جمتمعي���ة، ق���ام اأمني ع���ام جمل����س النواب 
عبداهلل الدو�ري، وبح�سور رئي�س هيئة امل�ست�سارين 
القانونيني مبجل�س النواب �سالح الغثيث، بتد�سني 
ال�ستوديو اخلا����س بت�سوير املقابالت التلفزيونية 

والرامج لقناة املجل�س على اليوتيوب.
وبهذه املنا�سبة ����رح اأمني عام جمل�س النواب 
ب���اأن تد�سني ال�ستوديو يعد نقل���ة نوعية يف تقدمي 
الر�سالة الإعالمي���ة واملحتوى املنا�سب بجودة عالية 
تن�سج���م م���ع املن�س���ات الإعالمي���ة الت���ى يعتمده���ا 
املجل����س، متمني���ا التوفي���ق للقائم���ني عل���ى اإدارة 
الت�سال بالأمانة العامة للمجل�س، م�سيدا بالكفاءات 
ال�ستودي���و  اإجن���از  يف  �ساهم���ت  الت���ي  الإعالمي���ة 
به���ذا ال�س���كل املميز. م���ن جانبه ق���ال رئي�س هيئة 
امل�ست�ساري���ن القانوني���ني مبجل����س الن���واب �سالح 
الت�س���ال  اإدارة  ا�ستودي���و  تد�س���ني  اإن  الغثي���ث، 

مبجل����س الن���واب ميث���ل حلق���ة مهم���ة م���ن حلقات 
التط���ور النوعي الذي ت�سه���ده الأمانة العامة، موؤكدا 
اأن الهتم���ام بالت�س���ال مبختلف و�سائل���ه املقروءة 
وامل�سموع���ة واملرئية ي�سكل عالمة مهمة من عالمات 

الأداء اجلدي���د للمجل�س، وال���ذي �سي�ساهم يف نقل ما 
يح���دث يف جمل�س الن���واب من مناق�س���ات للم�ساريع 
بقان���ون، والأدوات الرقابية الأخ���رى التي يقوم بها 
النواب وكذلك اإثراء املعرفة الت�ريعية والرملانية.

• جانب من الجتماع التن�سيقي للجائزة	

• اأمانة النواب تد�سن ا�ستوديو  تلفزيوين لإنتاج  الرامج	

“الإ�سالح” تنظم برناجما اإميانيا لطالبات ال�سف ال�ساد�س

اأمانة العا�سمة تغلق بركة الأطفال يف عني “اأم �سعوم”

البحرين تدين تفجرًيا ا�ستهدف موؤيدي رئي�س وزراء اإثيوبيا

املنامة - جمعي���ة الإ�سالح: نظم الق�سم 
الن�سائي بالبذور ال�ساحل���ة بجمعية الإ�سالح 
اأخريا، بالتع���اون مع حملة “اإكلي���ل” الداعية 
لاللت���زام باحلج���اب ال�رعي، برناجًم���ا اإميانًيا 
لطالبات ال�سف ال�ساد����س البتدائي والأول 

الإعدادي.
اجلماع����������ي،  ت�سم��ن الإفط�������������������ار 
وق�����راءة وتف�سي����������ر �س������ورة الكه������������ف، 
وحفظ اأواخر �سورة البقرة، اإ�سافة اإلى در�س 

عن احلجاب ال�رعي ووجوب اللتزام به.

العا�سم���ة: �سم���ن  اأمان���ة  املنام���ة - 
حر�سه���ا عل���ى تق���دمي اأف�س���ل اخلدمات 
للمواطنني، اأعلنت اأمانة العا�سمة يف بيان 
لها عن اإغ���الق بركة الأطف���ال يف عني “اأم 
�سعوم” موؤقتا حلني مراجعة اأمور ال�سيانة، 
وذل���ك للتاأكد من طالء الركة وتلونه على 

املرتادين ال�سغار من هواة ال�سباحة.
 واأو�سح���ت اأمان���ة العا�سم���ة اأن عيني 
“عذاري” و”اأم �سع���وم” تخ�سعان لعملية 
�سيان���ة �سامل���ة ب�س���كل دوري وفق اأحدث 
املوا�سف���ات، وق���د مت افتتاحهم���ا لهواة 
ال�سباحة واملرتادين يوم اخلمي�س املا�سي 
21 م���ن يوني���و اجلاري وذلك بع���د انتهاء 
املقاول املتعه���د ب�سيانة ال���رك، اإل اأنه 
بعد عملية الت�سغي���ل ات�سح تلون ال�سغار 
م���ن ه���واة ال�سباح���ة بالط���الء املوجود يف 

بركة الأطف���ال يف عني “اأم �سعوم”، وعليه 
مت اإغ���الق برك���ة الأطف���ال املذكورة حلني 
التاأكد من الأمر وللحفاظ على �سالمة واأمن 

الأطفال.
  وبين���ت الأمان���ة اأنه���ا �ستع���اود فتح 
�سع���وم”  “اأم  ع���ني  يف  الأطف���ال  برك���ة 
جم���ددا يف الأيام املقبلة بع���د النتهاء من 
مراجع���ة اأعم���ال ال�سيانة الالزم���ة، موؤكدة 
اأنه���ا م�ستم���رة يف ا�ستقبال ه���واة ال�سباحة 
واملرتادي���ن يف بركة عني “عذاري” وبركة 
الكبار يف “اأم �سع���وم” طوال اأيام الأ�سبوع 
ماع���دا الإثنني، وذلك يف الفرتة الأولى من 
ال�ساعة التا�سعة اإل���ى 12 �سباحا، والفرتة 
الثاني���ة من ال�ساعة الثالث���ة اإلى ال�ساد�سة 
الثالث���اء  يوم���ي  تخ�سي����س  ومت  م�س���اء، 

واجلمعه للعائالت فقط.

املنامة - وزارة اخلارجية: اأدانت وزارة 
اخلارجية ب�س���دة التفجري ال���ذي ا�ستهدف 
جتمًعا م���ن موؤيدي رئي����س وزراء جمهورية 
اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية اأبي اأحمد، 
واأ�سفر ع���ن اإ�سابة عدد من الأبرياء، معربة 
ع���ن متنياتها بال�سف���اء العاجل للم�سابني 
ج���راء هذا التفجري ال���ذي ي�ستهدف زعزعة 

الأمن وال�ستقرار وترويع الآمنني.
واإذ اأك���دت وزارة اخلارجي���ة ت�سام���ن 
مملك���ة البحري���ن م���ع جمهوري���ة اإثيوبي���ا 
الفيدرالي���ة الدميقراطي���ة، فاإنه���ا جت���دد 
موقف مملك���ة البحرين الثاب���ت والراف�س 
لكل �سور العنف والتطرف والإرهاب مهما 

كانت دوافعه.

اأهايل عايل ينا�سدون “الإ�سكان” اإن�سافهم يف م�رسوع الرملي
نظموا اعت�ساما طالبوا فيه بطماأنتهم

اعت�س����م اأهايل منطقة ع����ايل، اأم�س بالقرب من 
حديقة ع����ايل الكرى، وه����م يحملون اأع����الم مملكة 
البحري����ن و�سور جاللة امللك و�سم����و رئي�س الوزراء 
و�سمو ويل العهد، منا�سدين يف وقفتهم هذه وزارة 
الإ�س����كان، ممثلة بوزير الإ�س����كان با�سم بن يعقوب 
احلم����ر، اإن�سافه����م يف م�����روع الرمل����ي يف الدفعات 

املقبلة التي من املتوقع الإعالن عنها قريبا.
وم����ن �سم����ن م����ا حملت����ه قل����وب الأه����ايل قبل 
اأيديه����م يف ه����ذا التجم����ع منا�س����دة تق����ول “اأهايل 
عايل واإ�سكان عايل ينا�س����دون وزارة الإ�سكان الرد 
ال�س����ايف ال����ذي ُيطمئ����ن قلوبهم بخ�سو�����س م�روع 
الرملي”. وعبارة “نحن اأح����ق مب�روع الرملي ول�سنا 
بحاجة ال����ى �سقق”. ومن �سم����ن اليافطات ت�ساوؤل 
لوزارة ال�س����كان يقول “اأين تو�سيات �سمو رئي�س 
الوزراء با�ستحق����اق اأهايل عايل واإ�سكانها يف م�روع 

الرملي!؟”.
ومل يخ����ل العت�سام من اأطف����ال رفعوا عبارات 

مثل “ط����ال النتظار ي����ا وزارة ال�س����كان”، و”كلنا 
اأم����ل يف وزارة الإ�سكان” باإل�راع يف اإن�ساف طلبات 

اآبائهم الإ�سكانية التي مر عليها زمن طويل.
و�����رح الأهايل باأنه �سوف يكون لهم جتمع اآخر 
يف الأي����ام املقبلة يف مبنى وزارة الإ�سكان، وياأملون 
اأن ُينظر ملاأ�ساتهم بع����ني العتبار، واأن تتم حلحلة 

امللف الإ�سكاين ملنطقة عايل، التي ُه�سم حقها يف 
امل�روع امُلق����ام باملنطقة نف�سه����ا، األ وهو م�روع 

الرملي .
حت����ركات الأهايل مل تكن ولي����دة هذه اللحظة، 
ال����وزارة  وكان����وا عل����ى م����دى �سن����وات يراجع����ون 
ب�س����كل  ويعت�سم����ون  امل�سوؤول����ني  وينا�س����دون 

�سلمي وح�ساري ويبعث����ون بر�سائلهم و�سكاواهم، 
ويقومون بفعاليات ح�سارية من اأجل لفت النتباه 
ملعاناتهم الإ�سكانية واإعطائهم الأولوية يف م�روع 
الرمل����ي الإ�س����كاين. ويثم����ن الأهايل متابع����ة وزير 
الإ�سكان احلثيث����ة للم�ساريع الإ�سكاني����ة واهتمامه 
مبنا�س����دات الأه����ايل بخ�سو�����س م�����روع الرمل����ي، 

انطالقا م����ن تو�سي����ات واإر�س����ادات احلكومة التي 
ت�س����ب يف خدمة الأه����ايل وراحته����م وا�ستقرارهم، 
وكله����م اأمل بالنظر بعني العتب����ار الى توج�ساتهم 
وقلقه����م، واأن ت�سلهم تطمينات عملية يرون فيها 
ترجم����ة لتو�سي����ات �سمو رئي�����س ال����وزراء يف العام 

2016 بزيادة ح�سة اأهايل عايل يف م�روع الرملي.

• جانب من العت�سام	
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�أوروبا ترف�ض �أي ر�سوم 
�أمريكية على �ل�سيار�ت

رئي����ض  نائ���ب  �أبل���غ  روي���رز:   - باري����ض 
�ملفو�سية �لأوروبي���ة، جريكي كاتاينن، �سحيفة 
لومون���د �لفرن�سية �أن �سلط���ات �لحتاد �لأوروبي 
�س���رد على �أي خط���وة �أمريكية لزي���ادة �لر�سوم 
�ل�سي���ار�ت �مل�سنع���ة يف دول  �جلمركي���ة عل���ى 

�لحتاد.
وكان �لرئي����ض �لأمريكي دونالد تر�مب هدد 
يوم �جلمعة بت�سعيد �حل���رب �لتجارية مع �أوروبا 
عن طري���ق فر�ض ر�سوم تبل���غ 20 % على جميع 

و�رد�ت �ل�سيار�ت �ملجمعة يف �لحتاد �لأوروبي.

تون�ض ترفع �أ�سعار �لبنزين للمرة �لثالثة
تون����ض - رويرز: قررت �حلكومة �لتون�سية رفع �أ�سعار �لبنزين و�لوقود نحو 4 % للمرة 
�لثالثة خالل 6 �أ�سهر �سمن حزمة �إ�سالحات يطالب بها �ملقر�سون �لدوليون خلف�ض �لعجز. 

وكانت تون�ض رفعت �أ�سعار �لبنزين و�لوقود يف �سهري مار�ض ويناير هذ� �لعام.
وقال بيان لوز�رة �لطاقة يف تون�ض ”تقّرر �إدخال تعديل جزئي على �أ�سعار �لبيع للعموم 
لبع�ض �ملو�د �لبرولّية بد�ية من منت�سف هذه �لليلة )�جلمعة(  كما يلي: �لبنزين �خلايل من 
�لّر�سا�ض )�لرفيع(: زيادة بخم�سة و�سبعني )75( مليما لي�سبح �جلديد: 1925 مليما“. وقال 
�سن���دوق �لنق���د �لدويل هذ� �لعام �إن من بني �أولويات �لع���ام 2018 زيادة ح�سيلة �ل�رض�ئب 
و�لمتن���اع عن زيادة �لأج���ور �إل �إذ� حقق �لنمو �رتفاعا غري متوقع، وزيادة �أ�سعار �لوقود على 
�أ�سا����ض ف�سلي. وقال وزير �لإ�سالحات توفي���ق �لر�جحي يف وقت �سابق هذ� �ل�سهر �إن قيمة 
دع���م �لدولة للمحروقات �سرتفع يف 2018 �إلى نحو 4 مليار�ت دينار من 1.5 مليار متوقعة 

ب�سبب �رتفاع �أ�سعار �لنفط يف �لأ�سو�ق �لعاملية.
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اقتصاد
ارتفاع اأ�صعار الأ�صماك 40 % و ”ال�صايف” بـ 6 دنانري

ب�سبب رياح “�لبارح”

�رتفع���ت �أ�سع���ار �لأ�سم���اك �أم����ض �ل�سبت 
بن�سبة ت�سل �إلى 40 %، �إذ و�سل �سعر �ل�سايف، 
وه���و �لنوع �ملف�س���ل لدى �لبحريني���ني �إلى 6 
دنانري للكيلو، وعز� �جلز�فون �لزيادة يف �ل�سعر 
�إلى رياح “�لبارح” �ملعروفة بهبوبها �سيفا يف 
دول �خللي���ج، مثرية لالأترب���ة و�لغبار، وتوؤثر يف 

�سيد �لأ�سمالك.
وقال �جل���ز�ف يف �سوق �ملنام���ة �ملركزية 
علي �سلم���ان �إن �لرياح �لت���ي هبت يف �ململكة 
خ���الل �ليوم���ني �ملا�سيني قد �سبب���ت يف �سح 
كمي���ات �لأ�سماك ما �أدى لرتف���اع �أ�سعارها 40 

.%
و�أ�س���اف �أن �سع���ر كيلو “�ل�س���ايف” و�سل 
�إل���ى 6 دنانري فيما كان ب���� 4.5 دينار قبل عيد 
�لفط���ر، وو�سل كيل���و �لهامور �إل���ى 9 دنانري، 
�لقرقف���ان �لذي كان ب� 800 فل����ض �سابقا قد 
و�س���ل �لآن �إلى 2.5 دينار، فيما مل تتوفر بقية 

�أن���و�ع �لأ�سماك مث���ل �ل�سعري و�ملي���د و�جلنم 
و�لف�سك���ر و�لكنع���د �لبحرين���ي، بينم���ا يتو�جد 

�مل�ستورد ب� 3.5 دينار للكيلو.
و�أو�س���ح �أن���ه قبي���ل عي���د �لفطر ب���د�أ �سح 
كميات �لأ�سماك مع ب���دء هبوب رياح “�لبارح” 
وز�د حظ���ر �ل�سيد يف بع����ض �ملناطق من �سح 
�لكمي���ات، موؤكد� �أن���ه ماز�ل هن���اك طلب على 

�لأ�سماك رغم �رتفاع �لأ�سعار.
بدوره، قال �جلز�ف عبد�لر�سول )�أبو علي(، 
�إن �أ�سع���ار �لأ�سم���اك �رتفعت بن�سب���ة تقريبية 
ت�سل �إلى 50 % و�ل�سبب �لرئي�ض ور�ء �لزيادة 

هو رياح “�لبارح” �لتي تبقى 15 يوما تقريبا.
و�أ�س���اف �أن �ل�سم���ك مطل���وب م���ن جان���ب 
�لبحريني���ني و�خلليجي���ني وحت���ى �ملقيم���ني، 
وب�سبب �رتف���اع �لأ�سعار يكتف���ي �لزبون ب�رض�ء 
ن�سف كيلوغر�م مثال، لفًتا �إلى �أن �ل�سايف ب� 6 
دنانري و�لهامور ب� 9 دنانري وبكميات �سحيحة، 
فيم���ا ل يتوف���ر �ل�سع���ري و�جلن���م و�لف�سك���ر 
و�ملي���د و�لكنعد، م�سرًي� �إلى �أن حظر �ل�سيد يف 

كثري م���ن �ملو�قع �لبحري���ة �أدى ل�سح �لكميات 
�ملتوفرة يف �ل�سوق.

و�أو�س���ح �أن �ل�سياد يدخ���ل �لبحر وقد مالأ 

“�لط���ر�د” ديزل بقيم���ة 50 دينار� ويعود بعد 
�نته���اء �ل�سي���د ب���� 3 كيلوغر�مات م���ن �سمك 
�ل�سايف فقط بقيم���ة 18 دينار�، �ذ مل ي�سرجع 

حت���ى قيم���ة �لدي���زل، مبيًن���ا �أن ثالج���ة �سم���ك 
�ل�سايف ب� 130 دينار� وبعد تق�سيم �ملبلغ على 
�لوزن يكون �سعر �لكيلو ب� 5.7 دينار، ولفائدة 

بائعي �لأ�سماك يتم بيع �لكيلو ب� 6 دنانري.
وقال �جلز�ف عبد�هلل م���ال �هلل، �إن �لإقبال 
عل���ى �لأ�سم���اك �نخف����ض يف �لف���رة �لأخ���رية 
لأ�سباب عدة منها �إجازة عيد �لفطر وعدم �رضف 
�لرو�تب حت���ى �لآن و�ل�سب���ب �لأكرب هو هبوب 
ري���اح “�لبارح” �لتي تبق���ى بني 13 و15 يوما، 
متوقعا �أن تع���ود �لأ�سعار �إل���ى طبيعتها خالل 

�لأ�سبوع �ملقبل.
و�أ�س���اف �أن كمي���ات �لهام���ور �لبحرين���ي 
�ملتوفرة �سحيحة وي���ر�وح �سعر �لكيلو بني 9 
و10 دنان���ري فيما ي�سل �سع���ر كيلو �مل�ستورد 
من منطقة �لبحر �لأحمر �إلى 8 دنانري، �ل�سايف ب� 
6 دنانري، �ل�سعري 4 دنانري، و�لكنعد �لبحريني 
حمظ���ور ويتوفر �مل�ستورد م���ن �لهند وير�وح 
�سعر �لكيلو بني 3 و4 دنانري، و�جلنم و�لف�سكر 

ل يتوفر�ن حاليا.

• �سح بكميات �لأ�سماك و�رتفاع �أ�سعارها 40 % )�أر�سيفية(	

زينب العكري

“اأوبك”: اتفاق مع “امل�صتقلني”على زيادة الإنتاج
غدا انطالق املنتدى امل�رصيف الإلكرتوين لـ “البحرين الوطني” 

“البحرين الإ�صالمي” يعيد اإطالق “الرثيا”

يناق�ض �حللول �لرقمية للقطاع

مبجموعة مز�يا جديدة لتطوير خدماته

�ملنام���ة - �لبحري���ن �لوطن���ي: �أعل���ن بنك 
�لبحري���ن �لوطني �أم�ض عن قائم���ة مرموقة من 
�ملتحدث���ني يف �ملنت���دى �مل����رضيف �لإلكروين 
لقط���اع �لأعمال، و�لذي �سيقام غ���د� 25 يونيو 
م���ع  بالتع���اون  فور�سيزن���ز  فن���دق  يف   2018
“رو�د”، حي���ث �سي�سهد �ملنت���دى �إعادة �إطالق 
�لبنك للمن�سة �مل�رضفي���ة �لإلكرونية �جلديدة 

و�ملطورة لقطاع �لأعمال.
 و�سيخاط���ب �ملتحدث���ون يف �ملنت���دى من 
ممثلي �لقطاع���ني �حلكوم���ي و�خلا�ض وخرب�ء 
�ل�سريف���ة �لرقمية و�لتكنولوجي���ا �ملالية �أكرث 
م���ن 150 م�ساركا م���ن ممثلي جمتم���ع �لأعمال 

�لبحريني. 
 و�سي�س���ارك يف �جلل�س���ات �حلو�ري���ة �لتي 
تديرها “رو�د” كل من: مدير �ل�سريفة �لرقمية 
يف بنك �لبحرين �لوطني، �سلمان �لر�سيد، نائب 
رئي����ض بن���ك �لبحري���ن للتنمية ومدي���ر حترير 
جملة “رو�د”، �أري���ج �ل�سكر، ع�سو جمل�ض �إد�رة 
خلي���ج �لبحري���ن للتكنولوجيا �ملالي���ة، مي�سان 
�مل�سقطي،  رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمعية �لبحرين 
للموؤ�س�سات �ل�سغ���رية و�ملتو�سطة عبد�حل�سن 
�لدي���ري، وموؤ�س����ض ومدير عام “�إمب���اور بزن�ض 
�سولو�س���ن �آند كون�سالتن���غ ومدير �لتدريب يف 
جمعي���ة �لبحرين لتنمي���ة �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة، �إميا �ملن�سوري، و�آخرون. 
 وت�سته���دف �جلل�س���ات �لنقا�سية م�ساعدة 
�أ�سح���اب �لأعمال عل���ى فهم �ملناف���ع �لكثرية 
لل�سريف���ة �لرقمية ب�سورة �أف�س���ل، مبا يخدم 
م�ساعيه���م لتحقيق كف���اءة �أف�س���ل ومنو �أكرب 
لأعمالهم، �إ�سافة �إل���ى ��ستعر��ض جتارب عدد 
من عمالء بنك �لبحرين �لوطني �لذين ��ستفادو� 
من �ملن�سة �مل�رضفي���ة �لإلكرونية، و�لتي هي 
�لآن يف طوره���ا �لتجريب���ي، و�ستك���ون متاح���ة 
جلميع عمالء قطاع �لأعمال �عتبار� من 26 يونيو 
2018. و�سرك���ز �ملناق�س���ات خ���الل �ملنتدى 

عل���ى �ملمي���ز�ت �ملتوف���رة يف �ملن�س���ة لإد�رة 
�لتدفقات �لنقدية وك�سف �لرو�تب وغريها من 

ممار�سات حما�سبية وم�رضفية رئي�سة.   
وق���ال �لرئي����ض �لتنفي���ذي لالإ�سر�تيجية 
يف بن���ك �لبحرين �لوطني يا����رض �ل�رضيفي “نحن 
م����رضورون للغاية بتوف���ري فر�س���ة لعمالئنا يف 
قط���اع �لأعم���ال لال�ستفادة من �أف���كار ومعارف 
جمموعة ر�ئ���دة من خ���رب�ء �لتكنولوجيا �ملالية 
و�ل�سريف���ة �لرقمي���ة. لقد �أ�سبح���ت �ل�سريفة 
�لرقمية تق���ود عملية �لتح���ول يف طريقة �إجر�ء 
و�إد�رة معام���الت قط���اع �لأعم���ال ح���ول �لعامل، 
من�س���ة م�رضفي���ة  لإط���الق  مت�سوق���ون  ونح���ن 
�لكروين���ة متطورة لعمالئنا. و�سريكز �ملنتدى 
على �سم���ان توفري �ملعلوم���ات �ل�رضورية لهم 
لال�ستف���ادة �لق�سوى م���ن �لأدو�ت و�ملميز�ت 
�لعديدة �لت���ي توفرها �ل�سريف���ة �للكرونية 
لقط���اع �لأعمال. ويعترب هذ� �ملنتدى و�حد� من 
�سل�سلة فعالي���ات ومبادر�ت مرتقبة يقوم بنك 
�لبحري���ن �لوطني بالتح�سري له���ا لدعم تطوير 
وجناح حتول خدماتن���ا �ملقدمة لقطاع �لأعمال، 
مبا ي�سمح لنا فه���م �حتياجات عمالئنا يف قطاع 
�لأعم���ال ب�سكل �أكرب وتلبيته���ا باأف�سل �سورة 

ممكنة”.

�ملنام���ة - �لبحري���ن �لإ�سالم���ي : �أعاد بنك 
�لبحري���ن �لإ�سالم���ي �إط���الق ح�س���اب “�لرثي���ا” 
للخدمات �مل�رضفية �خلا�سة و�ملميزة مبجموعة 
جدي���دة من �ملز�يا �لفري���دة، وذلك �سمن �إطار 
�لتز�م���ه بتطوير خدماته با�ستم���ر�ر، ورغبًة منه 
يف منح �ملزي���د من �ملز�يا و�خلدمات �مل�رضفية 
لزبائنه من ذوي �لدخل �ملرتفع، مثل تخ�سي�ض 
�لحتياج���ات  لتلبي���ة  خا����ض  عالق���ات  مدي���ر 
�مل�رضفي���ة، �لأولوي���ة يف تق���دمي �خلدم���ة ع���رب 
مركز �لت�س���ال �أو �ملجمعات �ملالية، �حل�سول 
عل���ى معدلت ربح مغرية عل���ى جميع �ملنتجات 
�لتمويلي���ة، معدل �سحب نق���دي يومي مرتفع، 
�حل�سول على بطاقة فيز� �سغنت�رض وبطاقة فيز� 

�أنفينيت �لئتمانية.
وقال���ت مدي���ر ع���ام �خلدم���ات �مل�رضفي���ة 
لالأف���ر�د بالبن���ك دلل �لغي����ض “يف ظل �رض�كة 
�لبن���ك م���ع Peacocks وهي خدم���ة كون�سريج 
�ل�سخ�سية �لدولي���ة مل�ساعدة �لزبائن يف تاأدية 
مهامه���م �ليومي���ة، وفن���دق �لريت���ز كارلت���ون 

و�سفريات د�د�باي، حيث �سيح�سل من خاللهما 
�لزبائ���ن عل���ى خ�سومات وعرو����ض ح�رضية، مت 
�إطالق خدم���ات �لرثيا �مل�رضفية �ملميزة ب�سكل 
�إ�سر�تيج���ي لتتو�فق مع تد�سني بطاقة “فيز� 
�نفيني���ت” �لئتمانية �جلدي���دة كليا مما يتيح 
لزبائنن���ا من ذوي �لدخ���ل �لعايل �حل�سول على 

جتربة م�رضفية خا�س���ة، ت�سمن لهم �ل�ستمتاع 
بالعدي���د من �ملمي���ز�ت و�خلدم���ات �مل�رضفية 
�لر�قية. وياأتي ذلك متا�سيا مع جهودنا لتعزيز 
منط حي���اة زبائنن���ا �ملتميزي���ن وتوفري جتربة 
م�رضفي���ة �سهلة ومب�سطة، كم���ا �سيتمكنون من 
��ستخد�م �أي من �خلدمات �ملطلوبة يف �أي وقت 
ومكان، وتفريغ جد�وله���م �ملزدحمة للح�سول 

على �ملزيد من �لوقت لال�سرخاء”. 
و�أ�ساف���ت �لغي����ض “عند ح�س���ول �لزبون 
على بطاقة “فيز� �إنفينيت” �جلديدة، �سيكون 
�خلدم���ات  خمتل���ف  م���ن  لال�ستف���ادة  موؤه���ال 
واملزايا، منها برنامج )نقاط الإ�سالمي( اجلديد 
�خلا�ض بالبطاقات �لئتماني���ة، �إمكان �ل�سحب 
�لنقدي بن�سب���ة 50 % من �حلد �لأعلى للبطاقة 
�لئتماني���ة، �لدخ���ول �إلى �س���الت �ل�سيافة يف 
خمتل���ف مطار�ت �لع���امل، �لتاأمني �ملجاين على 
�ل�سف���ر، �حل�سول عل���ى تخفي�س���ات وعرو�ض 
خا�سة يف �لعديد من �ملحالت �لتجارية، وغريها 

�لكثري.

