
اإعيي�دة ت�شييكيل جمل�ييس اإدارة “الت�أميين”
يجب اأن يكون هناك توافق عام ب�شاأن التقاعد... جاللة امللك:

املنام���ة - بنا: وجه عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة لإعادة ت�ص���كيل 
جمل����س اإدارة الهيئ���ة العام���ة للتاأم���ن الجتماعي 
املنتهية وليته وتطعيم���ه بكفاءات ووجوه جديدة 
تتحل���ى بالإمكان���ات الإداري���ة العالي���ة واملهني���ة 
الرفيع���ة واالن�صباط يف اإدارة هذا ال�صندوق املهم، 
مثنًي���ا جاللته يف ه���ذا ال�صاأن عل���ى اإدارة ال�صندوق 
التقاع���دي الع�صك���ري واجله���ود امل�صك���ورة التي 
بذل���ت الإدارته بكف���اءة اأ�صهمت يف اإطال���ة عمر هذا 
ال�صندوق ودميومت���ه. وتراأ�س جالل���ة امللك جل�صة 
جمل�س الوزراء بق�رص ال�صخري العامر بح�صور رئي�س 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليفة، وويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة.
ووجه جاللة امللك يف اجلل�صة اإلى معاجلة و�صع 
ال�صناديق التقاعدية والتاأمينية ل�صمان دميومتها 
بعزم اأكيد ورغبة جادة؛ ملا ميثله التقاعد من اأهمية 
ك���رى يف حي���اة الفرد، موؤكدا جاللت���ه اأنه ينبغي اأن 
يحظ���ى باالأولوي���ة يف ه���ذه املرحلة عل���ى اأي �صاأن 

جمتمعي اآخر واأن يكون هناك توافق عام ب�صاأنه.
ووج���ه جالل���ة املل���ك ال�صك���ر ل�صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى �رصع���ة املب���ادرة يف 
اإنف���اذ التوجيه���ات امللكي���ة ال�صامي���ة بالتع���اون 
م���ع رئي�صي جمل�ص���ي الن���واب وال�ص���ورى بت�صكيل 

جلن���ة حكومي���ة برملاني���ة م�صرتك���ة لبح���ث قانوين 
التقاع���د، حاًث���ا جاللت���ه على �رصع���ة انعق���اد اللجنة 
احلكومي���ة الرملانية امل�صرتكة التي تبحث قانوين 
التقاعد وتكثي���ف اجتماعاتها وتطعيمها باخلرات 
العلمية والعملية؛ للو�ص���ول اإلى توافق بني جميع 

االأطراف يراع���ي امل�صلحة العام���ة ويحفظ احلقوق 
للم�صرتكني واملتقاعدين ف���ال بديل عن النجاح يف 

هذا امللف املهم.
واأع���رب �صاحب ال�صمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
ع���ن بال���غ اعت���زازه وتقدي���ره للدع���م وامل�صان���دة 

الذي حتظى ب���ه منظومة العم���ل احلكومي من لدن 
جالل���ة العاه���ل، موؤكدا �صم���وه اأن توجيه���ات جاللة 
العاه���ل �صتنفذه���ا احلكوم���ة ف���وًرا و�صت�صطل���ع 
و�صتعم���ل بالتواف���ق م���ع ال�صلط���ة الت�رصيعي���ة عر 
اللجن���ة احلكومي���ة الرملانية امل�صرتك���ة للو�صول 

اإل���ى اأف�صل ال�صبل التي حتق���ق التطلعات امللكية 
وحتفظ حق���وق املتقاعدي���ن وامل�صرتكني وتكفل 
دميومة ال�صنادي���ق التقاعدية والو�صول مبو�صوع 

التقاع���د اإلى حل ير�ص���ي اجلميع وتتوافق 
عليه جميع االأطراف.

• جاللة امللك يراأ�س، بح�صور �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد، جل�صة جمل�س الوزراء 	
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اأطف�له اأم�م  زوجته  �شرب  �شخ�ش�  “الني�بة” حتب�س 

املوؤبد و3 �شنوات لي 3 متهمن بتفجري بوري

املنام����ة - النيابة العامة: اأعلنت رئي�س 
النياب����ة بنياب����ة االأ�����رصة والطف����ل مر�صي����ة 
ح�ص����ن اأن النياب����ة العامة تلق����ت اإخطارا من 
جان����ب مرك����ز �رصط����ة مدين����ة حم����د اجلنوبي 
مف����اده اعت����داء �صخ�����س على �صالم����ة ج�صم 
زوجته بال�����رصب اأم����ام اأطفاله بع����د انت�صار 
مقطع فيديو االعت����داء يف و�صائل التوا�صل 

االجتماعي.واأ�صاف����ت اأن����ه عل����ى اإث����ر ذل����ك 
تقدم����ت الزوج����ة بب����الغ ملرك����ز ال�رصطة عن 
الواقع����ة، فب����ادرت النياب����ة العام����ة مبا�رصة 
التحقي����ق يف الواقع����ة وا�صتجوب����ت املتهم 
بالتحقيق����ات، واع����رتف مبا ن�ص����ب اإليه من 
اته����ام واأم����رت بحب�ص����ه احتياطي����ا متهيدا 

الإحالته للمحكمة املخت�صة.

عاقب���ت املحكمة الك���رى اجلنائي���ة الرابعة 
3 متهم���ني ان�صم���وا اإلى جماع���ة اإرهابية و�رصعوا 
يف تفج���ري اأنب���وب للنف���ط مبنطق���ة ب���وري، بعد 
تدربهم عل���ى االأ�صلحة واملتفجرات يف اإيران، ويف 
املنطقة التي �صهدت العام املا�صي تفجريا الأحد 
االأنابي���ب، ت���رتاوح اأعمارهم ب���ني 16 و22 عاما، 
بال�صجن املوؤبد للمته���م الثالث، وبحب�س االآخَرين 

3 �صن���وات فق���ط، فيما براأت املته���م الثاين مما 
ن�ص���ب اإليه من اتهام باالن�صم���ام للجماعة امل�صار 
اإليه���ا، واأم���رت باإ�صقاط اجلن�صية ع���ن املتهمني 

االأول والثالث. 
وقالت املحكم���ة اإن املتهمني االأول والثاين 
ق���د بلغا اخلام�صة ع�رصة ومل يتج���اوزا الثامنة ع�رصة 
م���ن عمرهما بتاري���خ ارتكاب الواقع���ة، ما يتعني 
اإعمال العذر املخف���ف املبني بن�س املادتني 70 

تر�شيح 29 موقع� لإدراجه� بي “الرتاث الع�ملي”7و71 من قانون العقوبات.
املنامة - هيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار: 
بفن���دق  اليون�صك���و  قري���ة  يف  اأم����س  ب���داأت 
الريتزكارلتون اأول���ى فعاليات الدورة الثانية 
واالأربع���ني للجنة ال���رتاث العامل���ي بعد حفل 
ر�صم���ي اأقي���م اأم����س االأول يف م����رصح البحرين 
الوطن���ي، و�صت�صتم���ر حتى 4 يولي���و املقبل. 
تر�صيح���ات  ال���دورة يف  اللجن���ة يف  و�صتنظ���ر 
29 موقًع���ا جديًدا الإدراجه���ا يف قائمة الرتاث 

العامل���ي، كم���ا �صتنظ���ر يف حالة �ص���ون 157 
موقًع���ا مدرًج���ا م���ن قب���ل يف القائم���ة، ومنها 
54 موقًع���ا مدرًج���ا يف قائمة ال���رتاث العاملي 
املعر�س للخطر.وقالت رئي�صة هيئة البحرين 
للثقاف���ة واالآث���ار ال�صيخ���ة مي بن���ت حممد اآل 
خليفة يف موؤمتر �صحايف للجنة الرتاث العاملي 
يف قري���ة اليوني�صك���و اإن اجتم���اع جلنة الرتاث 
العامل���ي يع���د لق���اًء اإن�صانياً وح�صاري���ا يوؤكد 

اأهمي���ة العم���ل الثق���ايف وقدرته عل���ى توحيد 
العامل للوقوف اإلى جانب الهوية واملكت�صبات 
االأ�صيل���ة للب�رصية”.واأ�صاف���ت: “ي�رصفن���ا اأي�ًصا 
اأن يك���ون اجتماع جلن���ة ال���رتاث العاملي الثاين 
واالأربعون هنا يف املنامة وبجهوٍد كبرية قدمتها 
طاق���ات بحرينية موؤمنة بقدرة بالدها على �صنع 

الف���ارق يف خمتلف املحاف���ل االإقليمية 
4والدولية”.

فر�شا  الوطني” يدر�س  “البحرين 
ا�شتثمارية بتقنية “بلوك ت�شني”

اقتصاد البالد
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مهرجان املو�شيقى بالكويت يحتفي 
بفرقة الإخوة البحرينية

مسافات البالد
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ج�ئزة 
ال�شح�فيييية العربيييية 

فئة “ال�شحافة ال�شتق�شائية ” 

ج�ئزة 
خليفييية بيين �شلمييي�ن 

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

عبا�س اإبراهيم

دب���ي - العربية نت: جتددت، اأم�س االإثنني، 
املظاه���رات واالإ�رصاب���ات االحتجاجية التي كانت 
انطلق���ت االأحد يف العا�صمة طه���ران على خلفية 
ارتف���اع �صعر الدوالر االأمريكي اإلى 87000 ريال 
اإي���راين بع���د اأن كان يف مطل���ع ال�صن���ة امليالدية 
نحو 37000 ريال. ورغ���م اأن �صعر الدوالر تراجع 
اإال اأن تقاري���ر  األ���ف ري���ال،   80 وا�صتق���ر عل���ى 
ميداني���ة اأك���دت انط���الق مظاهرات عم���ت عدداً 
م���ن املدن االإيرانية، اأم����س، وت�صدت قوى االأمن 
للمتظاهري���ن بالهراوات والغاز امل�صيل للدموع، 
خ�صو�صا يف مواجه���ة املحتجني يف �صوق طهران 
)البازار(. ومل تقف املظاه���رات واالإ�رصابات عند 
االحتج���اج عل���ى �صع���ر العمل���ة فح�صب، ب���ل اأتت 
�صد ارتف���اع اأ�صعار ال�صلع والرك���ود يف االأ�صواق 

مبختلف املدن االإيرانية.

جتدد التظ�هرات بطهران بعد انهي�ر التوم�ن

• جتدد املظاهرات واالإ�رصابات االحتجاجية يف طهران اأم�س على خلفية ارتفاع الدوالر	 12
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ج���الل���ت���ه ي�����ش��ك��ر ���ش��م��و رئ���ي�������س ال����������وزراء ل�������رع���ة امل�����ب�����ادرة يف ت�����ش��ك��ي��ل ال���ل���ج���ن���ة احل���ك���وم���ي���ة ال���رمل���ان���ي���ة
املواطنني احتياجات  وم��واك��ب��ة  امل����وارد  لتنمية  امللكية  بالتوجيهات  دائ��ًم��ا  ت�شرت�شد  احل��ك��وم��ة  ال����وزراء:  رئي�س  �شمو 

اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة “التاأمني” وتطعيمه بكفاءات جديدة
يجب اأن يحظى التقاعد باالأولوية واأن يكون هناك توافق عام ب�شاأنه... جاللة امللك يف جل�شة الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: تراأ�س عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة جل�شة 
جمل����س ال���وزراء بق����ر ال�شخري العام���ر بح�شور 
رئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليف���ة وويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة. واأدلى االأم���ني العام ملجل�س الوزراء يا�ر 

النا�ر عقب اجلل�شة بالت�ريح التايل:
ا�شته���ل �شاحب اجلاللة عاه���ل البالد جل�شة 
ملجم���ل  �شام���ل  با�شتعرا����س  ال���وزراء  جمل����س 
االأو�ش���اع املحلي���ة واالإقليمي���ة والدولية، فعلى 
ال�شعي���د املحلي اأف���رد �شاحب اجلالل���ة العاهل 
جانًبا كب���رًيا من اجتماع جمل�س ال���وزراء ملو�شوع 
التقاعد ال���ذي يوليه جاللته اأهمية ق�شوى؛ كونه 
يت�شل ب���كل �رائح املجتمع، اإذ وج���ه جاللته اإلى 
معاجلة و�ش���ع ال�شناديق التقاعدي���ة والتاأمينية 
ل�شمان دميومته���ا بعزم اأكيد ورغب���ة جادة؛ ملا 
ميثله التقاعد من اأهمية كرى يف حياة الفرد، لذا 
ينبغي اأن يحظى باالأولوي���ة يف هذه املرحلة على 
اأي �شاأن جمتمعي اآخر واأن يكون هناك توافق عام 

ب�شاأنه.
و�شمن هذا ال�شياق، وجه جاللة العاهل ال�شكر 
ل�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على �رعة 
املب���ادرة يف اإنفاذ التوجيه���ات امللكية ال�شامية 
بالتع���اون مع رئي�شي جمل�شي الن���واب وال�شورى 
بت�شكي���ل جلنة حكومية برملاني���ة م�شرتكة لبحث 
قانوين التقاع���د، حاًثا جاللته عل���ى �رعة انعقاد 
اللجن���ة احلكومي���ة الرملاني���ة امل�شرتك���ة التي 
تبح���ث قان���وين التقاع���د وتكثي���ف اجتماعاته���ا 
وتطعيمها باخلرات العلمية والعملية؛ للو�شول 
اإل���ى توافق بني جميع االأط���راف يراعي امل�شلحة 
العامة ويحفظ احلقوق للم�شرتكني واملتقاعدين 
ف���ال بديل عن النجاح يف هذا امللف املهم. و�شدد 
جالل���ة العاه���ل عل���ى اإعط���اء مو�ش���وع التقاع���د 
االأهمي���ة املطلقة م���ن البحث واالهتم���ام والعمل 
على حت�شني و�شع ال�شناديق التقاعدية وتطوير 
ما تقدمه من خدم���ات للمتقاعدين وامل�شرتكني 
مب���ا يراع���ي امل�شلحة العام���ة ويكف���ل ا�شتدامة 
ال�شنادي���ق التقاعدي���ة والتاأمينية وحفظ حقوق 

امل�شرتكني واملتقاعدين.
و�شمن هذا ال�شياق، وجه جاللة امللك الإعادة 
ت�شكي���ل جمل����س اإدارة الهيئ���ة العام���ة للتاأمني 
االجتماع���ي املنتهية واليت���ه وتطعيمه بكفاءات 
ووجوه جديدة تتحلى باالإمكانات االإدارية العالية 
ه���ذا  اإدارة  واالن�ضب���اط يف  الرفيع���ة  واملهني���ة 
ال�شندوق املهم، مثنًيا جاللته يف هذا ال�شاأن على 
اإدارة ال�شن���دوق التقاع���دي الع�شكري واجلهود 
امل�شكورة التي بذلت الإدارته بكفاءة اأ�شهمت يف 

اإطالة عمر هذا ال�شندوق ودميومته.
واأ�شاد جاللة العاهل بالتعاون املثمر القائم 

التنفيذي���ة  ال�شلطت���ني  ب���ني 
دعمت���ه  وال���ذي  والت�ريعي���ة، 
املمار�ش���ة الدميقراطية الناجحة 
مم���ا ع���زز املكت�شب���ات الوطنية 
ت�ريع���ات  اإق���رار  خ���الل  م���ن 
�شال���ح  يف  ت�ش���ب  متط���ورة 
واالجتماعي  االقت�ش���ادي  ال�شاأن 
وال�شيا�ش���ي وتر�ش���خ م���ن مكانة 
وعاملًي���ا  اإقليمي���ا  البحري���ن 
خ�شو�ش���ا فيم���ا يتعل���ق بتكامل 

اخلدمات وتهيئة املناخ اال�شتثماري اجلاذب.
وحث جالل���ة العاهل على ا�شتم���رار التعاون 
احلكوم���ي الرمل���اين ال���ذي يعظ���م م���ن املنجز 
الوطني وير�ش���خ النموذج االأمث���ل للدميقراطية 
يف مملك���ة البحرين مع تاأكيد اأن تكون الت�ريعات 
الوطني���ة معززة ال�شتم���رار اخلدم���ات املتكاملة 
التي تق���دم للمواطنني وداعمة للتوظيف االأمثل 
للم���وارد الوطني���ة ومراعية حلق���وق ومكت�شبات 
املواطنني وحمققة للتوازن فيما بني ذلك، ومن 

اأهمها تعديل قانوين التقاعد.
واأثنى جاللة امللك على الدور الذي ت�شطلع 
به احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء وم�شان���دة �شاح���ب ال�شم���و امللكي ويل 
العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء يف تعزيز م�ش���رية البناء والتطور 

الت���ي ت�ش���ب يف �شال���ح الوطن 
واملواطنني ومبا تتخذه احلكومة 
م���ن اإج���راءات مق���درة ملوا�شلة 
التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة ويف 
حتقيق مع���دالت منو اأ�شهمت يف 
ا�شتق���رار االأو�ش���اع االقت�شادية 
االإقليمي���ة  التحدي���ات  رغ���م 

والعاملية.
اإل���ى ذلك، ن���وه جاللة امللك 
ت�شهده���ا  الت���ي  بالفعالي���ات 
مملكة البحرين وما متوج به من ن�ضاط اقت�ضادي 
و�شياحي بف�شل ما ت�شه���ده اململكة من اأو�شاع 
م�شتقرة انعك�شت اإيجابا على ا�شتقطاب وتنظيم 
الفعالي���ات امل�شتقطبة للزوار وال�شياح. و�شمن 
هذا ال�شي���اق، رحب جالل���ة العاه���ل با�شت�شافة 
مملكة البحري���ن االجتماع الثاين واالأربعني للجنة 
ال���رتاث العاملي لليوني�شك���و الذي يقعد برعاية 
كرمية من جاللته واأناب جاللته الفتتاحه �شاحب 
ال�شمو امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
كما رحب جاللته بامل�شاركني يف اأعمال هذه 
ال���دورة، التي يعك����س انعقادها يف رب���وع البالد 
ال���دور الب���ارز ململكة البحري���ن ثقافًي���ا وتراثًيا 
وح�شارًي���ا على اخلريطة العاملي���ة، واأكد جاللته 
اأهمية قيم الرتاث العاملي وما ميثله الرتاث من 

دعم للتنمية امل�شتدامة.
واأعرب �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
عن بالغ اعتزازه وتقديره للدعم وامل�شاندة الذي 
حتظى به منظومة العمل احلكومي من لدن جاللة 
العاهل، موؤكًدا �شموه اأن احلكومة ت�شرت�شد دائًما 
بالتوجيهات امللكية ال�شامية فيما يتعلق بتنمية 
امل���وارد و�شم���ان دميومتها وجع���ل الت�ريعات 
مواكبة الحتياجات املواطنني ومتطلبات التنمية 
ومقت�شي���ات املرحلة وحتدياتها، واأن توجيهات 
جالل���ة املل���ك فيم���ا يتعل���ق بتطوي���ر اخلدمات 
وتكاملها �شتجد طريقه���ا للتنفيذ العاجل وفق 
برام���ج عمل حمددة حتق���ق التطلع���ات ال�شامية 

وتلبي طموحات املواطنني.
كم���ا اأ�ش���اد �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء بالتوجيه امللكي ال�شام���ي باإعادة بحث 
م�روعي قان���وين التقاعد، موؤك���ًدا اأن توجيهات 
ف���وًرا  احلكوم���ة  �شتنفذه���ا  العاه���ل  جالل���ة 
و�شت�شطل���ع و�شتعم���ل بالتواف���ق م���ع ال�شلطة 
الت�ريعية من خالل اللجن���ة احلكومية الرملانية 
امل�شرتك���ة للو�ش���ول اإل���ى اأف�ش���ل ال�شبل التي 
حق���وق  وحتف���ظ  امللكي���ة  التطلع���ات  حتق���ق 
دميوم���ة  وتكف���ل  وامل�شرتك���ني  املتقاعدي���ن 
مبو�ش���وع  والو�ش���ول  التقاعدي���ة  ال�شنادي���ق 
التقاع���د اإلى حل ير�شي اجلمي���ع وتتوافق عليه 

جميع االأطراف.

• جاللة امللك يراأ�س، بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد، جل�شة جمل�س الوزراء 	

 معاجلة و�شع 
ال�شناديق التقاعدية 

والتاأمينية ل�شمان 
دميومتها بعزم اأكيد 

ورغبة جادة

حت�شني و�شع 
ال�شناديق وتطوير 

ما تقدمه من 
خدمات للمتقاعدين 

وامل�شرتكني

االإ�شادة بجهود 
“التقاعد الع�شكري” 

وم�شاهمتها يف 
اإطالة عمر ال�شندوق 

ودميومته

التعاون بني ال�شلطتني 
املدعوم باملمار�شة 

الدميقراطية الناجحة 
عزز املكت�شبات 

الوطنية

الن�ضاط االقت�ضادي 
وال�شياحي انعك�س 

اإيجابا على ا�شتقطاب 
وتنظيم الفعاليات 

للزوار وال�شياح

• يا�ر النا�ر	
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توزيع ثاين دفعات م�رشوع 609 ب�سرتة

ان�سمام ع�سوين لفريق “الطاقة امل�ستدامة”

تنفيًذا الأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5 اآالف وحدة... احلمر:

الوحدة تعمل على ت�سجيع اال�ستثمار يف “املتجددة”

املنام���ة - وزارة االإ�س���كان: تنفي���ذاً الأمر 
ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة بتوزيع 5000 
وح���دة �سكني���ة، ويف اإط���ار توجيه���ات عاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة، تزامن���ا م���ع ال�سه���ر الف�سيل مبا 
يلبي احتياجات املواطن���ن، ومتابعة جلهود 
احلكومة برئا�سة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة يف 
تنفي���ذ برنامج عمله���ا، �رصح وزي���ر االإ�سكان 
با�سم احلمر ب���اأن الوزارة قام���ت �سباح اأم�س 
بتوزيع ثاين دفعات م�رصوع جممع 609 ب�سرتة 

على املواطنن امل�ستحقن لليوم الثاين. 
وتابع اأن الوزارة بداأت عملية توزيع م�رصوع 
جمم���ع 609 ب�سرتة من يوم اأم����س و�ست�ستمر 
حت���ى منت�سف االأ�سب���وع اجلاري، موؤك���ًدا باأن 
هذا التوزي���ع الذي ت�سهده الوزارة اليوم يعد 
�ساد�س امل�ساريع املدرجة �سمن خطة توزيع 
5000 وحدة �سكني���ة التي اأمر بها �سمو ويل 
العهد بعد اأن بداأته���ا الوزارة بتوزيع كل من 
م����رصوع اأم احل�س���م، ومدينة خليف���ة، ومدينة 
�سلم���ان، وم�رصوعْي ع���راد والب�سيتن، موؤكًدا 

اأنَّ ال���وزارة م�ستمرة يف ت�سخ���ري طاقاتها؛ من 
اأج���ل اإمتام تنفيذ اأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 
الوحدات ال�سكنية خ���الل فرتة زمنية ق�سرية 
متت���د اإل���ى �سه���ر اأغ�سط����س املقب���ل اأ�س���وة 
بربنام���ج املراح���ل ال�سابق���ة م���ن التوزيعات 
الذي �سه���د توزي���ع اأكرث م���ن 15 األف وحدة 

�سكنية موؤخًرا.
 وفيما يتعل���ق بن�سب االإجن���از بامل�رصوع، 
ق���ال الوزير با�سم احلمر اإن م�رصوع جممع 609 
ب�س���رتة ي�سهد ن�س���ب اإجناز متقدم���ة للغاية، 
م�سرًيا اإل���ى اأن امل�رصوع �سيوفر اأكرث من 740 
وح���دة �سكنية ح���ال ا�ستكمال ن�س���ب االإجناز 

بكافة مراحله. 
ب���ه جمي���ع  يتواف���ر  امل����رصوع  اأن  واأردف 
واالجتماعية  التجاري���ة  اخلدم���ات واملراف���ق 
االأ�سا�سي���ة التي تخدم اأه���ايل املنطقة، �ساأنه 
يف ذلك �ساأن جميع امل�ساريع االإ�سكانية التي 
تنفذها الوزارة يف كاف���ة حمافظات اململكة، 
حي���ث حتر�س ال���وزارة ل���دى الت�سمي���م الأي 
م����رصوع اإ�س���كاين �سم���ان تواف���ر امل�ساح���ات 
توف���ر  الت���ي  واملراف���ق  للخدم���ات  الالزم���ة 
االحتياج���ات اال�سا�سي���ة لقاطن���ي الوح���دات 

ال�سكنية. 

وبن احلم���ر اأن م�رصوع جممع 609 ب�سرتة 
يعد اأح���د امل�ساريع الرئي�س���ة املدرجة �سمن 
برنام���ج تنفيذ 25 األف وحدة �سكنية املدرجة 
يف برنامج عمل احلكومة، واملنبثق عن التوجيه 
امللكي ال�سامي ببن���اء 40 األف وحدة �سكنية، 
موؤكدا اأن ت���وايل توزيع امل�ساريع املدرجة يف 
برنامج عم���ل احلكومة مبختلف مراحلها يوؤكد 
اأن ال���وزارة ت�سري عل���ى الطريق ال�سحيح نحو 

تنفيذ التزامها الوارد بالربنامج.
واأ�س���اف الوزي���ر اأنَّ برنامج توزيع 5000 
وح���دة �سكنية يرتج���م الرعاي���ة الكبرية التي 
يوليه���ا عاه���ل الب���الد للخدم���ات االإ�سكانية 
وحر�س جاللت���ه على �رصعة و�س���ول اخلدمات 
اأنَّ  اإل���ى  م�س���رًيا  مل�ستحقيه���ا،  االإ�سكاني���ة 
توجيه���ات �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س 
جمل�س الوزراء، واملتابعة امل�ستمرة ل�ساحب 
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، كان لها 
بال���غ االأثر يف حتقيق املكت�سب���ات االإ�سكانية 
الت���ي ت�سهده���ا اململك���ة حالًيا، �س���واء على 
�سعيد منو وت�سارع وترية تنفيذ امل�ساريع يف 
املجمعات واملدن االإ�سكانية، اأو �رصعة توزيع 

الوحدات على امل�ستفيدين.

املنامة - وزارة �سوؤون الكهرباء واملاء: 
ا�ستقب����ل وزي����ر �س����وؤون الكهرب����اء وامل����اء 
عبداحل�س����ن مريزا ع����دًدا م����ن املوظفن 
والفنين اجل����دد الذين ان�سموا موؤخًرا اإلى 
فريق عمل وحدة الطاقة امل�ستدامة التابعة 
للوزير الت����ي تعمل على تطوي����ر �سيا�سية 
الطاق����ة املتجددة ورفع كف����اءة الطاقة يف 

مملكة البحرين وت�سجيع اال�ستثمار فيها.
ورحب الوزي����ر مريزا باالأع�س����اء اجلدد 
وه����م كل م����ن: م�ساعد البح����وث يف الطاقة 
ال�سم�سية �سريين ح�سن ومهند�س الطاقة 
Paranthaman Munus -  لل�سم�سي����ة
����ا لهم����ا كل التوفيق وال�سداد  my، متمنيًّ
يف مهم����ات عملهما بوح����دة الطاقة، م�سيًدا 
يف الوقت نف�سه بجهود باقي اأع�ساء فريق 
العم����ل بالوح����دة الذين ال ياأل����ون جهًدا يف 
تطوير العمل واالرتقاء به اإلى امل�ستويات 

االأه����داف  اإل����ى حتقي����ق  االأف�س����ل �سعًي����ا 
املن�س����ودة من وح����دة الطاق����ة امل�ستدامة.

وا�ستم���ع االأع�س���اء اجلدد يف فري���ق العمل اإلى 

توجيه���ات الوزير م���ريزا وتعليمات���ه، موؤكدين 
بذله���م كل اجله���ود املمكنة يف تطوي���ر اآليات 

العمل الفني والتقني بوحدة الطاقة.

• ت�سليم الوحدات ال�سكنية على امل�ستفيدين	

•  وزير �سوؤون الكهرباء واملاء م�ستقبال اأع�ساء فريق عمل الطاقة امل�ستدامة	

القائد العام ي�سيد بالعالقات الع�سكرية مع ال�سعودية

“الداخلية” تنظم دورة “اإدارة الأولويات”

الرف���اع - قوة الدف���اع : ا�ستقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن 
ال�سيخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة يف القيادة 
العامة �سب���اح اأم�س، وفًدا م���ن كلية القيادة 
واالأركان للق���وات امل�سلحة باململكة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة، برئا�س���ة قائ���د كلية 
القي���ادة واالأركان للقوات امل�سلحة باململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقة الل���واء الركن 
علي بن عب���د اهلل القحط���اين، وذلك بح�سور 
وكيل وزارة الدفاع اللواء الركن ال�سيخ اأحمد 

بن حممد اآل خليفة.
الع���ام  القائ���د  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 

لق���وة دف���اع البحري���ن بوف���د كلي���ة القيادة 
واالأركان للق���وات امل�سلحة باململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيق���ة، م�سيًدا بعمق العالقات 
االأخوي���ة الوطي���دة واملتمي���زة الت���ي ترب���ط 
مملكة البحرين باململك���ة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة، موؤكًدا متانة هذه العالقات االأخوية 
وازدهاره���ا الدائ���م، والنابع���ة م���ن احلر�س 
الكب���ري والدائ���م للقيادت���ن احلكيمتن يف 
البلدي���ن ال�سقيقن عل���ى تطويرها يف كافة 
املجاالت ومنه���ا املجال الع�سكري، ويف ختام 
اللق���اء جرى تب���ادل الهداي���ا التذكارية بن 

اجلانبن.

املنامة - وزارة الداخلية: نظمت املوارد 
الب�رصية بوزارة الداخلية دورة تدريبية بعنوان 
“اإدارة االأولوي���ات”، �س���ارك فيه���ا عدد من 
الداخلي���ة  وزارة  اإدارات  وموظف���ي  �ضب���اط 
وعقدت مبق���ر االإدارة العامة للمرور؛ انطالقا 
من حر����س املوارد الب�رصية عل���ى تطوير اأداء 
ال���كادر الب�رصي واالرتق���اء مب�ستوى اخلدمات 

املقدمة للمواطنن واملقيمن.
واأ�س���ار مدي���ر اإدارة �س���وؤون املوظفن 

اآل  را�س���د  ب���ن  �سلم���ان  ال�سي���خ  املدني���ن 
خليف���ة اإل���ى اأن تنظيم الدورة ياأت���ي تنفيذا 
الإ�سرتاتيجي���ة العم���ل والربام���ج التدريبي���ة 
واأداء  اخلدم���ات  كف���اءة  لرف���ع  الهادف���ة 
بو�س���ع  ال���وزارة  يف  العامل���ن  املوظف���ن 
املعاي���ري االأ�سا�سية للنج���اح والتميز، موؤكدا 
ا�ستمرار ال�رصاكة والتعاون مع اإدارات الوزارة 
لتلبي���ة االحتياجات التطويري���ة كافة و�سوال 

لالأهداف التي ت�سعى لتحقيقها. 

تعزيز ال�سالمة مبواقع العمل �رشوري
مفتتًحا “خيمة ال�سحة املثالية 2020” ل� “بابكو”... الدو�رصي:

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
االجتماعية: افتتح وكيل وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة �سب���اح الدو����رصي، فعالي���ة “خيمة 
ال�سح���ة املثالي���ة 2020”، ال���ذي نظمته �رصكة 
نف���ط البحرين )بابكو( اأم����س يف مقرها بح�سور 
الرئي����س التنفيذي لل�رصكة بيرت بارتليت وعدد 

من امل�سوؤولن بالوزارة وال�رصكة.
املنتج���ات  عر����س  الفعالي���ة  خ���الل  ومت 
املتخ�س�سة يف اأنظمة ال�سالمة املهنية وتقنيات 
اأجهزة ر�سد وقيا�س املتغريات والتاأثريات يف 
بيئ���ة العمل واأجهزة ال�سالم���ة يف مواقع العمل، 
ومع���دات الوقاية ال�سخ�سي���ة، وتقنيات حديثة 
واأجه���زة الك�س���ف ومكافح���ة احلرائ���ق، اإ�سافة 
اإلى برامج التدري���ب يف جمال ال�سالمة وال�سحة 

املهنية.
ويف ت�رصيح له بهذه املنا�سبة، اأكد الدو�رصي 
اأهمية تعزيز بيئة العمل ال�سحية واالآمنة، وذلك 
من خالل تطبيق خمتلف ال�رصكات واملوؤ�س�سات 
ا�سرتاط���ات واإجراءات ال�سالم���ة مبواقع العمل، 
والتع���رف عل���ى اآخ���ر ما و�سل���ت اإلي���ه االأنظمة 

احلديثة يف هذا املجال للحد من وقوع احلوادث 
املهنية، وتاأمن �سالمة العاملن.

واأ�س���ار اإل���ى اأن تاأم���ن بيئة العم���ل االآمنة 
واخلالية من احلوادث، اإ�سافة اإلى كونها حتمل 
اأبع���اًدا اإن�ساني���ة وحقوقية من خ���الل املحافظة 
عل���ى اأرواح العامل���ن، فاإنه���ا اأي�ًس���ا تعّزز من 

م�ستوي���ات االإنتاجي���ة والرب���ح ل���دى املن�ساآت 
الفًتا يف هذا ال�سياق الى قرار حظر العمل وقت 
الظهرية �ساه���م يف انخفا�س معدالت احلوادث 
املهني���ة، وذلك ب�سبب الت���زام اأ�سحاب العمل، 
وق���د بلغت ن�سبة االلت���زام بتطبيق القرار اأكرث 

من 98 % خالل العام املا�سي.

• خالل الفعالية	

مجلس الرئيس.. المواطن أمانة
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

عندما يلتقي رجل الدولة يف االإن�سان، وروح الفار�س بالربان، ينت�رص الوطن للمواطن، ي�سبح 
اأمانة يف العنق، و�سمريا يف النف�س، وحا�رصا يف القرار..

وعندم���ا تتكاتف دول���ة املوؤ�س�سات وجتتمع، وح���ن تختلف وجهات النظ���ر اأو تتفق يف بالد 
احل�سارات العريقة، تتقدم امل�سلحة العليا جميع االعتبارات، وتعانق وحدة االأمة اأحالمها الرباقة 

واأهدافها اخلالقة.
بهذه الكلمات تلميحا اأو ت�رصيحا بداأ خليفة بن �سلمان حديثه االأول يف جمل�سه االأ�سبوعي بعد 
عي���د الفطر املبارك بنف�س م���ا تفر�سه مقت�سيات ق�سية ال�ساع���ات اأو االأيام االأخرية حول م�رصوع 
قان���ون التاأمن االجتماعي، ب���داأت اإ�سارات �سم���وه للحا�رصين وا�سحة، واإمي���اءات حكمته متاألقة، 

و“م�سافات البعد التي مل تكن على قدرها” �ضديدة االرتباط مع ق�ضايا الوطن واملواطن.
حت���دث �سموه وهو مير على وج���وه احلا�رصين ب�سوق، عن “م�رصوع ال�ساع���ة”، وعن اإعادته مرة 
اأخ���رى لل�سلطتن التنفيذي���ة والت�رصيعية، عن الراأي والراأي االآخر، واالتف���اق على كلمة �سواء، عن 

املالحظات واالجتهادات والو�سول اإلى قراٍر ف�سل يف جميع االأحوال.
م���ا لف���ت انتباهي يف امل�سهد برمته، وما اأثار ف�سويل للب���دء يف الكتابة فورا، اأنه ما اأن اأ�سدر 
جالل���ة امللك حفظه اهلل ورع���اه توجيهاته الكرمية اإلى احلكومة املوق���رة ولل�سلطة الت�رصيعية من 
اأجل اإيجاد قانون للتاأم���ن االجتماعي يت�سم بالتوازن واملراعاة الحتياجات خمتلف فئات و�رصائح 
املواطن���ن، حتى هب رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليف���ة بن �سلمان حفظه اهلل 
ورعاه لياأمر بت�سكيل جلنة م�سرتكة بن ال�سلطتن تنفيذية وت�رصيعية من اأجل اإخراج قانون جديد 

للتاأمن االجتماعي يراعي خمتلف التوجهات ويتفق مع جميع االأطروحات.
هنا بدا �سمو الرئي�س كعادته كرجل دولة حكيم، وقائد عربي اأ�سيل، ثم كاأب يدرك بعبقرية 
امل���كان والزمان كيفية املواءمة بن التحدي���ات واحلاجات، بن العقبات واحللول، وبن احلقوق 

والواجبات.
اإنه���ا قدرة مبذاق اإداري رفيع، يدخل يف �سميم الق�ساي���ا املت�سابكة فيزيدها مرونة وتاألقاً، 