�جتمع����ت  وكالت:   - فيين����ا 
“�أوب����ك” م����ع رو�سيا وحلف����اء �آخرين 
�أم�����ض �ل�سب����ت لإب����ر�م �تف����اق جديد 
عل����ى زيادة �إنتاج �لنفط بعد يوم من 
�لتف����اق عل����ى زيادة �إنت����اج �ملنظمة 
نف�سه����ا يف قر�ر �أربك �ل�س����وق ب�ساأن 
حجم �لنفط �لإ�س����ايف �لذي �سي�سخ، 
حيث �أملح����ت �ل�سعودي����ة �إلى زيادة 
��سمية يف �لإنتاج بنحو مليون برميل 

يوميًّا.
و�أعلنت منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة 
للب����رول قر�رها �خلا�ض يوم �جلمعة 
و��سح����ة  �أهد�ف����ا  تذك����ر  مل  لكنه����ا 
مل�ستوي����ات �لإنت����اج. و�رتف����ع خ����ام 
برنت �لقيا�سي 2.5 دولر مبا يعادل 
3.4 % يف ذل����ك �لي����وم �إلى 75.55 

دولر للربميل.
ويعقد منتجو �لنفط غري �لأع�ساء 
يف �أوب����ك حمادثات حاليا مع �ملنظمة 
يف  م�ساركته����م  لني����ل  م�سع����ى  يف 
�لتف����اق. وقال م�سدر�ن يف �أوبك �إنه 
م����ن �ملتوق����ع �أي�ًسا �أن يخل����و �لبيان 
�ملق����رر بعد �جتماع �ل�سبت من �أرقام 

حمددة لالإنتاج.
�لأمريك����ي  �لرئي�����ض  وت�س����اءل 
دونال����د تر�م����ب و�آخ����رون ع����ن حجم 
زيادة نفط �أوبك بعد �لتفاق. وكتب 
تر�م����ب عل����ى توير بعد �إع����الن قر�ر 
�ملنظمة ي����وم �جلمعة ”�آمل باأن تزيد 
�أوبك �لإنتاج ب�سكل كبري. نحتاج �إلى 

�لإبقاء على �لأ�سعار منخف�سة!“.
�ملتح����دة  �لولي����ات  وحث����ت 
�لنف����ط  منتج����ي  و�لهن����د  و�ل�س����ني 
عل����ى زي����ادة �ملعرو�����ض للحيلول����ة 
دون نق�����ض نفطي ق����د يقو�ض منو 
�أوبك  �لقت�س����اد �لعامل����ي. وقال����ت 
يف بي����ان �إنها �ستزي����د �ملعرو�ض عن 
طريق �لعودة �إلى �لتز�م بن�سبة 100 
% بتخفي�سات �لإنتاج �ملتفق عليها 

�سلفا لكنها مل تذكر �أرقاًما حمددة.
وقال����ت �ل�سعودي����ة �إن �خلط����وة 
يف  ��سمي����ة  زي����ادة  �إل����ى  �سُترج����م 
�لإنتاج بنحو ملي����ون برميل يوميا �أو 
و�حد باملئة م����ن �ملعرو�ض �لعاملي 

ملنتجي �أوبك وغري �لأع�ساء.
وقال �لعر�ق �إن �لزيادة �حلقيقية 
�ستبل����غ ح����و�يل 700 �إل����ى 800 �ألف 
برميل يوميًّا لأن عدة دول تعاين من 
تر�جع����ات يف �لإنتاج و�ستجد �سعوبة 
يف �لع����ودة �إل����ى ح�س�سه����ا كامل����ة. 
وقال����ت �إير�ن �إن �لزي����ادة �حلقيقية 

�أقرب �إلى 500 �ألف برميل يوميًّا.
وق����ال وزي����ر �لطاق����ة �لرو�س����ي 
�ألك�سن����در نوفاك �إن����ه �سعيد بالقر�ر 
رغم �أنه دع����ا �أوبك وغري �لأع�ساء من 
قب����ل �إل����ى زي����ادة �لإنتاج مب����ا ي�سل 
�إلى 1.5 مليون برمي����ل يوميا. و�أبلغ 
�ل�سحافيني بع����د و�سوله �إلى فيينا 
حيث مق����ر �لأمانة �لعام����ة لأوبك ”يف 

.“� هذه �ملرحلة �ملليون معقول جدًّ

• يا�رض �ل�رضيفي 	

• دلل �لغي�ض	
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اأ�صحاب اأعمال ي�صكون زيادة اإيجارات “املعامري ال�صناعية” رغم العقود املربمة

“دار القرار” ي�صتعد لإطالق “فيديك” يف �صاللة

“التجارة”: ملتزمون بتنفيذ االتفاقات ال�سارية وال تغيري اإال ب�سماح البنود

برعاية وزير االإ�سكان العماين وح�سور االأمري بندر

�سكا اأ�سح���اب اأعمال م�ستاأجري���ن يف منطقة 
املعام���ري ال�سناعي���ة، التابع���ة ل���وزارة التج���ارة 
وال�سناع���ة وال�سياح���ة، م���ن قيام االأخ���رية برفع 
اأ�سعار االإيجارات وتغي���ري يف هيكلة ا�ستخدامات 
بع�ض االأرا�سي، وذلك ا�ستن���اًدا اإلى قرار وزاري 
�ساب���ق رغم توقعيهم عقود مع الوزارة ت�سل اإلى 

25 عاًما قبل �سدور ذلك القرار.
واأبلغ جتار “الب���اد” اأن بع�ض هذه الق�سايا 
و�سل اإلى الق�ساء وبع�سها ُح�سم ل�سالح اأ�سحاب 
االأعم���ال، على ح���د قوله���م، اإال اأن وزارة التجارة 
ال�سناع���ة وال�سياحة اأك���دت يف اإي�ساح لل�سحيفة 
بخ�سو�ض الق�سي���ة، اأنها ملتزم���ة بتطبيق بنود 
العق���ود ال�ساري���ة م���ع امل�ستاأجري���ن يف املناطق 
ال�سناعي���ة وال يتم تغيري فئ���ة االإيجار اإال يف حالة 

�سماح بنود العقد بذلك.
واأو�سحت الوزارة اأن قطاع املناطق ال�سناعية 
بوزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة يعتمد على 
تطبيق فئات اإيج���ار الق�سائم ال�سناعية اجلديدة 
ال�س���ادرة مبوجب القرار ال���وزاري رقم 22 ل�سنة 
2015 ب�ساأن اإعادة تخطي���ط املناطق ال�سناعية 
وتطبيق فئات االإيجار عل���ى امل�ستاأجرين، وذلك 

بناء على عقود االإيجار.
واأ�س���ارت الوزارة ب���اأن عملي���ة مراجعة بنود 
عق���ود االإيجار هي عملي���ة م�ستمرة حت���ى ت�سمل 
جمي���ع امل�ستاأجري���ن، حي���ث اإن بع����ض العق���ود 
حتتوي عل���ى بنود تل���زم الوزارة بتثبي���ت الفئة 
لف���رة معينة وبعدها تلزمها بزيادة الفئة بن�سبة 

معينة.
وبخ�سو����ض ماحظات بع�ض التج���ار الذين 
ي�سكون من رغبة الوزارة يف تغيري هيكلة االأ�سعار 
من �سناعي اأو لوج�ستي اإلى معار�ض جتارية رغم 
اأنها كان���ت م�سنفة غري ذلك، رغ���م وجود بع�ض 
امل�ستاأجري���ن ل�سنوات طويلة يف ه���ذه االأرا�سي، 
اأ�سارت الوزارة اإلى اأنه يف حال �سماح بنود العقد 
يف التغي���ري يت���م تغي���ري فئ���ة االإيجار م���ن الفئة 
ال�شابقة اإلى الفئة اجلديدة ح�شب طبيعة الن�شاط 
املمار����ض عل���ى الق�سيم���ة ال�سناعي���ة يف الوقت 

الراه���ن، علًما ب���اأن االأرا�سي ال�سناعي���ة اأن�سئت 
لتحفيز قيام االأن�سطة ال�سناعية ب�سكل رئي�سي. 

وبخ�سو����ض ع���دد امل�ستاأجري���ن يف منطق���ة 
املعام���ري ال�سناعي���ة ون�سبة من مت رف���ع اأ�سعار 
اإيج���ارات االأرا�س���ي ال�سناعية الت���ي ي�سغلونها 
الت���ي تتبع اإدارتها لل���وزارة، اأ�سارت اإلى اأن عدد 
م�ستاأجري منطق���ة املعام���ري ال�سناعية يبلغ 93 
م�ستاأج���ًرا، ومت تغيري فئ���ة االإيجار بحوايل 40 % 

من جممل عدد م�ستاأجري املنطقة.
وكان وزي���ر ال�سناعة والتجارة اأ�سدر بتاريخ 

12 اأبريل 2015 القرار الوزاري رقم )22( ل�سنة 
2015 ب�ساأن اإعادة تخطي���ط املناطق ال�سناعية 
وتطبي���ق فئات االإيجار، وقد ن����ض هذا القرار يف 
مادت���ه الثانية على اأنه “ُتطبق فئات االإيجار على 
م�ستاأجري الق�سائ���م ال�سناعية يف اإدارة املناطق 
ا على النحو  ال�سناعي���ة للمر املربع الواحد �سنويًّ
التايل: دينار واحد للق�سائم امل�سنفة )�سناعي(، 
دينار ون�سف للق�سائم امل�سنفة )�سناعي بواجهة 
بحري���ة(، 9 دينار للق�سائم امل�سنفة )جتاري غري 
�سناع���ي(، 4 دينار للق�سائ���م امل�سنفة )خدمات 

لوج�ستي���ة(، 6 دينار للق�سائم امل�سنفة )خدمات 
لوج�ستية بواجهة بحرية(، و�سعر ال�سوق للق�سائم 

امل�سنفة )خدمات املنطقة ال�سناعية(.
وكان���ت اأ�سع���ار االإيج���ارات ال�سناعي���ة قبل 
تطبي���ق القرار تبداأ م���ن 500 فل�ض للمر املربع 
الواحد يف خمتلف االأرا�سي ال�سناعية يف اململكة.

وبح�سب غرف���ة جتار و�سناع���ة البحرين فاإن 
ن�سب���ة الزي���ادة تراوحت ما ب���ن 100 و650 %، 
اإذ كانت اخلدم���ات اللوج�ستية قب���ل القرار تبلغ 
اأرا�سيه���ا دينار واحد للم���ر املربع وزادت 300 
%، واالأرا�س���ي ال�سناعي���ة زادت من 500 فل�ض 
اإل���ى دين���ار اأي بن�سب���ة 100 %، اأم���ا املعار����ض 
التجارية فكانت تبلغ نحو 1.2 دينار ولكن رفعت 

بن�سبة 650 %.
وعند �سدور القرار كانت هناك عقود مربمة 
قبل ال�سدور، ما يعن���ي نظريا عدم �رسيان القرار 
اجلدي���د عل���ى العق���ود ال�سابق���ة، اإال اأن ال���وزارة 
قامت بالتغيري يف حالة ما اإذا وجدت بنود ت�سمح 
بذلك، لكن عدد من التجار قاموا باللجوء للق�ساء 
لاعرا�ض على هذه القرارات، اإذ راأوا اأن العقود 
املربم���ة �سلفاً ال تتيح هذه الزي���ادة اجلديدة يف 

االإيجارات.
وق���ال اأح���د اأ�سح���اب االأعم���ال اإن موظف���ي 
الوزارة اأبلغوه يف الفرة االأخرية، بتغيري ت�سنيف 
منطقته اإلى منطقة معار�ض جتارية رغم اأنه كان 
ي�ستاأجرها ل�سنوات طويلة كمنطقة لوج�ستية مع 

وجود خمازن.

املنامة - دار القرار: ي�ستعد مركز التحكيم 
التج���اري لدول جمل����ض التع���اون “دار القرار” 
الإط���اق موؤمت���ره ال�سن���وي يف �سال���ة ب�سلطنة 
عم���ان  حت���ت عن���وان “التحكي���م يف منازع���ات 
التطوير العق���اري واالإن�ساءات )فيديك( بدول 
جمل�ض التع���اون”، حتت رعاية وزي���ر االإ�سكان 
العم���اين ال�سي���خ �سي���ف ب���ن حممد ب���ن �سيف 
ال�سبيبي، وبح�سور وت�رسيف الرئي�ض الفخري ل� 
“دار الق���رار” �سمو االأمري بن���در بن �سلمان بن 
حمم���د اآل �سع���ود، وبالتعاون م���ع غرفة جتارة 
و�سناعة عم���ان )فرع حمافظة ظفار(، وذلك يف 
الفرة من 31 يوليو لغاية 2 اأغ�سط�ض 2018.

وق���ال االأمن الع���ام ل� “دار الق���رار” اأحمد 
جن���م “اأط���ل علين���ا الفيدي���ك يف اخلام����ض من 
دي�سم���رب الع���ام 2017 باإ�س���دارات جديدة من 
الكتاب االأحمر واالأ�سفر والف�سي، والتي جاءت 

خمتلفة يف ال�س���كل وامل�سمون، حيث ت�سمنت 
اأحكاًم���ا تعاقدي���ة اأكرث تف�سياً م���ن �سابقتها، 
وقدم���ت تعريف���ات جدي���دة، وحر�س���ت عل���ى 
اإظهار مزيد من املعاملة باملثل من االلتزامات 
بن االأط���راف، وتو�سيع مفه���وم التوا�سل من 
خ���ال “االإ�سعارات”، كما مل تغف���ل بالطبع عن 
تف�سي���ل دور التحكيم يف املنازع���ات النا�سئة 
ع���ن تلك العقود وم���ن قبله الو�سائ���ل البديلة 
لت�سوية املنازع���ات “ADR”، بيد اأن من اأهم 
م���ا جاءت به تلك النماذج هو دور جمل�ض توقي 

وف�ض املنازعات”.
وتاب���ع “تت�س���م عق���ود التطوي���ر العقاري 
واالإن�ساءات – حملية اأو دولية – باأهمية خا�سة 
كونها تق���ود قاطرة التنمي���ة يف قطاع عري�ض 
م���ن االأن�سطة االقت�سادية، ويع���د انتعا�ض هذا 
القطاع عموما موؤ�رسًا اإيجابياً نحو منو االقت�ساد 

القومي، ويحوي املوؤمتر 15 ورقة عمل تتطرق 
لعدد م���ن املوا�سيع من اأهمه���ا: التعرف على 
ماهية عق���ود التطوي���ر العق���اري واالإن�ساءات، 

ودور العقود النمطية للبناء والت�سييد يف اإعداد 
و�سياغة تلك العقود، التعرف على خ�سو�سية 
عق���ود التطوي���ر العق���اري ومقارنته���ا بعقود 

االحت���اد ال���دويل للمهند�س���ن اال�ست�ساري���ن 
)الفيدي���ك(، التع���رف على منازع���ات التطوير 
العق���اري واالإن�س���اءات بدول جمل����ض التعاون، 
ا�ستعرا�ض اأه���م اأنواع املطالب���ات يف التطوير 
العق���اري واالإن�س���اءات بدول جمل����ض التعاون، 
ت�شلي���ط ال�شوء على ����روط ت�شوية املنازعات 
متع���ددة امل�ستوي���ات وم���دى اإلزاميته���ا قبل 
اللج���وء اإلى التحكي���م يف �سوء اأح���كام الق�ساء 
واجتاهات هيئ���ات التحكيم ال���دويل، تو�سيح 
 ”DAB“ املنازع���ات  ف����ض  جمال����ض  دور 
ومقارنته بدور جمال�ض توقي وف�ض املنازعات 
الفيدي���ك  عق���ود  اإ�س���دارات  يف   ”DAAB“
اجلدي���دة للع���ام 2017، �رسح اأنظم���ة التحكيم 
لت�سوي���ة  كو�سيل���ة  التع���اون  جمل����ض  ب���دول 
منازع���ات عقود التطوير العق���اري واالإن�ساءات 

واالإ�سكاالت املرتبطة به”.

• “التجارة”: االأرا�سي ال�سناعية اأن�سئت لتحفيز قيام االأن�سطة ال�سناعية ب�سكل رئي�ض	

اأمل احلامد

 علي الفردان من املنامة

• •�سمو االأمري بندر بن �سلمان اآل �سعود	 ال�سيخ �سيف بن حممد ال�سبيبي	

ع�����اًم�����ا  25 ل��������  وت���������س����ت����م����ر  ح�����دي�����ث�����ة  ال������ع������ق������ود  وب�����ع�����������ض  امل����ن����ط����ق����ة  يف  م�����������س�����ت�����اأج�����رًا   92

 تطبي����ق فئ����ات االإيجار اجلديدة عل����ى 40 % من اأرا�سي “املعام����ري ال�سناعية” 

اإر�صاء م�رشوع متويل تو�صعة “بناغاز” بـ 194.67 مليون دينار
ي�سم حتالف 7 بنوك حملية واإقليمية

اأر�س���ى جمل����ض املناق�س���ات واملزايدات 
مناق�س���ة للهيئ���ة الوطني���ة للنف���ط والغ���از 
لتموي���ل م����رسوع تو�سع���ة �رسكة غ���از البحرين 
الوطني���ة “بناغ���از”، بقيمة اإجمالي���ة 194.67 

مليون دينار )ما يعادل 515 مليون دوالر(.
وفاز حتال���ف بنوك حملية واإقليمية مكون 
من 7 بنوك مبناق�سة متويل م�رسوع التو�سعة، 
وهي: بن���ك البحري���ن والكويت، بن���ك اخلليج 
الدويل، البن���ك االأهلي املتحد، بن���ك البحرين 
الوطني، بنك البحرين االإ�سامي، بنك الكويت 

الوطني والبنك العربي.
وكانت �رسكة تو�سعة غاز البحرين الوطنية 
اأعلن���ت عن جناحه���ا يف اإكم���ال احل�سول على 
متوي���ل مل����رسوع اإن�ساء م�سن���ع الغ���از الثالث 
بقيم���ة 515 مليون دوالر بالتعاون مع البنوك 

املحلية واالإقليمية، وذلك يف اأبريل 2017.
وتوزع���ت املبالغ الت���ي �ستمولها البنوك 
يف امل����رسوع، كالتايل: بن���ك البحرين والكويت 
ب�130 ملي���ون دوالر، و100مليون دوالر لبنك 
اخلليج الدويل، و85 مليون دوالر للبنك االأهلي 
املتح���د، و50 ملي���ون دوالر لبن���ك البحري���ن 

الوطن���ي، و50 ملي���ون دوالر للبن���ك العربي، 
و50 ملي���ون دوالر لبن���ك البحري���ن االإ�سامي، 

و50 مليون دوالر لبنك الكويت الوطني.
ي�س���ار اإل���ى اأن وزير النف���ط ال�سيخ حممد 
ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة زار �رسكة غ���از البحرين 
الوطنية “بناغ���از” لتفقد اأعمال م�رسوع م�سنع 
الغاز الثالث التابع ل�رسكة تو�سعة غاز البحرين 
الوطني���ة )التو�سع���ة( يف �سه���ر ماي���و 2017، 
حيث بلغت ن�سب���ة االأعمال املنجزة يف امل�رسوع 
اآن���ذاك اإل���ى اأك���رث 55 % من اإجم���ايل امل�رسوع 
وذلك ح�س���ب الربنامج الزمني املقرر لانتهاء 

من كافة االأعمال فيه.
ويف يناي���ر 2016 وقعت �رسكة تو�سعة غاز 
البحرين الوطنية و�رسكة جيه جي �سي اليابانية 
اتفاقية اإن�ساء م�سنع الغاز الثالث التي ت�سمل 
جميع االأعمال الهند�سي���ة و�رساء املواد الازمة 
دوالر.  ملي���ون   355 بقيم���ة  امل�سن���ع  لبن���اء 
وا�ستكماالً ملرافق اإن�ساء هذا امل�رسوع احليوي، 
وقعت �رسك���ة تو�سعة غ���از البحري���ن الوطنية 
و�رسكة جيه جي �سي اخلليج العاملية املحدودة 
يف �سه���ر اأكتوبر من نف�ض العام اتفاقية اإن�ساء 
خط���وط الأنابي���ب وتو�شع���ة مراف���ق منطق���ة 

التخزي���ن مبرفاأ �س���رة الت���ي �ستت�سمن بناء 
خزان���ن اإ�سافين، االأول ب�سع���ة تخزين 200 
األ���ف برميل م���ن الربوبان واالآخ���ر ب�سعة 100 
األف برميل من البيوتان. كما ت�سمل االتفاقية 
املع���دات امل�ساعدة وجميع االأعمال الهند�سية 
و�رساء امل���واد الازمة للم����رسوع بقيمة اإجمالية 

وقدرها 98.7 مليون دوالر.
وم���ن املتوق���ع اأن ت�ستغرق اأعم���ال اإن�ساء 
هذي���ن امل�رسوع���ن 24 �سه���ًرا، عل���ى اأن يتم 
الت�سغيل الفعلي بحلول الربع االأخري من العام 

اجلاري.

• زيارة وزير النفط ل� “بناغاز” متفقًدا اأعمال امل�رسوع )اأر�سيفية(	

املنام���ة - روي���رز: اأ�س���در مكت���ب 
اأ�سع���ار  بيان���ات  البحرين���ي  االإح�س���اءات 
امل�ستهلك���ن يف ماي���و، حي���ث اأظه���رت 
ارتفاع مع���دل الت�سخم يف اململكة بن�سبة 
2.8 % يف ماي���و. وزادت اأ�سع���ار ال�سك���ن 
واملراف���ق، التي ت�س���كل 24 % من اإنفاق 
امل�ستهلكن، 1.6 % ع���ن م�ستواها قبل 
عام يف مايو، فيما ارتفعت اأ�سعار االأغذية 
وامل�رسوب���ات غري امُل�سك���رة، التي ت�سكل 
16 % من ال�سلة، بن�سبة 2.6 %. وقفزت 
اأ�سع���ار النق���ل 7.6 % بع���د رف���ع اأ�سعار 

البنزين املحلية اأوائل يناير.
ويعك�ض معدل الت�سخم )الرقم الذي 
يقي����ض تكلف���ة احل�سول عل���ى اخلدمات 
للم�ستهلك���ن(  الرئي�سي���ة  وال�سل���ع 
حتركات االأ�سع���ار وير�سد معدالت الغاء 
يف االأ�س���واق املختلف���ة. ويغط���ي الرق���م 
القيا�سي الأ�سع���ار امل�ستهلك يف البحرين 
االإنف���اق اال�ستهاكي ال���ذي حتملته االأ�رس 
املواطن���ة واملقيم���ة، وال ي�سم���ل االإنفاق 
عل���ى اأق�شاط القرو�ض اأو �ريبة الدخل اأو 
����رساء املنازل واالأ�سهم اأو اأي اأ�سول مالية 

اأخرى.

الت�سخم بالبحرين يرتفع 
اإلى 2.8 % يف مايو
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وقال وزي����ر �لإعالم �ليمني معم����ر �لأرياين �إن 
�لآلة �لإعالمية �لإير�نية يف �ليمن ف�شلت يف ت�شويه 
�حلقائق، موؤك����د� �أن ممار�شات ميلي�شيات �حلوثي 

ف�شحت �ملخططات �لإير�نية.
و�أك����د وزير �لدول����ة رئي�س �ملجل�����س �لوطني 
لالإع����الم يف دول����ة �لإمار�ت �شلط����ان �جلابر، �أهمية 
عملي����ة �حلدي����دة �لت����ي تنفذه����ا �لق����و�ت �ليمنية 
�مل�شرتك����ة بدعم م����ن �لتحال����ف �لعرب����ي، م�شدد� 
عل����ى �أن حترير �ملدين����ة �شيعزز فر�����س �لتو�شل 
حلل �شلمي. كما �أكد وزي����ر �لإعالم �لكويتي حممد 
�جلربي وق����وف بالده مع دول حتالف دعم �ل�رشعية 
يف �ليم����ن، لو�شع خط����ة �إعالمية به����دف �إبر�ز دور 
�لتحال����ف يف �لعملي����ات �لع�شكري����ة و�لإن�شانية يف 

�ليم����ن.  و�أك����دت وزي����رة �لدولة �لأردني����ة ل�شوؤون 
�لإع����الم جمان����ة غنيم����ات دع����م �لأردن لل�رشعية يف 
�ليمن، ودعت �إلى حل �شيا�شي مبني على �ملبادرة 

�خلليجية وخمرجات �حلو�ر �لوطني.
كم����ا �شدد وزير �لإعالم �ل�شود�ين �أحمد عثمان 
عل����ى �أن ��شتع����ادة �ل�رشعي����ة يف �ليم����ن ق�شية لها 
تد�عي����ات �أمنية و�شيا�شي����ة، موؤك����د� �أن �ل�شود�ن 
ي����درك مك����ر �ملخط����ط �لإقليمي �ل����ذي ي�شتهدف 

�إعادة ر�شم �خلارطة �ل�شيا�شية للمنطقة.
و�أك����د رئي�س �ملجل�س �لأعل����ى لتنظيم �لإعالم 
يف م�����رش مكرم حمم����د �أحمد، �����رشورة ف�شح رف�س 
�ملتمردي����ن �حلوثي����ن ل����كل �حلل����ول �ل�شيا�شية 

لالأزمة �ليمنية.

  للتو��شل:  )ق�شم �ل�شوؤون �لدولية: 17111482(              ق�شم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�شرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

يوم تاريخي بانتظار �ملر�أة �ل�شعودية خلف �ملقود
دبي - العربية.نت: 

ب���د�أت �إد�ر�ت �مل���رور يف �ل�شعودي���ة يف و�ش���ع خطط �ل�ش���ر �مليد�نية للتعام���ل �لأمثل 
بح�ش���ب �لأنظمة و�لتعليمات، وذل���ك ��شتعد�د� لنطالقة قيادة �مل���ر�أة لل�شيارة �ليوم، فيما 
�شه���د �ملجتم���ع �ل�شعودي تفاعال و��شع���ا مع �لعديد م���ن �لرب�مج و�لأن�شطة لقي���ادة �ملر�أة، 
يف موج���ات كب���رة من �لر�شائ���ل �لتوجيهية و�لتوعوية �لت���ي تبنتها �لعديد م���ن �لقطاعات 
�حلكومي���ة و�لأهلية.  وفر�ش���ت �لإد�رة �لعامة للمرور غر�مة مالية ترت�وح بن 500 �إلى 900 
ري���ال، باعتبار قيادة �ملر�أة قبل �ملوعد �لر�شمي �ملحدد، ُيعد خمالفة مرورية �إلى جانب حجز 
�ملركبة. وحذر قانونيون من �لتعر�س للمر�أة �أثناء قيادة �ل�شيارة، �أو ت�شويرها �أو مطاردتها، 
م���ا يدخل �شاحب تلك �لأفع���ال حتت طائلة �لقانون �لذي �أقر عقوب���ات خمتلفة ر�دعة لتلك 
�لت�رشفات، موؤكدين �أن ت�شوير �ملر�أة �أثناء قيادتها لل�شيارة جرمية معلوماتية يرتتب عليها 

غر�مة مالية و�شجن،  ويف حال مالحقتها فهي جرمية تدخل حتت قانون  �لتحر�س.
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دبي ـ العربية.نت: 
ق���ال �مل�شت�ش���ار بالدي���و�ن �مللك���ي 
�ل�شع���ودي �شع���ود �لقحطاين �إن���ه “يجب 
�لت�شدي لحتكار قطر �لريا�شي”، معترب�ً 
�أن “�إ�شغال �لإعالم بق�شية باطلة لن يحل 

�أزمتهم”.
وكالت  م���ع  ح���و�ر�ت  يف  و�أ�ش���اف 
رويرتز وفر�ن�س بر�س وبلومربغ، وتن�رشها 
“�لعربية.ن���ت”، �إن���ه لي�س م���ن �ملنا�شب 
�إطالق �لتهامات جز�ف���اً دون �أدلة مادية، 
م�ش���ر�ً �إل���ى �أن �لنظ���ام �لقط���ري يوج���ه 
�تهامات���ه �لباطلة دون �شن���د قانوين لأي 
منها. وتابع �أن �لنظ���ام �لقطري ومنذ بدء 
�ملقاطع���ة قبل نح���و عام، كل ي���وم يوجه 
�تهامات���ه �لباطلة دون �شن���د قانوين لأي 
منه���ا، �أما هذه �ملرة فق���د كانت �لريا�شة 
كما يب���دو هي �لناف���ذة �لت���ي �أطلق منها 
�تهاماته �جلوفاء �جلدي���دة، و�أنا كمو�طن 
�شعودي ل �أر�ها �إل حماولة يائ�شة لخرت�ق 
�أزم���ة مقاطعة قط���ر و�إقح���ام �ل�شيا�شة يف 

�لريا�شة ب�شكل فج.

�لقحطاين: نظام قطر يلعب 
بورقة �لريا�شة للخروج من عزلته

بغداد – رويترز:
قال مكت���ب رئي�س �ل���وزر�ء �لعر�قي 
حيدر �لعب���ادي �إنه �لتقى، �أم����س �ل�شبت، 
مع رج���ل �لدين مقتدى �ل�ش���در يف مدينة 

�لنجف.
وجاءت �لكتلة �ل�شيا�شية للعبادي يف 
�ملرك���ز �لثالث يف �لنتخاب���ات �لربملانية 
�لت���ي ج���رت يف مايو فيما ت�ش���درت كتلة 
�ل�ش���در �لنتائج. وهذ� ه���و �لجتماع �لأول 
بينهما منذ �إعالن �ل�شدر وهادي �لعامري، 
�ل���ذي حل���ت كتلت���ه يف �ملرك���ز �لثاين يف 
�لنتخاب���ات، حتالفا بينهم���ا. وعادة يعقد 
ق���ادة �شيا�شي���ون يف �لع���ر�ق مث���ل تل���ك 
�لجتماعات بعد �لنتخابات يف �إطار عملية 
طويلة ومعق���دة لت�شكيل حكومة �ئتالفية 
�إذ ل يتمكن �أي حزب منفرد� من �حل�شول 
على ما يكفي من �ملقاعد لت�شكيل حكومة 

دون �ئتالف.

�لعبادي يجتمع مع 
مقتدى �ل�شدر

رام اهلل )الضفة الغربية( – رويترز: 
قال���ت �لرئا�ش���ة �لفل�شطيني���ة، �أم�س 
�إن زي���ار�ت مبعوث���ي �لرئي����س  �ل�شب���ت، 
�لأمركي دونالد تر�مب للمنطقة �شتوؤدي 
�إل���ى طريق م�ش���دود ما د�م هن���اك جتاوز 
لل�شلطة �لفل�شطينية وموقفها من �رشورة 

قيام دولة وحل ق�شية �لالجئن.
وق���ال نبي���ل �أب���و ردين���ة �ملتح���دث 
حمم���ود  �لفل�شطين���ي  �لرئي����س  با�ش���م 
عبا����س “�إن �جل���ولت �لأمركية �ملتعددة 
للمنطق���ة و��شتم���ر�ر �لبح���ث ع���ن �أف���كار 
�أو خط���ة، متج���اوزة  �أو �لإع���د�د ل�شفق���ة 
�لقي���ادة �لفل�شطيني���ة وموقفه���ا �لثابت 
من �لقد����س و�إقامة �لدول���ة �لفل�شطينية 
وق�شي���ة �لالجئ���ن، لن توؤدى �ش���وى �إلى 
طريق م�شدود”. وق���ال �أبو ردينة “نتمنى 
�أنه بع���د �نتهاء ج���ولت �لوف���د �لأمركي 
�لأمركي���ة  �لإد�رة  ت���درك  �أن  للمنطق���ة، 
وت�شتوع���ب ����رشورة �لتوقف ع���ن �ل�شعي 

لبد�ئل �شيا�شية وهمية”.

�لرئا�شة �لفل�شطينية: زيارة 
مبعوثي تر�مب �إلى طريق م�شدود

دبي ـ العربية.نت:
�أم�����س  عر�قي����ة،  �رشب����ة  ��شتهدف����ت 
�ل�شب����ت، مو�قع لتنظيم د�ع�س يف �شوريا، 
مبنطق����ة هج����ن، و�أ�شف����رت ع����ن مقت����ل 
قياد�ت بينه����م ناقل بريد زعيم �لتنظيم 

�أبو بكر �لبغد�دي.
�لعملي����ات �مل�شرتكة،  وقال قي����ادة 
يف بي����ان، �إنه تنفيذ�ً لأو�م����ر �لقائد �لعام 
للق����و�ت �مل�شلحة حيدر �لعب����ادي، ووفق 
معلوم����ات ��شتخبار�تي����ة دقيقة من خلية 
�ل�شقور �ل�شتخباري����ة، وبتن�شيق و�إ�رش�ف 
نف����ذت  �مل�شرتك����ة،  �لعملي����ات  قي����ادة 
طائر�ت F16 �لعر�قية �رشبة جوية موفقة 
��شتهدف���ت خالله���ا �جتم���اع لقياد�ت 
د�ع�س. وقت���ل يف �لعملية، وفق �لبيان، 
نح���و 45 �إرهابي���اً بينهم �مل����رشف على 
ملف “وزير �حلرب” يف د�ع�س، و”نائب 
وزي���ر �حل���رب” و�أح���د �أم���ر�ء �لإع���الم، 
و”ناقل بريد “�أبو بكر �لبغد�دي”، و�أحد 
�أع�ش���اء جلن���ة �ملفو�ش���ة، قائ���د �رشطة 
د�ع����س، و�إرهابي �آخر من �أهم �لقياد�ت 

يف تنظيم �لقاعدة �شابقاً.

مقتل “ناقل بريد 
�لبغد�دي”

اجتماع جدة يهدف لك�شف جرائم احلوثيني وانتهاكاتهم
وزر�ء �إعالم �لتحالف بحثو� �لت�شدي لالآلة �لإعالمية �لإير�نية و�أدو�تها

• �لجتماع ياأتي �شمن تن�شيق �جلهود �لإعالمية لدول �لتحالف	

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

عقد وزراء اإعالم الدول الأع�شاء يف حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، اجتماعا يف مدينة جدة 

ال�شعودية، اأم�س ال�شبت، لبحث انتهاكات ميلي�شيات احلوثي الإيرانية يف اليمن.

وياأتي ذلك �شمن تعزيز تن�شيق اجلهود الإعالمية لدول التحالف، وتقدمي الدعم الإعالمي 

اإىل ك�شف جرائم احلوثيني  لدور التحالف الع�شكري والإن�شاين يف اليمن، كما يهدف الجتماع 

الإيرانية  الإعالمية  لالآلة  الت�شدي  كذلك  ال���وزراء  وبحث  اليمني.  ال�شعب  بحق  وانتهاكاتهم 

واأدواتها، التي تخو�س حربا مفتوحة �شد دول املنطقة.