يواجه ال�سعاب واملخاطر بقلٍب ملوؤه االإميان الكبري بالوطن واالإح�سا�س العميق باملواطن.
لق���د ظل م�رصوع قان���ون التاأمن االجتماعي بن �سق���ي الرحى متاأرجحا، ب���ن مطرقة البحث 
والتدقي���ق و�سن���دان ال�رصورة واملتطلبات، ب���ن القيل والقال مرتددا، اأو ب���ن اأيادي ال�سلطات 
خا�سع���ا، حتى جاء التوجيه اجلليل م���ن العاهل املفدى قبل نهاي���ة دور االنعقاد احلايل ملجل�سي 
النواب وال�سورى، ليخرج الرئي�س القائد فورا يف اأكرث من اجتماع ومن خالل جمل�سه املهيب موجها 

بت�سكيل اللجنة امل�سرتكة، ملبيا نداء الواجب، وموؤمنا ب�رصورات اللحظة وكل حلظة.
�سلمت يا اأبا علي واأنت تتحدث يف جمل�سكم العامر عن اأن املواطن اأمانة يف اأعناقكم، م�ساحله 

من م�ساحلكم، همومه من همومكم، و�سجونه من �سجونكم، وم�سريه هو م�سريكم.
اإنه���ا قدرة �سفافة هائلة يا �ساح���ب ال�سمو على جماراة الروح االإن�سانية عندما تنتظر النفري، 

وعلى حماكاة ال�سعب الويف حن ت�سبقة اأمانيه اإلى قلبكم الكبري.
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بوزبون مديًرا ملكتب البحرين لـ “اأممية ال�سالم العادل” 

مديرة “اليون�سكو” تزور عدًدا من مواقع الرتاث

م�سابقة لأف�سل فيديو ق�سري عن اأهداف التنمية امل�ستدامة

نعتز ب�رشاكتنا مع اجلهات الر�سمية املعنية بالرتاث الإن�ساين

تر�سيح 29 موقعا جديدا لإدراجها يف قائمة الرتاث العاملي

اجتماع جلنة الرتاث يوؤكد قدرة الثقافة على توحيد العامل... مي بنت حممد:

اللجنة تنظر �ضون 157 منها 54 معر�ضة للخطر

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: عقدت 
جلنة ال���رتاث العامل���ي موؤمترها ال�ضح���ايف الأول يف 
قرية اليوني�ضكو بفندق الريتز كارلتون م�ضاء اأم�س، 
بح�ض���ور املدير العام ملنظم���ة )اليوني�ضكو( اأودري 
اآزولي، ورئي�ضة جلنة ال���رتاث العاملي للعام 2018 
ورئي�ضة الجتماع الثاين والأربعني لّلجنة ال�ضيخة هيا 
بنت را�ضد اآل خليفة، ورئي�ضة هيئة البحرين للثقافة 

والآثار ال�ضيخة مي بنت حممد اآل خليفة.
وقالت ال�ضيخة مي بن���ت حممد: “يف هذه الأيام 
التاريخي���ة التي تعي�ضه���ا مملكة البحري���ن، ي�ضعدنا 
اأن ن�ضه���د هذا احل�ضور ال���دويل املهم يف اململكة”، 
م�ض���رة اإل���ى اأن اجتماع جلن���ة ال���رتاث العاملي يعد 
لقاًء اإن�ضاني���ا وح�ضاريا يوؤكد اأهمي���ة العمل الثقايف 
وقدرت���ه عل���ى توحي���د العامل للوق���وف اإل���ى جانب 
الهوية واملكت�ضب���ات الأ�ضيلة للب�رشية”.  واأ�ضافت: 
“اإن���ه لي�رشفنا اأي�ًض���ا اأن يكون اجتم���اع جلنة الرتاث 
العامل���ي الث���اين والأربعون هنا يف املنام���ة وبجهوٍد 
كبرة قدمته���ا طاقات بحرينية موؤمنة بقدرة بالدها 
عل���ى �ضنع الف���ارق يف خمتل���ف املحاف���ل الإقليمية 
والدولي���ة”، واأردف���ت: “نعت���ز اأي�ًض���ا ب�رشاكتن���ا مع 
اجلهات الر�ضمية املعنية بالرتاث الإن�ضاين كمنظمة 
اليون�ضك���و الت���ي تقوم بعم���ٍل ا�ضتثنائ���ي ل يقت�رش 
عل���ى ر�ض���م اخلط���ط والإ�ضرتاتيجي���ات، ب���ل متابعة 
تنفيذها و�ض���ول لالأهداف التي نطم���ح اإليها جميًعا 
وعل���ى راأ�ضه���ا حتقي���ق التنمي���ة امل�ضتدام���ة للعامل 
قب���ل حلول الع���ام 2030”. بدوره���ا توجهت اآزولي 
بال�ضك���ر ململك���ة البحري���ن جلهوده���ا يف ا�ضت�ضافة 
اجتم���اع جلنة ال���رتاث العامل���ي، م�ضي���دة بدورها يف 
احلف���اظ عل���ى ال���رتاث الإن�ض���اين ل�ضيما م���ن خالل 
عمل املرك���ز الإقليمي العربي للرتاث العاملي الذي 
يّتخذ م���ن مدينة املنام���ة مقرا له. واأ�ض���ارت اإلى اأن 
اللجن���ة �ضتنظ���ر يف حال حف���ظ 157 موقع���ا م�ضجال 
على قائم���ة الرتاث العاملي، و�ضيت���م درا�ضة اإمكان 
اإدراج 29 موقع���ا على القائمة ذاته���ا. واأ�ضافت اأنه 

يجتم���ع يف البحري���ن اأك���ر من 2000 خب���ر يف جمال 
الرتاث الثق���ايف والطبيع���ي من 139 دول���ة لتبادل 
اخلربات وبحث املوا�ضيع املتعلقة بالرتاث، موؤكدة 
اأن ه���ذا دليل عل���ى مت�ّضك املجتم���ع الدويل مببادئ 
حماي���ة ال���رتاث وعمله على م���د ج�ض���ور التوا�ضل ما 
بني خمتلف ال�ضع���وب واحل�ضارات. وقالت: “اأ�ضبح 
مفهوم ال���رتاث العاملي مفهوما يتف���ق العامل على 
اأهميته”، مو�ضحة اأن هذا التوجه ظهر جليا يف اجتماع 
جلنة الرتاث العاملي احل���ادي والأربعني. واأكدت اأن 
�ض���وت ال�ضباب يف جمال حماية ال���رتاث ُي�ضمع حاليا 
من املنامة التي ت�ضت�ضي���ف منتدى اخلرباء ال�ضباب 

يف جمال الرتاث العاملي للعام 2018. 
اأم���ا ال�ضيخة هيا بن���ت را�ضد، فقال���ت اإنه “بعد 
40 عام���ا على تطبيق جلنة الرتاث العاملي، اأ�ضبحنا 
الي���وم نقف على مف���رتق طرق فيم���ا اإذا كانت هذه 
التفاقي���ة ل تزال تتما�ضى م���ع حمتواها وقيمتها”، 
موؤك���دة يف الوق���ت ذات���ه اأن التفاقي���ة بات���ت قوة 
دافعة رائ���دة يف جمال احلفاظ عل���ى الرتاث الثقايف 
والطبيعي املتن���وع التي يحتويه كوكبنا”.  واأ�ضارت 
اإلى اأن اتفاقية ال���رتاث العاملي للعام 1972 تعمل 

عل���ى حماية اأك���ر من األف موقع متوزع���ة على جميع 
اأنحاء العامل. واأرفدت اأن هذا جانب واحد من اتفاقية 
ال���رتاث العاملي وعمل جلنة الرتاث العاملي، موؤكدة 
اأن التفاقي���ة تهدف من خ���الل احلفاظ على املواقع 
اإلى تنفيذ م�ضاريع تكميلي���ة كامل�ضاريع التعليمية، 
تدري���ب الخت�ضا�ضي���ني وتعزي���ز الوع���ي باأهمي���ة 
ال���رتاث العامل���ي.  واأ�ضاف���ت: “يف �ضه���ر نوفم���رب 
2022، �ضتحتف���ل اتفاقي���ة حماي���ة ال���رتاث للع���ام 
1972 بعيده���ا اخلم�ضني! وم���ن الآن ف�ضاعداً، على 
عاتق اللجنة م�ضوؤولية كبرة يف مراجعة ما مت اإجنازه 
اأثن���اء هذه الف���رتة الزمنية بت���اأِن واإمع���ان”، م�ضرة 
اإلى ه���ذا يهدف اإل���ى درا�ضة اأف�ض���ل ال�ضبل حلماية 
ال���رتاث الإن�ض���اين م�ضتقبال. وعلى هام����س الجتماع، 
ا�ضت�ضافت هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار منتدى 
اخل���رباء ال�ضباب يف جم���ال الرتاث العامل���ي 2018، 
حي���ث جاء متا�ضيا مع م�رشوع التعليم يف جمال الرتاث 
العامل���ي لليون�ضكو. واأقيم املنت���دى ب�ضعار “حماية 

الرتاث يف عامل متغر” يف املنامة. 
وقد مت تطوي���ر الربنامج العلم���ي بالتعاون مع 

منظمة “ديادرا�ضي�س” غر احلكومية.

املنامة - بن����ا: بداأت اأم�س يف قري����ة اليون�ضكو 
الواقع����ة يف فن����دق الريتزكارلتون اأول����ى فعاليات 
ال����دورة الثاني����ة والأربع����ني للجنة ال����رتاث العاملي 
بعد حفل ر�ضمي اأقيم اأم�س الأول يف م�رشح البحرين، 

الوطني، و�ضت�ضتمر حتى تاريخ 4 يوليو املقبل. 
و�ضتنظر اللجنة خالل هذه الدورة يف تر�ضيحات 
29 موقًعا جديًدا لإدراجها يف قائمة الرتاث العاملي، 
كم����ا �ضتنظ����ر يف حالة �ضون 157 موقًع����ا مدرًجا من 
قب����ل يف القائمة، ومنها 54 موقًع����ا مدرًجا يف قائمة 

الرتاث العاملي املعر�س للخطر.
وخالل اجتماع����ات اللجنة، �ضيتم النظر يف حذف 
موق����ع اأوزباك�ضتاين من قائمة الرتاث العاملي وهو: 
و�ض����ط �ضاخي�ضياب����ز التاريخ����ي كما �ضيت����م درا�ضة 
مواق����ع الرت�ضيح����ات اجلدي����دة لإدراجه����ا يف قائمة 
ال����رتاث العاملي املعر�����س للخطر وه����ي متنزهات 
بح����رة تركان����ا الوطني����ة )كيني����ا(، وادي كامتاندو 
له����ور  يف  �ضاليم����ار  وحدائ����ق  وح�ض����ن  )نيب����ال(، 
)باك�ضت����ان(، و�ضيت����م النظر يف ح����ذف موقع “نظام 
حممي����ات احلاجز املرجاين يف بليز )بليز(” من قائمة 

الرتاث العاملي املعر�س للخطر. 
اأم����ا بخ�ضو�����س الرت�ضيح����ات اجلدي����دة امُلزمع 
النظر فيه����ا اعتباًرا من بعد ظه����رة يوم 29 يونيو 
اجلاري، فه����ي تت�ضمن املواقع الطبيعي����ة التالية: 
جب����ال باربرتون ماكوني����ا )جن����وب اإفريقيا(، جبل 
فان جين����غ �ضان )ال�ضني(، املوقع التكتوين الأعلى 
ل�ضل�ضلة اجلبال الربكانية “�ضني دي بوي” - وادي 
“ف����اي دو ليماي����ن” )فرن�ض����ا(، منطق����ة ار�ضباران 
املحمي����ة )اإي����ران(، وادي نهر بكن )امت����داد ملوقع 
“�ضل�ضلة جبال �ضيخوت األني الو�ضطى” الذي اأدرج 

يف العام 2001 - الحتاد الرو�ضي(. 
وبخ�ضو�����س املواق����ع املختلط����ة الت����ي �ضيتم 

النظ����ر فيها للرت�ضيحات اجلديدة، فهي: غابة “بيم 
مات�س �ضو وين اآك����ي” )الأر�س التي متنح احلياة - 
كندا(، حديقة �ضريبيكي����ت الوطنية )ل مالوكا دو 
كاغوار - كولومبيا(، ووادي تهوكان - �ضويكاتالن: 

موطن اأ�ضلي يف اأمركا الو�ضطى )املك�ضيك(.
يف املواق����ع الثقافي����ة، نذكر املواق����ع التالية: 
احل����دودي  الأث����ري  ودانيف����رك  هيديب����ي  منظ����ر 
)اأملاني����ا(، كاتدرائي����ة ناومب����ورغ )اأملاني����ا(، واح����ة 
الأح�ض����اء، منظر ثق����ايف الآخذ بالتغ����ر )ال�ضعودية(، 
مواقع اجلنازة والن�ض����ب التذكارية ل�ضحايا احلرب 
)بلجي����كا/  الغربي����ة  اجلبه����ة   - الأول����ى  العاملي����ة 
فرن�ضا(، امل�ضتعمرات اخلري����ة )بلجيكا/ هولندا(، 
الآث����ار واملواقع التاريخي����ة يف ت�ضوانت�ضو الأثرية - 
مدينة الزيت����ون )ال�ضني(، اأرا�ض����ي “اأي�ضيفي�ضوت 
- نيبي�ض����ات” الواقع����ة ب����ني البحر واجللي����د والتي 
ت�ضتخدمه����ا قبائل الإنوي����ت لل�ضي����د )الدمنارك(، 
خور دبي: ميناء جت����اري تقليدي )الإمارات(، مدينة 

الزه����راء التي تعود لزمن اخلالف����ة )اإ�ضبانيا(، جممع 
مدين����ة ني����م احل�����رشي التاريخ����ي )فرن�ض����ا(، جممع 
مدين����ة مومب����اي املبن����ي عل����ى الط����راز الفكت����وري 
واأ�ضل����وب الزخرف����ة “اآرت ديك����و” )الهن����د(، حقبة 
التب����ادلت التجارية: مدينة جاكرت����ا القدمية )التي 
كان����ت تعرف قدميا با�ض����م باتافيا( و4 جزر جماورة 
له����ا، وه����ي: اأونرا�ض����ت كيل����ور �ضيبر، بي����داداري 
)اإندوني�ضي����ا(، املنظر ال�ضا�ض����اين الأثري يف منطقة 
فار�����س )اإي����ران(، مدين����ة اإيف����ري ال�ضناعي����ة التي 
تعود للق����رن الع�رشي����ن )اإيطاليا(، ت����الل برو�ضيكو 
دو دونيليان����و وفالدوبيادين����ي )اإيطاليا(، املواقع 
امل�ضيحي����ة املخفية يف منطقة ناغا�ضاكي )اليابان(، 
موقع تيملي�س اأوينغا الأثري )كينيا(، مدينة قلهات 
التاريخي����ة )ُعمان(، �ضان�ضا، اأدي����رة بوذية جبلية يف 
كوري����ا )كوريا(، منظ����ر املناجم يف رو�ضي����ا مونتان 
)روماني����ا(، جاتيك�����س، مدين����ة اجلنج����ل )ت�ضيكيا(، 

غوبيكلي تيبي )تركيا(.

الأم���م  منظم���ة  مكت���ب   - املنام���ة 
املتحدة: اأ�ضدر املدير الإقليمي ملنظمة 
الأمم املتحدة لل�ض���الم العادل وال�ضامل 
بال�رشق الأو�ض���ط ورئي�س مكتب القاهرة 
امل�ضت�ض���ار اأحمد من�ضور ق���رارا بتعيني 
�ضف���ر ال�ض���الم يو�ض���ف بوزب���ون مديرا 
ملكت���ب منظم���ة الأمم املتح���دة لل�ضالم 

العادل يف مملكة البحرين. 
ومن مب���ادئ املنظم���ة امل�ضاركة يف 
ن����رش ثقاف���ة الوعي، وتخلي����س ال�ضعوب 
من الأفكار الهدامة والت�ضدد والتع�ضب 

املذهبي والفكري. 
واأك���د من�ض���ور اأن���ه ب���داأ يف ت�ضكيل 
العدي���د من مكات���ب املنظم���ة يف البالد 
العربي���ة؛ متهيدا لبدء املنظمة يف عملها 
يف ال����رشق الأو�ضط، والت���ي �ضت�ضاهم يف 
اإ�ضرتاتيجي���ة جدي���ده ومنا�ضب���ة  و�ض���ع 
لكاف���ة الدول الأع�ض���اء يف املنظمة لن�رش 
ال�ضالم، ومواجهة كاف���ة التحديات التي 
تتعر����س له���ا �ضع���وب الع���امل يف �ضل 
ات�شاع الن�شاط الإرهابي وتغلغله يف كافة 

الدول يف جميع اأنحاء العامل. 
وتعد منظمة الأم���م املتحدة لل�ضالم 
العادل وال�ضامل اإحدى منظمات املجتمع 
امل���دين التابع���ة ملب���ادئ منظم���ة الأمم 

للرب���ح،  الهادف���ة  وغ���ر  الأم  املتح���دة 
وتعمل حت���ت مظلة الأمم املتحدة والتي 
تهدف الى خدم���ة املجتمع بكافة الدول 
الأع�ض���اء وميثله���ا قانوني���ا ج���اك لرى  

لوماك�س مدير عام املنظمة ر�ضميا.
وم���ن اأه���داف املنظم���ة ن����رش مبادئ 
ال�ض���الم بجمي���ع دول الع���امل وم�ضاع���دة 
ال���دول الأع�ض���اء يف ذل���ك، وله���ا احل���ق 
يف اتخ���اذ كل ما تراه منا�ضب���ا مع مراعاة 
القوانني والتفاقات الدولية، والتعاون 
م���ع كاف���ة منظم���ات املجتم���ع امل���دين 
الأع�ض���اء  ال���دول  ح���ث  يف  للم�ضاع���دة 
عل���ى ال�ضالم وحق���وق الإن�ض���ان، واإن�ضاء 
املفو�ضي���ات واملراك���ز البحثية ومراكز 
التدري���ب واأكادميي���ات البح���ث العلمي 
واملعاه���د؛ للم�ضاهم���ة يف دع���م مبادئ 

ال�ضالم.

املنامة - هيئة الثقافة والرتاث 
على هام�س زيارتها ململكة البحرين 
حل�ض���ور افتت���اح الجتماع ال���� 42 للجنة 
ال���رتاث العاملي الذي اأقي���م م�ضاء اأم�س 
الأول يف املنام���ة، زارت مدير عام منظمة 
“اليون�ضك���و” اأودري اآزولي ع���دًدا م���ن 

مواقع الرتاث العاملي يف اململكة.
وتعرف���ت اأزولي �ضباح ي���وم الأحد 
عل���ى ث���اين موق���ع م�ضج���ل عل���ى قائمة 
ال���رتاث الإن�ض���اين خالل زيارته���ا لقلعة 
بوماهر ومرك���ز زوارها ال���ذي يعد بوابة 
طري���ق اللوؤل���وؤ �ضاه���د عل���ى اقت�ض���اد 
اجلزي���رة. وذل���ك بع���د زيارته���ا للمركز 
الإقليمي العربي لل���رتاث العاملي الذي 
يهت���م ب�ض���ون وحماي���ة مواق���ع الرتاث 

الإن�ضاين يف خمتلف الدول العربية.

وكانت مدير عام “اليون�ضكو” زارت 
ي���وم ال�ضبت املواف���ق 23 يونيو اجلاري 
موق���ع قلع���ة البحري���ن )املواق���ع الأول 
امل�ضجل �ضمن قائمة الرتاث الإن�ضاين(، 
واطلع���ت عل���ى مقتنيات متح���ف موقع 

القلعة الذي ي�رشد تاريخ املوقع.
ُيذكر اأن اجتماع جلنة الرتاث العاملي 
الث���اين والأربع���ني ُيعقد برعاي���ٍة كرمية 
م���ن قب���ل عاهل الب���الد �ضاح���ب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة، يف 
قرية اليوني�ضكو بفندق الريتز كارلتون 
الت���ي �ضّي���دت خ�ضي�ًض���ا له���ذا احلدث، 
حي���ث �ضاهم الفن���دق يف ت�ضهيل تنظيم 
وت�ضييد القرية، كما قام مكتب ت�ضميم 
“ا�ضتودي���و عمار ب�ضر لالإب���داع الفني” 

ببلورة واإخراج فكرة قرية اليوني�ضكو.

املنام���ة - بن���ا: ينظ���م مرك���ز الت�ضال 
الوطني م�ضابق���ة اأف�ضل فيديو ق�ضر ب�ضاأن 
اأه���داف التنمي���ة امل�ضتدام���ة، بالتزام���ن مع 
حت�ضرات مملكة البحرين ملناق�ضة تقريرها 
الوطني الطوعي الأول لتنفيذ اأهداف التنمية 
امل�ضتدام���ة 2030، الذي �ضيق���دم للمنتدى 
ال�ضيا�ض���ي رفيع امل�ضت���وى املعني بالتنمية 
امل�ضتدامة يف �ضهر يوليو املقبل مبقر الأمم 

املتحدة يف نيويورك.
ويف هذا ال�ضدد، قال مدير اإدارة املكتب 
الإعالم���ي يف مرك���ز الت�ض���ال الوطني رئي�س 
جلنة التحكيم �ضامي هجر�س اإن “اإطالق هذه 
امل�ضابق���ة التوعوي���ة ياأتي يف اإط���ار اجلهود 
امل�ضرتكة لت�ضجيع اأف���راد املجتمع خ�ضو�ضا 
فئة ال�ضب���اب للم�ضارك���ة بفاعلية يف حتقيق 
اأهداف التنمي���ة امل�ضتدامة من خالل التعّرف 
عل���ى اأفكارهم وروؤاهم وتنمي���ة مهاراتهم يف 

جمال التنمية امل�ضتدامة”.
واأك���د هجر����س �ضع���ي امل�ضابق���ة اإل���ى 
اكت�ض���اف املواه���ب ال�ضاب���ة يف جم���ال اإنتاج 
الأفالم التثقيفية الق�ضرة، واإف�ضاح املجال 
اأمامه���ا لتكون كوادر اإعالمية ت�ضاهم يف اإثراء 
وا�ضتدامة العمل التنموي الوطني وفق خطط 
وبرامج مدرو�ضة، مبا ينف���ذ توجيهات عاهل 
الب���الد �ضاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف���ة ويف اإطار جه���ود احلكومة برئا�ضة 
رئي�س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأمر 
خليف���ة بن �ضلم���ان اآل خليف���ة وم�ضاندة ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 

الأمر �ضلمان بن حمد اآل خليفة.
واأ�ض���اف مدي���ر اإدارة املكت���ب الإعالمي 
يف مرك���ز الت�ض���ال الوطني اأن “م���ن اأهداف 
امل�ضابقة اإث���راء املحتوى ال���ذي ي�ضور واقع 
العم���ل ال���دوؤوب يف مملكة البحري���ن باأهداف 
التنمي���ة امل�ضتدام���ة واإبرازه���ا يف املحاف���ل 
العربي���ة والعاملي���ة، خ�ضو�ض���ا اأن البحري���ن 
ملختل���ف  والتنفي���ذ  التخطي���ط  يف  �ضباق���ة 
الربامج التنموية. كما ته���دف امل�ضابقة اإلى 
تكثيف عدد املب���ادرات الداعية اإلى ذلك مع 
مراعاة القيمة النوعي���ة وامل�ضمون الهادف، 
وت�ضجيع املهتمني يف اإنتاج الأفالم التوعوية 
الق�ضرة مبا يعزز جه���ود مملكة البحرين يف 

تنفيذ خطة التنمية امل�ضتدامة 2030”.
وع���ن ����روط التق���دمي للم�شابق���ة، قال 
رئي����س جلن���ة التحكي���م اإّن ب���اب امل�ضارك���ة 
كل  م���ن  واملقيم���ني  للبحريني���ني  مت���اح 
الفئ���ات العمري���ة، �رشيط���ة اأن تك���ون فكرة 
الفيلم اإبداعية وتتن���اول اأحد اأهداف التنمية 
امل�ضتدامة اأو كلها جمتمعة، واأن ترتاوح مدة 
العم���ل ما ب���ني دقيقة اإل���ى 3 دقائق حديثة 
الإنت���اج، علما اأنه مت تخ�ضي����س جوائز مالية 
بقيم���ة 1200 دين���ار للمرك���ز الأول، و800 
دين���ار للمركز الث���اين، 500 دين���ار ل�ضاحب 
املركز الثالث، لفتا اإلى اأن الأعمال امل�ضاركة 
�ضيتم تقييمها من قبل جلنة حتكيم خمت�ضة 
مبعاير واأهداف التنمية امل�ضتدامة، وميكن 
تلقي ال�ضتف�ضارات حول امل�ضابقة، وتقدمي 
الأعم���ال امل�ضارك���ة عرب املوق���ع الإلكرتوين 
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• جلنة الرتاث العاملي تعقد موؤمترها ال�ضحايف الأول يف قرية اليوني�ضكو بفندق الريتز كارلتون	

• اجتماع جلنة الرتاث العاملي الثاين والأربعني يبداأ اأعماله يف املنامة	

• يو�ضف بوزبون	

الأمري �سلطان: البحرين مركزا للثقافة يف العامل
م�ضيًدا �ضموه بالهتمام الوا�ضح بالرتاث...

اأكد رئي�س الهيئ���ة العامة لل�ضياحة والرتاث 
الوطن���ي باململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة �ضاحب 
ال�ضم���و امللك���ي الأمر �ضلط���ان ب���ن �ضلمان بن 
عبدالعزيز اآل �ضع���ود اأن مملكة البحرين اأ�ضبحت 
مركًزا للثقافة يف للع���امل، م�ضيًدا باهتمام مملكة 
البحرين الوا�ضح بالرتاث الذي مل�ضه خالل لقائه 
عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضم���و 
امللك���ي الأمر �ضلمان بن حم���د اآل خليفة، مهنًئا 
البحري���ن باحت�ضانه���ا للمركز الإقليم���ي العربي 

للرتاث العاملي التابع لليوني�ضكو.
ويِف ت�رشي���ح خا����س لوكال���ة اأنب���اء البحري���ن 
)بنا( عل���ى هام�س حف���ل افتتاح ال���دورة الثانية 
والأربعني للجنة ال���رتاث العاملي برئا�ضة مملكة 
البحري���ن، �ضدد �ضموه على موق���ف بالده الداعم 
ململكة البحرين، م�ضًرا اإلى التعاون املتميز بني 

البلدين ال�ضقيقني يف كافة املجالت.
ونّوه �ضموه اإل���ى اأن الثقافة يف �ضبه اجلزيرة 
العربية ت����رشب جذورها يف التاريخ وهناك ثقافة 
م�ضرتك���ة، واأن ال�ضعودي���ة والبحري���ن تتعاون���ان 
لإقامة معار�س واأعمال م�ضرتكة كما هو احلال مع 

دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت.
الأم���ر  ال�ضم���و امللك���ي  وو�ض���ف �ضاح���ب 
�ضلط���ان بن �ضلم���ان بن عبدالعزي���ز اجتماع جلنة 
ال���رتاث العاملي الثاين والأربعني باأنه حدث مهم 
ا�ضتحقت البحري���ن وبجدارة احت�ضان���ه، حيث اإن 
رئي�ض���ة هيئة البحرين للثقاف���ة والرتاث ال�ضيخة 
م���ي بن���ت حمم���د اآل خليف���ة ق���د بذلت جه���وًدا 
كب���رة لتحقي���ق ه���ذه املكان���ة، كما اأنه���ا تقدم 
كل الإمكانيات للحفاظ عل���ى املوروث ال�ضعبي، 
متمنيًّا �ضم���وه حتقيق اأف�ضل الإجنازات الثقافية 

ململكة البحرين.
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فريق لإعداد خطة “ال�صحة” 2019 - 2022
لدرا�صة التوجهات والتطلعات امل�صتقبلية للحكومة يف القطاع... ال�صالح:

اأ�ص���درت وزيرة ال�صحة  ق���رارا ب�صاأن 
اإن�صاء وت�صكي���ل فريق عمل ل�صياغة خطة 
وزارة ال�صح���ة 2019 - 2022 املنبثق���ة 

من اخلطة الوطنية 2016 - 2025.
وا�صتندت ال�صالح يف م�صمون القرار 
ال���ذي ح�صلت “الب���اد” عل���ى ن�صخة منه 
باأنه بعد االطاع على املر�صوم رقم )67( 
ل�صنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�صحة، 
وعلى الق���رار رقم )8( ل�صنة 2010 ب�صاأن 
اإن�ص���اء وت�صكيل جلنة ملتابع���ة امل�صاريع 
وامليزانية بالوزارة وعلى اخلطة الوطنية 
لل�صحة 2016 - 2025، وبناء على عر�ض 
م�صت�صار وزير ال�صحة للتخطيط والتطوير 
مبكت���ب وزي���ر ال�صح���ة ق���رر يف خط���اب 
التعمي���م ب���اأن ُين�صاأ بال���وزارة فريق عمل 
ي�صم���ى “فريق عمل ل�صياغ���ة خطة وزارة 
2022 املنبثق���ة ع���ن   - 2019 ال�صح���ة 
اخلطة الوطنية لل�صحة 2016 - 2025”.

واألزم���ت ال�صال���ح يف م�صمون قرارها 
ب���اأن يخت�ض فري���ق العمل بالقي���ام على 
ال�صح���ة  وزارة  ور�صال���ة  روؤي���ة  حتدي���د 
التط���ورات  �ص���وء  عل���ى  امل�صتقبلي���ة 
واملعطي���ات والتحدي���ات اجلدي���دة طبقا 
للتغي���ر يف دور وزارة ال�صحة يف املرحلة 
القادمة م���ن مقدم للخدمات ال�صحية اإلى 
منظم له���ا، ودرا�صة الو�صع احلايل واإجراء 
التحليل الرباعي ل���وزارة ال�صحة وتقييم 
املخاط���ر ومناق�صت���ه م���ع كاف���ة االأطراف 
داخل وخ���ارج الوزارة واعتم���اده ودرا�صة 
توجهات و�صيا�ص���ات وتطلعات احلكومة 

امل�صتقبلية يف القطاع ال�صحي. 
ووجهت باأن يتم ا�صتعرا�ض ومراجعة 
االأهداف االإ�صرتاتيجي���ة لوزارة ال�صحة يف 

املرحلة املقبلة 2019 - 2022 واملنبثقة 
ع���ن اخلط���ة الوطني���ة لل�صح���ة 2016 - 
2025 وموا�صفاته���ا وحتدي���د اأولوي���ات 
وزارة ال�صحة عل���ى �صوء اأولويات برنامج 
عمل احلكومة 2019 - 2022 وات�صاقا مع 

روؤية ور�صالة وزارة ال�صحة امل�صتقبلية.
يت���م  اأن  عل���ى  تعميم���ا  يف  و�صم���ت 
اإع���داد مبادرات خا�ص���ة باملرحلة القادمة 
وربطها مبوؤ�رشات االأداء الرئي�صة لتحقيق 
تل���ك االأه���داف واإعداد اخلط���ة التنفيذية 
والزمني���ة لتحقي���ق الغاي���ات واالأه���داف 

االإ�صرتاتيجية.

تشكيل فريق
وت�صم���ن خط���اب التعمي���م اأن ي�صكل 

الفري���ق برئا�ص���ة م�صت�صار وزي���ر ال�صحة 
للتخطيط والتطوير مبكتب وزير ال�صحة، 
وع�صوي���ة كل  من ممثل عن ادارة ال�صحة 
العام���ة وممثل ع���ن اإدارة تعزي���ز ال�صحة 
وممثل ع���ن اإدارة املعلوم���ات والتخطيط 
وممث���ل عن اإدارة امل���وارد املالية وممثل 
عن اإدارة املوارد الب�رشية وممثل عن اإدارة 
اخلدم���ات امل�صان���دة وممثل ع���ن الرعاية 
االأولية، ممثل عن جممع ال�صلمانية الطبي 
اخلارجي���ة  امل�صت�صفي���ات  ع���ن  وممث���ل 
ورئي�ض التخطي���ط االإ�صرتاتيج���ي واإدارة 
امل�صاري���ع باإدارة املعلوم���ات والتخطيط 

ع�صواً ومقرراً.

تقارير دورية
ودعت وزيرة ال�صحة الأن يجتمع فريق 
العم���ل بناًء على دعوة م���ن رئي�صه مرتني 
يف ال�صه���ر عل���ى االأق���ل اأو كلم���ا اقت�صت 
احلاجة لذلك، يف امل���كان والزمان اللذين 
يحددهما ويكون اجتماعه �صحيحا بح�صور 
اأغلبي���ة اأع�صائه عل���ى اأن يكون من بينهم 
الرئي����ض، وي�ص���در فريق العم���ل قراراته 
باأغلبية اأ�صوات االأع�ص���اء احلا�رشين، ويف 
ح���ال الت�ص���اوي، ُيرجح اجلان���ب الذي منه 
الرئي����ض، ويرف���ع فري���ق العم���ل تقارير 
امل�صاري���ع  متابع���ة  جلن���ة  اإل���ى  دوري���ة 
وامليزاني���ة بال���وزارة، وينتهي من مهامه 
خ���ال �صت���ة اأ�صهر من تاري���خ �صدور هذا 
القرار. واأ�ص���ارت يف ن�ض التعميم الى اأنه 
يجوز لفريق العمل دعوة من يراه من ذوي 
اخلربة واالخت�صا�ض حل�ص���ور اجتماعاته، 
ويتولى املق���رر جميع االإجراءات واالأعمال 
االإداري���ة اخلا�ص���ة بفري���ق العم���ل حتت 

اإ�رشاف الرئي�ض.

• فائقة ال�صالح	

“الوطنية” توؤكد احرتام حقوق الإن�صان يف البحرين

تبادل اخلربات بني “التظلمات” والبعثة ال�صوي�رسية

املنامة - املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق 
الوطني����ة  املوؤ�ص�ص����ة  اأعرب����ت  االإن�ص����ان: 
حلقوق االإن�صان يف مملكة البحرين يف بيان 
لها اأم�ض عن تاأكيدها املطلق على احرتام 
حق����وق االإن�ص����ان وااللت����زام باالتفاق����ات 
واملعاه����دات واملواثي����ق الدولي����ة ذات 
ال�صل����ة، وتعمل ب�ص����كل دائم على مراقبة 
الو�ص����ع احلقوقي يف اململكة بدقة ودون 
االإخال باأي م����ن مهماتها واخت�صا�صاتها 
الوظيفية. واأ�صار البيان اإلى اأن املوؤ�ص�صة 
وبع����د اطاعه����ا عل����ى بع�����ض التقاري����ر 
ال�ص����ادرة عن جهات خارجية ب�صاأن حقوق 
االإن�صان يف اململك����ة، والذي تطرقت اإلى 
عدد م����ن الق�صاي����ا واملحكوم����ني فيها، 

والتعلي����ق عل����ى االأح����كام ال�ص����ادرة من 
الق�صاء، توؤك����د اأنها لطامل����ا تعاملت مع 
تقارير اأو�صاع وممار�صات حقوق االإن�صان 
�ص����واء الوطني����ة اأو االإقليمي����ة اأو الدولية 
بجدي����ة تامة اإميان����ا منه����ا باأهمية احرتام 
حق����وق االإن�صان واحلريات العامة. ورحبت 
املوؤ�ص�ص����ة جم����ددا بالتع����اون م����ع جميع 
اأ�صحاب امل�صلح����ة واملنظمات احلكومية 
وغر احلكومية املعني����ة بحقوق االإن�صان 
والتوا�ص����ل معها؛ به����دف التاأكد من اأي 
معلوم����ات قد تكون بحاج����ة اإلى تو�صيح 
اأو غ����ر دقيق����ة قب����ل ت�صمينه����ا يف اأي����ة 
تقارير، موؤكدة ا�صتعدادها التام لتقدمي 

امل�صاعدة يف هذا ال�صاأن. 

املنام���ة - االأمانة العامة للتظلمات: 
التق���ى االأمني الع���ام للتظلم���ات نواف 
حممد املع���اودة اأم�ض مبكتبه يف �صاحية 
ال�صيف، با�صكال را�ض وهو نائب رئي�ض 
بعث���ة االحت���اد ال�صوي����رشي الدبلوما�صية 
املعتمدة ل���دى مملكة البحري���ن.  وقدم 

االأم���ني الع���ام للتظلم���ات للدبلوما�صي 
ال�صوي����رشي �رشًح���ا ع���ن االأمان���ة العام���ة، 
الهادف���ة  واخت�صا�صاته���ا  ومهماته���ا 
اإل���ى تعزيز حق���وق االإن�ص���ان، واملعاملة 
االإن�صانية جتاه اجلمهور، مبن فيهم اأبناء 

اجلاليات االأجنبية املقيمة يف البحرين. 