رفـع الغطـاء الروسـي يكشـف قـوات إيـران فـي سوريـا

مبعوث �ليمن ُيطلع وزر�ء خارجية �أوروبا على خطته غد�

 �أحكام “م�شددة” 
بال�شجن لطلبة �إير�نين 

قالو� “ل للغالء”

من �ملرتقب �أن يق����دم �ملبعوث �لدويل 
�إلى �ليمن مارتن غريفيث تقرير�ً �إلى وزر�ء 
خارجي����ة �لحت����اد �لأوروبي، غ����د� �لإثنن، يف 
لوك�شمبورغ. ياأتي ذل����ك فيما �أكدت م�شادر 
ر�شمي����ة لقناة “�لعربية” دع����م �لحتاد خلطة 
�ملبع����وث �ل����دويل لإنهاء �لن����ز�ع. ويف �جتماع 
�لحت����اد  ي�ش����دد  �أن  ُينتظ����ر  لوك�شمب����ورغ، 
�لأوروب����ي عل����ى �أولوي����ات جتن����ب ��شتهد�ف 

�ملدني����ن يف �حلدي����دة، و��شتعج����ال ع����ودة 
�لأط����ر�ف �ملعني����ة �إلى طاول����ة �ملفاو�شات. 
وقال �ملتح����دث با�شم حتالف دع����م �ل�رشعية 
�لعقي����د ترك����ي �ملالك����ي �إن �خلي����ار�ت �أمام 
�لتحالف كثرة، وقد ت�شم����ل عملية ع�شكرية 
خاطفة. وحت����اول 4 دول �أوروبية هي �إيطاليا 
وفرن�ش����ا و�أملاني����ا وبريطاني����ا من����ذ فرب�ي����ر 
�ملا�شي �إقناع �إير�ن بوقف دعمها للحوثين 
و�ل�شغ����ط عل����ى هوؤلء م����ن �أجل قب����ول �حلل 

�ل�شيا�شي و�لتخلي عن �أوهام �لنقالب.

 قالت م�شت�ش���ارة �لرئي�س �لإير�ين يف 
حق���وق �ملو�طنة �شهيندخت م���ولوري �إن 
�حلكومة “علم���ت �أن �ملحكمة قد �أ�شدرت 
�أحكاماً م�شددة �شد طلبة جامعين، �أحدهم 
يف �لثاني���ة و�لع�رشي���ن من عم���ره، حيث مت 

�حلكم عليه بال�شجن ملدة 8 �شنو�ت”.
و�أ�شافت �شهيندخ���ت �أن �حلكومة مل 
تفعل �شيئ���اً للطالب قبل �إ�ش���د�ر �حلكم، 
لكن بع���د �طالعها على �لأح���كام �ل�شادرة 
�شد �لطالب �مللتحقن بفرع علم �لجتماع 
بجامعة طه���ر�ن فاإنها �شتتاب���ع ملفاتهم، 
وتاأمل �أن تعي���د �ملحكمة �لنظر يف �لأحكام 

�ل�شادرة.
وكان���ت مظاهر�ت عارم���ة قد �ندلعت 
يف ع���دد من �مل���دن �لإير�ني���ة يف دي�شمرب 
2017 وو�شل���ت لحق���اً لأك���ر م���ن 100 
مدين���ة �إير�ني���ة، حتت عن���و�ن “ل للغالء”، 
و�حتجاج���اً عل���ى �ل�شيا�ش���ات �لقت�شادية 
حلكوم���ة ح�شن روح���اين، ولكنه���ا �أ�شبحت 
ذات توجه �سيا�سي بعدما طالبت باإ�سقاط 

�ملر�شد �لإير�ين.

بروكسل – قناة العربية:

لندن ـ العربية.نت: 

“�ملقاومة” �أعلنت قائمة باأهم قياد�ت �حلر�س �لثوري

• حممد ر�شا فالح ز�دة ي�شتقبل قائد �لأركان �لإير�ين يف حلب 2017	

دبي - العربية.نت:

 �أث���ار خرب مقتل �لقي���ادي يف �حلر�س �لثوري 
�لإي���ر�ين �لعمي���د �شاه���روخ د�ي���ي ب���ور، �ل���ذي 
كان م�ش���وؤولً لق���و�ت �إير�ن يف حل���ب و�شو�حيها 
و�ملحافظات �ل�شمالي���ة �ملجاورة لها، �لت�شاوؤلت 
ح���ول م���دى �نت�ش���ار وتو�ج���د �لق���و�ت �لإير�ني���ة 
وميلي�شياته���ا خا�ش���ة يف ظل �خل���الف �لإير�ين - 
�لرو�ش���ي �ملت�شاعد هناك. وعق���ب �إعالن رو�شيا 
عن �رشورة �شح���ب �إير�ن قو�تها وميلي�شياتها من 
�شوريا، بات���ت �لقو�ت �لإير�ني���ة �أهد�فا مك�شوفا 
لط���ر�ن �لتحال���ف و�لط���ر�ن �لإ�رش�ئيل���ي، وق���د 
تعر�ش���ت خ���الل �لأ�شابي���ع �لأخرة لع���دة غار�ت 
يف خمتل���ف �ملناط���ق فق���دت خالله���ا �لع����رش�ت 
م���ن عنا�رشه���ا و�شط تكت���م �لإعالم �لإي���ر�ين. ويف 
هذ� �ل�شي���اق، ك�شف �ملجل�س �لوطن���ي للمقاومة 
�لإير�نية �ملعار�س يف تقرير عن قائمة ت�شم �أهم 
قياد�ت �حلر�س �لثوري �لإير�ين يف �شوريا، و�لتي 
يقوده���ا �لعمي���د جو�د غف���اري، �ملكل���ف بقيادة 

�جلبهة �ل�شمالية يف �حلرب �ل�شورية.
و�أ�شب���ح غف���اري منذ منت�ش���ف 2016 قائد�ً 
عاماً ل���كل قو�ت �حلر�س �لث���وري يف �شوريا، وهو 
عل���ى �ت�شال د�ئم بب�شار �لأ�ش���د وح�شن ن�رش �هلل، 
�للذين يلتقيهما د�ئم���اً، برفقة قا�شم �شليماين، 
بح�ش���ب �لتقري���ر. كما يقود غف���اري 16 جمموعة 
م���ن �مليلي�شي���ات �لتابع���ة للحر�س �لث���وري من 
�هلل  وح���زب  و�لعر�قي���ن  �لأفغ���ان  �ملقاتل���ن 

�للبناين.
ويفيد �لتقرير �أن �لعميد غفاري رف�س قر�ر 
�لرو�س �إخ���ر�ج �ملدنين و�ملقاتلن من �ملناطق 
�ل�شكنية يف �رشق حلب، ومطالبته بعملية ع�شكرية 

لإبادة َمْن يف �ملنطقة.
و�أو�ش���ح �أن �لقي���ادة �لإير�ني���ة �لثاني���ة يف 
�شوري���ا يتوله���ا �لعمي���د حممد ر�شا ف���الح ز�دة، 
�مللق���ب “�أبوباق���ر” وي�شغل من�ش���ب نائب قائد 
قو�ت �حلر�س �لث���وري منذ 3 �أعو�م، ويقود غرفة 
عملي���ات ق���و�ت �حلر����س �لث���وري يف جبه���ة دير 
�ل���زور - �لبوكم���ال. ويعترب �جل���ر�ل حممد ر�شا 
فالح ز�دة �مل�ش���وؤول عن �مليلي�شي���ات �لأفغانية 
�مل�شاركة يف �حل���رب �ل�شورية �أحد �مل�شاركن يف 
حمادثات �أ�شتانا �لع���ام 2017 ب�شفته م�شت�شار� 

لوزير �خلارجية �لإير�ين لل�شوؤون �لع�شكرية.
وترتك���ز مهمت���ه عل���ى جتني���د �مليلي�شيات 
من لبن���ان و�لعر�ق و�أفغان�شت���ان وباك�شتان وقد 
تعر�س لإ�شابات بالغة �أثناء عمليات معركة حلب 
�لع���ام 2016. �أما قائد قو�ت �إي���ر�ن على �جلبهة 
�جلنوبية يف �شوريا فهو �لعميد رحيم نوعي �أقدم، 

�مللقب ب�”�أبو ح�ش���ن”، �لقيادي بفيلق �لقد�س 
و�لذي يدير “ قاعدة زينب” منذ �شنو�ت.

يقود حالياً قو�ت فيلق �لقد�س، وي�رشف على 
�جلبهة �جلنوبية لق���و�ت �حلر�س �لثوري يف خميم 

�لرموك �أو قاعدة زينب.
كم���ا ت�شم �لقائم���ة �لإير�نية لق���ادة �حلر�س 
�لث���وري يف �شوريا، �لعميد �شي���د ر�شي مو�شوي، 
�لذي ي�شغل من�شب ممثل قو�ت “فيلق �لقد�س” 
و�أح���د قن���و�ت �لنق���ل �للوج�شتي و�مل���ال لقو�ت 
�حلر����س، حيث يقوم بنق���ل رو�ت���ب عنا�رش حزب 
�هلل م���ن مكتب خامنئي، كما يق���وم بنقل �لأمو�ل 
�إلى �شوري���ا ب�شكل نقدي، ومن قلب مطار دم�شق 
حيث يتم حتويلها �إلى مو�شوي ممثل قو�ت فيلق 
�لقد�س يف �شف���ارة �لنظام �لإير�ين بدم�شق، �لذي 
يقوم بتوزيعها بن م�شوؤويل قو�ت فيلق �لقد�س 

وعنا�رش وقياد�ت حزب �هلل”، بح�شب �لتقرير.
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حتي���ة من قل���ب كل مواط���ن بحريني 
ترف���ع اإلى جالل���ة امللك املف���دى الذي مل 
يرت�ض العب���ث بحق���وق املواطنني ووجه 
اإلى اإعادة بحث م�رشوعي التقاعد مبا يكفل 
ح���ق املواط���ن باال�ستمت���اع والرخ���اء بعد 
فرتة من االلت���زام واالن�ضباط والتفاين يف 

تقدمي عمله خلدمة ورفعة الوطن.
كل ال�سع���ب كان ينتظر هذا التوجيه 
امللك���ي الك���رمي، فال�سع���ب يع���ي قيمته 
وقرب���ه م���ن راعي���ه، ومل يخي���ب جاللت���ه 
ظنونه���م ب���ل ج���اء توجيه���ه كم���ا طم���ح 
اأن تعي���د  الكث���رون، فكلن���ا يف انتظ���ار 
اجله���ة التنفيذية والت�رشيعي���ة مراجعاتها 
ل�ضق���ل قان���ون يحفظ ح���ق املواطن، عن 
طري���ق �سمان م�ستقبل���ه وم�ستقبل اأ�رشته 
يف حال تقاعده واأن تكون م�ضودة القانون 
وا�ضحة للجميع الأنه مي�س كل مواطن على 
هذه االأر�س، فاتف���اق ال�ضلطة التنفيذية 
مع الت�رشيعية اأمر واج���ب خلدمة املواطن، 

واملواطن اأوال.
كن���ا ق���د مل�سن���ا حال���ة م���ن التخب���ط 
وطلب���ات للتقاع���د م���ن قب���ل الكثر من 
االأ�ضخا�س يف كثر م���ن املوؤ�ض�ضات فقط 
حت���ت م�سمى “النفاذ باجلل���د” قبل اإقرار 
القان���ون املجح���ف املبهم وه���و ما يعطي 

موؤ�رشات �ضلبية لهذا القانون.
املل���ك  جالل���ة  توجي���ه  وبع���د  االآن 
املف���دى، نتمنى من اجلمي���ع ربط االأحزمة 
دون  اأعماله���م  يف  انطالقته���م  واإكم���ال 
خ���وف م���ن م�ضتقب���ل وح�ضاب���ات ريا�ضية 
معقدة، كادت حتيده���م عن م�ضار عملهم 

وعطائهم.
يف اخلت���ام، ال ع���زاء للمرفهني الذين 
الب�سط���اء  حاج���ة  تلم����ض  ي�ستطيع���وا  مل 
وفداحة ما كانوا جمتمعني عليه، و�ضيعوا 
املعنى احلقيقي خلدمة الوطن واملواطن، 
متنا�ض���ني اأن امل����رشوع االإ�ضالح���ي جلاللة 
امللك املفدى جاء حلفظ مكت�ضبات �ضعب 

البحرين يف املقام االأول.

وقفة ملك

ل�ضت م���ن املت�ضائم���ني الذين ي���رون طوال 
حياته���م الدني���ا بل���وٍن اأ�ض���ود، ولو تفاءل���وا مرة 
بحياته���م راأوها بل���وٍن رمادي، فهن���اك اأ�ضخا�س 
“تتحا�ضى االقرتاب منهم” حتى ال ت�ضيبك عدوى 
االعرتا�س على كل �ض���يء جميل وعفوي وب�ضيط، 
حت���ى اإذا راأوا اإن�ضان���اً فرح���اً ول���و مبنظ���ر طبيعي 
جمي���ل ا�ستنكروا عليه ذلك، وهم عادة ما يعادون 
كل �ض���يء حولهم، حت���ى اأنه���م يعار�ضون ملجرد 
املعار�س���ة، وراأين���ا ذلك جلي���اً يف اأولئ���ك الذين 
انتموا للجمعيات املنحلة حني مل يروا من البحرين 
�ضوى اأنها اأر�س االنقالبات حتى انتهينا منهم بال 
رجعة، واأمتنى اأن نتخل�س من بقاياهم املختبئني 

يف جيوب اأخرى.
منا�ضبة هذا الكالم اليوم بدء حراك االنتخابات 
النيابي���ة والبلدي���ة القادم���ة، وه���ذا ال�سي���ل من 
االأ�ضم���اء والوجوه اجلديدة وال�ضاب���ة التي مل يبلغ 
بع�ضه���ا الثالثني واأعل���ن الرت�ض���ح، وال اعرتا�س 
عل���ى ذلك، فم���ن حق كل م���ن تتوفر في���ه �رشوط 
الرت�ضح اأن يتقدم باأوراقه والباقي على �ضناديق 
االق���رتاع واحلظ! لك���ن هناك ما ي�ضغ���ل بايل بعد 

املقدم���ة ال�ضابقة وقب���ل اأن ين�ضغ���ل املر�ضحون 
برتوي���ج اأنف�ضهم للناخ���ب، اأود اأن اأذكر باأمر غاية 
يف االأهمي���ة وهو هل يذك���رون البحرين منذ العام 
2011 وم���ا م���رت به؟ وكيف خرج���ت من املحنة؟ 

ومن وقف يف وجه الطوفان؟ وكيف؟
هذا التذكر مه���م ملعرفة كيف ت�ضر االأمور 
هن���ا يف البحري���ن باملواقف ال�ضعب���ة والتحديات 
يف م���ن يفرت����س اأن يت�ض���دى للم�ضوؤولية ويحمل 
راي���ة الدفاع عن هذه االأر����س و�ضعبها من النواب 
لالأ�ض���ف  مهم���ة  ه���ذه  والبلدي���ني،  وال�ضوري���ني 
اأ�ضبح���ت بال�ضنوات االأخ���رة جمرد نزوة، فكل من 
وجد نف�ضه تت���وق للوجاهة وراتب النائب واجلواز 
اخلا����س اأعل���ن تر�ضيح نف�ض���ه، ف���اإن �رشبت معه 
فبه���ا، واإال ل���ن يخ�رش �س���وى مبلغ رمبا ل���ن يدفعه 
ه���و نف�ض���ه، ومبج���رد اأن يحالف���ه احل���ظ ويح�ضل 
ذلك �رشع���ان ما تنتهي امل�ضوؤولي���ة عند هذا احلد 
ويبداأ معها الرق�س وال���ردح حتى اأن اأغلب الذين 
ج���اءوا وذهبوا مل يتوقفوا عند معرفة كيف خرجت 
البحرين م���ن حمنتها؟ ومن وقف وراء هذه املهمة 
اجلليل���ة؟ حتى اأن بع�ضهم مل يتورع���وا موؤخراً عن 

االإ�ض���اءة لرموز وطني���ة اأعادت للبحري���ن كرامتها 
وعزته���ا ب�ضل���وك طف���ويل مراه���ق ال يرك���ب م���ع 
م�ضوؤولية النائب اأو ال�ضوري، وهنا تكمن امل�ضيبة 
كل اأربع �ضنوات حني تت�ضارع خطوات االنتخابات 
والتعيين���ات لطوابر الطاحمني باملراكز النيابية 
وال�ضوري���ة يف �ضب���اق حمي���م بالرتوي���ج الأنف�ضهم 
لعل وع�س���ى يحالفهم احلظ ويف���وزون بالوجاهة 
واجل���واز اخلا�س، وحتى يرج���ون الأنف�ضهم تلميعاً 
ل���ن يرتكوا عيباً وال نق���داً اإال ويرمون به البحرين، 
حتى يق���ال عنهم مب�ضت���وى امل�ضوؤولي���ة وهذه ال 
تكف���ي لالأ�ضف لتحم���ل امل�ضوؤولية، م���ن يريد اأن 
يت�ض���دى للم�ضوؤولية يعود للت�ضجيالت الوثائقية 
ملحن���ة 2011 ويق���راأ التاري���خ ويع���رف من حمى 
البحري���ن قبل اأن ي�س���يء اأدبه اإذا م���ا حالفه احلظ 

وفاز، وتفهمون من اأعني يا �ضادة يا كرام.

تنوي���رة: اأخربين كم م���رة ك�سبت املعركة مع 
اأحمق؟.

سالم الكتبي

عادل عيسى 
المرزوق

يعد الرتابط والتما�ضك االجتماعي 
يف اأي جمتم����ع االأ�سا�ض القوي واملحور 
الذي ترتكز علي����ه العالقات االإن�ضانية 
وا�ضتق����رار املجتم����ع ومن����وه وتقدم����ه 
يق����ول  املج����االت، وكم����ا  يف خمتل����ف 
علم����اء االجتم����اع، اإن الهوي����ة الوطنية 
اجلامع����ة والت����وازن املجتمعي وكذلك 
والعم����ل  املثم����رة  االقت�ض����اد  حرك����ة 
الدميقراط����ي معطيات مهمة تنتج عن 
التفاعالت والعالقات يف اإطار املجتمع، 
وبهذا يتح�ضن الوطن من كل املخاطر 
وامله����ددات الت����ي ت�ضته����دف ن�ضيجه 

و�سلمه االجتماعي.
ويف ع�رشن����ا احلا�رش، ميكنن����ا روؤية 
م����ا ح����دث يف الكث����ر م����ن املجتمعات 
من ه����زات واأزمات وح����روب كانت من 
اخلط����ورة بحي����ث دم����رت اأ�ضا�س ذلك 
املجتم����ع، وهن����ا ت����رز م�ضوؤولي����ة كل 
ف����رد يف اأن يك����ون حامًي����ا ملكت�ضبات 
ومق����درات وطن����ه، كم����ا اأن والة االأمور 
والق����ادة احلكماء يعمل����ون على حماية 
ويكر�ض����ون  و�ضعوبه����م  اأوطانه����م 
جهده����م الأن يعي�����س النا�����س يف �ضالم 
واأم����ان، منا�ضبة هذا ال����كالم ما اأفا�س 
به �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمر خليفة 
بن �ضلم����ان اآل خليفة، رئي�����س الوزراء 
املوق����ر حفظ����ه اهلل ورع����اه يف جمل�س 
�ضموه العامر باالأ�ضبوع املا�ضي، حيث 
نوه مبا “ي�ضهده املجتمع البحريني من 
متا�ضك وترابط له مرجعه يف تاريخ هذا 
الوطن و�ضعبه، وهو الذي كان وال يزال 
الباع����ث للمزيد من االإجنازات والتطور 
يف خمتلف املج����االت، م�ضتذكرا �ضموه 
بالتقدير والعرفان دور الرجال االأوائل 
وما قدم����وه من بذل وعط����اء يف �ضبيل 

تقدم الوطن وازدهاره”.
امل�ضوؤول����ني  كب����ار  ح�ض����ور  اإن 
املفكري����ن  م����ن  املثقف����ة  والنخب����ة 
والكت����اب واالإعالميني وكذلك خمتلف 
فئ����ات ال�ضعب البحريني جمل�س �ضموه 
يتي����ح الفر�ض����ة الطيب����ة الأن ننهل من 
توجيه����ات وتعليمات �ضم����وه واأفكاره 
احلكيمة ما ينبغي علينا جميًعا ترجمته 
اإل����ى برام����ج عمل تع����ود بالنف����ع على 
الوط����ن واأهل����ه، و�ضم����وه يك����رر دائًما 
اأهمي����ة الرتاب����ط والتما�ضك ب����ني اأبناء 
البحرين، ونحم����د اهلل اأن اأبناء البحرين 
يدرك����ون اأهمي����ة احلف����اظ عل����ى ق����وة 
املجتمع ومتا�ضكه يف خمتلف الظروف 
وثب����ات  باقت����دار  للم�ض����ي  ك�ضبي����ل 
وحتقي����ق النجاح، فاملجتمع����ات االآمنة 
وامل�ضتق����رة يف عاملنا الي����وم هي تلك 
الت����ي مل تفرط يف وحدته����ا ومتا�ضكها 

وتعا�سدها.
اأ�ضيل����ة  بحريني����ة  لوح����ة  هن����اك 
غر�س����ت يف وجدان اأبن����اء البحرين لفت 
اإليه����ا �ضم����و رئي�س ال����وزراء يف حديثه 
العميق، ودعا اأي�ًسا اإلى احلفاظ عليها 
بال�سكل الذي ي�سه����م يف احلفاظ على 
الهوي����ة الوطني����ة، وهي اإحي����اء القيم 
والع����ادات االأ�ضيلة التي كانت تنب�س 
به����ا االأحي����اء والفرج����ان يف كل مناطق 
اململك����ة، وو�ضفها �ضم����وه باأنها قيم 
التوا�ضل الت����ي ت�ضكل نهًج����ا بحرينًيا 

اأ�ضيال توارثناه عن االآباء واالأجداد.
عل����ى م�ضت����وى االإع����الم واخلطاب 
والرتبية  االجتماع����ي  والعم����ل  الديني 
املجتم����ع  منظم����ات  ودور  والتعلي����م 
امل����دين، نحتاج اإلى املزي����د من العمل 
امل�ض����رتك والرام����ج امل�ضرتك����ة التي 
حتاف����ظ عل����ى ه����ذا التما�ض����ك وتعزز 
االأف����كار  انت�ض����ار  ومتن����ع  املواطن����ة 
الع����داوة  تث����ر  الت����ي  املرفو�ض����ة 
وكذل����ك  النا�����ض،  ب����ني  والبغ�س����اء 
االعتناء بغر�س ح����ب الوطن يف نفو�س 
االأطفال والنا�ضئ����ة وال�ضباب، ذلك اأن 
املواطنة ال�ضاحلة لي�ضت جمرد مفردة 
مق����روءة اأو م�ضموع����ة يف قالب نظري، 
فامل�ضوؤولية ه����ي اأن نعمل جميًعا على 
بل����ورة توجيه����ات والة االأم����ر اإلى عمل 
ينبذ االختالف والتف����رق، ويجمع اأفراد 
االأ�����رشة الواح����دة عل����ى املحب����ة واخلر 

وتاآلف القلوب.

ترابط المجتمع 
البحريني

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لئن كان بو�ضعنا القول - م�ضت�ضهدين 
بالتاري���خ طبعا - اإن املجتم���ع العربي الذي 
واجه خالل وج���وده العري���ق حتديات كثرة 
متكن م���ن ال�ضمود يف وجهه���ا واال�ضتمرار، 
فاإن���ه ي�ضتطي���ع يف املرحل���ة الراهنة التغلب 
عل���ى م���ا يواجه���ه من حتدي���ات اإذا م���ا اتبع 
ن�ضائ���ح وحكم قائ���د االأمة �ضي���دي �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي االأمر خليفة ب���ن �ضلمان اآل 
خليف���ة رئي����س ال���وزراء املوق���ر حفظه اهلل 
ورع���اه، ف�ضم���وه اأي���ده اهلل يع���رف خط���ورة 
التحديات الراهنة وطابعها امل�ضري واأنها 
اأخط���ر ما واج���ه املجتمع العرب���ي يف تاريخه، 

واأذك���ر اأن �ضم���وه حتدث اإلين���ا يف 2002 يف 
جمل�س���ه العامر “ب���دار احلكوم���ة” اآنذاك عن 
املوؤام���رة الت���ي كان���ت تدب���ر ل���دول عربية 
بعينها ونقطة البداي���ة للتدخالت اخلارجية، 
كان �ضموه اأيده اهلل ير�ضم لنا بدقة وحتليل 
ما كان يراد لنا من موؤامرات وبال�ضواهد، وها 
هي االأمة العربية ت�ضهد اليوم حتوالت غريبة 
وحتدي���ات ال نهاية لها، وهن���اك تطابق تام 
ب���ني ما قاله لنا �سي���دي �سمو رئي�ض الوزراء 
اأي���ده اهلل قب���ل 16 �ضن���ة وب���ني م���ا يح�ضل 
للع���رب الي���وم �ضيا�ضي���ا واقت�ضاديا وحتى 

ع�سكريا.

ما يطرح���ه ويقوله �سي���دي �سمو رئي�ض 
ال���وزراء حفظ���ه اهلل ورع���اه ال تق���وم به كل 
م���ن  العرب���ي  الوط���ن  يف  البح���وث  مراك���ز 
املحي���ط اإلى اخللي���ج، وال يخطر عل���ى بالها 
م���ن االأ�ضا�س، ه���ذه املراكز جتم���ع التاريخ 
واجلغرافيا والعل���وم ال�ضيا�ضية واالجتماعية 
واللغة واالأدب، وتوظف املئات من اخلراء، 
ولكن لت�ضمح لنا، وبالتاأكيد والت�ضديد هذه 
املراك���ز “ف�سل���ت” يف جوانب كث���رة منها 
حتلي���ل االأو�ضاع، فل���م تقم بتزوي���د الدول 
العربية بالتحلي���الت الدقيقة، وبقيت جمرد 
موؤ�ض�ض���ات ت�ض���ر يف طريق ه���ادئ دون اأن 

تدخ���ل يف �ضج���ون ال�ضيا�ض���ة واأهوائه���ا مع 
اأن���ه من اأهم جم���االت اخت�ضا�ضها، ومقيا�س 
احلقائ���ق واالأرق���ام يثبت ذل���ك... تعليقات 
ومناق�ضات تظه���ر يف ال�ضحف والف�ضائيات 
ولك���ن كله���ا ال ميك���ن اأن ناأخذ منه���ا فكرة 

وا�ضحة �ضحيحة ومادة مقنعة.
وح���ده �ضيدي �ضمو رئي����س الوزراء اأيده 
اهلل ال���ذي ق���دم طيل���ة ه���ذه امل���دة الفكر 
ال�ضحي���ح للع���رب واملنطلق���ات الواقعي���ة 
ولفت النظر واالنتباه للعديد من املوؤامرات 
التي يبتكرها الغرب للنيل منا بحنكة الواثق 

واملعلم والقائد العظيم.

وحده سيدي سمو رئيس الوزراء من 
يقدم الفكر الصحيح للعرب

الدر�����س الثال����ث للعملي����ة يتمث����ل يف كيفية 
ا�ضتخدام القوة الع�ضكرية املح�ضوبة وتوظيفها يف 
خدمة ال�ضيا�ضة، حيث كان الهدف االأ�ضا�ضي لعملية 
حترير احلديدة هو فتح اآف����اق الت�سوية ال�سيا�سية 
يف ظل تعن����ت ميل�ضيات احلوث����ي باإيعاز من ماليل 
اإي����ران وبغر�����س ا�ضتن����زاف ق����وات دول التحال����ف 
العربي، ل����ذا فاإن ا�ضتخدام الق����وة الكفوءة ب�ضكل 
حم�ضوب ومدرو�س لتحريك العمل ال�ضيا�ضي يقدم 
در�ض����اً مهم����اً يف هذا االإط����ار، الأن جتمي����د االأو�ضاع 
يف ظ����ل �ضيط����رة ع�ضاب����ات وملي�ضي����ات على مدن 
يقطنه����ا مئ����ات االآالف من املدني����ني االأبرياء يعد 
ماأ�ض����اة اإن�ضانية ي�ضعب ال�ضمت عليها، ال�ضيما اإن 

كان هوؤالء ال�ضكان اأ�ضقاء وذوي قربي.

ل����ذا، الحظ الع����امل اأن جهود املبع����وث الدويل 
�ضمت جنباً اإلى جنب مع ت�ضعيد حم�ضوب خلطوات 
خط����ط العم����ل الع�ضك����ري، ومل يكن هن����اك اأي نوع 
م����ن اال�ضتعج����ال اأو االرتب����اك، واأكد الدكت����ور اأنور 
قرقا�����س ذل����ك يف ت�رشيح ل����ه بقوله “نق����وم بهذا 
ال�ضغ����ط لي�ضاع����د اأي�ض����ا املبع����وث االأمم����ي حالياً 
يف فر�ضت����ه االأخ����رة الإقناع احلوثي����ني باالن�ضحاب 
غ����ر امل�رشوط م����ن املدين����ة وجتنيب املدين����ة اأية 
مواجهة”، واأ�ضاف “اإذا مل يتم ذلك فاإننا م�ضممون 
على حتقيق اأهدافنا”، اإنه����ا ا�ضرتاتيجية “اخلطوة 
خط����وة” التي م�ضت بتن�ضيق حم�ضوب ودقيق بني 
ال�ضقني ال�ضيا�ضي والع�ضكري، مع مراعاة الظروف 
واالأو�ضاع امليداني����ة على االأر�س، اإذ البد اأن توؤخذ 

ه����ذه االأو�ضاع �ضم����ن ح�ضاب����ات ال�ضيا�ضة و�رشوط 
التفاو�ض.

ه����ذا املعن����ى يوؤك����د اأن العم����ل ال�ضيا�ضي هو 
االأ�ضا�����س يف ما يجري يف احلدي����دة، فدول التحالف 
ت����درك اأنه البد من حل �ضيا�ضي يف نهاية االأمر، واأن 
العمل الع�ضك����ري لي�س �ضوى و�ضيلة للو�ضول اإلى 
ال�ضيا�ض����ة، ولكن تعن����ت احلوثي يح����ول دون هذا 
االأم����ر، فكان البد م����ن حلحلة للو�ض����ع الذي ت�ضور 
اأن����ه دان له بال�ضيطرة على مقدرات الدولة اليمنية 
واأه����م �رشايينه����ا االقت�ضادي����ة، فال�ضيط����رة عل����ى 
احلديدة كانت تعن����ي ا�ضتمرار ال�رشي����ان الرئي�ضي 
الذي ميد امليلي�ضي����ا االنقالبية، وتهرب من خالله 
االأ�ضلح����ة وال�ضواري����خ االإيراني����ة التي ته����دد بها 

ال�ضع����ب اليمن����ي ودول اجلوار، كم����ا يح�ضلون من 
خالله����ا على نحو عائ����دات ا�ضتخ����دام امليناء التي 
توف����ر م����ورداً اقت�ضادي����اً يحتكرونه عل����ى ح�ضاب 

ال�سعب اليمني.
عملية حترير مدينة احلدي����دة �ضتبقى منوذجاً 
مثالي����اً ملهماً يف العمل الع�ضك����ري املدرو�س الذي 
تعام����ل بكفاءة قتالي����ة نادرة مع حتدي����ات حروب 
الق����رن احل����ادي والع�رشي����ن، وب����اإذن اهلل �ضتم�ضي 
العملي����ة وتنتهي بتحق����ق جممل اأهدافه����ا و�ضوالً 
اإلى حترير �ضنعاء وكامل الرتاب اليمني من قب�ضة 
عم����الء اإي����ران، ليعي�����ض ال�سع����ب اليمن����ي ال�سقيق 
حياة ي�ضتحقها بعد ط����ول معاناة مع هذا الكابو�س 

املوؤمل. “اإيالف”.
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E-Hybrid 2019
ُتوا�س���ل �رشكة بور�ش تنفي���ذ اإ�سرتاتيجيتها الهجينة 
الت���ي ترك���ز على الأداء م���ع �سيارة كاي���ن اجلديدة التي 
تط���ور فيها اأداء املحرك باأكرث من 43 %، واأ�سبحت �سعة 
بطاريته���ا اأف�سل بنح���و 30 %. وتقدم كاي���ن اإي هايربد 

اأف�سل ديناميكيات القيادة يف فئتها.
تاأت���ي ال�سيارة مبحرك ثالثي القوى يولد قوة 250 كيلو واط 
/ 340 ح�ساًنا، اإلى جانب حمرك كهربائي �سامت بقوة 100 كيلو واط و146 ح�ساًنا لتوليد 
ق���وة متكاملة ت�سل اإلى 340 كيلو واط و462 ح�ساًنا، يف حن اأن اأق�سى عزم للدوران 700 
نيوت���ن م���رت. وتت�سارع ال�سيارة م���ن حالة ال�سكون اإل���ى 100 كم/�سا خ���الل 5 ثواين، وتبلغ 
�رشعته���ا الق�سوى اأكرث من 253 كم/�سا. وت�ستطيع �سي���ارة كاين اأي هايربد قطع م�سافة 

144 كيلومرًتا ب�رشعة 135 كم/�سا على الكهرباء لوحدها.

SV Coupe

فيلوستر

اأكدت  “لن���د روفر” اأن الن�سخ���ة احل�رشية املحددة ب� 
 ،”SV Coupe 999 ن�سخ���ة عامليا من طراز “رينج روفر
�ست�سل اإلى اأ�س���واق املنطقة يف الن�سف الثاين من العام 
الط���راز  الباب���ن،  ذات   ”SV Coupe“ وتع���د   .2019

الأحدث يف عائل���ة “رينج روفر”، ف�سال ع���ن كونها ال�سيارة 
الأولى بتاريخ العالمة الربيطانية ال�سهرية التي يتم ت�سنيعها 

بالعتماد على احلرفية اليدوية، اإذ �سيتم جتميع كل ن�سخة من الن�سخ 
ال���� 999 ب�سكل يدوي، وفقاً للموا�سفات ال�سخ�سي���ة التي ين�سدها املتعاملون، على 

اأن يتول���ى ذلك خرباء بارع���ون يف املركز الفن���ي التابع لق�سم العملي���ات اخلا�سة باململكة 
املتح���دة. ويوفر فريق “الت�سميم ح�سب الطلب” يف ق�س���م العمليات اخلا�سة، للراغبن يف 
امتالك اإحدى ن�سخ هذا الطراز، فر�سة اإ�سفاء طابع �سخ�سي فريد، ي�سمل 100 خيار اإ�سايف.

اأطلقت هيونداي اجليل الثاين من �سيارتها “فيلو�سرت” 
بطرازيها العادي و”فيلو�سرت توربو”، كا�سفة النقاب عن 
التطور الأحدث يف هذا الطراز الريا�سي الذي حظي برواج 
وا�سع منذ اإطالق جيله الأول واأثبت كونه خيارا وا�سعا بن 
ال�سائق���ن، ل�سيما من ال�سباب الذي���ن يرغبون يف متييز 

اأنف�سه���م عن الآخري���ن. وقد لفت���ت هذه ال�سي���ارة النتباه 
بج�س���م مميز غري متناظ���ر؛ له ب���اب واحد على جان���ب ال�سائق 

وباب���ان على جانب الراكب. وحتافظ فيلو�سرت اجلديدة على الطابع 
الفريد لل�سيارة، ولكنها �سهدت اإعادة ت�سميم �ساملة للداخل واخلارج، وحت�سينات يف نظام 

قوة احلركة، ف�سالً عن جمموعة من و�سائل الرتفيه والت�سال اجلديدة واملح�سنة.
وحققت فيلو�سرت جناحا كبريا لهيونداي بت�سميمها الفريد وجودتها املتميزة وقيمتها 

العالية التي منحتها للزبائن.

جاكوار XJ50.. الرفاهية اللطيفة

شيفروليه بليزر 
2019 تكشف 

عن نفسها

ك�سفت �سيفروليه عن اجليل اجلديد كليا من بليزر، وذلك بعد 13 عاما من اإنتاج اجليل ال�سابق يف العام 2005.
ح�س���ل اجلي���ل اجلديد على ت�سميم ثوري خمتلف متاما ع���ن باقي ال�سيارات با�ستثناء كمارو الت���ي مت ا�ستيحاء ت�سميم 
بلي���زر 2019 منه���ا بكل و�صوح عرب اخلط���وط الريا�صية وامل�صابيح النحيل���ة LED يف املقدمة مع ال�سب���ك الأ�سود الكبري، 
م���ن اجلانب���ن تبدو بليزر منخف�سة و�سبابية ب�س���كل كبري، واأخريا من اخللف جاءت بليزر بت�سمي���م اأنيق خاٍل من التعقيدات 

ومبخارج مدجمة للعادم.
م���ن الداخ���ل ت�سبه بليزر 2019 �سقيقتها كم���ارو اأي�سا بفتحات التكيي���ف ال�سفلية، واأعالها ن���رى الكون�سول الو�سطي 

و�سا�سة النظام الرتفيهي مبقا�ش 8 “اإن�ش” تدعم كال من اآبل كاربالي واأندرويد اأوتو يف جميع الفئات.

“كاديالك” تطرح أول محرك V8 بشاحن توربيني توأمي

حتتف���ل جاكوار مب���رور 50 عاما على اإطالق �سي���ارة XJ ال�سالون الفاخرة الت���ي كانت على مدى العقود املا�سي���ة اختيار كبار رجال 
الأعم���ال وامل�ساهري وال�سيا�سي���ن وامللوك، ولقد ك�سفت ال�رشكة عن �سيارتها اجلديدة XJ50 يف معر�ش بكن لل�سيارات احتفال بن�سف 

قرن من الأداء والتكنولوجيا والرفاهية.
وق���ال مدي���ر الت�سميم يف جاكوار اإيان كالوم: “حافظت جاكوار XJ50 على تراثها العريق، ولكنها مزجت بن ت�سميم اجلميل والأداء 
الذك���ي والرفاهي���ة اللطيفة؛ لك���ي تتميز بن العديد من ال�سي���ارات من فئتها، وهي �سي���ارة ت�ستحق الحتفال، فهي م���ن اأكرث �سيارات 
ال�سال���ون الريا�سي���ة اأناقة يف العامل”. ت�ستم���ل التحديثات اخلارجية ل�سيارة جاك���وار XJ50 على م�سدات اأمامي���ة وخلفية التي تعرب عن 
�سخ�سي���ة ال�سيارة الفري���دة، اإ�سافة اإلى �سبكة اأمامية �سوداء و�س���ارات فريدة من نوعها اأمام فتحات التهوي���ة اخللفية واجلانبية، وتاأتي 

مبجموعة األوان مده�سة تت�سمن الأبي�ش والأ�سود والأحمر والأزرق، و�ستكون مزودة بعجالت “Venom” اجلديدة بقيا�ش 20 بو�سة.

تبداأ “كاديالك” بكتابة ف�سل جديد من اأ�سطورتها 
 V8 حم��ّرك  ط��رح  عرب  العايل  الأداء  ع��امل  يف  املمّيزة 
ب�ساحن توربيني تواأمي للمّرة الأولى على الإطالق من 
العالمة التجارية العريقة. وهذا املحّرك اجلديد املقرَّر 
 ،2019 العام  بحلول  الأو���س��ط  ال�رشق  يف  يتوفر  اأن 
 CT6 V-Sport ل�سيارة  الناب�ش  القلب  �سيكون 
اجلديدة، والتي ُتعّد �سيارة �سيدان ريا�سية تفاعلية 
غنية باملزايا الرئي�سة �سمن اإ�سرتاتيجية “كاديالك” 

يف ق�سم ريا�سة ال�سيارات ال�سهري عامليا.
ومن خالل تطويره كمحّرك V8 ذي اإزاحة منخف�سة 
ا�ستثنائية قدرها  التقليدية موّلدا طاقة  الناحية  من 
131 ح�سانا )98 كيلوواط( لليرت الواحد، فاإن حمّرك 
V8 اجلديد احل�رشي من “كاديالك” �سعة 4.2 ليرت مع 
�ساحن توربيني تواأمي يرتقي باأداء �سيارة CT6 اإلى 
م�ستويات جديدة ومينح ال�سائقن جتربة ل ُت�ساهى 
موتورز”  “جرنال  واإن  خ�سو�سا  القيادة،  عجلة  خلف 
تقّدر قّوته بنحو 550 ح�سانا )410 كيلوواط( وعزمه 
عند 627 رطل-قدم )850 نيوتن.مرت(. كما �ستتوفر 

ن�سخة اختيارية من املحّرك بقّوة 500 ح�سان.
املدير  قال  هذا،  على  تعليقاً 

ال�رشق  “كاديالك  يف  الإداري 
كري�ستيان  الأو�سط” 

حم����ّرك  “مع  ����س���وم���ر: 
 4.2 ����س���ع���ة   V8

بال�ساحن  ليرت 
ال���ت���ورب���ي���ن���ي 
اجلديد  التواأمي 
نقّدم  واحل�رشي 
ل���ع���م���الئ���ن���ا يف 
الأو�سط  ال�رشق 
قيادة  جت��رب��ة 
ج�����دي�����دة م��ن 

اأعلى،  م�ستوى 
وه�������ي جت���رب���ة 

عما  م��ت��ع��ة  اأك�����رث 
من  ع���ادة  يتوّقعونه 

الأول �سمن �سل�سلة  اإطالق طرازنا  “كاديالك”. ومنذ 
الثناء  من  الكثري  تلّقينا  املنطقة،  يف   V-Series
بال�سيارات  اهتمامهم  ي��وؤّك��دون  ال��ذي  عمالئنا  م��ن 
عالية الأداء، و�سعرنا فعال بحما�ستهم جتاه اهتمامهم 
بتجربة قيادة عالية الت�سويق جت�ّسد اأداء “كاديالك” 

املمّيز على حلبة ال�سباقات وخارجها”.
التوربيني  بال�ساحن  اجل��دي��د   V8 حم��ّرك  ُي��ع��ّد 
التواأمي من “كاديالك” ت�سميما جديدا بالكامل يقّدم 
اأي�سا عنا�رش ت�سميمية فريدة جرى تطويرها ملوازنة 
ة فّعالة من ناحية الوزن. الأداء والكفاءة مع كتلة مدجمجَ

بال�ساحن  ليرت   4.2 �سعة   V8 حم���ّرك  ويتمّتع 
 V“ حو�ش  منط  على  بت�سميم  التواأمي  التوربيني 
روؤو���ش  مل��اأخ��ذ  التقليدي  الت�سميم  يغرّي  �ساخن” 
ال�سواحن  ي�سع  بحيث  العادم  واأنظمة  الأ�سطوانات 
التخّل�ش  ب��ه��دف  امل��ح��ّرك؛  راأ����ش  على  التوربينية 
افرتا�سيا من الق�سور يف ال�سحن التوربيني وتخفي�ش 

الكتلة الإجمالية للمحّرك.
اأما اأ�سا�ش املحّرك، فهو عبارة عن كتلة اأ�سطوانات 
تتمّيز  الأمل��ن��ي��وم  م��ن  كّليا  ج��دي��دة 
وخفيفة  متينة  بكونها 
ال�������وزن وت�����س��ت��وع��ب 
وح���دة ت��دوي��ر هي 
اأي���������س����اً ق��وي��ة 
الوزن  وخفيفة 
م����ك����ّون����ة م��ن 
مرفقي  عمود 
م����ن ال���ف���ولذ 
امل�������س���ب���وك، 
وق�������س���ب���ان 
رب������������ط م���ن 
ال��������ف��������ولذ 
امل�������س���ب���وك، 
وم��ك��اب�����ش من 
عالية  الأملنيوم 

ال�سالبة.

“رينو ميغان GT” الجديدة تصل البحرين
اأعلنت “رينو ال�رشق الأو�سط” موؤخرا عن و�سول 
�سيارته���ا “ميغان GT” اجلديدة كّليا اإلى البحرين. 
ويتمّي���ز الطراز الأح���دث من عائلة “ميغ���ان”، الذي 
مت تعديل���ه عرب ق�سم “رينو �سب���ورت” املتخ�ّس�ش 
بريا�س���ة ال�سيارات، مبظهر ريا�سي اأكرث وهو ي�سم 
حم���ّركا م���ن ن���وع TCE 205 يت�سل بعلب���ة ترو�ش 
اأوتوماتيكية من �سبع �رشعات مع قاب�ش مزدوج، مما 
ميّكن الت�سارع ب�سهولة من �سفر اإلى 100 كيلومرت 

بال�ساعة خالل 7.1 ثوان فقط.
تتاأّل���ق “ميغ���ان GT” ع���رب ت�سمي���م ريا�سي 
ملف���ت يربز خ�سو�س���ا يف ال�سب���ك الأمام���ي وم�سّد 
ال�رشب���ات، والأ�س���واء النهارية اجلاري���ة على �سكل 
ح���رف C يف الأمام والأ�سواء الأمامية الكاملة بتقنية 
 Renault Sport وهي حتمل بفخر �سعاري ،LED
وGT عل���ى الأجنح���ة الأمامي���ة ويف اجله���ة اخللفية. 
اأم���ا ال�سوء اخللفي، فمن ن���وع LED، وتاأثري الإنارة 
ثالثي الأبعاد 3D، والعج���الت ال�سبيكية قيا�ش 18 
بو�سة ن���وع GT MAGNY-COURS، فت�سمن 

تفّرد الطراز اجلديد عن باقي ال�سيارات.
وم���ن خالل التمّت���ع بت�سمي���م ديناميكي وراحة 
ركوب عالي���ة، يوفر هذا الط���راز م�ستويات متا�سك 
عل���ى الطري���ق م���ن الفئ���ة الأول���ى بف�س���ل نظ���ام 
 4CONTROL 4. ويعمل �سا�سيهCONTROL
عل���ى التحّك���م بتوجي���ه العجالت اخللفي���ة مما يوفر 
م�ستوي���ات غ���ري م�سبوقة م���ن جتربة القي���ادة التي 
ت�سع���ب مناف�سته���ا. كما ي�سم الط���راز عجلة قيادة 
مغّلفة بجلد GT Nappa ودّوا�سات �سبيكية بنمط 

.GT ت�سميم

تعليق���ا على و�سول الط���راز اإلى املنطقة، قال 
مدي���ر عام “رينو ال�رشق الأو�س���ط” مروان هيدمو�ش: 
“لطامل���ا ارتبط ا�سم “رينو ميغان GT” بالت�سميم 
الريا�س���ي والأداء الن�سط، وهذا يق���وم على التقنية 
الت���ي اأدخلناه���ا اإل���ى طرازن���ا الأح���دث، مث���ل نظام 
4CONTROL. وم���ن خ���الل �سكله���ا الريا�س���ي 
اجلدي���د، واأداء القي���ادة ال���ذي ت�سع���ب مناف�ست���ه 
والتقنيات املتقّدمة الت���ي ت�سّمها نحن واثقون اأن 
ال�سي���ارة اجلديدة �ستتمّتع ب�سعبي���ة كبرية جداً بن 

عمالء ال�سيارات يف املنطقة”.
تتع���ّزز م�ستوي���ات الراح���ة واملالءم���ة بالن�سبة 
Multi- لل�سائق ع���رب جمموعة خ�سائ�ش مثل مّيزة
sense الت���ي تق���ّدم اأربع���ة خي���ارات لأداء املحّرك، 
ال�سوت، التوجي���ه والتخميد املتغ���رّي، ويتمّثل هذا 
 ،Comfort Mode بالو�سعية املريحة
 Normal والو�سعي���ة العادية
والو�سعي���ة   ،Mode
الريا�سية 

Pe - ال�سخ�سي���ة  والو�سعي���ة   Sport Mode
sonal Mode. وت�سم���ن كل و�سعي���ة م�ستوي���ات 
املالءم���ة الق�ص���وى عرب ال�صم���اح لل�صائ���ق بتعديل 
دّوا�س���ة الوق���ود وا�ستجابة املح���ّرك، وتعديل �رشعة 
نقل احلركة بعلب���ة الرتو�ش الفّعال���ة ذات القاب�ش 
امل���زدوج )EDC(، وتعدي���ل دّق���ة التوجي���ه وبيئة 
الإن���ارة يف املق�سورة. ويق���ّدم الطراز اجلديد جتربة 
R- قيادة مت�سل���ة ويعود الف�سل به���ذا اإلى نظام

LINK 2 ال���ذي يخ���دم كمركز للتحّك���م بال�سيارة. 
وم���ن خالل عر����ش املعلوم���ات عرب �سا�س���ة ع�رشية 
R- تعمل باللم�ش قيا����ش 8.7 بو�سات، فاإن نظام
LINK 2 ي�سمن التمّتع مبفهوم “احلياة ال�سهلة” 
ع���رب توفري باقة من اخل�سائ����ش البارزة يف ال�سيارة 
�سامل���ة مّي���زة امل�ساع���دة بالركن ال�سه���ل، وكامريا 
م���راآة الروؤي���ة اخللفي���ة، وبطاقة “رين���و” الذكية مع 
مّيزة الإغالق اأثناء البتع���اد، اإ�سافة اإلى مّيزة الكبح 
الكهربائ���ي اأثن���اء الرك���ن، اأو حت���ى مفت���اح التحّكم 

.Renault Sport: RS Drive بو�سعية
وقد تع���اون املهند�سون من �رشك���ة “رينو” مع 
مهند�سي �رشكة “بوز”، وعملوا عن قرب لإنتاج نظام 
�سوت���ي مت���ت هند�ست���ه وتعديله ب�س���كل خا�ش 
ل�سيارة “ميغ���ان GT” اجلديدة. وبف�سل و�سع 
مكرّب ال�صوت الو�صط���ي يف مكان مثايل �صمن 
اجله���ة الأمامية لل�سيارة، ويف ظل وجود ثمانية 
مك���رّبات عالي���ة الأداء موزَّع���ة يف خمتلف اأرجاء 
املق�سورة ومكرّب ثانوي يف ال�سندوق، فاإن هذا 
الطراز يوّلد �سوتاً دقيقا، �سافيا ومتوازنا جدا.
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هدد الرئي����ش الأمريكي دونال���د ترامب اجلمعة 
بفر�ش ر�س���وم جمركية بن�سبة 20 % على ال�سيارات 
امل�ست���وردة م���ن الحت���اد الأوروب���ي، وذل���ك بعد اأن 
دخلت حيز التنفيذ ر�سوم جمركية اإ�سافية يف اأوروبا 
على ع����رشات املنتجات الأمريكي���ة. وكتب ترامب يف 

تغريدة: “اإذا مل ترف���ع الر�سوم اجلمركية املفرو�سة 
منذ فرتة طويل���ة على الوليات املتح���دة و�رشكاتها 
وعماله���ا م���ن جانب الحت���اد الأوروبي �رشيع���ا، فاإننا 
�سنفر����ش ر�سوما بن�سبة 20 % عل���ى كل ال�سيارات 

امل�ستوردة!

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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شيالء سبت بصور جريئة “مغطاة بالسحاب فقط”

 :”hjr“ هذا العلم غير حياتي... شوق صاحبة المشروع الشبابي

األحجار الكريمة طاقات كامنة وليست خرافات

�شاركْت الفنانة البحرينية �شيالء �شبت متابعيها 
ع���ر ح�شابها يف اإن�شتغرام مبجموع���ة �شور من اأحدث 

جل�شة ت�شوير خ�شعْت لها.
 وظه���رْت �شب���ت يف ال�ش���ور، وه���ي جتل����س بني 
“ال�ّشحاب”بخلفي���ة باللون الوردي، وب���دْت كاأنها ال 
ترتدي �شيًئا، مغطّية ج�شدها ب� “ال�ّشحاب”.   واختارْت 

�شيالء، ت�رسيحة ال�شعر “الريرتو”، وا�شتكملت جمالها 
مبكياج عيون �ش���ارخ، اأبرز مالحمها، وخا�شة عيونها. 
واأثارْت �ش���ور �شيالء اجلديدة، موج���ًة من التعليقات 
ال�شلبي���ة، فالبع����س و�ش���ف ال�ش���ور باجلريئ���ة جًدا، 

ا اأّن �شيالء تبدو فيها �شبه عارية.  خ�شو�شً
فيم���ا اّتهمه���ا ن�شط���اء اآخ���رون بتقلي���د النجم���ة 

العاملي���ة كاتي بريي يف كلي���ب اأغنيتها “كاليفورنيا 
غيلرز” California girls، والتي تظهر فيها بريي 
فوق ال�شحاب عارية ب�ش���كل كامل. وعلى �شعيد اآخر، 
كان���ت �شيالء �شب���ت قد نف���ْت موؤخًرا خ���ر ارتباطها 
باالإعالم���ي الكويت���ي �شال���ح الرا�ش���د، موؤّك���دة اأّن ما 

يجمعهما جمّرد �شداقة قوية.

أحداث

منا�شب���ة  مهني���ة  اتفاق���ات  تعق���د   -
وتلفت نظر مديرك. 

- حت���اول مواجه���ة االأح���داث به���دوء 
واالأمور ت�شري يف �شاحلك.

- ت���زداد اأعمالك اإلى درجة اأنك تن�شى 
�شحة ج�شدك. 

- يجب اأن متتنع ع���ن اتخاذ القرارات 
ال�رسيعة الأن احل�شم بات قريبا.

التوت���ر  م���ن  تتخل����س  اأن  مبج���رد   -
العاطفي، �شت�شعر بال�شعادة. 

- تعالج م�شائل مهني���ة طارئة اليوم، 
وتناق�س ق�شية مهمة.

- تك���ون لّين���ا ولطيف���ا م���ع احلبيب، 
وتبادله امل�شاعر الرقيقة.

- الوق���ت االآن منا�ش���ب لبداية جديدة 
هذا االأ�شبوع.

- احذر من مغّب���ة اخلالفات والعدائية 
والكالم اجلارح.

امل�ش���كالت  جمي���ع  عل���ى  تتغل���ب   -
ال�شحية وتزداد ن�شاطا.

- ب�شب���ب ت���وايل االأعم���ال ق���د تعاين 
�شعورا بالإحباط وامللل. 

- تط���ورات �رسيع���ة ويلزم���ك اتخ���اذ 
القرار املنا�شب قبل فوات االأوان.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

باالإ�شافة لكونها من النفائ�س، لالأحجار الكرمية 
عالقة كب���رية بعلوم الطاقة، حي���ث اإن لكل حجر من 
االأحجار الكرمية ا�شتخدام وتاأثري حمدد مميز وطاقة 
يبعثها للم���كان املتواجد في���ه اأو لل�شخ�س اإذا كان 
يرتدي���ه مث���ال عل���ى هيئة ق���الدة اأو خ���امت، امل�رسوع 
البحرين���ي “حجر” �شر اأغوار ع���امل االأحجار الكرمية، 

“�ش���وق”  �شاحبت���ه  ونوع���ت 
منتجاته���ا من االإك�شوارات حتى 
التح���ف الت���ي ميك���ن و�شعه���ا 
يف املن���زل اأو املكت���ب وكذلك 
اهتم���ت بذك���ر فوائ���د كل حجر 
من االأحجار، ف���كان معها احلوار 

التايل:

* أخبرينا قليال عن األحجار 
الكريمة وطاقتها بشكل 

عام.

عموم���ا  الكرمي���ة  االأحج���ار 
ب���داأت من���ذ اآالف ال�شن���ني واأول م���ن اكت�شفهم هم 
امل�رسي���ون القدماء، فا�شتخرج���وا اأنواعا خمتلفة من 
االأحج���ار مثل الالزورد والف���ريوز والزبرجد، وهي من 
بع����س االأحج���ار التي اأحث عل���ى ن�رسه���ا يف املجتمع 
البحرين���ي وجمي���ع دول الع���امل ع���ن طري���ق بيعها،  
فذك���ر قدميا فوائد االأحج���ار الكرمية والطبيعية من 
ناحية الطب الروحاين والفلك���ي )االأبراج(، واالأحجار 
تنق�ش���م اإل���ى نوع���ني. االأحج���ار الكرمي���ة والن�شف 
كرمي���ة، وُعرف قدميا اأي�ش���اً اأن االأحجار لها ذبذبات 
اأُ�شتخدم���ت من جانب حمبي االأحجار لال�شتفادة منها 
واأه���م �شيء يف االأحج���ار هو تقِبل العل���م لال�شتفادة 
منها، وغ���ري ذبذبات احلجر القوية، لونه يعتر عامال 
مهما ُي�شتف���اُد منه اأي�شا يف توازن ذبذباتنا؛ الأن كل 
�ش���يء يف الكون له ذبذبات، حت���ى االإن�شان نف�شه له 
ذبذب���ات، مثال عندما نتعرف عل���ى �شخ�س وال نرتاح 
له، اأو اأن تزعجن���ا جمال�شته، فهذا يدل على ذبذباته 

ال�شلبية.

* ما الذي دفعك للتعمق في هذا العلم؟ 

 ب���داأت ق�شت���ي م���ع االأحج���ار من �شغ���ري، ُحب 
اأمي وخالتي للطاقة وعلمه���ا جذبني وجذب اأخواتي 
للبح���ث اأك���ر ع���ن كل ما يخ����س هذا العل���م، فُحبي 

لالأحج���ار وعلمه وطاقت���ه دفعني اأن اأن����رس هذا العلم 
على املالأ، فكما ا�شتفدت من االأحجار اأ�شعى اأن اأفيد 

االآخرين معي.

* كيف يعرف الشخص الحجر المناسب إليه؟ 

املتعارف عليه اأن يتم اختيار احلجر فلكيا )على 
ح�شب االأبراج(، ولك���ن اأن�شح االآخرين باختيار احلجر 
م���ن فوائ���ده واحتياج���ات ال�شخ�س نف�ش���ه، وممكن 
اختي���ار احلجر باتب���اع احلد����س، فاأول حج���ر يجذبك 

اخرته؛ الأن ذلك ميكن اأن تكون ر�شالة طاقة لك.

* هل من الممكن أن تؤثر األحجار الكريمة 
بشكل سلبي على الشخص؟ 

م���ن املمكن اأن تكون طاق���ة احلجر تفوق طاقة 

االإن�شان الذي يرتديه، وال ميكن حتديد االأحجار التي 
من املمكن اأال تنا�شب ال�شخ�س، فيجب على االإن�شان 
مالحظ���ة ت�رسفات���ه عند لب�ش���ه، واملتع���ارف عليه اأن 
هناك اأحجارا تنا�شب ال���كل، وهي االأحجار االأ�شا�شية 
مثل حجر االإمييث�شت والروز كوارتز والكلري كوارتز.

* كيف يمكن لمن يقتني األحجار الكريمة 
أن يستفيد منها؟ هل تكون فعاليتها 

بمجرد وضعها في المكان أم هناك 
خطوات؟ 

احلجر يفيد جمرد وجوده يف املكان ومن املمكن 
اأن تنوي اال�شتفادة من احلجر.

* كيف يتم الحفاظ على األحجار الكريمة 
من ناحية التنظيف أو التخزين؟

 ُيف�شل تنظيف االأحجار كل اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني، 
وهناك عدة طرق من اأهمها و�شع االأحجار حتت �شوء 
القمرعند اكتماله )ما ي�شمى باأيام البي�س(، وو�شعه 

يف ماء وملح بحر اأي�شا اأو و�شعه حتت ماء جاٍر.

* أخبرينا عن بعض األحجار وطاقاتها. 

اأوالً حج���ر االمييث�ش���ت: ه���و اأكر حج���ر معروف 
طاقياً باأنه ي�شاعد على تهدئة االأع�شاب واال�شرتخاء، 
وي�شاع���د على التخل�س من ال�شلبيه وجيد للم�شاعدة 

على النوم.
الف���ريوز: يعم���ل عل���ى ا�شتخال����س االهتزازات 
ال�شلبي���ة من داخ���ل االإن�شان، فيت���م ارتداوؤه جللب 
ال�شع���ور بال�شع���ادة واحل���ظ الواف���ر وللحماية من 
العن���ف والوقوع يف احلوادث، وه���ذا احلجر م�شهور 

با�ش���م العام���ل املمت����س الق���دمي 
لل�شلبية.

حجر ال���الزورد: ُيعتقد اأنه مينح 
مرتديه القدرة على اخليال واحلياة 
بحيوي���ة وم���ن دون خ���وف وب���روح 
مغام���رة، اإذ يثري لونه االأزرق الفريد 
ذكري���ات حتفز الق���وة بداخلك، كما 
اأن���ه يب���دد القل���ق ويجل���ب ال�شعور 

بال�شالم الداخلي.
منا�ش���ب  ال�شيليناي���ت:  حج���ر 
م���ن  والتخل����س  الذه���ن  ل�شف���اء 
االأف���كار ال�شلبي���ة وغ���ري املرغ���وب 
بحاج���ة  كن���ت  اإذا  ومفي���د  فيه���ا. 
لل�ش���الم والهدوء. اأي�شا ي�شاعد على 
التخل�س من املعوقات التي تعرقل 
الطاق���ة والتخل�س م���ن الطاقة غري 
املرغوب فيها. وينظ���ف الهالة من 

اأي �شي كان يزعج اجل�شد.
اعتق���د  االأكواماري���ن:  حج���ر 
القدم���اء اأن ه���ذا احلجر مين���ح ال�شجاع���ة، وي�شحذ 
الذهن، ويبعد الك�شل عن �شاحبه. واعتقدوا اأي�شاً 
اأن هذا احلجر مينح �شاحبه ُبعد الروؤيا. واملتعارف 
علي���ه بني النا����س اأنه يعط���ي ال�شع���ادة وال�شباب 
الدائ���م. كم���ا اأن االأكواماري���ن يزيد ق���وة التعبري 
ومين���ح ال�شفاء لذل���ك، فهو حجر جي���د للر�شامني 

واملو�شيقيني.
ال���روز كوارتز: م���ن اأ�شهر االأحج���ار واملعروف 
باأن���ه ي�شاعد عل���ى جذب �رسيك احلي���اة عند تفعيل 
طاق���ة امل���كان )الف���وجن �ش���وي( به. فحج���ر الروز 
كوارت���ز ي�شهل عملي���ة النوم ويكاف���ح االأرق اأي�شا 
ومفيد ل�شالمة احلالة النف�شية وي�شاعد على تهدئة 

االأع�شاب ويزيل الكاآبة.
حجر املالكيت: مفيد حل���االت اخلوف والتوتر 
ومق���اوم للح���زن واالكتئ���اب ويعم���ل عل���ى اإبعاد 

املخاوف الداخلية لالإن�شان.

* كلمة أخيرة..