مروة خمي�س



اإزالة 74 اإعالنا خمالفا يف ال�شمالية يف �شهر

حملة بلدية الإزالة اإ�شغاالت طرق �شوق املحرق

اجلالية امل�رصية توّدع االإعالمي �شيد عبد القادر

51 بركة �شباحة مرخ�شة... وامُلَخاِلفات تقدر باملئات
“فنية ال�صمالية” حتمل “التجارة” امل�ص�ؤولية... “ال�صحة”:

���ل رئي�س جمل�س بلدي ال�صمالية حممد  حمَّ
ب�حم�د وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة يف 
اجتماع اللجنة الفنية باملجل�س اأم�س م�ص�ؤولية 
الرقابة والتفتي�س على الربك غري املرخ�صة، 
وعرب ع���ن ا�صتيائه لع���دم ا�صتجابتهم لدع�ة 

ح�ص�ر االجتماع.
واأك���د �رضورة اإعادة تفعي���ل جلنة ال�قاية 
من ح����ادث الغرق املت�قفة ع���ن العمل بعد 

تقاعد رئي�صها.
وناق�ص���ت اللجن���ة الت���ي ح����رض اجتماعها 
ممثل���ن ع���ن ع���دد م���ن اجله���ات الر�صمي���ة 
كمديرية �رضطة املحافظ���ة ال�صمالية واجلهاز 
التنفي���ذي ووزارة ال�صح���ة وهيئ���ة الكهرباء 
واملاء وامل�ؤ�ص�صة امللكي���ة لالإنقاذ وال�صالمة 
املائي���ة، �صبل التعامل مع ب���رك ال�صباحة غري 
املرخ�ص���ة، وحتدي���د اجله���ة املعني���ة باتخاذ 

االإجراءات الالزمة بحقها.
م���ن جهته���ا، قال���ت املندوبة ع���ن وزارة 
ال�صحة زهرة حرم اإن جلنة ال�قاية من ح�ادث 
الغ���رق التي تاأ�ص�صت يف الع���ام 2011، وكان 
دوره���ا يت�زع ب���ن تقييم ب���رك ال�صباحة من 
خالل ا�صتمارات تقييم خم�ص�صة لهذا ال�صاأن، 
وبن الت�عي���ة والتثقيف باإج���راءات ال�صالمة 

واأ�صاليب التعامل مع ح�ادث الغرق.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن اللجنة نظم���ت حمالت 
تقييم ميداني���ة، مبينة يف ال�قت ذاته اأنه من 
غ���ري امل�صم�ح لل����زارة املراقب���ة على الربك 

غري املرخ�صة، لك�نها واقعة يف ملك خا�س. 
ال�صباح���ة  ب���رك  ع���دد  اأن  اإل���ى  ولفت���ت 
املرخ�صة يف مملك���ة البحرين ال يتجاوز حدود 
51 برك���ة مرخ�ص���ة، ويف املقابل ت�جد مئات 
الربك غ���ري املرخ�ص���ة، والتي �صه���دت اأكرث 

حاالت الغرق.
واأك���دت اأهمية تنظي���م حم���الت الت�عية 

للجمه�ر ع���رب خمتلف ال��صائ���ل، وت�جيههم 
نح���� اختي���ار ال���ربك املرخ�ص���ة، وجتنب غري 

املرخ�صة منها.

حجر الزاوية
اإلى ذلك، بن املحام���ي ببلدية ال�صمالية 
�صادق الزمي�ر اأن م�ص�ؤولي���ة �صبط االأن�صطة 
دون ترخي�س تق���ع على عاتق وزارة ال�صناعة 
والتجارة ولي�س وزارة �ص����ؤون البلديات، واأن 
حجر الزاوي���ة يف �صبط هذه املخالفات يتمثل 

يف تدخل تلك ال�زارة.
�رضط���ة  مديري���ة  ع���ن  املن���دوب  وراأى 
املحافظة ال�صمالية �ص���امل مراد اأن كرثة عدد 
ال�في���ات يف املحافظ���ة ال�صمالي���ة يع�د اإلى 
اأن اأك���رث الربك يف البحري���ن تقع يف املحافظة 
ال�صمالية، واأن اأغلب اأ�صبابها ال يتعلق بك�نها 
بركا غري مرخ�صة بقدر ما ه� اإهمال من االأهل.

وذك���ر اأن املحافظة ال�صمالي���ة ت�صم نح� 
56 برك���ة �صباح���ة، واأن ع���دد املرخ�صة منها 
تبل���غ 17، و22 بركة منها بحاج���ة اإلى جتديد 
الرخ�صة، فيما يبلغ عدد املخالفة منهم والتي 

مل تتقدم بطلب الرتخي�س 17 بركة �صباحة.

البديع - بلدي���ة املنطقة ال�صمالية: 
اأك���دت مدي���رة اخلدمات الفني���ة ببلدية 
الف�صال���ة  ملي���اء  ال�صمالي���ة  املنطق���ة 
ا�صتمرار حملة اإزال���ة االإعالنات املخالفة 
للقان�ن م���ن خمتلف مناط���ق ال�صمالية، 

واأ�ص���ارت اإل���ى اأن البلدي���ة اأزال���ت خالل 
ال�صه���ر اجل���اري نح���� 74 اإعالن���ا خمالفا 
حب�ص���ي  وجبل���ة  وع���ايل  �صلماب���اد  م���ن 
والدراز، ولفتت اإلى اأن احلملة م�صتمرة، 

و�صت�صمل بقية املناطق ح�صب اخلطة.

الب�صيت���ن - بلدي���ة املح���رق : نف���ذت 
بلدية املحرق حمالت تفتي�صية وا�صعة �صملت 
اإ�صغ���االت الطري���ق العام للمح���الت التجارية 
املخالف���ة امل�ج�دة يف �ص�ق املحرق القدمية 

مبجم���ع )211(، ي�م االأح���د املا�صي.وذكرت 
البلدي���ة اأن احلم���الت بالتن�صي���ق م���ع خمتلف 
اجلهات املعنية ذات العالقة لتطبيق القان�ن 

واحلد من خمالفات املحالت التجارية.

ودعت اجلالية امل�رضية مبملكة البحرين 
االإعالمي وال�صحايف �صيد عبد القادر مبنا�صبة 
انته���اء فرتة عمله بالبحري���ن، التي ا�صتمرت 
مل���ا يزيد ع���ن 13 عاًم���ا ق�صاه���ا يف الزميلة 
“اأخبار اخلليج”، وقبلها عمل فرتة ط�يلة يف 

“اأخب���ار الي�م”، وهي مدر�ص���ة من املدار�س 
ال�صحافية امل�رضية العريقة. ويفيِ كلمة ملن�صق 
حملة الرئي�س ال�صي�صي االنتخابية 2018 قال 
�صيد م�صع�د ”عمل �صيد عبد القادر باإخال�س 
وتف���ان ون���ال ر�ص���ا وا�صتح�ص���ان روؤ�صائه ب� 
)اأخب���ار اخلليج(، وكان معروًفا بدماثة اأخالقه 

ومتيزه املهني يف البحرين”.

• اجتماع اللجنة الفنية مبجل�س بلدي ال�صمالية	
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حمرر ال�شوؤون املحلية

�شيد علي املحافظة

مرشحون ال يعرفهم أحد
يبدو يل اأن البحرين مقبلة قريًبا على دخ�ل م��ص�عة “غين�س” لالأرقام القيا�صية 
عل���ى م�صت�ى عدد املر�صحن لالنتخابات النيابية املقبلة، قيا�ًصا بالكثافة ال�صكانية 
نف�صه���ا، االأم���ر الذي يقابله ع���زوف و�صد وابتع���اد عن الرت�صح النتخاب���ات املجال�س 
البلدي���ة، وكاأن خدم���ة البحرين واأهلها حم�ص����رة على االأولى دون الثاني���ة، وه� اأمر 

يخالف ال�اقع؛ الأ�صباب متن�عة، يعي الناخب �صا�صها واأ�صا�صها.
وتغل���ب الده�ص���ة واال�صتغراب على كثري م���ن امل�اطنن هذه االأي���ام، مع تنامي 
اأعداد املر�صحن النيابين الذين ال يعرف اأحد عنهم �صيًئا، ومل ي�صبق لعدد منهم اأن 
ق���دم اأي خدمات اجتماعية اأو اإن�صاني���ة، ال الأهايل املنطقة، وال غريهم، وبخط�ة تر�صح 
ال تتع���دى نتائجها املت�قعة ت�صتيت االأ�ص�ات، وهدر الفر�صة للم�صتحقن من خدمة 

اأبناء بلدهم حتت قبة الربملان.
وبعي���ًدا ع���ن الأحقية الد�ستوري���ة والقانونية ل���كل مواطن تنطب���ق عليه ال�رشوط 
الالزم���ة للرت�صح، فاإن الرقابة الذاتية يجب اأن تك�ن حا�رضة بداخله قبل اأي �صيء اآخر، 
قبل حديث امل�اطن���ن، وقبل ما يكتبه ال�صحافي�ن وغريهم، واأن يك�ن م�اطًنا قبل 

اأن يك�ن مر�صًحا، م�اطًنا ينظر لبلده، من كل زوايا احلب واالهتمام. 
الناخ���ب البحرين���ي الذك���ي مدع� الأن ينظ���ر للمر�صح���ن على حد �ص����اء، بنظرة 
متفح�ص���ة، عميق���ة، �صا�صه���ا التاريخ اخلدم���ي، وال�طني، واالأخالق���ي، وكم االهتمام 
ال�ص���ادق يف الت�ا�صل مع اأبناء الدائرة واحرتامهم، وال�صعي خلدمتهم، واأي�ًصا االأهلية 
ال�صيا�صية والثقافية الالزمة؛ الأن االجتاه بغري ذلك �صيعيد عقارب ال�صاعة لل�راء مما 

�صي�ؤمل اجلميع، وي�صفي املزيد من ال�جع لي�ميات ابن البلد.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

خالل اأيام اإعالن اأع�شاء “احلكومية الربملانية” 
االإ�صادة امللكية ال�صامية حتمل اجلميع م�ص�ؤولية م�صاعفة... املال:

الق�صيبية - جمل����س الن�اب: اأعرب رئي�س 
جمل����س الن����اب اأحمد امل���ال عن بال���غ االعتزاز 
وعظي���م التقدير للدعم الالحمدود الذي حتظى 
به ال�صلطة الت�رضيعي���ة وال�صلطة التنفيذية من 
ل���دن عاهل الب���الد �صاحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليف���ة، م�ؤكدا اأن جمل�س الن�اب 
با�رض ف����را وب�صفة عاجلة لتنفي���ذ الت�جيهات 
ال�صامي���ة، وبالتع���اون م���ع احلك�م���ة وجمل����س 
ال�ص����رى؛ لبحث اإع���ادة بح���ث م�رضوعي قان�ين 
التقاعد، وفقا ملبداأ الت�صاور والت�افق، و�ص�ال 
اإل���ى حل ير�ص���ى اجلمي���ع، ومبا يحف���ظ حق�ق 
املتقاعدي���ن وامل�صرتك���ن، ويكف���ل دمي�مة 
ال�صنادي���ق التقاعدي���ة وال�ف���اء بالتزاماته���ا 

امل�صتقبلية. 
واأ�ص���اد امل���ال مبا ي�لي���ه جالل���ة امللك من 
اهتمام رفي���ع ومتابعة كرمية وتطلعات �صامية 
ال�صدي���دة  والت�جيه���ات  التقاع���د،  مل��ص����ع 
ملعاجلة و�صع ال�صناديق التقاعدية والتاأمينية؛ 
ل�صم���ان دمي�متها، بعزم اأكيد ورغبة جادة، ملا 
ميثل���ه التقاعد من اأهمي���ة كربى يف حياة الفرد 
باعتب���اره م���ن اأول�يات العم���ل ال�طني يف هذه 

املرحلة على اأي �صاأن جمتمعي اآخر. 
كما اأعرب رئي����س الن�اب عن بالغ االمتنان 
والعرفان مبا اأواله عاهل البالد من اهتمام كبري 
يف �ص����ؤون ال�ط���ن وامل�اطن���ن، خ���الل تراأ�س 
جاللت���ه جلل�صة جمل�س ال����زراء اأم����س االثنن، 
ومثمن���ا التع���اون املثمر والفاعل م���ع احلك�مة 
برئا�ص���ة رئي�س ال�زراء �صاح���ب ال�صم� امللكي 
االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، وويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال�زراء �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن 
حمد اآل خليفة، وال�صع���ي املت�ا�صل وامل�صتمر 
لتحقيق التطلعات ال�صامية ملا فيه خري ال�طن 

وامل�اطنن وم�صتقبل البحرين.
 م�ؤك���دا اأن اللجن���ة احلك�مي���ة الربملاني���ة 
امل�صرتك���ة با�رضت تنفي���ذ الت�جيهات ال�صامية 
بكل �رضعة وم�ص�ؤولية؛ لبح���ث قان�ين التقاعد، 
ت�صكي���ل  اإع���الن  القريب���ة  االأي���ام  يف  و�صيت���م 
اأع�ص���اء اللجن���ة امل�صرتكة، وعق���د االجتماعات 
والت�ص���اورات املكثف���ة؛ لل��ص����ل اإلى ت�افق 
ب���ن جميع االأط���راف، يراعي امل�صلح���ة العامة 
ويحف���ظ احلق����ق للم�صرتك���ن واملتقاعدين، 
وا�صع���ن ن�ص���ب اأعيننا النج���اح يف هذا امللف 

املهم، تنفيذا لت�جيهات العاهل.
واأ�صاف املال اأن م��ص�ع التقاعد �صيحظى 
باالأهمية املطلقة، يف اللجنة احلك�مة الربملانية 
امل�صرتكة، من خالل البح���ث واالهتمام والعمل 
عل���ى حت�ص���ن و�ص���ع ال�صنادي���ق التقاعدي���ة 
وتط�ي���ر م���ا تقدمه م���ن خدم���ات للمتقاعدين 
وامل�صرتكن مبا يراعي امل�صلحة العامة ويكفل 
ا�صتدام���ة ال�صنادي���ق التقاعدي���ة والتاأميني���ة 

وحفظ حق�ق امل�صرتكن واملتقاعدين.
واأكد اأن االإ�صادة امللكية ال�صامية بالتعاون 

املثم���ر القائ���م ب���ن ال�صلطت���ن التنفيذي���ة 
والت�رضيعي���ة حتّم���ل اجلمي���ع م�ص�ؤولي���ة وطنية 
املمار�ص���ات  جن���اح  م�ا�صل���ة  يف  م�صاعف���ة، 
الدميقراطي���ة، وتعزي���ز املكت�صب���ات ال�طنية، 
واإق���رار الت�رضيع���ات املتط����رة الت���ي ت�ص���ب 
واالجتماع���ي  االقت�ص���ادي  ال�ص���اأن  �صال���ح  يف 
وال�صيا�صي، وتر�ص���خ من مكانة مملكة البحرين 

اإقليميا وعاملًيا. 
واأو�ص���ح رئي�س جمل�س الن�اب اأن م�صاعفة 
العم���ل وتعظي���م االإجن���از، وفق���ا للت�جيه���ات 
النجاح���ات  م���ن  املزي���د  �صتكف���ل  ال�صامي���ة، 
والتق���دم والتط����ر، واأن الت�رضيع���ات ال�طنية 
�صتك�ن دائما واأبدا كما يتطلع لها عاهل البالد، 
مع���ززة ال�صتم���رار اخلدم���ات املتكامل���ة التي 
تق���دم للم�اطن���ن، وداعمة للت�ظي���ف االأمثل 
للم�ارد ال�طني���ة، ومراعية حلق�ق ومكت�صبات 
امل�اطن���ن، وحمققة للت����ازن فيما بن ذلك، 

ومن اأهمها تعديل قان�ين التقاعد. 
واأكد �صع���ي اجلميع، ب���كل اإخال�س وتفان، 
يف م�ا�صل���ة العم���ل ال�طن���ي وحتقي���ق اأهداف 
وغايات التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، وحتقيق 
م���ا يتطل���ع ل���ه ال�ط���ن وامل�اطن���ن م���ن خري 
ومناء، وداعي���ا امل�اطنن والفعاليات ال�طنية 
وال��صائل االإعالمية كافة؛ لل�ق�ف مع القيادة 
وتطلعاته���ا الكرمي���ة وت�جيهاته���ا احلكيم���ة، 
والثق���ة امل�ص�ؤول���ة بعم���ل اللجن���ة احلك�مي���ة 
الربملانية امل�صرتكة؛ من اأجل جتاوز التحديات 
الراهنة كاف���ة، وال��ص�ل اإل���ى احلل الت�افقي 
الذي ير�صي جميع االأط���راف، وي�صمن دمي�مة 

عمل ال�صناديق التقاعدية.

• رئي�س جمل�س الن�اب	

ح�ادث ال�فاة �صببها 
اإهمال االأهل ولي�س 

عدم الرتخي�س

17 بركة �صباحة ن�صطة 
دون ترخي�س يف 

“ال�صمالية”

“ال�صحة” ال متلك حق 
التفتي�س على الربك 

املخالفة

الإعادة تفعيل “ح�ادث 
الغرق” املعطلة بعد 

تقاعد رئي�صها
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اإدانة 3 متهمني باالن�ضمام ومتويل عمليات “14 فرباير”
اأ�سقطت جن�سياتهم و�سجنتهم 5 و10 �سنوات

دان���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الرابع���ة 3 
متهمني باالن�سمام اإلى جماعة “ائتالف 14 فراير” 
االإرهابي���ة ومتوي���ل عملياتها يف اململك���ة، لتعطيل 
بالوح���دة  واالإ����رار  والقوان���ني  الد�ست���ور  اأح���كام 
الوطني���ة. وعاقبت غيابيا، املته���م االأول املقيم يف 
اإيران، بال�سجن مل���دة 10 �سنوات، وح�سوريا ب�سجن 
االآخَري���ن ملدة 5 �سن���وات -بعد اأخذه���م بق�سط من 
الراأفة- واللذين اأمرت بتغرمي كل منهما مبلغ 100 

األف دينار لكل منهما.
كم���ا اأم���رت باإ�سق���اط اجلن�سي���ة البحرينية عن 
املتهمني الثالث���ة، واأمرت مب�س���ادرة امل�سبوطات 
واالأم���وال الت���ي ا�ستعمل���ت واأع���دت لال�ستعمال يف 

اجلرائم املدانني بها.
وذك���رت املحكمة اأن تفا�سيل الواقعة تتح�سل 
يف اأن املته���م االأول وه���و اأح���د ق���ادة جماعة ائتالف 
14 فراي���ر اأدار خالفا الأحكام القان���ون اجلماعة مع 
علم���ه باأن الغر����ض منها الدعوة اإل���ى تعطيل اأحكام 
الد�ست���ور والقوان���ن واإ�سق���اط نظ���ام احلكم ومنع 
موؤ�س�س���ات الدول���ة و�سلطاتها من ممار�س���ة اأعمالها 
واالإ����رار بالوح���دة والوطني���ة، وكان االإره���اب م���ن 
الو�سائ���ل التي ت�ستخدمها ه���ذه اجلماعة يف حتقيق 
وتنفي���ذ االأغرا����ض التي تدعو اإليه���ا اجلماعة، حيث 
اإنه جند املتهم الثاين بعدما طلب منه االن�سمام اإلى 
اجلماعة املذكورة، فواف���ق املتهم الثاين على ذلك 

مع علمه باأغرا�سها االإرهابية.