علم االأحج���ار علم جميل ج���دا واأن�شح به، فهو 
م���ن العل���وم ايل غ���ريت حيات���ي ب�ش���كل ملح���وظ، 
فالبع�س ي�شمي هذه العلوم ب� “اخلرافات”، ون�شوا 

اأن االأحجار موجودة يف القراآن الكرمي واالأحاديث.

24  يونيو

1529
التوقيع على معاهدة 
احل��رب  الإن��ه��اء  �شالم 

االأهلية يف �شوي�رسا.

1717
ت��اأ���ش��ي�����س امل��ح��ف��ل 
يف  االأول  امل��ا���ش��وين 

لندن.

1839
ن�شوب معركة ن�شيب 
بني الدولة العثمانية 
حم��م��د  م�������رس  ووايل 
ع��ل��ي ب��ا���ش��ا، وال��ت��ي 
ان����ت����ه����ت ب���ه���زمي���ة 
وفتحت  العثمانيني 
اإبراهيم  اأمام  الطريق 
اإل��ى  للو�شول  با�شا 
اخلالفة  دولة  عا�شمة 
ل����وال ت���دخ���ل ال����دول 
االأوروب��ي��ة ال��ذي حال 

دون ذلك.

1859
ن���������ش����وب م���ع���رك���ة 
����ش���ول���ف���ري���ن���و ب��ني 
ف��رن�����ش��ا وال��ن��م�����ش��ا، 
ال�شبب  كانت  والتي 
لتاأ�شي�س  امل��ب��ا���رس 
على  االأحمر  ال�شليب 
ي��د ال�����ش��وي�����رسي ج��ان 

هرني دونانت.

1932
ا���ش��ت��ق��الل واإع�����الن 

الد�شتور يف تايلند.
تنال  زجنبار    1963
احل��ك��م ال��ذات��ي حتت 

الو�شاية االإجنليزية.

طاهرة جعفر
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* حدثنا عن حياة علي الديلمي 
وبداياته؟

ولدت وترعرعت يف فري���ج املخارقة بالعا�صمة 
املنام���ة، كان ج���دي حممد الديلمي تاج���را يف املواد 
الغذائي���ة، وانتقل���ت ه���ذه املهن���ة لوال���دي اأحم���د 
الديلمي. وق���د در�صت جميع املراح���ل الدرا�صية يف 

املدار�س احلكومية بالبحرين.
 

 * ما أول عمل بدأت به حياتك المهنية؟
كان اأول عم���ل يل نوعا من التح���دي، حيث اإنني 
دائ���م الف�ص���ول واأريد الب���دء من ال�صف���ر رغم اأنني 
ع�ص���ت حياتي بحالة مادية جيدة بف�صل الوالد رحمه 
اهلل، ول���وال طموح���ي الكب���ر مل���ا و�صل���ت ملن�صبي 

احلايل.
عندم���ا ا�صتكمل���ت التوجيه���ي ق���ررت تكوين 
نف�ص���ي بنف�صي وعدم االعتماد على ما ميلكه الوالد، 
كان رحم���ه اهلل حري�ص���ا كل احلر����س عل���ى التعليم 
والعل���م والدرا�ض���ة واالن�ضباط واملثاب���رة وحتقيق 
النجاح���ات، فبعث اأخي اإل���ى م�رص للدرا�ص���ة، واأختي 
للعراق، وجميع اإخ���واين مهند�صني ودكاترة، ولكني 
طلبت من الوالد اأن اأبداأ العمل يف �رصكة نفط البحرين 
“بابك���و” يف العام 1979 تقريب���ا. يف البداية رف�س 
الفك���رة، حي���ث كان بحاجة يل معه، ولك���ن طلبُت اأن 
مينحني فر�صة واإذا مل اأجنح �صاأكمل معه، والأن روؤيته 
كانت تتبلور ح���ول تكوين �صخ�صيتن���ا وا�صتقاللها 

وافق على طلبي.
كان راتبي اآنذاك قليال نحو 175 دينارا واأنا ابن 
تاج���ر واأعود للمنزل من العم���ل مبالب�س مليئة بزيت 
االآالت واملاكين���ات، فكن���ت اأخ�صى اأن ي���راين الوالد 
به���ذه الهيئ���ة، فيغ�ص���ب واأن يغر راأي���ه ويرجعني 
للعم���ل معه مببل���غ اأكرب، كن���ت اأب���دل مالب�صي قبل 
الع���ودة للمنزل حت���ى ال يراين اإل���ى اأن ح�صلت على 

بعثة من ال�رصكة للدرا�صة يف بريطانيا.
 

* كيف حصلت على فرصة البعثة؟
كنُت عامال ب�صيطا وم�صاك�صا يف “بابكو”، ولغتي 
االإجنليزي���ة متوا�صعة جدا، وعندم���ا كان املوظفون 
االأجان���ب يعربون من اأمامي كنت اأوقف الواحد منهم 
واأق���ول ل���ه اإنني اأنظ���ف مثال هذه القطع���ة، ولكن ال 
اأفه���م ما هو مكتوب عنها.. ه���ل ت�صتطيع ال�رصح يل؟ 
كن���ت اأتعمد ذلك حت���ى يكت�صفوا �صغف���ي بالتعلم، 
لذلك اأخربين م�صوؤول اأنه الأول مرة يرى �صخ�صا يريد 
اأن يتعل���م، فتكرر املوقف اأكرث من مرة وخالل �صهر 
واح���د ات�صل ه���ذا ال�صخ�س باملدير واأخ���ربه اأن هذا 
لي�س مب���كان منا�صب لعلي الديلم���ي، فهو يريد اأن 

يتعلم، فتم ابتعاثي اإلى اململكة املتحدة.
 

* وكيف التحقت بقطاع التأمين؟
بع���د اأن رجعت م���ن بعثة “بابك���و” ملدة عامني 
الحظ���ت اأن مكاين املنا�صب لي����س فيها، فرغبت يف 
دخ���ول جم���ال البن���وك، اإذ كان الوالد كث���ر ال�صفر 
ويعتم���د علّي واأن���ا بعمر 15 عاما واأخ���ي 13 عاما يف 
توقيع �صيكات باآالف الدنانر ودفع رواتب العمال.

 ذهبت ملقابلة عمل يف ال�رصكة الوطنية للتاأمني 
وبال�صدف���ة كان رئي�ص���ي قادم من “بابك���و” اأي�صا، 
وه���و �صمر ال���وزان. كان���ت الوظيف���ة االأولى يل يف 
التاأمني فاح�س �صيارات احلوادث، وحدثت يل نقلة 
نوعية حينما اأر�صلني مديري ذات يوم لفح�س بع�س 
ال�صيارات، فذهب���ت ب�صيارتي وجاء اإيلَّ مالك الكراج 
واأن���ا اأفح�س اإحدى ال�صيارات واأعطاين مفتاح �صيارة 
كر�صي���دا جدي���دة، وقال يل اإنها هدي���ة )كانت اأ�صبه 

بر�صوة(، ومل اأ�صتطع اأن اأقول اأي �صيء ب�صبب اخلوف 
اإذا قبلت �صتكون دليل على الر�صوة بعد اأن اأعطتني 
ال�رصكة الثقة، وكن���ت واعيا، واإذا رف�صت يف  الوقت 
نف�صه �صيت�صل مبديريَّ ويخربهم اإنني طلبت �صيارة 
جديدة و�صيهاجمني، فاأخربت���ه اأنني جئت ب�صيارتي 
وال اأ�صتطيع اأخذها يف الوق���ت احلايل، ولكن �صاأرجع 
ع����رصا الأخذها، ومبا����رصة خرجت اإلى ال�رصك���ة دون اأن 
اأ�صتكم���ل بقية العمل، وذهبت اإل���ى الوزان واأخربته 
اأن اأحد مالك  الكراجات قام بر�صوتي ب�صيارة جديدة 
فانده�س، واكت�صف اأن املو�ص���وع متداول، فاأخذين 
للرئي����س االأكرب يف ال�رصك���ة وكان اأجنبيا، وقال له اإن 
ه���ذا املوظف يقول اإنه لن يعم���ل مرة اأخرى اإذا كان 
الو�صع به���ذه الطريق���ة واأخربه باملو�ص���وع، فقال 
رئي����س ال�رصكة “نحن نبحث وبحاج���ة ملثل هذا النوع 

من الرجال”.
 كنت من اأول البحرينيني الذين در�صوا التاأمني 
واأول املتخ�ص�ص���ني يف املج���ال، ومل يك���ن املج���ال 
متواف���ر يف البحرين، حيث مت اإر�صايل اإلى �صوي�رصا يف 
الع���ام 1986 ملدة 4 اأ�صهر، بعدها مت ترقية الوزان 
ليكون نائ���ب املدير العام وت�صجع���ت حينها وقلت 
م���ا دام ال���وزان و�صل له���ذا املن�ص���ب، اأ�صتطيع اأنا 
اأن اأ�ص���ل اأي�صا، وخالل اأقل م���ن 7 �صنوات اأ�صبحت 

مديرا.
 

* وكيف بدأت مع شركة 
تسهيالت البحرين؟

كان���وا يبحثون عن بحريني للبدء بق�صم التاأمني 
لل�رصك���ة، ومت تر�صيحي لهذه املهم���ة، بداأت لوحدي 
مع موظفة فقط، حيث كنت اأ�صدر البوال�س وغرها 
رغم اأنن���ي مدير، واجتهدت اأك���رث وازدادت احلاالت 
ل���دي وذهبت حينها ل���الإدارة واأخربته���م ب�رصورة اأن 

تكون هن���اك �رصكة خا�ص���ة للتاأم���ني، وتطوعت باأن 
اأك���ون امل�صوؤول، واأن���ا على ق���در امل�صوؤولية واأقبل 
التحدي. اأ�ص�صت ال�رصك���ة واأخذت املبادرة واأ�صبحت 
املدير العام الأكرب �رصكة و�صاطة يف اململكة. دخويل 
ملجال التاأمني كان اختيارا نابعا من قناعتي الذاتية، 
حيث م�صى على عملي يف هذا املجال 30 �صنة، حيث 
اأحببت هذا املجال ب�صغف؛ لذا اأبدعت فيه واليوم اأنا 
�صائر فيه بكل حرفية و�صغف وحب، فمن يحب عمله 
الب���د اأن يبدع فيه، “الت�صهي���الت للتامني” اأ�صبحت 
اليوم تقدم اأف�صل اخلدمات التاأمينية، وت�صم اأكرث 

من 30 األف م�صرتك.
 

 * ما الذي تعلمته في طفولتك 
وبقي معك حتى اآلن؟

منذ عم���ري 6 �صنوات، فق���د كان الوالد ياأخذنا 
معه ب�صكل يومي لل�صوق املركزية، حيث كان يعلمنا 
العمل واملثابرة منذ ال�صغر، وقد تعلمنا منه كيفية 
البيع وال�رشاء، وتعلمُت �ضخ�ضيا من والدي االن�ضباط 
يف العم���ل وكذل���ك ت�صكيل عالق���ات اجتماعية طيبة 
م���ع كل النا����س، حي���ث كان يحظ���ى مبحب���ة النا�س 
وخدمته���م، واكت�صاب االإخوان حوله انطالقا من قول 
االإم���ام عل���ي )ع( اأعجز النا�س من عج���ز عن اكت�صاب 
االإخوان، فوال���دي كان من�صبطا يف عمله وحياته وله 
عالق���ات اجتماعية وا�صع���ة، وهذا م���ا انعك�س علينا 

كعائلة ب�صكل عام حتى اليوم.
 

 * كيف يقضي الديلمي يومه، 
وأوقات فراغه؟ وما هواياته؟

 هن���اك ي���وم خم�ص����س اأق�صي���ه م���ع عائلت���ي 
اأ�صبوعي���ا، كما نق�صي كل ي���وم جمعة يف بيت الوالد 

م���ع والدت���ي العزيزة، فه���ي احل�ص���ن الدافئ الذي 
ين�صين���ا كل هم وغم احلياة، لذلك اأحر�س متاما على 
اجللو�س م���ع والدتي با�صتمرار، فر�ص���ا االأم نعمة ال 
تقدر بثمن ور�صا اهلل من ر�صا الوالدين، وهذا االأمل 
جع���ل العالق���ة بينن���ا ككل يف عائل���ة الديلمي عالقة 
حمبة وتقارب وتعا�ص���د كبر جدا على قاعدة �صلبة 
م���ن االإخوة، فتجدن���ا دائما يف حال ت���زاور وتوا�صل، 
وكان للوالد رحمه اهلل دور بارز يف تاأ�صيل وزرع هذه 
املحبة بيننا، وهو ما انعك�س على عالقتنا االجتماعية 

مع النا�س.
ومتابع���ة  الق���دم  ك���رة  بريا�ص���ة  مهت���م  اأن���ا   
املباريات، واأ�صجع فريق ريال مدريد، وكذلك األعب 
كرة قدم بني احلني واالآخر مع االأ�صدقاء اإذا توافرت 
االأجواء والظروف، كما اأن لدينا فريقا لكرة القدم يف 
الت�صهيالت للتاأمني، ولدي اهتمامات ريا�صية عامة، 
ولي�س يف جمال كرة القدم فقط، كما اأمار�س ريا�صة 

امل�صي يوميا.
 

* كم عدد أفراد عائلتك؟
ل���دي 3 اأبناء، ولدان وبن���ت، كما لدي حفيدتني 
فاطم���ة وليل���ى، ابن���ي االأك���رب ح�ص���ن در����س الطب 
وتخ�ص����س يف اجلراح���ة العامة، حيث تخ���رج بتفوق 
م���ن جامعة ويل كورنيل االأمركي���ة، فهو ا�صت�صاري 
جراح���ة االأوعي���ة الدموي���ة يف نيوي���ورك، واأم���ا ابني 
االآخ���ر ح�صني، فهو اأي�صا متف���وق درا�صيا وتخرج يف 
كلي���ة الهند�ص���ة الكهربائي���ة بربيطانيا م���ن جامعة 
مان�ص�ص���رت، ويعمل حاليا مهند�ص���ا يف بابكو. وابنتي 
اأمين���ة تخرجت يف اجلامعة االأهلي���ة بالبحرين بتفوق 
لك���ن   ،economic and finance تخ�ص����س  يف 
ميولها اأخذتها اإلى اجتاه اآخر، فا�صتكملت درا�صتها 
يف اأمركا يف تخ�ص�س makeup artist وال�صبب يف 

اهتمام اأبنائي باجلانب التعليمي والتفوق يعود اإلى 
والدتهم، فه���ي متعلمة ولديها حر����س �صديد على 

الدرا�صة.
  

*ما النصيحة التي توجهها ألبنائك؟
 اأهمه���ا اأن يكون االب���ن اإن�صانا، دائم���ا ما كنت 
اأك���رر على اأبنائي الق���ول اإن جناحك يف احلياة يكمن 
يف اإن�صانيتك اأوال واأخرا مهما كان مركزك ومن�صبك، 
فم���ن يك���ون اإن�صان���ا �صيك���ون ناجح���ا انطالق���ا من 
اإن�صانيت���ه، فالنا�س �صنفان: اإم���ا اأن يكون اأخ لك يف 
الدي���ن اأو نظر لك يف اخللق، فالبد اأن تعامل النا�س 
كم���ا حت���ب اأن يعاملوك بغ����س النظر ع���ن جن�صه اأو 

عرقه اأو طائفته ودينه ون�صبه، فالدين املعاملة.
  

 *هل أنت من محبي القراءة؟

 بالتاأكي���د خ�صو�صا يف جمال االإدارة والت�صويق 
الديني���ة  الق���راءات  كذل���ك  والتاأم���ني،  واالأعم���ال 

خ�صو�صا درا�صة القراآن الكرمي.

  * وماذا عن السفر والسياحة؟
 م���ن �صمن برناجمي ال�صن���وي اأخ�ص�س الذهاب 
لال�صتجم���ام  العم���ل  اإط���ار  خ���ارج  لل�صف���ر  مرت���ني 
وال�صياح���ة �صواء مع العائلة اأو ب�صكل اأحادي، وزادت 
رح���الت ال�صف���ر مع زوجت���ي حاليا؛ نظ���را لكون ابني 
ح�صن يدر����س يف نيويورك و�صي�صتق���ر قريبا هناك، 
فم���رة على االأقل يف ال�صنة اأ�صاف���ر اإلى اأمركا. لي�س 
هن���اك بل���د مع���ني اأ�صافر ل���ه، ولك���ن اأح���ب ال�صفر 
لالأماك���ن املقد�صة واإل���ى اأمركا بحك���م تواجد ابني 

االأكرب هناك، والدول االأوروبية عموما.
 

*حكمة تؤمن بها في الحياة؟
 ال يتخ���ذ خي���ارك وق���رارك االآخ���رون، واإمنا دع 
قرارك نابعا من ذاتك وقناعتك وتخطيطك ال�صليم، 
وال �ص���ر يف اال�صت�صارة لال�صتن���ارة، لكن دع القرار 
يع���ود اإليك يف النهاي���ة ولي�س الأحد غ���رك، وحكمة 
اأخ���رى اأقوله���ا ه���ي اأن االإن�ص���ان العام���ل خ�صو�صا 
ي�صتطي���ع اأن يفر����س احرتامه ومتي���زه باإخال�صه يف 

عمله.
 

* ما دور أم حسن في حياتك؟
له���ا دور كب���ر يف حيات���ي وجناح���ي وحتقي���ق 
طموحات���ي، فه���ي اإن�صان مثقف اأق���وم با�صت�صارتها 
واالأخ���ذ براأيه���ا عن���د اتخ���اذ الق���رارات، اإن كان���ت 
ل���الأوالد اأو يف العمل، فهي تعطين���ي اأف�صل طريقة 
رد م���ن املمك���ن اأن اأحل بها بع����س املعوقات التي 
ت�صادفن���ي، كما اأنه���ا �رصيكتي دائم���ا  خ�صو�صا يف 

مرحلة تعليم االأبناء.
   

* ما أول سيارة امتلكتها؟
كانت تويوتا �صليكر، يف بداية عملي يف “بابكو” 
الع���ام 1980، قمت ب�رشائه���ا باالأق�ض���اط عن طريق 
الوكي���ل يف تل���ك االأي���ام، وكنت اأدفع ن�ص���ف راتبي 
تقريب���ا، فاعتمدت على نف�صي من���ذ البداية ومل اآخذ 
من الوال���د اأي مبلغ يف درا�صتي اأو لالأوالد وكذلك يف 

زواجي.

علي الديلمي متحدثا ل� “البالد”
ت�سوير: ر�سول احلجريي 

 �أفيي�د �ملدييير �لع�م لأكرب �ل�شرك�ت �لبحرينية يف �لت�أميين علي �لديلمي �أنه ن�ش�أ وترعرع يف كنف �أب 

ت�جيير وفيير له كل متطلبيي�ت �حلي�ة، بيد �أنييه �خت�ر �أن يكييون نف�شه بنف�شه بعيد� عيين �لعتم�د على 

�لآخرييين حتييى و�إن ك�ن و�لده، لييذ� �لتحق ب�شركة “ب�بكييو” يف بد�ية حي�ته �ملهنييية وذلك منذ نه�ية 

�شبعينيي�ت �لقييرن �مل��شي. ويف هذه �ملوؤ�ش�شة �لعريقة �أبدى رغبيية �ش�دقة يف �لتعليم لري�شحه �مل�شوؤولون فيه� 

لبعثيية در��شييية يف بريط�ني�. عرف عن �لديلمي روحه �ملرحة وب�ش�طتييه يف �لتع�مل مع �لن��س و�ملوظفن، مبدع يف 

جم�لييه، طموحييه غري متن�ه ليحقق مع �ملث�برة  �أكييرب �أهد�فه. مل يبخل �أثن�ء �حلديث معه بتقدمي �لن�ش�ئح لل�شب�ب؛ 

لكييي يحققييو� �لنجيي�ح �شو�ء يف �حلي�ة �لع�مة �أو يف جميي�ل �لعمل، فهو مدر�شة ثرية يف كل حمطيي�ت حي�ته، �إذ ك�ن من 

موؤ�ش�شي �شركة �لت�من منذ 30 ع�م�. “�لبالد” �لتقته و�أجرت معه �حلو�ر �لفريد �لت�يل:

كنت أتابع الحاالت بمفردي عند تأسيس “التسهيالت للتأمين” 

إنسانيته  في  يكمن  بالحياة  الشخص  نجاح  بأن  دائما  أنصح 

الفضول في  
المعرفة كان 
سببا البتعاثه 

إلى بريطانيا

 رفضه للرشوة 
كان نقلة 

نوعية في 
حياته المهنية

زينب العكري

م��ش��ت��رك أل�����ف   30 م����ن  أك���ث���ر  ت���ض���م  ل��ل��ت��أم��ي��ن”  ال��ت��س��ه��ي��ات   

علي الديلمي... 
محترف “التأمين” 

بمختلف ضروبه

أول المتخصصين في القطاع

ذاتك من  نابعا  دعه  بل  ق��رارك  يتخذون  اآلخرين  تجعل  ال 

المهنية حياتي  في  األساسية  المحطات  إح��دى  “بابكو” 

ء
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رفع النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
BM�  للبحريني لفنون القت��ال املختلطة
MAF س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة، أس��مى الته��اين والتربيكات ملقام 
عاه��ل الب��الد ح��رة صاح��ب الجاللة 
املل��ك حمد بن عيىس آل خليفة، ولرئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة 
بن س��لامن آل خليفة، ولويل العهد نائب 
القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن 
بن حمد آل خليف��ة، وملمثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة، مبناسبة تحقيق 
املنتخب الوطن��ي لفنون القتال املختلطة 
للعموم والش��باب، إنج��از جديد ببطولة 
أوروب��ا املفتوح��ة للهواة لفن��ون القتال 
املختلطة للعموم والش��باب، التي نظمها 
االتحاد ال��دويل لفنون القت��ال املختلطة 
IMMAF بالعاصمة الرومانية بوخارست 
يف الف��رة م��ن 18 إىل 22 يوني��و، متمثال 
بحصول املنتخب عىل 4 ميداليات ملونة، 

بعد أن فاز الالعب مرتىض عيل بامليدالية 
الذهبي��ة يف وزن 93 كيلوجرام��ا، وف��وز 
الالعب عيل يعق��وب والالعب زبري غازي 
بامليداليت��ن الفضيت��ن يف وزن 61 و70 
كيلوجراما وفوز الالعب ويوس��ف س��يار 
بامليدالية الربونزية يف وزن 77 كيلوجراما. 

  ثمرة الدعم الملكي 
 وأكد س��موه أن ما حقق��ه املنتخب من 
نتيجة مرشفة، يأيت بفضل الرعاية والدعم 
الدامئن من لدن ح��رة صاحب الجاللة 
امللك املف��دى أيده الله لقطاع الش��باب 
والرياضة، الذي كان له األثر اإليجايب الذي 
انعكس عىل تطور وارتقاء املستوى العام 
للرياضة البحرينية والرياضين، وساهم يف 
إحراز اإلنجازات يف العديد من املشاركات 
املختلفة، التي عززت من تواجد وحضور 
مملك��ة البحرين عىل الس��احة الرياضية 
القاري��ة والدولية، وأك��دت عىل ما تبذله 
البحري��ن من خطوات واضحة يف س��بيل 
النه��وض به��ذا القط��اع الحي��وي، الذي 
يش��هد مشاركة واس��عة من قبل الشباب 
الذي��ن أثبتوا للجميع قدرتهم عىل التحيل 
ب��روح العزمي��ة واإلرصار والتح��دي من 

أجل تحقيق املزيد م��ن اإلنجازات ورفع 
اس��م وعل��م البحري��ن عالي��ا يف املحافل 

والبطوالت. 

  ناصر بن حمد وجهود متميزة 

 وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة أن متابعة وجهود س��مو الش��يخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة ق��د كان له 
املردود الواض��ح يف كل ما حققته رياضة 
فنون القتال املختلطة البحرينية من ظهور 
مرشف ونتائج متميزة، ساهمت يف التأكيد 
عىل الجه��ود الكبرية التي بذلتها البحرين 
يف دع��م ه��ذه الرياضة وتهيئ��ة األجواء 
املثالية لها وتحفيز وتشجيع الشباب عىل 
مامرس��تها، بالشكل الذي ساهم يف ظهور 
املنتخب ب��األداء واملس��توى الكبري الذي 
تحققت من خالله نتائج بارزة أس��همت 
يف وض��ع البحرين يف املقدمة عىل خارطة 
الرياضة العاملية السيام يف هذه الرياضة. 

  فخورون بنتيجة أوروبا 

 وق��ال س��موه: “إنن��ا فخ��ورون بهذه 
النتيج��ة املرشف��ة الت��ي حققه��ا أفراد 

منتخبنا الوطني لفنون القتال املختلطة، 
التي كرسنا من خاللها حاجز امليداليات 
الربونزية التي كان��ت هي النتيجة التي 
تعودن��ا تحقيقه��ا يف ه��ذه املش��اركة 
األوروبي��ة، حي��ث نج��ح املنتخب من 
تحقيق أول ميدالي��ة ذهبية وميداليتن 
فضيتن وميدالية برونزية. فقد استطعنا 

من حص��د الذه��ب يف ه��ذه البطولة 
الت��ي تع��د من أق��وى البط��والت عىل 
مس��توى الهواة، التي تش��هد مش��اركة 
أق��وى املنتخبات األوروبي��ة التي لديها 
الخ��ربة الطويل��ة مامرس��ة ه��ذا النوع 
م��ن الرياضات”، مضيًفا س��موه أن هذا 
اإلنجاز أس��هم وبش��كل واضح يف تعزيز 

الحضور البحريني عىل املستوى األورويب 
بشكل خاص. 

  عيوننا على ذهب عالمية 
الهواة 

 وختم س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة حديثه قائ��اًل: “إن رعايتنا ودعمنا 
مس��تمرين لهذه الرياض��ة، فهدفنا حصد 
املزي��د م��ن اإلنج��ازات الت��ي نؤكد من 
خالله��ا ما وصلنا إليه من تقدم يف رياضة 
MMA، وإن هدفن��ا الرئييس هو الذهب 
واملنافس��ة ع��ىل ص��دارة الرتي��ب العام 
للمنتخب��ات املش��اركة يف بطول��ة العامل 
القادمة التي ستحتضنها مملكة البحرين 
يف الف��رة �11 18 نوفم��رب الق��ادم، التي 
يتوقع أن تشهد مش��اركة أكرث من جميع 
االتح��ادات املنضوية تحت مظلة االتحاد 
الدويل IMMAF”، مقدرًا سموه الجهود 
التي بذلها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة 
امل��درب إلدرإل��داروف إلع��داد الالعبن 
لهذه املش��اركة، مش��يًدا سموه يف الوقت 
ذاته باملستوى الفني املميز الذي ظهر به 
العب��و املنتخب الذين حقق��وا من خالله 

هذه النتيجة املرشفة. 

هنأ األمن العام للمجلس األعىل للشباب 
والرياضة الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ئون الش��باب رئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليفة مبناس��بة فوز الجواد )سيموم( 
باملرك��ز األول وتتويج س��موه يف س��باق 
مضامر رايبون بالعاصمة الربيطانية لندن. 
وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة 
أن اإلنج��از املتمي��ز يرج��م الرعاية التي 
تحظ��ى بها رياضة الفروس��ية يف اململكة 
من ل��دن عاه��ل البالد ح��رة صاحب 
الجاللة املل��ك حمد بن عيىس آل خليفة، 
كام يجس��د جهود س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة يف تهيئة الظروف املثالية 
للنهوض برياضة سباقات الخيل وتحقيق 

نجاحات الفتة عىل مختلف األصعدة.
وأوض��ح الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهي��م 

آل خليف��ة أن اإلنج��از الجدي��د يض��اف 
إىل سلس��لة اإلنج��ازات املتتالي��ة ململكة 
البحري��ن عىل س��احة رياضة الفروس��ية 
الدولي��ة مبختلف أش��كالها، وه��و األمر 
الذي يعزز مكان��ة البحرين عىل الخارطة 
العاملي��ة متمنيًّا لس��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة دوام التوفيق والسداد يف 
قيادة الفروسية البحرينية نحو املزيد من 
النجاحات واإلنجازات املرشفة يف املحافل 

العاملية. 
م��ن جهت��ه، هنأ وزير ش��ئون الش��باب 
والرياض��ة هش��ام الجودر ممث��ل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ئون الش��باب 
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة مبناسبة 
تتويج سموه بسباق مضامر رايبون لندن 
بع��د أن منح الج��واد س��يموم االنتصار 
لسموه يف الس��باق الكبري الذي يعترب من 

أشهر سباقات الخيول نظرًا لعراقته وقوته 
وإثارته ومش��اركة نخبة من أبطال العامل 

فيه.
وأشار وزير شئون الشباب والرياضة إىل أن 
رياضة الفروس��ية يف اململكة تسري بخطى 

ثابتة نحو التط��ور والنامء وصناعة املجد 
واإلنج��ازات بفضل الرعاي��ة الفائقة من 
قبل عاهل البالد ح��رة صاحب الجاللة 
املل��ك حمد بن عي��ىس آل خليفة، مؤكًدا 
أن االس��راتيجية املوفق��ة الت��ي يقدمها 

سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة يف 
االرتقاء برياضة الخيل البحرينية ساهمت 
يف تحقي��ق العديد من اإلنجازات املتميزة 

لهذه الرياضة يف مختلف املحافل. 
وأضاف الجودر أن اإلنجازات التي يحققها 

س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
تت��واىل ودامئً��ا ما تكون ه��ذه اإلنجازات 
واالنتصارات فريدة من نوعها وكان آخرها 
تحقيق »س��يموم« الفوز يف سباق مضامر 
رايبون لن��دن، األمر ال��ذي يؤكد اهتامم 
س��موه ورعايته الدامئة للفارس واملدرب 
والج��واد وحرص��ه املوصول ع��ىل توفري 
البيئة املناسبة والقاعدة الصلبة لالنطالقة 
نح��و حصد اإلنجاز الكب��ري والصعود عىل 
منصات التتويج ورفع اسم وعلم البحرين 

عالًيا.
وأبدى وزير شئون الشباب والرياضة ثقته 
الكب��رية بأن اإلنج��از الجديد الذي حققه 
لس��مو نارص بن حمد آل خليفة يف سباق 
لندن لن يكون األخري وستتواىل انتصارات 
س��موه يف املس��تقبل وذلك بفضل الرؤية 
السديدة لسموه واس��راتيجيته الواضحة 
التي ضمنت تحقيق اإلنجازات وستضمن 

لها االنتصارات مستقباًل.

كسرنا حاجز البرونزية في بطولة أوروبا بتحقيق ذهبية وفضيتين

سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز سباق رايبون البريطاني

سموه يهنئ باإلنجاز... خالد بن حمد:

الجودر: رياضة الفروسية تسير بخطى ثابتة نحو التطور والنماء

لقطة جماعية للمنتخب على منصة التتويج

الرفاع    المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

البالد سبورت

 هشام الجودر سلمان بن ابراهيمسمو الشيخ ناصر بن حمد

إىل  املتأهل��ة  الف��رق  عق��د  اكتم��ل 
دور الثامني��ة ببطولة الك��رة الطائرة 
ملوس��م  املفتوح��ة  األوىل  الش��اطئية 
2017/ 2018 الت��ي ينظمه��ا مجل��س 
الش��واطئ التاب��ع لالتح��اد البحريني 
للك��رة الطائ��رة، وذلك ع��ىل املالعب 

الرملية مبدينة عيىس الرياضية.
وتأهل لدور الثامنية كال من فريق روز 
ماري��ا )أول املجموع��ة أ( املكون من 
محم��د يعقوب وعيل مرهون، وفريق 
تايجر جيم )ثاين املجموعة ج( املكون 
من فاض��ل عباس وص��ادق إبراهيم، 
وفريق فل فل��ور )أول املجموعة ب( 
املكون من محمد حبيب وعيل حمزة، 
وفريق تايجر سبورت )ثاين املجموعة 
د( املكون م��ن م��ريزا عبدالله وعيل 
محمد عبدالنبي، وفريق الجفري )أول 
املجموعة ج( املكون من عيل سلطان 
وخلي��ل عبدالله، وفريق يب س��بورت 
)ث��اين املجموعة أ( املك��ون من صالح 
مهدي ومحمد هرونة، وفريق النادي 
األه��يل )أول املجموع��ة د( املك��ون 
من نارص عن��ان وأمين هرونه، وفريق 
العنيد )ثاين املجموعة ب( املكون من 

محمد حامد وعباس مطر.
وأقيمت منافسات دور الثامنية أمس 

)الس��بت( عىل أن تختتم منافس��ات 
البطول��ة اليوم )األح��د( عىل املالعب 
الرملي��ة باالتحاد التي س��يتم خاللها 
الكش��ف عن هوية صاحب لقب أول 
بطولة ش��اطئية مفتوحة لهذا املوسم، 
والتي س��يحصل خالله��ا صاحبا املركز 

األول والثاين عىل جوائز نقدية.
التمهيدي  الدور  منافس��ات  وشهدت 
منافس��ات قوية ب��ن جميع الفرق يف 
ظل مش��اركة أملع نج��وم اللعبة ومن 
بينهم عدد من العبي املنتخب الوطني 

األول للص��االت ومنتخب الش��واطئ، 
وأقيمت منافس��ات ال��دور التمهيدي 
من 15 نقط��ة والش��وط الفاصل 10 
نق��اط في��ام س��تقام منافس��ات دور 
الثامني��ة وقبل النهايئ والنهايئ بالنظام 
االعتيادي. وتهدف البطولة إىل اختيار 
اس��تعدادا  للمنتخب  األولية  القامئ��ة 
ملنافس��ات البطولة العربية الشاطئية 
التي ستحتضنها مدينة أغادير املغربية 
خ��الل الفرة م��ن 31 يولي��و لغاية 6 

أغسطس املقبلن.

عق��دت لجن��ة التدري��ب والتطوي��ر 
الق��دم،  لك��رة  البحرين��ي  باالتح��اد 
اجتامًعا دوريًّا، برئاس��ة عضو مجلس 
إدارة االتح��اد رئي��س اللجن��ة ي��ارس 

الرميثي.
وخالل االجت��امع، رحب رئيس اللجنة 
ي��ارس الرميثي بأعض��اء اللجنة، معرًبا 
عن شكره وتقديره للجهود التي بذلت 
خالل الفرة املاضية عرب العمل املضني 
ال��ذي تركز ع��ىل الزي��ارات امليدانية 

لتدريبات الفئات العمرية باألندية.
واطل��ع رئي��س اللجنة ع��ىل املنهجية 
املقدم��ة م��ن قب��ل املدرب��ن أعضاء 
اللجن��ة فيام يخص الدليل اإلرش��ادي 
للفئ��ات العمرية لألندي��ة، الذي جاء 
بناء عىل م��ا أفرزته الزيارات امليدانية 
الت��ي قامت بها اللجنة لجميع األندية 

ال� 19 األعضاء.
وناقش املجتمعون الدليل اإلرش��ادي 
واملنهجية املقرح��ة متهيدا لرفعها إىل 

مجلس اإلدارة العتامدها الحًقا.
ويف ه��ذا الصدد، أك��د عضو مجلس 
إدارة االتح��اد رئيس لجن��ة التدريب 
والتطوي��ر ي��ارس الرميث��ي أن الدليل 
اإلرش��ادي الذي أرشف علي��ه أعضاء 
اللجن��ة وه��م نخب��ة م��ن املدرب��ن 

واملحارضي��ن يأيت بناء ع��ىل إرشافهم 
للزيارات امليدانية التي قمنا بها خالل 

الفرة املاضية.
وأشار إىل أن هذه املنهجية جاءت عرب 
عمل فني متقن يضمن تحقيق أفضل 

النتائ��ج يف الفئ��ات الس��نية لألندية، 
وهي عصب اللعبة باعتبارها القاعدة 

األساسية لبناء الفرق.
وأش��اد الرميثي بالدع��م الكبري الذي 
تلق��اه اللجنة من قب��ل مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم برئاس��ة 
رئيس االتحاد الش��يخ عيل بن خليفة 

بن أحمد آل خليفة.
وأك��د أن العم��ل املقدم م��ن أعضاء 
اللجن��ة ي��أيت لالرتقاء بالعم��ل الفني 
لألندية مبا ينعك��س إيجاًبا عىل الكرة 

البحرينية.
حر االجت��امع أعض��اء اللجنة: فهد 
عبدالنب��ي،  عبدالصاح��ب  املخ��رق، 
خضري عبدالنبي، محمود منصور، بدر 

خليل وفارس الدورسي.

اكتمال فرق دور الثمانية 
بالبطولة الشاطئية للطائرة

“التدريب والتطوير” تطلع على 
منهجية الفئات باتحاد الكرة

من منافسات البطولة

جانب من االجتماع

اتحاد الكرة    المركز اإلعالميالرفاع     االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ياسر الرميثي
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فاضل غلوم مراقبا فنيا لتصفيات 
كأس آسيا في بنغالديش

أم الحصم - اتحاد السلة: غادر املراقب 
الدويل املعتمد فاضل غلوم البالد 

متوجها إىل العاصمة البنغالية دكا يف 
مهمة رسمية من قبل االتحاد اآلسيوي 
لكرة السلة ملراقبة تصفيات كأس آسيا 

2021 عن منطقة جنوب آسيا.
ويشارك يف هذه التصفيات 5 منتخبات 

هي بنغالديش، املالديف، سريالنكا، 
النيبال، وبوتان. 

ويأيت هذا التكليف بناء عىل الكفاءة 
العالية التي يتمتع بها املراقب الدويل 

فاضل غلوم بعد أن بات واحدا من أهم 
املراقبني الدوليني عىل مستوى قارة آسيا.

وتتلخص مهام املراقب الدويل فاضل غلوم يف التأكد من جهوزية الصالة فنيا 
الستضافة مباريات التصفيات، إضافة إىل التأكد من تطبيق املعايري اآلسيوية 
والدولية التي يشرتطها “الفيبا” يف مثل هذه األحداث العاملية، عالوة التأكد 

من جهوزية االتحاد املستضيف الستضافة التصفيات من الجوانب كافة، قبل 
رفع تقرير متكامل لالتحاد اآلسيوي لكرة السلة عن تنظيم بنغالديش هذه 

التصفيات.
كام سيقوم املراقب الدويل فاضل غلوم بتكليف الحكام املشاركني يف إدارة 

مباريات التصفيات.
ومثن غلوم دعم ومؤازرة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 

عيىس بن عيل آل خليفة له يف مشواره حتى استطاع الوصول لهذه املرحلة، 
مؤكدا أن سموه داعم للكفاءات البحرينية لتمثيل البحرين يف املحافل 

الخارجية، ويعترب هذا الدعم حافزا كبريا لترشيف مملكة البحرين خارجيا.

أك��د النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة مبناس��بة انطالقة دوري س��موه 
للمراك��ز الش��بابية واألندي��ة الوطنية 
ول��ذوي العزمية والفتي��ات والوزارات 
والجالي��ات لكرة قدم الصاالت أن هذا 
الدوري ي��أيت يف إطار املبادرات الرامية 
إىل إث��راء الواقع الش��بايب والريايض يف 
اململكة وقال سموه “يأيت إقامة دورينا 
الش��بابية  واملراكز  الوطني��ة  لألندي��ة 
ول��ذوي العزمية والفتي��ات والوزارات 
والجالي��ات لك��رة ق��دم الص��االت يف 
نس��خته السادسة تحت شعار “ملتقى 
األجيال” منس��جاًم متاًما مع توجيهات 
عاهل الب��الد حرضة صاح��ب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة، الرامية 
إىل تشكيل ملتقيات وطنية كبرية لدعم 
القطاع الش��بايب والري��ايض يف اململكة 
وتس��خري كاف��ة اإلمكاني��ات من أجل 
أكساب الش��باب البحريني املزيد من 
املهارات وتنمي��ة القدرات يف مختلف 
املج��االت، ك��ام أن هذا ال��دوري يأيت 
تأكيًدا لتطلعات رئيس الوزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن 
آل خليف��ة، وويل العهد نائ��ب القائد 
األع��ىل النائ��ب األول لرئي��س مجلس 
الوزراء صاح��ب الس��مو املليك األمري 
سلامن بن حمد آل خليفة، التي ُتشدد 
عىل رضورة االهتامم بالشباب ومنحهم 

املساحة الكافية لإلبداع والتميز”. 

تطوير الدوري 
 وتابع س��موه “إن قط��ار دورينا لكرة 
قدم الصاالت مر بالعديد من املحطات 
التطويرية املتميزة وض��م العديد من 
الفئات املجتمعي��ة لهذا الدوري خالل 
توقف��ه يف تلك املحط��ات التي جعلت 
منه واحًدا من أهم مبادراتنا الرياضية 
للش��باب  تق��دم  الت��ي  واإلنس��انية 
البحرين��ي يف مجال ك��رة القدم داخل 
الصاالت ليض��م العديد من الدوريات، 
األم��ر الذي يؤك��د حرصن��ا واهتاممنا 
بإنجاح الفعاليات الرياضية الهادفة إىل 
احتضان الشباب البحريني واملساهمة 
يف إب��راز مواهبهم مب��ا ينعكس بصورة 
إيجابية عىل مس��رية الحركة الرياضية 
والش��بابية يف مملكتن��ا الغالي��ة التي 
قطع��ت خط��وات كبرية ع��ىل طريق 

التطور والنامء”. 

أهداف الدوري 
 وب��ني س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة “لقد وضعن��ا منذ انطالقة 
أهداف��ا  االوىل  النس��خة  يف  ال��دوري 
وقيام ورس��االت نبيلة نسعى للوصول 
اليها وهي تتوافق مع رؤية وسياس��ات 
والرياضة  للش��باب  االع��ىل  املجل��س 
برئاس��ة اخينا س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة والرامي��ة اىل االرتقاء 
مبسرية الشباب البحريني مبختلف فئاته 
وتعزيز اس��هاماتها يف تطوي��ر القطاع 
الشبايب من خالل اس��تقطاب الشباب 
الس��ليم  التوجيه  طاقاته��م  وتوجي��ه 
وتنظيم االنشطة والفعاليات التي تلبي 

ميولهم واهتامماتهم املتنوعة “. 

  استثمار الشباب 
 وش��دد س��موه “ يعترب الدوري مكانا 
مناس��با الس��تثامر أوقات الش��باب يف 
فرتة الصيف وملء الفراغ لدى الشباب 
بالربامج املتميزة التي تساهم يف تنمية 
مهاراتهم وغرس روح التعاون وتشكيل 
فرق العمل وهو االمر الذي يتوافق مع 
أهداف ال��دوري يف توفري بيئة متميزة 
الكتشاف مهارات الشباب يف لعبة كرة 
القدم وتقدميه��م مناذج فاعلة يف هذه 

اللعبة “. 

مبادرة متميزة 
 واشار س��موه “إننا وجدنا يف الدوري 
مبادرة متميزة تجاه الشباب البحريني 
وحرصنا ع��ىل دعمه وإقامت��ه بصورة 
س��نوية ودامئ��ا ما نوجه وزارة ش��ئون 
م��ع  بالرشاك��ة  والرياض��ة  الش��باب 
مكتبنا االعالمي اىل رضورة االس��تعداد 
املبك��ر له وتأمني كاف��ة عوامل النجاح 
وضامن مشاركة أكرب عدد من الشباب 

البحريني يف جميع مس��ابقاته باعتبار 
الشباب يش��كلون عنرصا هام وحيوي 
يف نهضة وازده��ار املجتمع البحريني، 
ب��رضورة  الرامي��ة  ال��رؤى  وتجس��يد 
االهتامم بالشباب وزيادة حجم الربامج 

املوجهة اليهم “. 

 متفائلون بالنسخة السادسة 
 وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة “ إنن��ا ننظ��ر اىل دورين��ا 
يف عام��ه الس��ادس بعني م��ن التفاؤل 
باعتباره إضافة نوعي��ة بتطوير اللعبة 
وانتش��ارها أيض��اً يف البحري��ن ورف��د 
االندية واملنتخب��ات الوطنية بالعنارص 
املوهوب��ة الت��ي ت��ربز يف الحدث، كام 
ميثل املستوى الفني الكبري الذي قدمته 
الف��رق من خ��الل التناف��س الرشيف 
ع��ىل أرض امللعب تطورا يف مس��توى 
رياض��ة كرة القدم داخل الصاالت، مام 
يش��كل نقلة زاهية من االداء الريايض 
ويوفر مناخاً مناس��باً من تالحم االرسة 

الرياضية والشبابية “. 
 
 

 إبراز الشباب البحريني 
 وبني س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة “ لقد حرصن��ا يف الدوري عىل 
إب��راز إمكاني��ات الش��باب البحريني 
بصورة فاعل��ة ومنحه الثقة الكاملة يف 
االعداد والتنظيم لهذه الفعالية الكبرية 
واعطاءه زمام املبادرة يف تقديم األفكار 
والخطط التي تساهم يف نجاح الدوري 
ع��الوة ع��ىل تعزيز فرص الش��باب يف 
املستقبل من أجل تنظيم فعاليات أكرب 
تستضيفها اململكة يف السنوات املقبلة 

 .“

 بناء الوطن 
 وأشار سموه “ أن بناء الوطن الحديث 
واملحافظة ع��ىل إنجازاته الحضارية ال 

يت��م إال بتالق��ي األجيال م��ن مختلف 
االعامر واالس��تفادة الواضحة من روح 
الشباب وهمتهم وعملهم واحساسهم 
باملس��ئولية وتسخري خربات كبار السن 
واملخرضم��ني وادماجه��ا م��ع طاقات 
الش��باب وقد متكن الدوري من املزج 
ب��ني ه��ذه الفئتني االمر ال��ذي حققن 

النجاح له يف السنوات املاضية “. 

نثمن كل الجهود 
 ومثن سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة جميع الجه��ود التي تبذل من 
أج��ل انجاح ال��دوري وقال س��موه “ 
نثمن ونق��در عاليا دور وزارة ش��ئون 
الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد 
هش��ام بن محم��د الج��ودر والجهات 
الراعي��ة والداعم��ة واملتعاونة وجميع 
اللجان العاملة التي بذلت جهودا كبرية 
إلطالق النس��خة السادسة من الدوري 
وال��ذي عزز من القيم��ة الكبرية ألبناء 
وشباب الوطن كام اننا نشيد باملشاركة 
الكب��رية والواس��عة من قب��ل مختلف 
الفرق يف الدوري��ات املختلفة ونتمنى 

لهم التوفيق والنجاح “. 

4 مباريات اليوم في االنطالق 
 تنطل��ق عرص اليوم األحد منافس��ات 
دوري خال��د ب��ن حم��د لك��رة القدم 
الصاالت الس��ادس تحت رعاية س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية، والذي 
يق��ام بتنظيم م��ن قبل وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، وتح��ت ش��عار #ملتقى_
األجي��ال وذلك خالل الف��رتة من اليوم 
24 يوني��و الح��ايل وحتى 9 أغس��طس 
املقبل، حيث يأيت ه��ذا الدوري ضمن 

مبادرات س��موه الداعمة للش��باب يف 
املجالني الريايض واإلنساين. 

 ويق��ام ال��دوري هذا العام مبش��اركة 
واسعة من قبل املراكز الشبابية واألندية 
العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة 
والوزارات والجاليات، وذلك عىل صالة 
مدينة خليفة الرياضي��ة، وتبدأ صافرة 
االنطالق��ة بإقامة 4 مباريات لحس��اب 
املجموعت��ني األوىل والثانية، إذ تنطلق 
املباراة االفتتاحي��ة يف املجموعة األوىل 
عند الساعة 5.00 وتجمع فريقي مركز 
شباب املحرق حامل اللقب يف النسخة 
الخامس��ة املاضي��ة، مع فري��ق مركز 
شباب سافرة بطل النسخة الرابعة، ويف 
املباراة الثانية التي س��تكون لحس��اب 
املجموعة الثانية فإنها ستجمع فريقي 
مرك��زي النعي��م وع��راد عند الس��اعة 
6.00، تليه��ا مب��اراة مرك��زي كرباباد 
ومدين��ة عي��ىس الس��اعة 7.00 ضمن 
املجموع��ة األوىل، ويف املب��اراة األخرية 
م��ن برنامج اليوم س��تكون بني مركزي 
الزالق ودمستان الساعة 8.00 لحساب 

املجموعة الثانية. 

 مفاجأة حفل افتتاح       
الدوري.. أغنية خاصة 
  أنهت اللجنة العلي��ا املنظمة لدوري 
خال��د بن حم��د لكرة ق��دم الصاالت 
الس��ادس اإلع��داد والتحض��ري إلطالق 

مفاجأة حفل افتتاح الدوري اليوم. 
  وق��د عكف��ت اللجن��ة العلي��ا ع��ىل 
التحض��ري واإلع��داد إلط��الق املفاجأة 
وه��ي عبارة عن أغني��ة خاصة بعنوان 
“ملتق��ى األجيال”، يتغن��ى بها روابط 
املش��جعة التي ستش��ارك يف تش��جيع 
الفرق املش��اركة مبنافس��ات النس��خة 

السادسة من هذا الحدث. 
  وس��تكون األغنية من كلامت الشاعر 
ن��واف آل محمود، وم��ن ألحان خالد 
ن��ارص وغناء خالد نارص، وكذلك رابطة 

ن��ادي الرف��اع بقيادة أحم��د عبدالله، 
ورابط��ة ن��ادي املحرق بقيادة س��عد 
محب��وب، ورابطة نادي الح��د بقيادة 
يونس بوسلامن، ورابطة نادي املالكية 
ومجموعة البحرين، وس��تكون األغنية 
من توزيع عيىس الجار، وإرشاف رشكة 
املؤمت��رات  وتنظي��م  إلدارة  ايفنت��ات 
واملناسبات، وستكون األغنية من إنتاج 
مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة ووزارة شئون الشباب والرياضة. 

 الدوسري: لجنة الحكام جاهزة 
 أكد رئيس لجنة الحكام خليفة الدورسي 
جاهزية الح��كام لتحكيم دوري خالد 
بن حمد يف كافة املنافس��ات، مش��ريا 
إىل أن اللجنة حريصة عىل املس��اهمة 
بتحقي��ق النج��اح يف النس��خة الحالية 
خصوصا أن البطولة تحمل أس��م سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 
  وأوض��ح خليفة ال��دورسي أن اللجنة 
انتهت من وضع كاف��ة حكام البطولة 
لجميع املسابقات خصوصا ان النسخة 
الحالي��ة ستش��هد تنظي��م 6 دوريات 
مختلف��ة، مبين��ا أن البطولة تس��اهم 
بش��كل كبري بخل��ق جي��ل جديد من 
الحكام واملس��اهمة بانتاجي��ة الحكام 
يف  الدولي��ة  الش��ارة  إىل  لوصوله��م 
املس��تقبل القريب، مبين��ا أن البطولة 
إح��دى املحط��ات املهمة يف مش��وار 
الحكام الجدد الذين يسريون حاليا عىل 
الحصول عىل الشارات املختلفة، مقدما 
شكره إىل اللجنة املنظمة عىل جهودها 

الكبرية. 
 وأش��ار خليف��ة ال��دورسي أن اللجنة 
اس��تعدت جيدا يف الفرتة املاضية بعد 
عقد سلس��لة من االجتامعات وارتأت 
الدولي��ني  الح��كام  اللجن��ة مش��اركة 
وحاميل الدرج��ة األوىل والنخبة عالوة 
ع��ىل عدد م��ن الحكام الج��دد الذين 
س��يرشفون عىل تحكيم مباريات بعض 
املباري��ات يف دوري الجالي��ات وذوي 
االعاق��ة والفتيات وس��يتم ضمهم مع 
عنارص الخربة لكس��ب الثقة والحصول 
ع��ىل الخ��ربة، وكذل��ك ق��دم املراقب 
الدويل يف ك��رة الص��االت عبدالرحمن 
عبدالقادر مح��ارضة تحكيمية تثقيفية 

ملندويب الفرق املشاركة. 
  وأك��د رئيس لجنة الحكام أن البطولة 
ستشهد مش��اركة 20 إىل 24 حكام من 
حاميل الشارة الدولية والنخبة والدرجة 
األوىل اضاف��ة إىل املس��تجدين، متمنيا 

كل التوفيق والنجاح لكافة الحكام.

إقامة المسابقة تأتي انسجاما مع توجيهات العاهل
اليوم انطالق دوري سموه السادس لكرة الصاالت... خالد بن حمد:

لجنة اإلعالم واالتصال    دوري خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

شعار دوري خالد بن حمدخليفة الدوسري

اعتم��د النائب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ سمو الشيخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة، مش��اركة نجليه س��مو 
الش��يخ فيصل بن خالد ب��ن حمد آل خليفة 
وسمو الش��يخ عبدالله بن خالد بن حمد آل 
خليفة، مبسابقات األطفال املصاحبة ملنافسات 
النس��خة الثانية لبطولة أقوى رجل بحريني، 
التي ستقام تحت شعار “خلك وحش”، تحت 
رعاية س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وس��ينظمها املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ 
خال��د بن حمد بن عي��ىس آل خليفة مبجمع 
الس��يف يف الفرتة 21 - 23 فرباير 2019، التي 
تأيت ضمن مبادرات خال��د بن حمد الداعمة 

للشباب البحريني يف املجال الريايض. 
وقال سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
“لقد اعتمدنا مش��اركة نجلينا س��مو الشيخ 
فيصل ب��ن خالد آل خليفة وس��مو الش��يخ 
عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة بفعاليات 
مسابقة األطفال املصاحبة لبطولة أقوى رجل 

بحريني يف نس��ختها الثانية، وذلك حرًصا منا 
ع��ىل تعزيز الثقاف��ة الرياضة ل��دى األطفال 
والناش��ئة، وحرًص��ا من��ا عىل بن��اء جيل من 
الناشئة يتمتعون بقدرات وإمكانات رياضية 
متكنهم م��ن مواصلة هواياتهم الرياضية عىل 
الش��كل ال��ذي ينعكس عىل اتس��اع القاعدة 
الرياضي��ة مبملكة البحري��ن، مبا يحق التطور 
والتقدم ملختلف األلع��اب الرياضية، ويدعم 

املنتخبات الوطنية بالفئات العمرية”.
وأض��اف س��موه أن ب��اب املش��اركة مفتوح 
لجميع األطفال والناش��ئة من عمر 6 سنوات 
حت��ى 14 س��نة لخ��وض غ��امر منافس��ات 
مس��ابقات األطفال، متمنيًّا سموه للمشاركني 
التوفي��ق والنجاح يف تقديم املس��تويات عىل 
الش��كل الذي مينحهم فرصة إب��راز طاقاتهم 
الرياضية والتي بدورها تكش��ف للجميع عن 
عنارص وإمكانات مميزة ميكن االستفادة منها 

يف رياضتنا املحلية.
وكان سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
قد وّجه إلقامة املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خال��د بن حمد بن عي��ىس آل خليفة، إلقامة 
التصفيات املؤهلة للنسخة الثانية من بطولة 
#أقوى_رجل_بحريني يف الفرتة 6 - 8 سبتمرب 
املقبل، ع��ىل أن يتم اإلعداد والتحضري إلقامة 
املنافس��ات النهائي��ة واملس��ابقات املصاحبة 
لفئة الكبار ومسابقات األطفال يف شهر فرباير 

العام املقبل. 

في مسابقات األطفال ببطولة “أقوى رجل بحريني 2”

خالد بن حمد يعتمد مشاركة نجليه 
فيصل وعبداهلل بن خالد

الرفاع    المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

شعار البطولة



أ.ف.ب: حافظللت سللويرسا عللى 
أي  يف  طرفللا  تكللن  ومل  حيادهللا 
حرب منللذ العللام 1815. انتظرت 
األمللم  إىل  لتنضللم   2002 حتللى 
املتحللدة للمحافظة عللى مكانتها 
كوسلليط عاملللي. لكللن مباراتهللا 
ضللد رصبيا يف كأس العللامل يف كرة 
القدم، أعادت نكء جراح سياسللية 
وعرقية واستعادت التاريخ الدموي 
للبلقان، مع بروز العبني سويرسيني 

تعود أصولهم لكوسوفو.
كان  كالينينغللراد،  يف  الجمعللة 
املونديللال الللرويس عللى موعللد 
مع مبللاراة حاسللمة يف املجموعة 
الخامسة، بني سويرسا التي فاجأت 
الربازيللل بالتعللادل 1-1 يف الجولة 
األوىل، ورصبيللا الباحثة عن ضامن 
التأهل إىل الدور مثللن النهايئ بعد 
فوزها يف الجولللة األوىل أيضا عى 

كوستاريكا 1-0.
تقدمت رصبيا بهدف منذ الدقيقة 
الخامسللة، إال أن سللويرسا قلبللت 
الطاولة، وفللازت يف الثواين األخرية 
بنتيجة 1-2. ما إن سللجل شريدان 

شللاكريي هدف الفوز، حتى توجه 
نحللو املشللجعني الللرب، ووضع 
يديه عى صدره بشللكل معاكس، 
راسام شارة “النرس املزدوج” األسود 
اللون، رمز ألبانيا، والذي يتوسللط 
علمهللا األحمللر. سللبقه إىل ذلللك 
مسللجل الهدف السللويرسي األول 
غرانيت تشللاكا، الذي تعود أصوله 

أيضا إىل كوسوفو.
فتح الالعبللان عريضا باب التاريخ. 
الغالبيللة  ذو  اإلقليللم  كوسللوفو، 
املسلللمة الواقللع شللامل ألبانيللا، 
رشع يف حملللة انفصال عن رصبيا 
العللام 1998. قمللع نظللام بلغراد 
محاوالت االنفصال املسلحة بقوة، 
مام دفع حلف شللامل األطليس إىل 
التدخل يف مارس وشن غارات عى 
العاصمة الربية، فاضطرت قواتها 
إىل االنسحاب من كوسوفو بعد 78 
يوما. بعد 10 أعوام من إدارة األمم 
اسللتقالله  اإلقليم  أعلن  املتحللدة، 

بعد نزاع حصد 13 ألف قتيل.
وعى رغم أن كوسللوفو باتت دولة 
مسللتقلة اعرتفت بها أكرث من مئة 

دولة )ال تشمل رصبيا و5 دول من 
والصني(،  األورويب، وروسيا  االتحاد 
إال أنهللا ال تللزال متعلقة عاطفيا بل 

“األمة األلبانية”.
حللر النللرس يف ملعللب املبللاراة 
مواجهللة  يف  رمزيتلله  بكامللل 
املشللجعني الرب الذين يرفضون 
اإلقرار باسللتقالل كوسوفو. تعرض 
شللاكريي العب وسط ستوك سيتي 
اإلنجليللزي حاليا وبايللرن ميونيخ 
األملاين وانرت ميالن اإليطايل سللابقا، 
لصافرات االستهجان طوال الدقائق 
التسللعني، وفجر فرحته مع الهدف 
بالركللض يف أرض امللعللب وخلللع 

قميصه احتفاال.
هللذه املشللاعر العاطفيللة مل ترق 
فالدميللري  السللويرسي  للمللدرب 
بتكوفيتش الذي شدد بعد املباراة 
عللى أنه “ال يجب املللزج أبدا بني 

السياسة وكرة القدم”.
توجه أيضللا إىل الجمهللور الريب 
بالقللول “مللن الجيللد أن تكللون 
مشللجعا... من املهم أيضا أن تظهر 
االحللرتام”، مضيفللا “مللن الواضح 

أن املشللاعر خرجللت )إىل العلن(. 
أعتقللد أنه يتوجب علينللا االبتعاد 
عن السياسللة يف كرة القدم إن كان 
داخل امللعللب أو خارجه، ويجب 

أن نركز عى اللعبة”.
وبللرر شللاكريي ما قام بلله بالقول 
“يف كللرة القدم مثة مشللاعر دامئا، 
وبإمكانكللم رؤية أن مللا قمت به 
هو التعبري عن املشللاعر وحسب. 
أنا سعيد بتسجيل الهدف، هذا كل 

ما يف األمر”.
املشللاعر تكتسللب قيمة مضاعفة 
لدى تشللاكا مسجل هدف التعادل 
كان  فوالللده   ،52 الدقيقللة  يف 
معتقال يف السللجون الربية خالل 

الثامنينات.
هل كانت حركة تشللاكا وشللاكريي 
عفوية؟ األرجح كال. ما إن انطلقت 
صافللرة نهايللة املبللاراة حتى غرد 
رئيس كوسللوفو هاشم تايش مهنئا 

“الفوز  الالعبللني وسللويرسا عللى 
املسللتحق متامللا. فخللورون بكم! 

كوسوفو تحبكم!”.
ليللس مللن املسللتغرب أن يكللون 
السللويرسي  املنتخب  يف صفللوف 
العبون من أصول أملانية، فرنسللية، 
الرسللمية  اللغات  وهللي  إيطالية، 
الفدراليللة  للجمهوريللة  الثللالث 
املكونة مللن 26 كانتونا، إىل جانب 
كانتللون  يف  الرومانشللية  اللغللة 

غراوبوندن )إضافة لألملانية(.
يعكس املنتخب السللويرسي تنوعا 
إثنيللا غنيا، بللدءا مللن الدفاع مع 
يوهان دجورو )أصله من سللاحل 
موباندجللي  وفرنسللوا  العللاج(، 
)كامللريوين( وريللكاردو رودريغيز 
)إسباين - تشللييل(، مرورا بالوسط 
مع تشللاكا وفالون بهرامي )ألباين( 
وبلرييم دزميايلليل )ألبان مقدونيا( 
وشللاكريي وغريهم. جعللل املدرب 
بتكوفيتللش )وهو أيضا من كروات 
البوسنة( من هذا التنوع “توليفة” 
منسللجمة عى غرار التنوع الثقايف 

واالندماج يف املجتمع السويرسي.
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اتيال كيسبينيديك

فوز سويسري بنكهة االنتصار لكوسوفو

سيناريو نجاة “التانغو”

صربيا تطالب بمعاقبة نجمي سويسرا

كارثة كاباييروضربة ثالثية لألرجنتين اعتزال جماعي أرجنتيني

)وكاالت(: انتعشت آمال منتخب األرجنتني يف بلوغ الدور الثاين من كأس العامل 
2018، املقامة يف روسيا حاليًّا، بعد فوز نيجرييا عى أيسلندا بهدفني نظيفني، 

الجمعة.
ورغم النتائج املخيبة لل”راقيص التانغو”، الذين تعادلوا 1-1 مع أيسلندا يف 

املواجهة األوىل، ثم تلقوا خسارة مذلة بثالثية نظيفة أمام كرواتيا، الخميس، 
فقد أصبح جزًءا كبريًا من مصري منتخب األرجنتني بني أقدام العبيه.