وبن���اء عليه �س���ارك املتهم الث���اين بتكليف من 
املته���م االأول يف اأعم���ال ه���ذه اجلماع���ة ع���ن طريق 
ا�ستالم وجم���ع مبالغ مالية وقيامه بنقلها اإلى اأماكن 
اأخرى ع���ر الريد امليت، ل�سال���ح املطلوبني اأمنيا 
املنتم���ني اإلى ه���ذه اجلماعة، مع علم���ه مبمار�ستهم 
الأن�سط���ة اإرهابي���ة ل�سال���ح لهذه اجلماع���ة، كما كان 
املته���م الث���اين يقوم بنق���ل “ب���رات” عليها �سور 
اأ�سخا����ض ق���د توف���وا مبنطق���ة ال���دراز يف االأعم���ال 

التخريبية وامل�سريات غري املرخ�سة مبنطقة �سار.
واأ�ساف���ت اأن املته���م الثاين عم���ل على جتنيد 
املته���م الثالث، فطلب من���ه االن�سم���ام اإلى جماعة 
“ائت���الف 14 فراي���ر”، فواف���ق االأخري عل���ى ذلك، 
و�س���ارك يف اأعمالها ع���ن طريق ت�سوي���ر امل�سريات 
التابع���ة للجماع���ة، والت���ي حت�س���ل يف منطق���ة �سار 
بالتن�سي���ق م���ع امل�سوؤولني عن اجلان���ب االإعالمي يف 
اجلماع���ة املذك���ورة، حت���ى يت���م ن�رها عل���ى مواقع 

التوا�سل االجتماعي.
واأو�سح���ت اأنه مت تكلي���ف املتهم الثالث بنقل 
“البرات” ال�ستخدامها يف امل�سريات غري املرخ�سة 
يف منطق���ة �سار، بعدها قام املته���م الثاين بتكليف 
املته���م الثال���ث با�ستالم اأظرف حتت���وي على مبالغ 
مالي���ة تابعة للجماعة، عل���ى اأن يقوم املتهم الثالث 
بتوزيعها على اأ�ر املحبو�سني واملطلوبني اأمنيا مع 

علمه مبمار�ستهم الأن�سطة اإرهابية ل�ساحلها.
وبالتحقي���ق م���ع املتهم الثاين مبعرف���ة النيابة 

العام���ة اعرتف تف�سيال مبا ن�س���ب اإليه من اتهامات، 
وذكر اأن���ه يف العام 2017 توا�سل معه املتهم االأول 
ع���ر تطبيق “التيليغرام”، وطلب منه االن�سمام اإلى 
ما ي�سم���ى “ائتالف 14 فراي���ر”، فوافق على ذلك، 
وطلب من���ه املتهم االأول ا�ست���الم مبالغ موجودة يف 
ظ���روف ورقية مرتني على االأق���ل، حيث كانت املرة 
االأولى بالقرب من بيت �سخ�ض قريب للمتهم االأول، 

واملرة الثانية بالقرب من منزله مبنطقة �سار.
واأ�سار املتهم الثاين اإلى اأنه كان يقوم با�ستالم 
تلك املبال���غ وي�سعها يف دورات املياه التابعة الأحد 
امل�ساجد مبنطقة �سار ل�سالح املطلوبني اأمنيا، كما 
طلب منه االأول نقل “برات” حتوي �سورا الأ�سخا�ض 
متوف���ني بال���دراز يف اأعم���ال تخريبي���ة وتو�سيله���ا 

بالقرب من اأحد املاآمت مبنطقة �سار.
ويف �سه���ر اأكتوب���ر 2017 توا�س���ل معه املتهم 
االأول واأبلغ���ه اأن���ه وفر له هاتفا؛ م���ن اأجل التوا�سل 
معه وطل���ب منه التوجه ال�ستالمه ع���ن طريق الريد 
امليت، وتبني اأن الهاتف يحتوي على جمموعتني يف 
التطبي���ق ذاته، ويحمل ا�سما م�ستعارا، االأولى لر�سد 
حت���ركات رج���ال االأم���ن يف منطقة �س���ار حتتوي على 
عدة م�رف���ني، اإ�سافة اإلى املتهم االأول، واملجموعة 
الثانية �سبك���ة اإلكرتونية، وهي تق���وم بنقل االأخبار 

اخلا�سة بالتخريب مبنطقة �سار.
كما اعرتف املته���م اأنه ا�ستقبل اإ�سافة من اأحد 
امل�ستخدم���ني، وال���ذي اأبلغ���ه اأنه من ط���رف املتهم 

االأول، واأن���ه �سخ����ض ثق���ة ويتب���ع االئت���الف، وه���و 
امل�سوؤول ع���ن اجلانب املايل، ف���كان املذكور يزود 
املته���م الث���اين براتب �سه���ري وق���دره 25 دينارا، 
وكذل���ك يق���وم املتهم الث���اين با�ست���الم مبلغ مايل 
وق���دره 75 دينارا عر الري���د امليت من دورة مياه 
اأح���د امل�ساجد يف �سار، ياأخذ منه���ا 25 دينارا وينقل 
الباقي، وي�سعه يف اأماك���ن اأخرى ل�سالح املطلوبني 
اأمنيا. وعندما عر�ض عليه الهاتف امل�سار اإليه وعدد 
ظرفني لونهما اأبي�ض كان اأحدهما يحتوي على مبلغ 
25 دين���ارا واآخر 50 دينارا، قرر اأن اجلهاز هو الذي 
كان يتوا�سل فيه مع املتهم االأول وال�سخ�ض االآخر، 

واأنه قد م�سح املحادثات املوجودة بالتطبيق.
فيما اعرتف املتهم الثال���ث اأنه مت جتنيده من 
جانب املته���م الثاين لت�سوير العملي���ات التخريبية 
بع���د ان�سمام���ه معه���م يف ائت���الف 14 فراي���ر، واأن 
املتهم الثاين هو من عم���ل على تو�سيله بال�سخ�ض 
امل�س���وؤول ع���ن اجلان���ب االإعالمي للتنظي���م، كما مت 
تكليف���ه با�ستالم اأظ���رف بني فرتة واأخ���رى حتتوي 
على االأموال التابع���ة لالئتالف كل منها يحتوي على 
مبل���غ 100 دين���ار، والتي يعمل عل���ى توزيعها على 

املطلوبني اأمنيا.
واأف���اد املتهم الثال���ث اأنه عند زيارت���ه للعراق 
يف اأكتوب���ر 2017 للزيارة الديني���ة، التقى باملتهم 
االأول وابن عمه، وال���ذي عر�ض عليه تلقي تدريبات 
ع�سكري���ة يف الع���راق، فرف�ض ذل���ك مرتني حتى مت 

القب����ض عليه. وثبت بتقرير فح����ض الهاتف النقال 
اخلا����ض باملتهم الثال���ث اأن تطبي���ق “التيليغرام” 
املحم���ل عل���ى هاتف���ه ق���د ت�سم���ن جمموع���ة م���ن 

امل�ستخدمني واملجموعات.
وانته���ت املحكمة اإل���ى القول اإنه م���ن جماع ما 
تق���دم فانه يكون قد وقر يف يقينها اأنهم يف غ�سون 
الع���ام 2017: اأوال: املته���م االأول: اأ�س�ض واأدار على 
خالف اأحكام القانون جماعة الغر�ض منها الدعوة اإلى 
تعطي���ل اأحكام الد�ستور والقوانني، ومنع موؤ�س�سات 
الدول���ة و�سلطاته���ا العام���ة م���ن ممار�س���ة اأعمالها 
واالإ����رار بوحدته���ا الوطني���ة، وكان االإره���اب م���ن 
الو�سائ���ل التي ت�ستخدم يف حتقيق ه���ذه االأغرا�ض، 
ب���اأن قام بتجني���د املتهم الث���اين واآخرين جمهولني 
له���ذه اجلماعة وح���دد اأن�سطته���ا يف اأعم���ال ا�ستالم 
االأم���وال ونقله���ا وتداولها ال�ستخدامه���ا يف االأعمال 
االإرهابي���ة وتولى متابعتهم وتن�سيق خططهم وذلك 
بق�س���د اإ�ساع���ة الفو�سى واإث���ارة الف���ن واأ�سعاف 
مقوم���ات الدولة وموؤ�س�ساته���ا واأجهزتها الإ�سقاطها 

وذلك على النحو املبني باالأوراق.
ثاني���ا: املتهمان الث���اين والثال���ث: -1 ان�سما 
واآخ���رون جمهول���ون اإلى اجلماع���ة االإرهابية مو�سوع 

البند اأوال.
-2 جمع���ا واأعطيا باقي املتهم���ني من اأع�ساء 
اجلماع���ة االإرهابي���ة املذك���ورة اأم���وال، م���ع علمه���م 

مبمار�ستها ن�ساطا اإرهابيا وانتمائهم لها.
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اعداد - عبا�س اإبراهيم

املوؤبد و3 �ضنوات لـ 3 �رشعوا يف تفجري اأنبوب نفطي
براأت اأحدهم من االن�سمام للجماعة واأ�سقطت جن�سية اآخَرين

عاقب���ت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة 
3 متهم���ني ان�سموا اإلى جماعة اإرهابية و�رعوا 
يف تفج���ري اأنبوب للنف���ط مبنطقة ب���وري، بعد 
تدربهم عل���ى االأ�سلحة واملتفج���رات يف اإيران، 
ويف ذات املنطق���ة التي �سهدت العام املا�سي 
تفجريا الأح���د االأنابيب، ترتاوح اأعمارهم ما بني 
16 و22 عاما، بال�سجن املوؤبد للمتهم الثالث، 
وبحب����ض االآخَري���ن ملدة 3 �سن���وات فقط، فيما 
براأت املته���م الثاين مما ن�س���ب اإليه من اتهام 
باالن�سم���ام للجماع���ة امل�س���ار اإليه���ا، واأم���رت 
باإ�سق���اط اجلن�سي���ة البحريني���ة ع���ن املتهمن 

االأول والثالث.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا اإن 
املتهمني االأول والثاين قد بلغا اخلام�سة ع�رة 
ومل يتج���اوزا الثامنة ع�رة م���ن عمرهما بتاريخ 
ارتكاب الواقع���ة، االأمر الذي يتعني معه اإعمال 
العذر املخفف املبني بن�ض املادتني 70 و71 

من قانون العقوبات.
وتتمثل وقائ���ع �سبط متهمني من اأ�سل 3 
متهمني، ك���ون اأن املتهم الثال���ث “25 عاما” 
هارب ومقيم يف اإي���ران، اأنه واأثناء التحقيق مع 
املته���م االأول يف ق�سية ثانية اع���رتف ب�روعه 

وباق���ي املتهم���ني يف تفجري اأنب���وب نفط مير 
بقرية بوري.

وتو�سلت التحريات الت���ي اأجريت مبعرفة 
م���الزم اأول بوزارة الداخلية، اأن �سخ�سا مطلوب 
اأمني���ا - املتهم الثال���ث - واملقي���م يف اإيران 
كون���ه هارب م���ن البالد، ق���د جند خ���الل العام 
2016 ع���ددا من العنا�ر داخل البالد الرتكاب 
اأعمال تخريبية، والتعدي على رجال االأمن وزرع 

العبوات املتفجرة يف كافة املناطق.
واأو�س���ح املالزم اأن ق�س���ده هو ا�ستهداف 
رج���ال االأمن، كما اأنه وبع���د التحري مت التعّرف 
على اأحد تلك العنا�ر، وهو املتهم االأول كونه 
موقوف���ا على ذمة ق�سية اأخ���رى، والذي ات�سح 

اأنه يعاونه يف تنفيذ خمططه االإرهابي.
وتب���ني اأن املته���م الثال���ث اله���ارب كان 
يتول���ى تدبري وتوفري العب���وات للمتهم االأول، 

عن طريق بع�ض العنا�ر يف داخل اململكة.
واأف���اد اأن تل���ك العنا����ر كان���ت تتول���ى 
وبتوجيه م���ن املتهم الهارب، و�س���ع العبوات 
املتفجرة يف اإحدى النقاط امليتة، بحيث يتولى 
املتهم الثالث بعد ذل���ك التوا�سل مع املتهم 
االأول ال�ست���الم تل���ك العب���وات املتفج���رة من 

النقاط املتفق عليه���ا وزرعها مبختلف مناطق 
البحرين. ولفت ال�سابط اإلى اأن املتهم الثالث 
كان ه���و من يوفر للمتهم االأول املبالغ املالية 

الالزمة ملمار�سة ن�ساطه االإجرامي.
كما اأفادت التحريات اأنه مت جتنيد املتهم 
الث���اين، واملوقوف على ذمة ق�سي���ة اأخرى، يف 
تلك املجموعة االإرهابية ملعاونتهم يف اأعمالهم 

االإرهابية.
وج���اء باأوراق الق�سي���ة اأن جمري التحريات 
ذكر اأن معلوماته وحترياته اأكدت تلقي املتهم 
االأول لتدريب���ات ع�سكري���ة يف اإي���ران، ت�سمنت 
كيفي���ة ت�سني���ع العب���وات املتفج���رة والقيام 
بزرعه���ا، والتدري���ب عل���ى ا�ستخ���دام االأ�سلحة 
النارية، بن���اء على تن�سيق م���ع املتهم الثالث، 
وال���ذي ن�ّسق ل���ه ال�سفر اإل���ى اإي���ران وااللتقاء 

ببع�ض العنا�ر التي دربته ع�سكريا.
واأ�س���ار اإلى اأن املتهم���ني الثالثة �رعوا يف 
تفج���ري خ���ط اأنابيب النف���ط، املج���اور ملنطقة 
ب���وري، بناء عل���ى اأوامر من املته���م االأول لكن 
حماولتهم ب���اءت بالف�سل، اإذ عاي���ن املتهمان 
االأول والث���اين موق���ع تفج���ري القنبل���ة حملي���ة 
ال�سن���ع، كما قام���ا با�ستالم عب���وة متفجرة من 

منطقة بوري بالرتتيب مع املتهم الثالث، ومن 
ثم قاما بزرع القنبلة على اأحد اأنابيب النفط يف 
منطقة بوري، اإال اأنه خاب اأثر جرميتهم؛ ب�سبب 

عدم انفجار العبوة امل�ستعملة يف الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد اأحالت املتهمني 
الثالث���ة للمحاكمة على اعتب���ار اأنهم يف غ�سون 
العام���ني 2016 و2017 بداخل مملكة البحرين 

وخارجها، ارتكبوا االآتي:
اأوال: املتهمان االأول والثاين:

1. ان�سم���ا واآخ���رون جمهول���ون اإلى جماعة 
االنخ���راط يف �سفوفه���ا  ب���اأن قب���ا  اإرهابي���ة، 
وامل�سارك���ة يف اأن�سطته���ا وخمططاته���ا وهم���ا 

يعلمان باأغرا�سها االإرهابية.
2. �رعا يف اإح���داث تفجري باأن قاما بو�سع 
عب���وة متفجرة على اأح���د اأنابيب النفط مبنطقة 
بوري، بق�سد تنفي���ذ غر�ض اإرهابي، وخاب اأثر 
اجلرمي���ة ل�سب���ب ال دخ���ل الإرادته���م فيه كون 

العبوة مل تنفجر.
3. حازا واأح���رزا و�سنعا واآخرون جمهولون 
بق�س���د  متفج���رة،  عب���وات  ترخي����ض  بغ���ري 

ا�ستعمالها يف ن�ساط يخل باالأمن العام.
4. ا�ستعم���ال عم���دا املتفج���رات ا�ستعماال 

م���ن �ساأنه تعري����ض حياة النا����ض واأموال الغري 
للخطر.

ثانيا: املتهم االأول:
االأ�سلح���ة  ا�ستعم���ال  عل���ى  ت���ّدرب   .1
واملفرقع���ات يف اإيران بق�سد ارت���كاب جرائم 

اإرهابية.
2. ح���از واأحرز اأ�سلحة ناري���ة وذخرية بغري 
ترخي����ض م���ن وزي���ر الداخلي���ة ال�ستخدامها يف 
ن�ساط يخل باالأمن العام تنفيذا لغر�ٍض اإرهابي.

ثالثا: املتهم الثالث:
1. توّلى قيادة، على خالف اأحكام القانون، 
جلماعة، الغر�ض منه���ا تعطيل اأحكام الد�ستور 
والقوانني ومنع موؤ�س�س���ات الدولة وال�سلطات 
العامة، م���ن ممار�سة اأعمالها وكان االإرهاب من 
الو�سائل التي ت�ستخدم يف حتقيق وتنفيذ هذه 

االأغرا�ض.
2. ا�س���رتك بط���رق التحري����ض واالتف���اق 
ارت���كاب  يف  االأول  املته���م  م���ع  وامل�ساع���دة 
اجلرمي���ة باأن حر�سه على تلقي تلك التدريبات 
و�ساع���ده بت�سهي���ل �سف���ره اإلى اإي���ران الإمتام 
اأعم���ال التدري���ب الع�سك���ري يف املع�سك���رات 

التابعة للحر�ض الثوري االإيراين.

القب�س على بحريني بحوزته خمدرات بـ8200 دينار
ال�ضجن 3 �ضنوات ملتهَمني روجا للأعمال االإرهابية

ن�را مواد حتري�سية بو�سائل التوا�سل

ق�ست املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة ب�سجن 
متهمني، اأحدهما �سيدة، ملدة 3 �سنوات؛ الإدانتهما 
بالرتويج الرتكاب االأعمال االإرهابية والتحبيذ لقلب 
اأو تغي����ري نظ����ام احلكم يف البالد، واأم����رت مب�سادرة 
امل�سبوط����ات. وكان����ت النيابة العامة ق����د اأحالتهما 
للمحاكمة على اعتبار اأنهما يف غ�سون االأعوام 2010 

ولغاية 2017:
اأوال: روج����ا وحبذا قلب وتغري النظام ال�سيا�سي 

واالجتماعي با�ستخدام و�سائل غري م�روعة.
ثانيا: روجا الأعم����ال تكون جرمية اإرهابية وحازا 
واأحرزا و�سائل ت�سجيل ا�ستعملت واأعدت لال�ستعمال 

الإذاعة ذلك الرتويج تنفيذا لغر�ض اإرهابي.
وعق����ب �س����دور احلك����م �����رح القائ����م باأعمال 
رئي�ض نيابة اجلرائم االإرهابية رئي�ض النيابة عي�سى 
الرويع����ي باأن املحكمة الك����رى اجلنائية الرابعة قد 
اأ�سدرت حكم����ا )...( على متهَم����ني بجناية الرتويج 
الأعمال اإرهابي����ة وحيازة واإح����راز و�سيلة من و�سائل 
الت�سجي����ل ا�ستعمل����ت اأو اأعدت لال�ستعم����ال الإذاعة 
ذل����ك الرتوي����ج والرتوي����ج والتحبيذ لقل����ب اأو تغري 
النظ����ام ال�سيا�س����ي با�ستخدام و�سائ����ل غري م�روعة 
وعاقبتهما بال�سجن 3 �سنوات للمتهمني وعما اأ�سند 

اإليهما من اتهام ومب�سادرة امل�سبوطات.
واأ�س����اف اأن الواقعة تتخل�����ض يف قيام املتهمة 
ب����اإدارة ح�سابات عل����ى مواقع التوا�س����ل االجتماعي 
تت�سمن ن�ر مق����االت وفيديوهات تت�سمن الرتويج 
لالأعم����ال االإرهابي����ة والتحري�ض عل����ى كراهية نظام 

احلك����م، وتق����وم بجم����ع اأم����وال لتنظي����م الفعاليات 
وامل�سريات املناه�سة للنظام احلكم.

وثب����ت ب����اأن املتهم ي�ساع����د املتهم����ة يف اإدارة 
احل�ساب����ات الت����ي تديره����ا عل����ى مواق����ع التوا�سل 
االجتماع����ي، ويق����وم املته����م بتنظي����م الفعالي����ات 
وعم����ل ال�سع����ارات ال�سيا�سي����ة املناه�س����ة للحكم، 
وقام����وا بنق����ل االأخب����ار الكاذب����ة واملغر�س����ة ع����ن 
االأو�ساع مبملكة البحرين؛ ليتم ن�رها على القنوات 
الف�سائي����ة، بغر�����ض التحري�ض عل����ى كراهية نظام 
احلك����م والرتويج لالأعم����ال االإرهابية التي حتدث يف 
البحرين وللنيل من هيبة الدولة واالإ�رار مب�ساحلها 

وت�سويه �سورة اململكة يف اخلارج.
اإحال����ة  يف  العام����ة  النياب����ة  وا�ستن����دت  ه����ذا 
املتهمني للمحاكمة اإلى االأدلة القولية منها �سهادة 
ال�سه����ود واالأدلة الفني����ة باالإ�سافة اإل����ى اعرتافات 
املتهم����ة، فتم اإحالة املتهمني اإلى املحكمة الكرى 
اجلنائي����ة الرابع����ة، ومت ت����داول الق�سي����ة بجل�سات 
املحكم����ة بح�س����ور حمامي املتهم����ني ومكنتهم من 
الدفاع واإبداء الدف����وع القانونية ووفرت لهم جميع 
ال�سمان����ات القانوني����ة، وق�س����ت بحكمه����ا �سال����ف 

البيان.
وج����اء يف حك����م املحكم����ة اأن مالزم����ا اأول �سهد 
بتحقيقات النيابة العامة واأمام املحكمة اأن حترياته 
ال�رية اأكدت اإدارة املتهمة االأولى حل�ساب يف موقع 
التوا�سل االجتماعي “في�سب����وك”، تقوم خالله بن�ر 
املق����االت والفيديوه����ات الت����ي تت�سم����ن الرتويج 

لالأعم����ال االإرهابية والتحري�����ض على كراهية النظام 
احلاكم وامل�سريات املناه�سة للنظام.

واأ�س����اف اأنها تدي����ر ح�سابا اآخر عل����ى “تويرت” 
للقيام بذات االأفعال، واأنها على توا�سل مع �سخ�ض 
مقيم يف لندن، واأر�سلت لهم اأخبار كاذبة ومعلومات 
كاذب����ة ليقوم بن�رها عر القن����وات الف�سائية، ومت 
عر�سه����ا بالفع����ل. كما توا�سلت م����ع �سخ�ض اآخر يف 
اأ�سرتاليا، واأمدته بنف�ض املعلومات واالأخبار الكاذبة 
لن�ره����ا، واأن����ه بعد االط����الع على هذي����ن احل�سابني، 
والذي ي�ستطي����ع جميع االأ�سخا�����ض االطالع عليهما، 
تب����ني وج����ود العديد م����ن املق����االت والفيديوهات 
التي تت�سمن الرتويج لالأعمال االإرهابية والتحري�ض 
على كراهية النظام احلاك����م وامل�سريات املناه�سة 
للنظام. كما اأكدت حتريات املالزم اأن املتهم الثاين 
ي�ساعد املتهمة االأولى يف اإدارة احل�سابات كما يقوم 
بتنظي����م الفعالي����ات وعم����ل ال�سع����ارات ال�سيا�سية 
املناه�س����ة للحك����م مبنطقة �س����رتة مركوب����ان، كما 
ق����ام هذا املته����م بتوفري “الب����رات والبو�سرتات” 
والكام����ريات، واأن هذا املتهم ظ����ل ي�ساعد املتهمة 
االأولى به����ذه االأعمال حتى تاريخ 6 �سبتمر 2015، 
وهو تاري����خ القب�ض علي����ه يف ق�سية اأخ����رى. ولفت 
ال�ساه����د اإلى اأن ذلك كله كان بهدف النيل من هيبة 
الدول����ة واالإ�رار مب�ساحلها وت�سويه �سورة اململكة 
يف اخلارج والتحري�ض على ع����دم االنقياد للقوانني 
والرتويج والتحبيذ لتغري النظام احلاكم با�ستخدام 
طرق غري م�روعة واإهانة القيادات مبملكة البحرين.

����رح  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مدير عام االإدارة العامة للمباحث واالأدلة 
اجلنائي���ة باأن �رطة مكافح���ة املخدرات، 
متكنت من القب�ض على �سخ�ض بحريني 
)30 عاًم���ا(، بحوزته مواد خمدرة واأدوات 
ت�ستخدم يف الرتويج والتعاطي، وقدرت 
القيم���ة املالي���ة للم�سبوط���ات، بحوايل 

8200 دينار.
واأو�سح اأن التحريات االأولية، اأ�سارت 
اإل���ى حي���ازة امل�ستب���ه ب���ه، م���واد خمدرة 
بغر�ض ترويجها، وبعد تاأكيد املعلومات 

وجم���ع االأدل���ة الالزمة، مت مبا����رة اأعمال 
البحث والتحري التي اأ�سفرت عن حتديد 
هوية املذكور، وبع���د ا�ست�سدار اإذن من 
النياب���ة العامة، مت القب�ض عليه، م�سيًفا 
اأن���ه بتفتي����ض م�سكن���ه، مت العث���ور على 

املواد املخدرة امل�سبوطة.
العام���ة  االإدارة  ع���ام  مدي���ر  واأك���د 
للمباحث واالأدلة اجلنائي���ة اأنه مت حتريز 
ا�ستكم���ال  وج���ار  امل�سبوط���ة،  امل���واد 
االإج���راءات القانوني���ة الالزم���ة، متهي���ًدا 

الإحالة الق�سية اإلى النيابة العامة.



اأ�سهم اأوروبا تنخف�ض جراء 
النزاع التجاري

يف  اأوروب���ا  اأ�سه���م  انخف�س���ت  روي���رز:   - لن���دن 
التعام���ات املبك���رة اأم����ض االثنني ج���راء اأح���دث حلقة 
يف الن���زاع التجاري ب���ني الواليات املتح���دة وغريها من 
االقت�س���ادات الكربى، لتراجع املوؤ����رات الرئي�سية يف 
اأوروب���ا بن�سب تراوح بني 0.7 و1.4 %. وذكر تقرير اأن 
الرئي����ض االأمريكي دونالد ترامب يعت���زم منع كثري من 
ال�ركات ال�سينية من اال�ستثمار يف �ركات التكنولوجيا 
االأمريكي���ة ومن���ع ت�سدير املزي���د م���ن التكنولوجيا اإلى 
بك���ني، مما اأدى اإلى تراجع االأ�سه���م االآ�سيوية واأثر �سلبا 
على الت���داوالت االأوروبية املبك���رة. وتراجع موؤ�ر قطاع 

التكنولوجيا االأوروبي 0.9 % بفعل هذه االأنباء.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة
املنامة - امل�رف املركزي: اأعلن م�رف البحرين املركزي باأنه متت تغطية 
االإ�سدار رقم ISIN BH000E305222( 1709( من اأذونات اخلزانة احلكومية 

االأ�سبوعية التي ي�سدرها امل�رف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبل���غ قيمة هذا االإ�سدار 70 مليون دينار لفرة ا�ستحقاق 91 يوماً تبداأ يف 
27 يوني���و 2018 وتنته���ي يف 26 �سبتمرب 2018، كما بلغ معدل �سعر الفائدة 
عل���ى هذه االأذون���ات 3.95 % مقارنة ب�سعر الفائ���دة 3.75 % لاإ�سدار ال�سابق 

بتاريخ 13 يونيو 2018. 
وبلغ معدل �سعر اخل�س���م 99.011 % ومت قبول اأقل �سعر للم�ساركة بواقع 

98.981 % علماً باأنه قد متت تغطية االإ�سدار بن�سبة 100 %. 
كم���ا بلغ الر�سيد القائم الأذونات اخلزانة م���ع هذا االإ�سدار ما قيمته 2.110 

مليار دينار.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

السنة العاشرة - العدد 3542 
الثالثاء

26 يونيو 2018 
12 شوال 1439

business@albiladpress.com

8

اقتصاد
ت�����وق���ع����������ات بت������زاي�����������د من������������و “الفين��ت����������ك” ف������ي ال�سن�����������وات املقب��ل���������ة

“ال�صناعة” تنظم حلول “فينتك” يف التجارة الإلكرتونية
البحرين ت�سعى  لتتبواأ مركزا اإ�سراتيجيا بالتكنولوجيا املالية

اأكد مدير اإدارة التجارة االإلكرونية وتكنولوجيا 
املعلومات بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زهري 
البحراين حر�ض ال���وزارة و�سعيها امل�ستمر لاهتمام 
بالتقني���ات العاملي���ة احلديثة، وتق���دمي كافة اأنواع 
امل�سان���دة؛ من اأجل ن�ر املعرف���ة والوعي مبثل هذه 
التقنيات نظرا لتنام���ي االهتمام بها من دول العامل 

يف االآونة االأخرية، ومنها اململكة ودول اخلليج.
يف  فينت���ك  “حل���ول  فعالي���ة  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار 
التج���ارة االإلكروني���ة” تاأت���ي �سمن جه���ود الوزارة 
لتعري���ف املوؤ�س�س���ات التجاري���ة والفئ���ات النا�سئة 
عل���ى التكنولوجي���ا احلديث���ة لا�ستف���ادة منه���ا يف 
التج���ارة االإلكرونية لتطوي���ر اأعمالهم، وجاء تنظيم 
ه���ذه الفعالية بهدف ت�سلي���ط ال�سوء على اخلدمات 
املختلف���ة واحلل���ول احلديثة يف جم���ال التكنولوجيا 
املالي���ة لا�ستف���ادة منه���ا يف التج���ارة االإلكرونية، 
اإ�سافة اإلى مناق�سة 4 حماور رئي�سة هي اال�ست�سارات 
الرقمية وحتليل البيان���ات و�سل�سلة ربط احل�سابات 
“بلوك ت�سني” والت�ريعات القانونية ذات العاقة.

واأ�سار البحراين يف الكلمة التي األقاها خال حفل 
االفتتاح، اإل���ى اأبرز التحديات الت���ي ت�سكلها تقنية 
“فينت���ك” التي تعت���رب ابتكارا جدي���دا ت�ساف اإلى 
جمال اخلدم���ات املالية التي تعتم���د على ا�ستخدام 
التكنولوجي���ا ب�س���كل اأ�سا����ض يف مناف�س���ة �ر�سة مع 

االأنظمة املالية التقليدية احلالية.
واأ�س���اف “لق���د اجتذبت ه���ذه التقني���ة البنوك 
واملوؤ�س�سات املالية، والتي اأ�سبحت بدورها مهتمة 
بها ب�سكل متزايد يف �سعٍي منها للحفاظ على قدرتها 
التناف�سية. ولق���د كان من اأبرز ثم���رات ا�ستثمارات 
القطاع امل�ريف يف جم���ال تقنيات “فينتك”، اإطاق 
بنوك رقمية متخ�س�س���ة يف تقنية ربط احل�سابات اأو 
“البل���وك ت�سني” للمدفوعات املالية العابرة والتي 
ال تعرف ح���دودا جغرافية، ومن املتوق���ع اأن يتزايد 
منوها م���ع م���ا �سن�سه���ده يف ال�سن���وات القادمة من 
تزايدا يف �سن الت�ريع���ات والقوانني املنظمة لهذه 

التقنيات احلديثة”.
اإلى جانب ذلك، ويف ه���ذا اخل�سم اأي�سا، ت�سعى 
احلكوم���ات اإل���ى و�سع نف�سه���ا كمراك���ز متقدمة يف 
جمال االبتكار، وهذا بال�سبط هو توجه اململكة التي 
تلع���ب التكنولوجيا املالي���ة دورا رئي�سا يف طموحها 
ويف �سع���ٍي منه���ا لتتب���واأ مرك���زا اإ�سراتيجي���ا مهماً 
للتكنولوجيا املالي���ة يف امل�ستقبل القريب، انطاقا 
م���ن موقعه���ا الري���ادي يف املنطق���ة؛ كونه���ا مركزا 

متقدما للتكنولوجيا والتجارة االإلكرونية.
وكان م���ن اأهم مبادراتها يف ه���ذا املجال اإطاق 
خلي���ج البحري���ن للتكنولوجي���ا املالي���ة كاأول مركز 
تكنولوج���ي م���ايل متق���دم يف البحري���ن يه���دف اإلى 
ت�سجي���ع ال����ركات النا�سئة لانطاق اإل���ى عامل هذه 
التقنية ال�ساعدة- تقنية “فينتك”، وكذلك تقدمي 

امل�ساعدة وامل�سورة التنظيمية لها، حيث تاأتي هذه 
املبادرة ا�ستكماال للعديد من املبادرات املحلية يف 
اململكة يف جمال التكنولوجيات املتقدمة، وكان من 
�سمنها اإطاق عدد من احلا�سنات وم�رعات االأعمال 

املتخ�س�سة يف عامل االأعمال التجارية.
م���ن جانب���ه، تط���رق املدي���ر التنفي���ذي خلليج 
البحري���ن للتكنولوجي���ا املالي���ة الر�سم���ي للفعالية 
خالد �سعد اإلى اأبرز اخلدم���ات التي يقدمها املركز، 
حي���ث قدم مب���ادرة م�سركة بني القط���اع احلكومي 
والقط���اع اخلا����ض؛ به���دف الت�ريع والدف���ع باجتاه 

تبني ال�ركات العاملة يف جمال تقنية “فينتك”، اإلى 
جانب اإيجاد التفاعل املبا�ر بني امل�ستثمرين ورواد 
العمل، اإ�سافة اإلى اجله���ات احلكومية واملوؤ�س�سات 
املالي���ة.  واأ�ساف “نحن فخ���ورون ب�راكتنا وتعاوننا 
امل�ستم���ر م���ع وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة، 
باعتبار اأن لدينا هدفا م�سركا اأال، وهو ت�سجيع تبني 
التقني���ات النا�سئ���ة مثل تقنية “فينت���ك” وغريها، 
اإ�ساف���ة اإلى دع���م التقني���ات النا�سئ���ة، فاإننا نقدم 
م�ساح���ات وحمط���ات عم���ل م�سركة لع���دد كبري من 
م���زودي خدمات فنتك، وتق���دمي اخلدمات لل�ركات 

النا�سئ���ة يف نف����ض املج���ال، وكل ذل���ك حتت �سقف 
واح���د”.  وتاب���ع: “اأ�سيف اإل���ى ذلك، ج���ذب العماء 
واال�ستثم���ارات، اإلى جانب توف���ري م�ساحة لل�ركات 
القائم���ة يف البحري���ن الت���ي ترغب يف التع���رف على 
“فينتك” وتطبيقاتها واختبار االأفكار اجلديدة التي 

جتلبها معها”.
بعده���ا، مت تق���دمي عر����ض م�س���ور للموؤ�س�ض 
Asend Eve - ل�رك���ة التنفي���ذي   االرئي����ض 
tures، م�سطف���ى اأحم���د، والتي ذك���ر فيها احللول 
التقنية التي تقدمه���ا ال�ركة يف جمال اال�ست�سارات 
الرقمي���ة واأ�سدائه���ا على التج���ارة االإلكرونية. كما 
قدم الرئي����ض التنفيذي ملنطقة ال����رق االأو�سط يف 
�رك���ة Adsertor، �سهيل نواز، عر�سا ت�سمن �رحا 
موج���زا حول خدمات ال�ركة يف جمال حتليل البيانات 

وتاأثرياتها على التجارة االإلكرونية.
اأم���ا العر����ض الثال���ث فق���د كان ح���ول �سل�سلة 
رب���ط احل�ساب���ات اأو م���ا ي�سم���ى “بالبل���وك ت�سني” 
crypto currency والت���ي  والعم���ات امل�سف���رة 
قدمه���ا موؤ�س�ض �رك���ة BitArabia با�سل ال�سالح. 
كم���ا ق���دم م����رف البحرين املرك���زي عر�س���ا حول 
ع���دد من الق�ساي���ا الراهن���ة واملرتبط���ة بالتقنيات 
النا�سئ���ة يف جم���ال التعامات املالي���ة الرقمية مثل 
“فينتك” وبلوك ت�سني والعمات امل�سفرة وغريها 
م���ن التقني���ات احلديثة، والت���ي ا�ستلزمت عددا من 

القرارات والقوانني املنظمة لها.