ويف الجولة األخرية الحاسمة، يلتقي ليونيل مييس ورفاقه مع نيجرييا، فيام تواجه 
أيسلندا كرواتيا، الفريق الوحيد من هذه املجموعة الذي ضمن الصعود إىل دور 

الل16. وال بديل لألرجنتني سوى الفوز عى نيجرييا من أجل التأهل، رشط عدم 
فوز أيسلندا عى كرواتيا يف التوقيت ذاته.

ويف حالة تحقيق املنتخبني الفوز، ستتساوى األرجنتني وأيسلندا بأربع نقاط لكل 
منهام، وحينها سيدخل فارق األهداف لتحديد املتأهل منهام.

أما يف حالة تساويهام يف فارق األهداف وعدد األهداف املسجلة يتم اللجوء 
إىل نتيجة املواجهة املبارشة بينهام )وهي تعادل إيجايب 1-1(، قبل أن يتفوق 

املنتخب صاحب اللعب النظيف )األقل تلقًيا للبطاقات الصفراء والحمراء(.
ويف حالة التساوي يف كل ما سبق، فإن الخيار األخري للحسم يكون القرعة.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية عن أن رصبيا طالبت االتحاد الدويل 
لكرة القدم “فيفا”، بفرض عقوبات عى العبي منتخب سويرسا، عقب 
مباراة الفريقني أمس األول، مبنافسات املجموعة الخامسة بكأس العامل.
ووفًقا ملا ورد يف صحيفة “جلوبو سبورت”، فإن االتحاد الريب طالب 

بفرض عقوبة عى جرانيت تشاكا وشريدان شاكريي، بعدما سجال هدفني 
ملنتخب سويرسا واحتفال بإشارات سياسية ضد رصبيا.

وأشارت إىل أن االتحاد الريب يتوقع إيقاف تشاكا وشاكريي مباراتني، 
بعدما مراجعة لوائح الفيفا يف هذا الصدد.

وأضافت الصحيفة أن رصبيا تعتزم تقديم شكوى للفيفا بشأن 
عدم استخدام تقنية الفيديو يف إحدى حاالت املباراة، بعد تعرض 
ميرتوفيتش، مهاجم املنتخب الريب، للجذب من العبني مبنتخب 

سويرسا، داخل منطقة الجزاء.
وحقق منتخب سويرسا فوزًا قاتاًل عى رصبيا، بنتيجة )2-1(.

وكاالت: تواصلت معاناة املنتخب األرجنتيني يف بداية مشواره ببطولة كأس 
العامل 2018، املقامة حاليا يف روسيا، إذ غاب 3 من عنارصه عن مران الفريق 

أمس السبت؛ بسبب اإلصابات.
وشهد مران أمس غياب املدافعني جابرييل مريكادو ونيكوالس أوتاميندي بسبب 

اإلصابة يف الكاحل، وكذلك العب خط الوسط لوكاس بيليا بسبب إصابة يف 
الركبة، وخضع الالعبون الثالثة لتدريبات لياقية خاصة.

ومل يحصد املنتخب األرجنتيني، وصيف بطل مونديال 2014، سوى نقطة 
واحدة فقط خالل مباراتيه املاضيتني يف املجموعة الرابعة، وبات يواجه شبح 

الخروج من الدور األول علام أنه كان من أبرز املرشحني للقب قبل انطالق 
البطولة. ويخوض املنتخب األرجنتيني مباراته الثالثة األخرية يف املجموعة أمام 

نظريه النيجريي يوم الثالثاء املقبل، لكن مصريه يتوقف أيضا عى املباراة األخرى 
التي تجمع يف التوقيت نفسه بني املنتخبني الكروايت واآليسلندي.

وظل اإلحباط واضحا عى وجه النجم األرجنتيني ليونيل مييس خالل مران 
أمس، كام كان عليه الحال يف املباراة التي خرسها الفريق أمام نظريه الكروايت 

3-0 الخميس.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية، عن تغيريات محتملة يف تشكيلة 
املنتخب األرجنتيني، استعداًدا ملواجهة نيجرييا، بالجولة األخرية من 

 ،”TyC“ دور املجموعات ببطولة كأس العامل يف روسيا.وذكرت شبكة
أن خورخي سامباويل، املدير الفني لألرجنتني، قّرر بدء مباراة نيجرييا 

بناهول جوزمان، حارًسا أساسيًّا، بدالً من وييل كابايريو، الذي حرس 
عرين التانجو يف مواجهتي أيسلندا وكرواتيا.

كان كابايريو منح منتخب كرواتيا فوزًا مذالً عى األرجنتني، بعدما أخطأ 
يف الهدف األول ومنح هدية إىل كرواتيا عقدت من مهمة الفريق يف 

التأهل للدور املقبل.
ويحتاج األرجنتني للفوز عى نيجرييا، مع هزمية أو تعادل أيسلندا مع 

كرواتيا، من أجل حسم املقعد الثاين يف املجموعة الرابعة، والتأهل لدور 
الل16 مبونديال روسيا.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية عن أن الثنايئ ليونيل مييس وسريجيو 
أغويرو نجمي املنتخب األرجنتيني سيقودان حركة اعتزال دويل جامعي 

لعدد من نجوم املنتخب املشاركني يف كأس العامل 2018 املقام حالًيا 
يف روسيا، يف حال توديع املونديال.وسيكون كل من غونزالو هيغواين 

وخافيري ماسكرياونو وأنخيل دي ماريا وإيفر بانيغا إضافة ماركوس 
روخو مشرتكني مع الثنايئ مييس وأغويرو يف قرار االعتزال الجامعي.

ويأيت هذا القرار من نجوم التانغو عقب الفشل يف تحقيق الفوز حتى 
اآلن يف املونديال عقب تعادل إيجايب بهدف ملثله مع أيسلندا يف املباراة 

األوىل، ثم السقوط بالجولة الثانية من املجموع الرابعة أمام كوراتيا 
بثالثية نظيفة.

وكانت األنباء تؤكد أن الالعبني يقودون متردا عى  املدير الفني 
للمنتخب األرجنتيني خورخي سامباويل؛ بسبب إحباطهم من أسلوب 

إدارته.
يذكر أن املنتخب األرجنتيني يتذيل ترتيب املجموعة الرابعة بنقطة 

واحدة بالتساوي مع أيسلندا الثالث، فيام تحتل نيجرييا التي ستواجه 
التانغو يف ختام منافسات املجموعة املركز الثاين بل 3 نقاط، بينام تحتل 

كرواتيا الصدارة بل 6 نقاط.

مصير األرجنتين يتحدد في لقائها مع نيجيريا

شاكيري

اإلسبان يقدسون “القيلولة”

وكاالت: بدا أن أحد األمناط الثقافية واملعيشية اإلسبانية الشهرية ال تزال 
تحظى بالتقدير من قبل العبي منتخبهم، إذ كشف العب الفريق كويك عن 
أنه ليس بوسعه هو وزمالؤه يف الفريق متابعة بعض مباريات كأس العامل؛ 

بسبب تعارضها مع فرتة القيلولة التي “يقدسها” الشعب اإلسباين. وقال 
كويك يف مقابلة مع صحيفة “الباييس” أمس السبت “نشاهد املباريات يف 

مقر إقامتنا طاملا تيرس لنا ذلك، لكن املباراة األوىل تتزامن مع فرتة القيلولة 
والثانية تتزامن مع التدريب”.

وأضاف “نشاهد املباراة الثالثة عادة أثناء تناولنا العشاء”. وتجري يف األيام 
العادية 3 مباريات يف املونديال، األوىل يف الساعة 3 ظهرا بتوقيت موسكو، 

والثانية يف الساعة 6 مساء، والثالثة يف الساعة 9 مساء. وإذا ما اقتفى 
بقية أفراد التشكيلة منوذج كويك، فهذا يعني أنه مل يشاهدوا النهاية املثرية 
للمباراة التي انترت فيها الربازيل عى كوستاريكا 2 - صفر الجمعة، بعد 

أن سجلت الربازيل هدفني يف الوقت بدل الضائع، إضافة لعدم متابعتهم 
التعادل املفاجئ آليسلندا أمام األرجنتني 1-1 األسبوع املايض.

كوكي وزمالءه ال يشاهدون المونديال

تدريبات منتخب األرجنتين

كاباييرو

ميسي وأغويرو
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إنجلترا تبحث عن مساعدين للقائد كاين
أ.ف.ب: بعدما حققت بداية ناجحة 
يف بطولة كربى للمرة األوىل منذ 12 
عاًم��ا بفضل قائده��ا املهاجم هاري 
كاي��ن الذي س��جل هدف��ن بينهام 
هدف الف��وز يف الوقت املحتس��ب 
ب��دل ضائع من املب��اراة مع تونس، 
تتطل��ع إنجلرتا ملب��اراة بن��ام اليوم 
ب��كأس الع��امل، به��دوء مل تعه��ده 
منذ ف��رتات طويلة رغ��م بحثها عن 

مسجلن آخرين لألهداف.
عام��ا( جانب��ا   24( كاي��ن  ووض��ع 
الش��كوك حول قدرته ع��ى تقديم 
األفض��ل لب��اده. ه��داف ال��دوري 
اإلنجلي��زي ملوس��من متتالين بات 
الاعب األول يسجل هدفن إلنجلرتا 
يف مب��اراة واح��دة يف نهائيات كأس 
العامل، من��ذ املهاجم غاري لينيكر يف 

مونديال 1990.
إال أن م��ا حققه كاين يف املباراة ضد 
تون��س )1-2( يف فولغوغ��راد، فتح 
باب األسئلة بشأن عدم قدرة زمائه 
عى هز الشباك التونسية، عى رغم 
الفرص الس��هلة التي سنحت لهم يف 

الشوط األول من املباراة.
وتركزت االنتقادات خصوصا عى كل 
من رحيم ستريلينغ وجييس لينغارد، 
عل��ام أن الهدف الثاين لكاين مل يأت 

سوى يف الوقت بدل الضائع. وباتت 
مشاركة س��رتلينغ كأسايس يف املباراة 

مع بنام مهددة.
الت��ي  األوىل  اإلعامي��ة  العاصف��ة 
الثاثة”  “االس��ود  منتخ��ب  رضبت 
ج��اءت الجمعة، عندم��ا تم تصوير 
س��تيف هوالن��د مس��اعد امل��درب 
تدوينه  أثن��اء  غاري��ث س��اوثغيت 
ماحظات يف حصة تدريب املنتخب 
املاحظ��ات،  الخمي��س. وبحس��ب 
مهاج��م مانشس��رت يونايتد ماركوس 
راش��فورد الذي دخل بديا لسرتلينغ 
يف املباراة األوىل، س��يكون أساسيا يف 
الثانية عى حسابه، إىل جانب روبن 
لوفتوس - تشيك الذي سيشارك بداًل 
م��ن دييل آيل الذي تعرّض إلصابة يف 

الفخذ يف املباراة مع تونس.
الصحاف��ة  س��اوثغيت  وانتق��د 
بترسي��ب  واتهمه��ا  اإلنجليزي��ة 
معلومات للمنافسن. وقال “سيكون 
عاما غري مس��اعد لن��ا منح الخصم 
معلومات عن فريقنا”، مضيفا “عى 
وس��ائل إعامنا أن تقرر إذا ما كانت 

ستدعم فريقنا أو العكس”.
وأخف��ق س��رتلينغ العب مانشس��رت 
س��يتي بطل ال��دوري اإلنجليزي يف 
املوس��م املن��رم، يف التس��جيل مع 

املنتخب يف مباريات��ه ال� 21 األخرية 
معه، خافا ملس��ريته مع فريقه الذي 

سجل له 23 هدفا هذا املوسم.
ورفض راش��فورد مقول��ة أن إنجلرتا 
تعتمد عى كاين لتسجيل األهداف. 
وأوض��ح “ال أعتق��د أن ه��ذا األمر 
يحص��ل يف فريقنا”، مق��را بإعجابه 

بقدرة كاين ع��ى التمركز يف املكان 
والزمان املناسبن.

وتابع أن قائد املنتخب “يضع نفسه 
يف األمكنة املناس��بة. وإذا اس��تطعنا 
إلي��ه، س��ينجح يف  الك��رة  إيص��ال 

التسجيل”.
يعت��رب  عام��ا،  العرشي��ن  عم��ر  يف 

راش��فورد من املواه��ب اإلنجليزية 
الش��ابة يف التش��كيلة الت��ي يرشف 
عليها ساوثغيت والتي تتمتع بثالث 
أصغر معدل أعامر لاعبن املشاركن 

يف النهائيات الروسية.
ورأى مس��اعد امل��درب هوالن��د أن 
اللمسة األخرية املطلوبة أمام املرمى 

س��تأيت مع اكتس��اب الاعبن مزيًدا 
من الخ��ربة. وأوض��ح “األمر نفيس، 
ويتعل��ق بدفع الاعب��ن إىل التحول 
لراغبن بالف��وز يف املباريات، وهذه 
عملية تحتاج إىل وقت كاف للوصول 

إىل تحقيق الهدف”.
وأض��اف “تخيل��وا مش��هد ه��ؤالء 
الاعبن بعد أعوام قليلة، وآمل يف أن 
أكون مع الفريق وقت��ذاك، وعندما 
يصبحون أكرث مترًس��ا وخربة، سيكون 
األم��ر مث��ريًا حًق��ا، وهذا م��ا تبدو 

مامحه اآلن”.
وق��د يلعب تس��جيل األهداف أمام 
بنام دورًا حاس��امً يف تص��در إنجلرتا 
الرتتيب النهايئ للمجموعة الس��ابعة 

التي تضم أيضا بلجيكا.
الحم��ر”  “الش��ياطن  واس��تهل 
مش��وارهم يف املجموع��ة بفوز كبري 
عى بنام بثاثي��ة نظيفة، ما منحهم 
صدارة املجموعة بعد الجولة األوىل.

ف��وز إنجل��رتا ع��ى بن��ام يف نيجني 
نوفغورود األحد س��يضمن لها مركزا 
يف الدور مثن النهايئ، علام أن املباراة 
األوىل م��ن الجول��ة الثاني��ة تق��ام 
السبت، وتجمع بلجيكا وتونس عى 

ملعب سبارتاك يف موسكو.

كوبر يدافع عن نجومه

ماتيتش قلق من البرازيل

وكاالت: ق��ال األرجنتيني هيكتور 
كوبر، م��درب منتخب مر، إنه 
يتمنى الحفاظ عى هيكل الفريق 
الحايل، رغم وداع كأس العامل لكرة 

القدم من دور املجموعات.
وودع��ت م��ر، الت��ي تش��ارك 
الثالث��ة  للم��رة  النهائي��ات،  يف 
يف تاريخه��ا، البطول��ة م��ن دور 
املجموع��ات، عقب هزميتها أمام 

أوروجواي وروسيا املستضيفة.
وستلتقي مر مع السعودية، يف 
الجولة الثالثة مبنافسات املجموعة 
األوىل، يف مب��اراة تحصيل حاصل 

بعد وداع الفريقن للبطولة.
وس��ينتهي عق��د كوب��ر، بنهاي��ة 
مش��اركة الفري��ق يف كأس العامل، 

وبات مهدًدا بعدم تجديد العقد، 
أدوار  بل��وغ  الفش��ل يف  عق��ب 

خروج املغلوب.
وق��ال م��درب منتخ��ب م��ر، 
بع��د  املري��ن،  لإلعامي��ن 
التدريب األخري للفريق يف مدينة 
“املنتخب  السبت  أمس  جروزين، 
الحايل يضم مجموعة من الاعبن 
يكتسبون خربات  الذين  الشباب، 

مميزة”.
ونّوه “وجودهم يف هذه البطولة 
له��م، وسيكس��بهم  كب��ري  رشف 
مكانة كب��رية، أمتنى الحفاظ عى 

هذا املنتخب”.
وتاب��ع “أش��عر بالرض��ا التام عن 
كل الاعبن الذين اخرتتهم لهذه 

املهم��ة، وال يوجد الع��ب واحد 
تقاعس ع��ن أداء ما هو مطلوب 

منه”.
وأكد كوبر أن لقاء الس��عودية 

سيش��هد تقدي��م “كل م��ا يف 
وس��عنا لتحقيق الفوز الذي ال 

بديل عنه”.
وأردف “يتمتع العبونا بااللتزام 
واالحرتام، وسيلعبون كمنافسن 
أقوياء م��ن دون أي تجاوزات، 
ألنن��ا نش��ارك يف كأس الع��امل 

وهي أكرب بطولة كروية”.
وأك��د كوبر أن��ه ل��ن يلتفت 
ملسألة الدفع باعبن يشاركون 
يف ال��دوري الس��عودي أم��ام 
منتخبه��ا، غدا اإلثن��ن، مضيًفا 
“سنختار التشكيلة املثالية من 
الاعبن، وليس مه��اماًّ إن كان 
أحدهم يلعب يف السعودية أم 

ال”.

وكاالت: ش��دد العب وسط رصبيا 
نيامني��ا ماتيت��ش ع��ى صعوب��ة 
املواجه��ة التي س��تجمع منتخب 
ب��اده م��ع الربازي��ل، يف الجول��ة 
األخرية من دور املجموعات بكأس 

العامل يف روسيا.
تريح��ات  يف  ماتيت��ش،  وق��ال 

س��بورت”  “جلوب��و  لصحيف��ة 
الربازيلي��ة “األمر صع��ب للغاية؛ 
ألننا س��نواجه الربازيل، هو واحد 
م��ن أفضل الف��رق يف الع��امل، لذا 
س��يكون األمر صعًب��ا، لكن يف كرة 

القدم، كل يشء ممكن”.
للتفكري،  الوق��ت  وأض��اف “لدينا 

نح��ن نعرف صفاته��م، ال ميكنهم 
إخفاء أي يشء؛ ألننا نعرفهم جيًدا، 
بالطبع ه��م يعرفونن��ا أيًضا، كام 
أقول س��يكون األمر صعًبا، لديهم 
قدرات فردية جيدة، كام أن لديهم 
واحد من أفضل الاعبن يف العامل، 
وهو ني��امر، لكننا نع��رف صفاتنا 

وقدراتنا”. 
ويحت��اج منتخب رصبي��ا لتحقيق 
الفوز عى الربازيل، من أجل ضامن 
التأه��ل إىل دور ال��� 16 من كأس 
العامل، إذ إن للربازيل وس��ويرسا 4 
نقاط، ورصبي��ا باملركز الثالث ب� 3 
نقاط، وكوستاريكا رابًعا با رصيد.

كوبر

البلجييك  النجم  نجح  )وكاالت(: 
إيدين هازارد يف تسجيل هدفن 
ملنتخ��ب بلجيكا أم��ام املنتخب 
التونيس يف الجولة الثانية ضمن 
السابعة يف  منافسات املجموعة 

كأس العامل ب� روسيا.
التس��جيل عن  افتتحت  بلجيكا 
طريق ركلة ج��زاء مثرية للجدل 
س��ددها نج��م نادي تش��يليس 
هازارد لُيس��جل الهدف األول له 
يف كأس الع��امل 2018 لُيحطم به 
رقاًم قياس��ياًّا ملنتخب بلجيكا يف 
بطوالت كأس العامل، حيُث تعترب 
هذه هي ركلة الجزاء األوىل التي 

ُتسجل لبلجيكا ُمنذ 32 عاًما.
وكان الاعب نيكو كايس��ن قد 
أح��رز هدًفا من ركل��ة جزاء يف 
كأس العامل 1986 أمام املنتخب 
العراقي يف املب��اراة التي انتهت 
بنتيجة 2/1 لبلجيكا، ومنذ ذلك 
التاري��خ مل يس��تطع أي الع��ب 
بلجييك يف بط��والت كأس العامل 

أن ُيحطم هذا الرقم.
ُيذكر أن املنتخ��ب البلجييك قد 
ف��از يف املب��اراة األوىل أمام بنام 
بنتيج��ة 3/0 حيُث ش��هد اللقاء 
تأل��ق نج��م مانشس��رت يونايتد 
لوكاك��و ال��ذي نج��ح يف إحراز 

هدفن.

وكاالت: أق��ر روبن دياز، مدافع 
الربتغ��ال، بوجود بع��ض القلق 
داخل معس��كر الربتغال، يف ظل 
تطلع أبطال أوروبا، ليكونوا عى 
ق��در التوقع��ات يف كأس العامل 

لكرة القدم.
واعتم��دت الربتغال بش��كل تام 
براع��ة  ع��ى  مبارات��ن  أول  يف 
كريس��تيانو رونالدو الذي سجل 
كل أهدافه��ا األربع��ة، ليمن��ح 
منتخ��ب باده 4 نقاط بالتعادل 
3-3 مع إسبانيا، والفوز بصعوبة 

0-1، عى املغرب.
وتحتاج الربتغ��ال لنقطة واحدة 
عن��د مواجه��ة إي��ران، بعد غد 
اإلثنن، لتضمن التأهل لدور 16، 
لكن تس��تمر حالة القلق يف ظل 
عدم الظهور بش��كل مبهر حتى 

اآلن يف روسيا.
وق��ال دي��از يف مؤمت��ر صحايف 
أمس الس��بت: “نعم يوجد قلق 
ألن ه��ذه كأس الع��امل ونح��ن 
أبط��ال أوروبا ونريد تجاوز دور 
بعيًدا  والذه��اب  املجموع��ات 
قدر املس��تطاع”. وأضاف “منلك 
مجموعة م��ن الاعبن الجيدين 
حق��ا، ونس��عى لتحقي��ق نفس 
اله��دف وأحيانا ال تس��ري األمور 

بالشكل الذي نريده”.

هازارد ُيحطم 
رقًما صامًدا

القلق يتسرب 
إلى البرتغال

هاري كاين يحتفل بهدفه في مرمى تونس

نيمار )البرازيل(: 
 “ال أحد يعلم ماذا فعلت ليك أصل هنا، الجميع 

يتحدث، حتى الببغاوات.. اآلن يستمر الحلم”.

جون اوبي ميكيل )نيجيريا(:  
“شكرا للجميع.. يف انتظار الخطوة القادمة”. 

كوكي )إسبانيا(:
 “تحيا إسبانيا”.

جيروم بواتينغ )ألمانيا(: 
 “جاهزون للقتال”. 
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أحمد مهدي صافرة البالد

أكد الحك��م املوندي��ايل املتقاعد 
جاس��م من��دي أن ق��رار الحكم 
الهولندي كيربز بإلغاء ركلة الجزاء 
التي احتس��بها ملنتخ��ب الربازيل 

كان صحيًحا.
ق��د  الهولن��دي  الحك��م  وكان 
احتس��ب ركلة جزاء لصالح العب 
الربازيل نيامر، قبل أن يرتاجع عن 
قراره بعد عودته لتقنية الفيديو، 
األمر ال��ذي أثار حفيظ��ة العبي 

“السامبا”.
وكان��ت املب��اراة ق��د أديرت من 
قب��ل الحك��م كيربز ومبس��اعدة 
ساندر فان روكيل واروين زنسرتا، 

والحكم الرابع سكومينا.
وأوض��ح مندي أن حال��ة الالعب 
نيامر كان بها وضع اليد املسموح 
ع��ى العب املناف��س دون وجود 
لس��حب أو دفاع، مش��يًدا بعودة 
الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من 

الق��رار، يف خط��وة تضاف للحكم 
ا  الذي أدار املباراة بشكل جيد جدًّ

عى حسب وصفه.
وذكر مندي أن الحكم كان جريئا 
يف ق��راره بالع��ودة ع��ن القرار، 
ومميزا يف عودته للتأكد، خصوًصا 
وأن تقنية الفيديو وضعت لتكون 

عونا للحكم.
وحول وجود ركلة جزاء للمنتخب 
الربازي��ي يف الش��وط األول بعد 

إعاق��ة ني��امر، أوضح من��دي أن 
الحالة ال تستدعي أيًضا احتساب 
املخالفة مش��يًدا بقرار الحكم يف 

استمرار اللعب.
وفيام يخص الهدف الثاين ملنتخب 
الربازيل، أوض��ح مندي أن الحالة 
تع��د من الح��االت الصعبة، التي 
الحك��م  متك��ن فيه��ا وباقت��دار 

املساعد الثاين
الصحي��ح  الق��رار  اختي��ار  م��ن 

باحتس��اب اله��دف، خصوصا أن 
الك��رة ج��اءت من أم��ام الالعب 
نيامر وهو ما يعندي عدم وجوده 

يف منطقة متسللة.
وأثن��ى من��دى ع��ى أداء الطاقم 
التحكيمي يف املباراة، مش��ًرا إىل 
أن الحكم كيربز من خرة الحكام 
وصاحب 45 عاًم��ا وخربة طويلة 
عرب إدارت��ه للعديد من املباريات 

املهمة.

مندي: قرار إلغاء جزائية نيمار صحيح ويحسب للحكم

جاسم مندي

)وكاالت(: قّرر االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، 
فتح تحقيق بشأن تش��ويش محتمل عى تقنية 
“خط املرمى” يف كأس العامل املقام بروسيا حاليًّا، 

بعد اكتشافني يف مدينتي موسكو وروستوف.
وكش��فت وسائل إعالم روسية عن وجود تداخل 
بني مستشعرات التقنية املستخدمة يف املونديال 
لثاين نس��خة عى التوايل، وأجهزة إنذار الحرائق 

يف امللعب الرئييس للبطولة.
وقالت وكالة “إنرتفاكس” الحكومية إن 4 أجهزة 
إنذار للحرائق يف ملع��ب “لوجنييك” بالعاصمة 
موس��كو، اس��تعملت نفس تردد أجه��زة تقنية 
“خ��ط املرمى” التي تنبه حك��م املباراة يف حال 

تجاوزته الكرة.
وأوضحت الوكالة أن التش��ابه يف الرتددات رصد 
خالل لقاء الربتغال واملغرب يف املجموعة الثانية، 
األربعاء، ال��ذي انتهى بف��وز املنتخب األورويب 

بهدف نظيف.
كام يعتقد أن رشكة محمول روس��ية تس��تخدم 
ذات ت��رددات التقني��ة الكروي��ة املتواجدة يف 
ملعب روس��توف، ال��ذي يس��تضيف هو اآلخر 

مباريات املونديال.
وحس��ب “إنرتفاك��س”، ف��إن الفيفا ت��م إبالغه 
باألمر، وأبلغ االتح��اد صحيفة “صن” الربيطانية 
أنه س��يفتح تحقيقا، رغم عدم حدوث أي وقائع 

تشويش حتى اآلن.
ولج��أ الح��كام إىل التقني��ة الت��ي أنتجتها رشكة 
“ه��وك آي” الربيطانية م��رة واحدة يف مونديال 
روس��يا حتى اآلن، الحتساب هدف فرنسا الثاين 
يف مرمى أس��رتاليا، خالل املباراة التي استضافها 

ملعب كازان.

تشويش وتحقيق فاسكيز مستعد مغامرة آيسلندا

وكاالت: ق��ال ل��وكاس فاس��كيز، جناح 
املنتخب اإلس��باين األول لكرة القدم، إنه 
جاهز ملباراة إعادة مع املغريب مهدي بن 
عطية، بعد 9 أس��ابيع من اللقاء الجديل 
ال��ذي جمعه��ام يف دوري أبطال أوروبا.

وس��يكون بن عطية يف التش��كل األسايس 
للمنتخ��ب املغ��ريب أمام نظره اإلس��باين، 
الذي سيضم فاسكيز، غدا االثنني يف مدينة 
كالينينغ��راد، مثل��ام كان الحال يف ش��هر 
أبريل املايض عندما التق��ى يوفنتوس مع 
ريال مدريد يف دور الثامنية بدوري أبطال 

أوروبا.
وحصل فاسكيز عى ركلة جزاء حاسمة يف 

الدقيقة األخرة من املباراة، بعدما س��قط 
داخ��ل منطقة الجزاء عقب عرقلة من بن 

عطية.
وقال فاسكيز يوم السبت: مع وجود نظام 
حكم الفيديو املساعد مل يكن ليتغر شيًئا. 
كان ميكن وجود ج��دل أقل لكن العقوبة 

ستعطى بنفس الطريقة.
وكان جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس 
غاضًب��ا للغاية به��ذا الق��رار وحصل عى 
البطاقة الحمراء، نظرًا العرتاضه الش��ديد 
واضط��ر ملش��اهدة كريس��تيانو رونالدو 
يس��جل ركلة الج��زاء التي ع��ربت بريال 

مدريد للدور التايل من خارج الخطوط.

وكاالت: س��تكون آيس��لندا الوافد الجديد 
ع��ى كأس، بحاجة لخطة لع��ب جديدة 
ذات نزع��ة هجومي��ة إضاف��ة لتعويله��ا 
عى مه��ارات نجمه��ا املوه��وب جيلفي 
سيجوردس��ون، عندما تتح��دى التوقعات 
يوم الثالث��اء املقبل عى أم��ل الفوز عى 
كرواتي��ا املتألق��ة لتبق��ي ع��ى آمالها يف 

النهائيات املقامة حاليا يف روسيا.
وتحطم��ت مح��اوالت آيس��لندا الحتواء 
نيجري��ا أمس يف الش��وط الث��اين، بعدما 
عان��ت يف التأقل��م م��ع رسع��ة املنتخب 
األفريق��ي لتخرس 2 - 0 ضمن منافس��ات 

املجموعة الرابعة.
وأنهت آيسلندا التي تخوض نهائيات كأس 
الع��امل ألول مرة، التي فاج��أت األرجنتني 
بالتعادل معها يوم الس��بت املايض بنتيجة 
1-1، الش��وط األول وهي تش��عر بأنها يف 
طريقه��ا لتنهي املباراة بالتعادل الس��لبي 

بعد فش��ل نيجريا يف إطالق أي تسديدة 
عى املرمى.

وكانت نقطة واحدة كفيلة بإبقاء آيسلندا 
يف إط��ار الرصاع ع��ى نيل املقع��د الثاين 
املؤه��ل ل��دور 16 ع��ن مجموعتها قبل 

خوضها املباراة األخرة لها أمام كرواتيا.
لك��ن نيجريا اس��تطاعت اخ��رتاق دفاع 
آيس��لندا يف الش��وط الثاين، وسجل أحمد 
م��وىس هدف��ني رائع��ني وهو ما س��يجرب 
املنتخب اآليسلندي عى الفوز عى كرواتيا 
متص��درة املجموع��ة عى أمل أن تس��ر 
نتيجة لقاء األرجنتني ونيجريا يف صالحها.

وس��يعني فوز نيجريا، أو حت��ى التعادل 
مع االعت��امد عى فارق األه��داف، بلوغ 
املنتخب األفريقي مراحل خروج املغلوب 
وتودي��ع آيس��لندا، للبطول��ة والعودة إىل 
ريكيافيك، كام س��تودع األرجنتني البطولة 

أيضا.

فاسكيز لحظة ركلة جزاء بن عطية

منتخب آيسلندا

متى ينهي اتحاد إذاعات الدول العربية احتكار “بي إن سبورت”؟
بدأت معاناة املش��اهد العريب مع 
تش��فر مباريات مونديال فرنس��ا 
1998 بفرنسا بعدما احتكرته وقتها 
ش��بكة ART ث��م باع��ت حقوق 
بث بطول��ة 2002 و2006 و2010 
لقنوات الجزيرة الرياضية، لتواصل 
األخرة مسلس��ل التش��فر بعد أن 
تحولت إىل مسمى “يب إن سبورت” 
يف مونديال الربازيل 2014، ومؤخرًا 

يف مونديال روسيا 2018.
ويعترب موندي��ال أمركا 1994 آخر 
بطول��ة أتيحت للمش��اهد العريب 
مجاًن��ا، حي��ث إن اتح��اد إذاعات 
الدول العربية التابع لجامعة الدول 
العربي��ة كان هو الجه��ة الوحيدة 
التي تش��رتي وتبيع وتسوق وتوزع 
التلفزي��وين ملباريات  البث  حقوق 
كأس الع��امل لك��رة الق��دم ودورة 
األلع��اب األوملبية وباقي البطوالت 
الرياضي��ة، حت��ى ص��دم الش��ارع 
الريايض العريب يف مونديال فرنس��ا 
1998 بقيام رشكة راديو وتلفزيون 
العرب )art( آنذاك برشاء الحقوق 
كامل��ة ورفع س��عر البي��ع بصورة 
تصفي��ة  مت��ت  أن  إىل  مضاعف��ة 
الرشك��ة التي اش��رتتها في��ام بعد 
قناة )يب ان س��بورت( لتفتح شهية 
االتحاد الدويل لكرة القدم واالتحاد 
األورويب واللجن��ة األوملبية الدولية 

وباق��ي االتح��ادات القاري��ة لبيع 
حقوق املنافسات الرياضية بتكلفة 
أكرب حتى صارت “يب إن س��بورت” 
هي املالك الحرصي ألهم األحداث 

الرياضية العاملية.
“يب ان س��بورت” الجه��ة املحتكرة 
للنقل التلفزي��وين للمونديال تبيع 
االشرتاك بقيمة 170 دينارًا بحرينيًّا 
تقريًبا موزعة بني االشرتاك السنوي 
)120 دين��ارًا( و)50 دين��ارًا( قيمة 
االش��رتاك بكأس الع��امل، وهو مبلغ 
لي��س مبق��دور الكثري��ن توفره، 
س��بورت(  ان  )يب  تق��دم  فل��امذا 
املونديال بهذا السعر املرتفع دون 
مراع��اة لذوي الدخ��ل املحدود يف 

العامل؟
فاملش��اهد العريب يري��د أن يتابع 

املباري��ات وه��ي األه��م وهو غر 
مس��ئول عن ما تقدم��ه القناة من 
بهرجة إعالمية تتمثل يف استقطاب 
امل��درب  مث��ل  عاملي��ني  محلل��ني 
الفرنيس “آرس��ني فينغر” والالعب 
ال��دويل األمل��اين “لوث��ر ماتيوس” 
الذي��ن  املحلل��ني  م��ن  والعدي��د 
فلكية  مبالغ  بالتأكيد س��يتقاضون 
إزاء قبولهم التحليل يف قناة عربية، 
الربامجي��ة  الباق��ة  إىل  باإلضاف��ة 
والعدد الهائل من املراسلني والذين 
تس��عى القناة ألن يدفع املش��اهد 
العريب فاتورتهم جميًعا، بالرغم من 
إمكان القناة تغطية الحدث بصورة 

معقولة بعيدة عن املبالغة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ..كيف 
ميك��ن لقن��اة واح��دة أن تحتك��ر 

النقل التلفزيوين يف جزء من القارة 
اآلسيوية واألفريقية؟ وأين هو دور 
اتحاد اإلذاع��ات العربية؟ وملاذا ال 
توجد مساع جادة تقودها اململكة 
العربي��ة الس��عودية وتونس التي 

تحتضن مقر االتحاد.
ابتداء م��ن موندي��ال 2026 الذي 
س��يقام يف أمركا وكندا واملكسيك، 
ينبغ��ي أن يكون هناك تكتل عريب 
ل��رشاء حق��وق النق��ل التلفزيوين 
وبيعه عى املش��اهد العريب بسعر 
يف متن��اول الي��د، وهو م��ا يحدث 

حاليًّ��ا، يف تركيا وإيران التي تحصل 
أكرث م��ن قناة عى حق��وق النقل 
بنفس الفضاء فيام مل تحرك جميع 
القنوات الخليجية والعربية س��اكًنا 
إزاء الوضع الح��ايل لالحتكار الذي 
تفرض��ه )يب ان س��بورت( مع بالغ 
التقدي��ر واالح��رتام مل��ا تق��وم به 
من جهد وابت��كار يف عملية النقل 

التلفزيوين.
اتحاد إذاع��ات الدول العربية هي 
الجهة الوحي��دة القادرة عى كرس 
هذا االحت��كار يف ظل ما تتمتع به 

وزارات اإلع��الم العربي��ة من قوة 
مالية ونفوذ تستطيع من خالله أن 
تقف يف صف املش��اهد العريب مع 
أهمية بناء شبكة عالقات قوية مع 
الرياضية  رؤساء وأعضاء املنظامت 
اآلس��يوي  واالتح��اد  الفيف��ا  يف 
واألورويب واس��تثامر وجود الكوادر 
العربية للحصول عى حقوق النقل 
التلفزيوين ألقوى البطوالت الكروية 
فهل س��يكرس اتحاد إذاعات الدول 
العربي��ة احتكار “يب ان س��بورت” 

مستقباًل؟

شعار اتحاد إذاعات الدول العربية

التشفير بدأ بمونديال فرنسا 1998

حسن علي
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قمة آسيوية إفريقية

مهمة جديدة بمتناول إنجلترا

لتفجري  اليابان  تتطل��ع  وكاالت: 
املزي��د من طاقاته��ا الهجومية، 
أم��ام الس��نغال، يف مواجهة بني 
فريقني حققا مفاجأة يف الجولة 
الثامن��ة،  للمجموع��ة  األوىل 
ويس��عيان للتأهل ألدوار خروج 

املغلوب يف كأس العامل.
ومنذ أن أصبح أكريا نيشينو مدربا 
عقب إقال��ة وحيد خليلوجيتش 
يف أبري��ل املايض، رك��ز منتخب 
اليابان كثريا ع��ىل الحفاظ عىل 
التامسك الدفاعي قبل أن تظهر 
قوة الفريق الهجومية يف مباراة 
الثالث��اء املايض خالل الفوز 2-1 
عىل كولومبيا، التي اس��تكملت 

املباراة بعرشة العبني.
جينيك  الوس��ط  الع��ب  وق��ال 
كي��ودو  لوكال��ة  هاراجوت��ي 
علين��ا  “كان  لألنب��اء  الياباني��ة 
أن نب��دأ من خالل بن��اء قاعدة 
جيدة، وهي الدفاع.. ومن خالل 
قدراتنا  تتصاع��د  القاعدة  هذه 
الهجومية، وتجاوبنا مع املواقف 

املختلفة”.
وبع��د الف��وز ع��ىل كولومبي��ا، 

أصبح��ت الياب��ان أول منتخب 
آس��يوي عىل اإلطالق، يفوز عىل 
منتخ��ب م��ن أم��ريكا الجنوبية 

بكأس العامل.
الياب��ان تخ��ى صعوبة  لك��ن 
مواجهة الس��نغال، التي حققت 
هي األخرى مفاجأة، بالفوز 2-1 

عىل بولندا.
وق��ال القائد ماكوتو هاس��يبي، 
يف إشارة لطرد كارلوس سانشيز 
العب كولومبيا، م��ا أتاح فرصة 
الف��وز للياب��ان “ع��ىل الالعبني 
التامس��ك والثب��ات... يجب أن 
نأخ��ذ يف اعتبارنا، أنن��ا واجهنا 
عرشة العبني فقط، طوال املباراة 
املقبلة س��تكون  املباراة  تقريبا، 
مختلف��ة، وعلين��ا أن نفكر فيها 

جيدا”.
وس��تخوض الس��نغال املب��اراة، 
وه��ي مفعم��ة بثق��ة مامثلة، 
بع��د أن متكن دفاعه��ا القوي، 
م��ن إبط��ال خط��ورة هج��وم 
منتخب بولن��دا، بقيادة روبرت 
ليفاندوفس��يك. وق��ال امل��درب 
ألي��و س��ييس “الس��نغال فازت 

بفضل االنضب��اط.. كان منتخب 
السنغال متامسكا وقويا”.

ويلعب 10 العبني من تش��كيلة 
أندي��ة  يف  األخ��رية،  الس��نغال 
أوروبي��ة، ومنهم س��اديو ماين، 
وكالي��دو  ليفرب��ول،  مهاج��م 
كوليبايل، مدافع نابويل، ما ميكن 

أن يساعد الفريق أمام اليابان.
وتحمل الس��نغال آمال إفريقيا، 
مع عودتها للمش��اركة يف كأس 

العامل، ألول مرة منذ 16 عاما.
وستخوض اليابان، التي ستعتمد 
ع��ىل هدافيها، ش��ينجي كاجاوا 
ويويا أوس��اكو، وأيضا كيس��ويك 
هوندا، املباراة مدفوعة بثقة، يف 
أنها فعلت كل ما ميكن، للتأهل 
لدور الس��تة عرش، للمرة الثالثة 
يف تاريخه��ا، لتكرر أفضل إنجاز 

حققته يف السابق.
ويعن��ي تأهل الياب��ان، أنها رمبا 
تواجه إنجل��را أو بلجيكا، لكن 
نيشينو ال ينظر بعيدا لهذا الحد، 
وقال “تركيزنا منصب عىل إظهار 

قوتنا يف املباراة املقبلة”.

منتخ��ب  يحت��اج  وكاالت: 
إنجلرا ألن يكون أكرث حسام 
إذا أراد تجاوز بنام، يف مباراته 
الس��ابعة،  باملجموعة  الثانية 
ليصبح عىل مش��ارف التأهل 

للدور الثاين يف كأس العامل.
امل��درب جاريث  فريق  وفاز 
تون��س،  ع��ىل  س��اوثجيت، 
مبارات��ه  يف   ،2-1 بنتيج��ة 
االفتتاحية، لكنه أهدر العديد 
من الفرص يف الش��وط األول، 
واحت��اج إىل هدف يف الوقت 
الضائع، من  املحتس��ب بدل 
القائ��د ه��اري ك��ني ليحصد 

النقاط الثالث.
وقال املدافع جون ستونز، إن 
بنام، مضيفا  إنجلرا درس��ت 
أن األمور التي تحتاج إنجلرا 

إىل تطويرها، واضحة.
وأض��اف “نح��ن بحاجة ألن 
نكون أكرث حس��ام. أعتقد أننا 
نعرف كيف ستسري املباريات 

ومن سيلعب”.
ويتباهى ساوثجيت، بأنه بنى 

الكرة،  فريقا يستمتع بتمرير 
ويق��ول س��تونز إن املنتخب 

اإلنجلي��زي لن يغري أس��لوبه 
بسبب املنافس.

تحدثنا  أم��ر  “ه��ذا  وأضاف 
بخطتن��ا.  وس��نلتزم  حول��ه 

سنس��بب لهم أك��رث خطورة 
ممكنة باس��تخدام أسلوبنا يف 

اللعب”.
ونوه “يع��ود الفضل يف ذلك 
للمدرب والالعبني، ألن الكثري 
م��ن الالعب��ني يف أنديتهم، ال 
يف  مطلقا  أس��لوبهم  يغ��ريوا 

املواقف الصعبة”.
ل��دى  ش��كوك  وهن��اك 
ساوثجيت، حول لياقة العب 
الوس��ط املهاج��م دي��ي آيل 
الذي تعرض إلصابة يف الفخذ 

أمام تونس.
وم��ن املتوق��ع أن يبدأ روبن 
تألق  الذي  تش��يك،  لوفتوس 
كبدي��ل يف املباراة االفتتاحية، 
يف التش��كيلة األساسية، حال 

غياب ديي آيل.
ويج��ب عىل م��درب إنجلرا 
أيض��ا، أن يق��رر م��ا إذا كان 
رحيم  االعتامد عىل  سيواصل 
س��رلينج يف الهج��وم، رغ��م 
مس��تواه املخي��ب لآلمال، أو 
مانشس��ر  مهاجم  س��يرشك 
مارك��وس  املتأل��ق  يونايت��د 

راشفورد.

إنجلترا مطالبة بفوز مقنع

خاميس رودريجيز وروبيرت ليفاندوفيسكي

كولومبيا وبولندا... للنهوض
وكاالت: وصل منتخب كولومبيا، 
إىل كأس الع��امل، وه��و ضم��ن 
أك��رث الفري��ق جاذبي��ة، بقيادة 
العب الوس��ط املب��دع، خاميس 
رودريجي��ز، وبآم��ال كب��رية يف 

التقدم يف البطولة.
وانهار املنتخب الكولومبي، بعد 
3 دقائق فقط م��ن مباراته ضد 
الياب��ان املغم��ورة، وج��اء طرد 
كارلوس سانش��يز، يف املجموعة 
الثامنة، ليضعه يف موقف صعب.
ورغم أن كولومبيا لعبت بشجاعة 
وبأسلوب رائع، وأدركت التعادل 
بعدم��ا تقدم��ت الياب��ان م��ن 
ركلة جزاء، ف��إن الالعبني ظهروا 

مرهقني، يف الشوط الثاين.
الف��وز األول  اليابان،  وحقق��ت 
ملنتخب آس��يوي عىل فريق من 
أم��ريكا الجنوبي��ة، بفضل هدف 

يويا أوساكا يف الدقيقة 73.
مدرب  بيكرمان،  خوس��يه  وقال 

قام��وا  “الالعب��ون  كولومبي��ا 
مبجه��ود كبري. فك��روا يف تغطية 
املس��احة ذاتها، لكن بعدد أقل 

من الالعبني”.
وتابع “بع��د هذا املجهود الكبري 
وإدراك التع��ادل، كانوا مرهقني، 
الكرة  اس��تعادة  الصع��ب  ومن 

وحصلت اليابان عىل فرصتها”.
وتواج��ه كولومبي��ا، التي بلغت 
دور الثامني��ة قبل 4 س��نوات يف 
الربازي��ل، موقفا صعبا لو أرادت 
املغلوب،  التأهل ألدوار خ��روج 

لكنه ليس مستحيال.
وكان��ت املنافس��ة مفتوح��ة يف 
املجموع��ة الثامن��ة حت��ى قبل 
فوز  وبع��د  البطول��ة،  انط��الق 
بولن��دا،  ع��ىل   2-1 الس��نغال 
رمب��ا يتوقف الوض��ع عىل عدد 
األه��داف الت��ي سيس��جلها كل 

فريق.
رودريجي��ز  خامي��س  وق��ال 

بع��د  يتوقف��ون  ال  “الفائ��زون 
األخطاء. ب��ل عليهم رفع الرأس، 
وانتظ��ار الفرص��ة املقبلة للقيام 

باألمور بشكل أفضل”.
وش��ارك صاحب الحذاء الذهبي 
يف كأس العامل املاضية يف الربازيل 

2014، كبديل يف الش��وط الثاين، 
بعدم��ا غ��اب ع��ن التش��كيلة 
األساسية بسبب مشكلة يف ربلة 

الساق.
وس��يكون عىل كولومبي��ا، الفوز 
ع��ىل بولن��دا، األح��د املقبل، لو 
أرادت استعادة توازنها، والحفاظ 

عىل آمالها يف بلوغ دور ال� 16.
وقال هوبرت ماوفيسيك، مساعد 
مدرب بولندا، إن بعض الالعبني 
ال��ذي قدم��وا أداء س��يئا أم��ام 
السنغال لن يش��اركوا يف مباراة 
كولومبيا دون أن يحدد أس��امء 

بعينها.
وأضاف: “ستكون هناك تغيريات 
أكيدة، وعىل األرجح لن نخوض 
مباراة كولومبيا بالتشكيلة نفسها 

التي شاركت أمام السنغال”.
وأردف: “مل يتم اتخ��اذ أي قرار 
بشأن عدد التغيريات أو املراكز، 
ال ي��زال أمامن��ا ع��دة حص��ص 
األساس  الهيكل  سيظل  تدريبية، 
س��تحدث  لكن  ثابت��ا  للفري��ق 

تغيريات أخرى”.
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انتصار ثمين أنعش أمل نيجيريا

)وكاالت(: احت��اج أب��رز العب��ي 
نيجرييا إىل بعض الوقت لالقتناع 
بإجراء تغيري جذري يف األس��لوب 
الخططي خالل كأس العامل لكرة 
الق��دم، لك��ن امل��درب جرينوت 
رور حصد مثار ه��ذا األمر، وفاز 
2 - صف��ر ع��ى أيس��لندا ليعود 
للمنافسة عى التأهل لدور الستة 
عرش يف روسيا.وبات مطلوبا من 
القائد ج��ون أويب ميكل والجناح 
فيكت��ور موزيس ش��غل مركزين 
مختلف��ن بعدما واج��ه املدرب 
األملاين رور بش��جاعة االنتقادات 
عقب الخس��ارة أم��ام كرواتيا يف 
بداية مشواره باملجموعة الرابعة.
واعتاد أويب ميكل اللعب يف مركز 
مش��وار  املهاجم خالل  الوس��ط 
نيجريي��ا يف تصفيات كأس العامل، 
لك��ن بعد ع��رض متواض��ع يوم 

السبت املايض بات مطالبا بشغل 
مركز دفاعي أكرب أمام أيسلندا.

وشغل موزيس، الذي اعتاد قيادة 
هج��وم نيجريي��ا، مرك��ز الجناح 
والظه��ري األمي��ن أمام أيس��لندا 
وس��اهم يف صناعة الهدف األول 

ألحمد موىس.
وقال رور للصحفين ”قمنا بتغيري 
خطتنا وتنظيمن��ا ولعبنا بطريقة 
2-5-3 وش��غل فيكت��ور موزيس 
املركز الذي يش��غله يف تشيليس 
وع��اد القائ��د إىل املرك��ز ال��ذي 
يش��غله يف الصن واعتاد عليه يف 

تشيليس قبل ذلك.
”أعتقد أن األمور س��ارت بشكل 
رائ��ع. لق��د فعال ذل��ك من أجل 
البالد والفريق. مل يكن من السهل 
إقناعه��ا، لك��ن يف النهاية أدى 
الالعبان بش��كل رائع. هذا منحنا 

والرسعة،  املس��احات  املزيد من 
وكان األمر حاسا بالنسبة لنا“.

لكن بداية نيجرييا مل تكن جيدة، 
وأصبحت أول منتخب مل يس��دد 
أي ك��رة يف الش��وط األول ملباراة 
يف كأس الع��امل من��ذ حدث ذلك 
لكوريا الجنوبية أمام الجزائر قبل 

أربع سنوات.
وقال رور ”يف الشوط الثاين ظهرنا 
بشكل مختلف ألن الفريق أدرك 

أنه يف حاجة إىل تقديم املزيد.
”واجهن��ا فريق��ا جي��دا جدا من 

أيس��لندا التي كانت أفضل 
يف الشوط األول، لكنها مل 
تسجل وكنا نحن أفضل 

يف الشوط الثاين“.
وتقدم��ت نيجريي��ا إىل 
املركز الثاين يف املجموعة 
الت��ي  كرواتي��ا  خل��ف 

ضمنت التأهل. وستكون نيجرييا 
يف حاجة إىل تجنب الخسارة أمام 
األرجنت��ن يوم الثالث��اء المتالك 
فرصة يف اجتياز دور املجموعات.

نيجيريا تحصد ثمار التغيير

)وكاالت(: مل يحجز كيسويك هوندا مكانه يف تشكيلة 

املنتخب الياباين لكرة القدم إال بعد إقالة املدرب 

يف األسابيع األخرية، إذ سيخوض يف سن ال� 32 يف 

روسيا املونديال األخري له، ويحلم بإحراز كأس العامل 

منذ أن عرض له والده وهو طفل رشيط فيديو 

إلنجازات الربازييل بيليه.وقال نجم ميالن االيطايل 

السابق الجمعة يف معسكر منتخب “الساموراي 

االزرق” يف مدينة قازان الروسية “أشعر بأن كأس 

العامل هذه، هي األخرية يل. أصبحت يف سن ال� 32، 

ا”. و4 سنوات أخرى، فرتة طويلة جدًّ

وأضاف هوندا الذي تراجع للعب دور الالعب 

االحتياطي يف ثالث مشاركة له، “ال استطيع أن اقرر 

اآلن )ماذا سيحصل( خالل 4 أعوام، لذا أكرس كل 

طاقايت لهذا املونديال”.

ولعب هوندا آخر 20 دقيقة من املباراة األوىل، 

وساهم يف فوز اليابان )1-2( الثالثاء عى نظريه 

الكولومبي الذي تأثر بالنقص العددي منذ الدقيقة 

الثالثة بطرد كارلوس سانشيز بعدما تسبب بركلة 

جزاء جاء منها الهدف االول. وكان ذلك أول فوز 

لبلد آسيوي عى منتخب من أمريكا الجنوبية.

ويعتمد العب باتشوكا املتواضع يف الدوري 

املكسييك، عى تجربته الكبرية ملساعدة اليابان 

األحد يف يكاترينبورغ عى تخطي عقبة السنغال 

التي تشاركها صدارة املجموعة الثامنة برصيد ثالث 

نقاط لكل منها بعد فوز ممثل إفريقيا عى بولندا 

ونجمها روبرت ليفاندوفسيك )2-1(.

وأكد مسجل 36 هدًفا يف 96 مباراة دولية 

خاضها مع “الساموراي األزرق” منذ 2008 

أنه “العب خربة، وأنا واثق وأعرف ما علينا 

فعله يف املباراة الثانية ضد السنغال”.

وأضاف “حتى لو خرسنا أمام السنغال، 

أعرف جيًدا كيف نستطيع تجنب 

الضغوط استعدادا ملواجهة بولندا” يف 

املباراة الثالثة األخرية يف الدور األول.

حلم الياباني هوندا المتأخر

عدسة املونديال
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وكاالت: سللجل تللوين كروس هدفا قاتللا يف الدقيقة 
الخامسللة من الوقت بدل الضائع، ليقللود أملانيا إىل 
فوز صعب عىل السللويد، أمس السبت، يف املجموعة 
السادسللة مللن كأس العامل، ويحفللظ حظوظ أبطال 

العامل يف الصعود إىل دور الل16.
وسللجلت السللويد من هجمللة مرتللدة مباغتة عرب 
املهاجم أوال تويفونني، الذي سللدد كرة ساقطة فوق 

الحارس مانويل نوير يف الدقيقة 32.
وعللادل العب بوروسلليا دورمتوند ماركللو رويس يف 
الدقيقة 48، بعد أن اسللتغل عرضية من جهة اليسار، 

ليضعها بركبته يف الشباك.
وطللرد املدافع األملاين جللروم بوتينغ يف الدقيقة 82، 

بعد حصوله عىل اإلنذار الثاين إلعاقته العبا سويديا.
ومع الثواين األخرة سللجل كروس من تسديدة قاتلة 

سكنت مقص املرمى السويدي.
ومل يسللبق للمنتخللب األملللاين الخللروج مللن دور 
املجموعات يف تاريخ مشاركاتهم يف املونديال، ويعود 

آخر إقصاء من الدور األول ملونديال 1938.
وسللتلعب أملانيا أمللام كوريا الجنوبيللة، فيام تواجه 
السللويد املكسلليك، يف ختللام منافسللات املجموعة 

السادسة األربعاء.

)وكاالت(: فللاز منتخللب بلجيكا 
األول لكرة القدم، عىل حسللاب 
نظره التونيس بخمسللة أهداف 
مقابللل هدفللني، ضمللن الجولة 
الثانيللة مللن دور املجموعللات 
ببطولة كأس العامل 2018 املقامة 
عللىل األرايض الروسللية، مبلعب 

أتكريت أرينا.
وبدأ املنتخب البلجييك بالتسجيل 
عللن طريق القائللد إدين هازارد 
العب نادي تشلليليس اإلنجليزي 
يف الدقيقللة 6 مللن ركلللة جزاء، 
قبل أن يسللجل العماق روميلو 
لوكاكو الهللدف الثاين يف الدقيقة 

16 من عمر الشوط األول.
 وعاد منتخب تونس إىل املباراة 
من جديد بعد تسللجيل الهدف 
األول يف الدقيقللة 18 عن طريق 
املدافع الشاب ديان برون العب 

نادي جينت البلجييك.
 ومع بداية الشللوط الثاين سجل 
روميلللو لوكاكللو مهاجللم نادي 

اإلنجليللزي  يونايتللد  مانشسللرت 
الهدف الثاين له والثالث ملنتخب 
بللاده بلجيللكا يف الدقيقللة 48 
ليتصللدر ترتيللب قامئللة هدايف 
النسخة الجارية من بطولة كأس 

العامل.
 ويف الدقيقللة 51 سللجل إديللن 
هللازارد مرة أخللرى بعد مراوغة 
حللارس منتخب تونللس بطريقة 
رائعللة للغايللة، ليحللرز الهدف 
الرابللع لصالح منتخللب بلجيكا 

قبللل أن يحرز مييش باتشللواي 
الهللدف الخامس يف الدقيقة 90، 
وسللجل وهبي الخللزري الهدف 
الثللاين ملنتخب تونس يف الدقيقة 

 .93
وبهللذا الفللوز يتأهللل منتخب 
بلجيكا إىل دور الل16 من بطولة 
كأس العللامل 2018 بعد حصد 6 
نقللاط، بينام منتخب تونس عىل 
أعتاب الخروج من املونديال بعد 

الفشل يف تحقيق أي نقاط.

تغلللب املنتخب املكسللييك عىل 
نظللره الكللوري الجنللويب، أمس 
السللبت، بهدفللني مقابل هدف، 
دور  مللن  الثانيللة  الجولللة  يف 
املجموعللات ضمللن منافسللات 
املجموعة السادسة ببطولة كأس 

العامل املقامة يف روسيا.
وافتتللح كارلوس فيللا التهديف 
للمكسلليك مللن ركلة جللزاء يف 
الدقيقللة “26”، قبللل أن يضيف 
خافيللر هرنانديللز الهدف الثاين 
يف الدقيقة “66” من زمن اللقاء، 
الجنوبية  كوريللا  بينللام هللدف 
الوحيللد جللاء من توقيع سللون 

هيونج مني يف الدقيقة “93”.
ووضع منتخب املكسيك قدًما يف 
مثن نهايئ املونديال بهذا االنتصار، 
بعد أن رفع رصيده إىل 6 نقاط يف 
صدارة املجموعة السادسة، بينام 
منتخب كوريا الجنوبية يف املركز 

األخر دون رصيد.
وسجل كارلوس فيا، الهدف األول 

الدقيقة  املكسللييك يف  للمنتخب 
“26” مللن ركلة جزاء احتسللبت 
ضد جانج هيون الذي ملس الكرة 

داخل منطقة الجزاء.
واسللتطاع املنتخب املكسييك أن 
يسللجل الهدف الثاين عن طريق 
خافيللر هرنانديز الللذي تعامل 
بصللورة رائعة مع متريللرة لوزانو 

يف الدقيقة “66” من زمن اللقاء، 
ليحبط األداء الجيد من املنتخب 
الكوري يف الشللوط الثللاين الذي 

حاول العودة يف املباراة.
نجح املنتخب الكوري يف تسجيل 
هللدف متأخللر يف الدقيقة “93” 
عللن طريق هيونج مللني، لينتهي 
اللقاء بفوز املكسيك بنتيجة 2-1.

المكسيك تكسب الكوريينبلجيكا تقصي تونس بخماسية

فرحة بلجيكية بالفوز

فرحة مكسيكية بالفوز الثمين

فيال يتخطى أحزانه
وكاالت: أعللرب كارلللوس فيللا، مهاجللم منتخب 
املكسيك، عن سللعادته بعد تسجيل الهدف األول 
يف مرمى كوريا الجنوبية، أمس السللبت، يف الجولة 
الثانيللة مللن دور املجموعللات ضمن منافسللات 
املجموعة السادسة بكأس العامل املقامة يف روسيا.

وقللال فيا، يف ترصيحات أبرزتهللا صحيفة “ماركا” 
اإلسللبانية: “لقللد كانت مباراة خاصة بالنسللبة يل 
بعللد اللحظات املعقدة التي عشللتها مللع العائلة 
عقب وفاة جدي، وكان لدي دافع إضايف ملساعدة 

زمايئ”.
وأضللاف: “لقد تحدثللت مع جواردادو يك أسللدد 
أي ركلة جللزاء تحتسللب خال املباراة، وسللارت 
األمللور معي عىل ما يرام، ولكن املهم هو أن يفوز 

الفريق”.
وأرسللل فيا رسللالة للمشللجعني قائًا: “نشكركم 
ألنكم تتواجدون يف كل مكان نلعب فيه، ونشللعر 
كأننا يف ملعبنا، إنه دعم وحافز كبر، علينا مواصلة 

العمل من أجل منحهم السعادة دامئًا”.

”var”تونس ضحية الـ
)وكاالت(: تعللرض املنتخللب التونيس لحالة مثللرة للجدل، 
وغر مسللبوقة باملونديال الرويس، خال لقائه مع بلجيكا يف 
املجموعة السللابعة، أمس السللبت، احتسب عىل أثرها ركلة 

جزاء لبلجيكا أسفرت عن الهدف األول.
وأعاق املدافع التونيس صيام بن يوسللف نجم بلجيكا إيدن 
هللازارد خارج منطقة الجزاء بسللنتيمرتات، وهو ما أوضحته 
اإلعللادة، إال أن الحكللم األمريك خاير ماروفو قرر احتسللاب 
ركلة جزاء، يف الدقيقة الخامسة من انطاق املباراة. والغريب 
يف األمر، أن بعد االستعانة بتقنية الفيديو )فار(، التي أظهرت 

أن اإلعاقة من خارج املنطقة، مل يتغر قرار الحكم، 
لينفللذ هازارد نفسلله ركلة الجزاء، ويسللجل أول 

أهللداف املباراة. وأثارت الحالة غضب التوانسللة عىل 
وسللائل التواصللل االجتامعي، خاصة أن الهللدف جاء مبكرًا 
و”قاسللًيا” عىل املنتخب التونيس الذي اضطر لفتح دفاعاته 

بعدها من أجل البحث عن هدف التعادل.
ويتكرر السللؤال بشللأن فائدة تقنية الفيديللو، التي مل تغر 
القللرار الخاطللئ يف هذه الحالة، وقد تبقللي قرارات خاطئة 

أخرى يف أيام املونديال املقبلة.
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بلجيكا

كوريا الجنوبية

أملانيا

املكسيك

السويد

تونس

)وكاالت(: اشتدت املنافسة بني نجوم املنتخبات 
من أجل لقب هداف كأس العامل بلروسيا حيُث 
انحرصت املنافسة حاليًّا بني كريستيانو رونالدو 
نجم منتخب الربتغال باإلضافة إىل لوكاكو نجم 

منتخب بلجيكا.
نجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو كان 

قد نجح يف تسجيل 3 أهداف “هاتريك”  يف أوىل 
مبارياته باملونديال أمام منتخب إسبانيا ثم أحرز 

الهدف الرابع له يف كأس العامل أمام منتخب إيران 
يف الجولة الثانية .

أما نجم منتخب بلجيكا فقد نجح يف إحراز هدفني 
أمام منتخب بنام يف أول مبارياته باملونديال ثم 

أحرز هدفني أمام منتخب تونس ليصل رصيده إىل 
4 أهداف متساوًيا مع رونالدو.

لوكاكو ينافس رونالدو

فوز الثواني
 األخيرة
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