• خال فعالية حلول “فينتك” يف التجارة االإلكرونية	

املحرر القت�صادي

اإ�صغال مكاتب “خليج التكنولوجيا املالية” بن�صبة 65 %
مفاو�سات لدخول 3 �ركات جديدة... �سعد:

ك�س���ف الرئي����ض التنفي���ذي خللي���ج البحري���ن 
للتكنولوجيا املالية خالد �سعد عن وجود مفاو�سات 
مع 3 �ركات عاملية كب���رية لان�سمام مل�روع خليج 

البحرين للتكنولوجيا املالية.
واأك���د يف ت�ري���ح لل�سحافي���ني عل���ى هام����ض 
ح�سوره فعالية حلول التكنولوجيا املالية “فينتك” 
يف التج���ارة االلكرونية، اأن ن�سبة االإ�سغال يف مكاتب 
م�روع خليج البحرين للتكنولوجيا املالية بلغت 65 
% باأكرث من 50 �رك���ة بحرينية واإقليمية وعاملية، 
متوقًع���ا اأن ت�س���ل الن�سبة اإل���ى 100 % اأواخر العام 
اجل���اري 2018 م���ع ا�ستقطاب املزيد م���ن ال�ركات 

املتخ�س�سة من داخل وخارج اململكة.
واأو�س���ح اأن املرك���ز ي�س���م حاليا اأك���رث من 50 

التكنولوجي���ا املالي���ة عل���ى  �رك���ة متخ�س�س���ة يف 
م�ست���وى البحرين واملنطقة والع���امل، م�سرًيا اإلى اأن 
هن���اك �ركات تراوح ب���ني 50 اإلى 100 �ركة توفر 
“الفينت���ك” بن�سبة 100 %، الفًتا اإل���ى اأن اململكة 

�سوق واعد ومازال يف بداية امل�سوار.
و����رح عن ع���زم خلي���ج البحري���ن للتكنولوجيا 
املالي���ة اإطاق اأول تقرير متكامل ع���ن التكنولوجيا 
املالي���ة يف اململكة يف 5 يولي���و املقبل، ليكون اأول 
تقرير تف�سيلي من نوعه على م�ستوى منطقة ال�رق 
االأو�سط. واأ�ساف اأنه �سيتم اإ�سدار ن�سخة الكرونية 
م���ن التقري���ر، عل���ى اأن يت���م اإ�س���دار ن�سخ���ة ورقية 
مطبوع���ة يف وق���ت الحق ليت���م توزيعها عل���ى كافة 
ال����ركات واملوؤ�س�سات املالية والوزارات والهيئات 
احلكومي���ة. واأ�سار اإلى اأن التقرير �سيكون االأكرب من 
حي���ث املحت���وى وا�ستعرا�سه ملعلوم���ات تف�سيلية 

عن البيئة املتط���ورة ل�سناع���ة التكنولوجيا املالية 
يف البحري���ن، وا�ستعرا�ض اأبرز الت�ريعات والقوانني 
ومل���ف ال����ركات العامل���ة يف قط���اع التكنولوجي���ا 
املالية، اإ�سافة اإلى التطرق الآخر التطورات العاملية 
يف �سناع���ة التكنولوجيا املالي���ة واأبرز اال�ستثمارات 

االإقليمية والعاملية يف هذا القطاع.
ولف���ت اإل���ى اأن خلي���ج البحري���ن للتكنولوجي���ا 
املالي���ة يه���دف اإل���ى اإ�س���دار تقري���ر �سن���وي ع���ن 
التكنولوجيا املالية يف اململكة واآفاق هذه ال�سناعة 
عل���ى م�ستوى املنطق���ة والعامل. وعن تع���اون خليج 
البحري���ن للتكنولوجي���ا املالي���ة م���ع وزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة، ق���ال “اإن ال�راكة م���ع القطاع 
الع���ام مهمة ج���دا؛ الأنها تخ���دم خلق بيئ���ة متكاملة 
تتك���ون من الهيئات احلكومية م���ن الوزارة وجمل�ض 
التنمي���ة االقت�سادي���ة وم����رف البحري���ن املركزي 

اإل���ى جانب التفاعل م���ع القطاع اخلا����ض وال�ركات 
النا�سئ���ة والتكنولوجي���ا املالية، كم���ا اأن ا�ست�سافة 

ه���ذه الفعالية مهمة الإعطاء الوزارة انطباعا اأكرب عن 
التكنولوجيا املالية وعن قدرات ال�ركات املوجودة 
حالي���ا يف اململك���ة ويف خلي���ج البحري���ن عل���ى وج���ه 
التحدي���د”. واأ�ساف: “نريد البناء على هذه الفعالية 
لتعزي���ز �راكتن���ا م���ع ال���وزارة واالأجه���زة احلكومية 
االأخ���رى، مبا يخدم مواكبة التطورات يف التكنولوجيا 

املالية والتجارة االإلكرونية واحللول الرقمية”.
التحدي���ات يف �سناع���ة  اأب���رز  اأن  اإل���ى  واأ�س���ار 
التكنولوجي���ا املالية تكمن يف زي���ادة التوعية بهذا 
القطاع الواع���د على م�ستوى املوؤ�س�س���ات واالأفراد، 
واال�ستثم���ار يف مواكب���ة اآخر التط���ورات واملتغريات 
املت�سارع���ة يف احللول الرقمية، مب���ا ي�ساعد اململكة 
على التحول اإل���ى االقت�ساد املعريف والرقمي، وبناء 
جيل واعد من ال�سباب ي�ستطيع اأن يخدم البحرين يف 

هذا املجال ليكون اقت�سادا معرفيا.

• خالد �سعد	

زينب العكري

“الغرفة” تنظم “املعوقات يف تطبيق املوا�صفات القيا�صية”
“اأوبك” تزيد الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا

�سارك يف اجتماعات املنظمة يف فيينا... وزير النفط: 

املنام���ة - الوطني���ة للنف���ط والغاز: ق���ال وزير 
ال�سي���خ حممد بن خليفة اإن منظم���ة الدول امل�سدرة 
للنف���ط “اأوب���ك” التي بات���ت ت�سم 15 ع�س���واً بعد 
ان�سم���ام الكونغ���و اإليه���ا، ق���ررت يف خت���ام اأعم���ال 
االجتم���اع ن�س���ف ال�سنوي ال���� 174 ل���وزراء املنظمة 
بزي���ادة اإنتاجه���ا م���ن النف���ط بقرابة ملي���ون برميل 
يومياً، لتلبية الطلب العاملي اعتباراً من �سهر يوليو 
املقب���ل، م�سريا اإل���ى اأن املنظمة �ستعق���د اجتماعها 

الر�سمي املقبل يف الثالث من دي�سمرب املقبل.
وكان ال�سي���خ حممد بن خليفة اآل خليفة، �سارك 
يف اجتماع���ات اأوب���ك خ���ال الف���رة 20 – 21 يونيو 
2018 يف العا�سم���ة النم�ساوية فيين���ا وذلك لتبنِّي 
خطة لزيادة االإنت���اج، وال�سيطرة على زيادة االأ�سعار 
ومناق�سة جمموعة وا�سعة من ق�سايا الطاقة الرئي�سة 
م���ع ال���وزراء امل�سوؤولني عل���ى قطاع النف���ط والغاز 
والطاقة ب���دول العامل املمثلني لل���دول االأع�ساء يف 

منظمة اأوبك وغريها من البلدان املنتجة للنفط. 
���د الوزي���ر على حر����ض البحري���ن متمثلة يف  واأكَّ
الهيئة الوطنية للنفط والغاز على امل�ساركة يف هذه 

االجتماعات النوعية واملتميزة، والتي ت�سهم بدورها 
يف اإث���راء احلوارات واملناق�س���ات عالية امل�ستوى مع 
العديد م���ن اأ�سحاب الق���رار وامل�سوؤولني عن قطاع 
النفط والغاز والطاقة يف الدول املنتجة وامل�ستهلكة 
للنفط، وبحث �سبل تعزيز التعاون واإقامة امل�ساريع 
امل�سرك���ة وتب���ادل االأف���كار واخل���ربات يف جماالت 

العمل امل�سرك املع���زِّز لربامج تطوير قطاع النفط 
والغ���از والطاق���ة يف اململكة، م�سرياً اإل���ى اأنَّ اأ�سواق 
الب���رول العاملية ق���د �سهدت يف ال�سن���وات االأخرية 
تعاوناً من داخل اأوبك اأو من الدول املنتجة من خارج 
املنظم���ة وهو م���ا �ساهم ب�س���كل كب���ري يف ا�ستعادة 

توازن �سوق البرول تدريجياً.

غرفة  تنظم  الغرفة:   - ال�سناب�ض 
مع  بالتعاون  البحرين  و�سناعة  جت��ارة 
وال�سياحة  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة 
ور�سة عمل تتعلق باملن�ساآت ال�سغرية 
وامل��ت��و���س��ط��ة ل���درا����س���ة امل��ع��وق��ات 
املن�ساآت  هذه  تواجه  التي  وامل�ساكل 
يف تطبيق املوا�سفات القيا�سية. وذك 
اأن تنظيم هذه  الغرفة  بيان �سادر عن 
ال�راكة  ي��اأت��ي ت��ع��زي��زاً مل��ب��داأ  ال��ور���س��ة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ض من 
الغرفة  بني  والتن�سيق  التعاون  خ��ال 
التقيي�ض  وه��ي��ئ��ة  ال�����وزارة  م��ن  وك���ل 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ل���دول 
االأم��م  منظمة  م��ع  وبال�راكة  العربية، 
املتحدة للتنمية ال�سناعية “اليونيدو”، 
 28 اخلمي�ض  ي��وم  ال��ور���س��ة  و�ستعقد 
�سباحاً   9:00 ال�ساعة  من   2018 يونيو 
حتى 1:00 ظهراً بقاعة املجل�ض مببنى 

بيت التجار. 
وته���دف الور�س���ة الت���ي �سيقدمها 
خب���ري م���ن اليوني���دو اإل���ى بي���ان اأهمية 

املوا�س�������ف���ات القيا�س�������ي���ة واآلي���ات 
تطبيقه���ا، ودوره���ا يف تعزي���ز االأعم���ال 
والتج���ارة وزي���ادة االإنتاجي���ة وحت�س���ني 
الق���درة التناف�سية لل����ركات ال�سغرية 
واملتو�سطة، والتعري���ف بالدرا�سة التي 
�ستق���وم به���ا هيئة التقيي����ض اخلليجية 
للتع���رف عل���ى اأه���م املعوق���ات الت���ي 
تواج���ه املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة 
واجلهات احلكومية وال�ركات الكبرية يف 

تطبيق املوا�سفات الوطنية والدولية.
 و�سيت���م اال�ستف���ادة م���ن خمرجات 
الور�سة لتقدمي االإر�سادات والتوجيهات 
واملتو�سط���ة  ال�سغ���رية  للموؤ�س�س���ات 
والنم���و  التو�س���ع  عل���ى  وم�ساعدته���ا 
والتغلب على التحديات التي تعر�سها 
قدرته���ا  وزي���ادة  اإمكاناته���ا  لتطوي���ر 

التناف�سية.
واختتم البيان “ميكن للراغبني يف 
ح�سور الور�سة الت�سجيل في�ها من خال 
 اإر�س�����ال بيان���اتهم عرب الرابط الت���ايل:
.”/http://www.moic.gov.bh/eform/sme

• وزير النفط م�ساركا يف اجتماع “اأوبك”	
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“األبا” تفوز بجائزة االتفاقية املالية لـ“ال�صادرات االئتمانية”

تقر تعديل “النظام االأ�صا�صي” عمومية غري عادية لـ“ال�صالم” 
امل�رصف ب�صدد الإعالن عن مبادرات جديدة

وافق����ت اجلمعية العمومية غري العادية مل�رصف 
ال�ص����الم – البحري����ن والت����ي عقدت �صب����اح اأم�س يف 
قاعة التاج بفندق ال�صرياتون يف املنامة على البنود 
املعرو�ص����ة على الجتماع يف الوق����ت الذي اأكد فيه 
م�صوؤول����و امل�رصف اأنه يعمل على عدد من املبادرات 

التي �صيعلن عنها قريًبا.
وبع����د قراءة حم�����رص اجتماع اجلمعي����ة العمومية 
غري العادي����ة واملنعق����دة بتاري����خ 8 اأكتوبر 2013 
وامل�صادق����ة علي����ه، مت����ت املوافق����ة عل����ى تعديل 
النظ����ام الأ�صا�ص����ي للم�رصف ليتواف����ق مع تعديالت 
قان����ون ال�رصكات البحريني رق����م )21( ل�صنة 2001 
املن�صو�����س عليه����ا يف مر�صوم بقان����ون رقم )50( 
ل�صن����ة 2014 واملر�ص����وم بقانون رق����م )28( ل�صنة 
2015 واملر�ص����وم بقانون رق����م )1( ل�صنة 2018، 

م����ع مراعاة اأح����كام قانون م�����رصف البحرين املركزي 
واملوؤ�ص�ص����ات املالية ال�ص����ادر بالقانون رقم )64( 
ل�صنة 2006، وتعديالت����ه واللوائح ال�صادرة تنفيًذا 
لأحكامه، وذلك كله خا�صع ملوافقة م�رصف البحرين 
املرك����زي ح�ص����ب ما ه����و مو�ص����ح يف ج����دول املواد 

املعدلة بعقد تعديل النظام الأ�صا�صي.
وخول����ت اجلمعية العمومية غري العادية، رئي�س 
جمل�����س الإدارة خليف����ة بط����ي بن عمري ب����ن يو�صف 
والرئي�����س التنفي����ذي للم�����رصف رفي����ق الناي�����س، 
منفردين بالتوقيع على تعديل عقد تعديل النظام 
الأ�صا�ص����ي للم�رصف واأي م�صتن����دات ذات �صلة لدى 
اجلهات الر�صمية ومبا�رصة كافة الإجراءات املطلوبة 
لإمت����ام ذل����ك. ي�ص����ار اإل����ى اأن م�رصف ال�ص����الم �صهد 
تعيني جمل�����س اإدارة جديد اإلى جانب تعيني رئي�س 

تنفيذي جديد. 
وب����ني الرئي�����س التنفي����ذي اجلدي����د للبنك اأن 

امل�����رصف �صيعم����ل على عدد م����ن املب����ادرات التي 
�صيعلن عنه����ا م�صتقباًل مف�صال ع����ن اخلو�س يف اأية 
تفا�صي����ل حول هذه املب����ادرات، خ�صو�صا اأن البنك 

ينفذ ا�صرتاتيجية اعتمدتها موؤخًرا اجلمعية العمومية 
ال�صابق����ة يف مار�س املا�صي. وتوقع الناي�س اأن يتم 

الإعالن عن املبادرات اجلديدة خالل �صهر تقريًبا.

وكان م�رصف ال�صالم – البحرين قد عقد جمعية 
عمومي����ة عادي����ة يف مار�����س املا�صي، واف����ق خاللها 
امل�صاهمون على اقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح 
نقدي����ة على امل�صاهم����ني قدرها 7 فلو�����س لل�صهم 
الواح����د اأو ما يعادل 7 % م����ن راأ�س املال املدفوع، 
اأي نحو 14.98 مليون دينار لل�صنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�صمرب 2017.
وتاأ�ص�س م�رصف ال�صالم - البحرين يف 19 يناير 
2006 يف البحرين ويقع املقر الرئي�صي للم�رصف يف 
مركز البحرين التج����اري اإذ يوفر جمموعة �صاملة من 
املنتجات واخلدمات املالية التي تتوافق مع اأحكام 
ال�رصيعة الإ�صالمية، وذلك من خالل �صبكته الوا�صعة 
من الف����روع واأجهزة ال�����رصاف الآيل، ويوفر امل�رصف 
اأي�ًص����ا اخلدم����ات امل�رصفي����ة لل�����رصكات، واخلدمات 
امل�رصفية اخلا�صة، وخدمات ال�صتثمارات واخلزينة 

والأ�صواق املالية.

ع�صك���ر - األب���ا: ف���ازت �رصك���ة اأملني���وم البحرين 
“األب���ا”، بجائزة اتفاقية الع���ام 2017 املالية لوكالة 
ال�ص���ادرات الئتمانية يف ال����رصق الأو�صط وذلك خالل 
موؤمتر ت���ي اإك�س اإف )TXF( ب���راغ الذي عقد بتاريخ 

6 – 7 يونيو بفندق هيلتون براغ. 
ومت ت�صني���ف اتفاقي���ة “األب���ا” باأنه���ا واحدة من 
�صمن ع����رص اتفاقيات مالية �صاملة لوكالة ال�صادرات 
الئتماني���ة لهذا العام، حيث تكرم هذه اجلائزة جهود 
ال�رصك���ة يف تاأمني حوايل 700 ملي���ون دولر من خالل 
الت�صهي���الت املوؤمن���ة م���ن قب���ل اأولر هرم���ز و�صريف 
يف يولي���و 2017 من اأج���ل متويل الأعم���ال الإن�صائية 

مب����رصوع حمطة الطاقة ذات الدورة املركبة ب�صعة 1.8 
جيج���اوات ونظام التوزيع الكهربائ���ي مل�رصوع ال�رصكة 

احليوي – م�رصوع خط ال�صهر ال�صاد�س للتو�صعة.
وق���ال رئي����س جمل����س الإدارة ال�صي���خ دعيج بن 
�صلم���ان بن دعيج اآل خليفة “يعت���رب فوز األبا كواحدة 
م���ن �صم���ن ع����رص اتفاقي���ات مالي���ة �صامل���ة لوكال���ة 
ال�ص���ادرات الئتمانية لهذا العام، من اأجل تاأمني اأول 
ق�ص���م من الت�صهيالت املالية املوؤمتنة من قبل وكالة 
ال�ص���ادرات املالي���ة، هو اإجناز جدي���د ي�صاف لر�صيد 
اإجن���ازات ال�رصكة.اأود يف هذا ال�صدد اأن اأتقدم بال�صكر 
جلميع البنوك التي كانت طرفاً معنا يف هذه التفاقية، 

والتي حققت لنا الفوز به���ذه اجلائزة بف�صل ثقتهم 
يف م�رصوع خط ال�صهر ال�صاد�س للتو�صعة بال�رصكة”.

يذك���ر اأن قائمة البن���وك وامل�ص���ارف امل�صاركة 
كمنظم���ني رئي�صي���ني مفو�ص���ني يف ه���ذه التفاقية 
ت�ص���م كالً م���ن: كريديت اأجريك���ول كوربوري���ت اأند 
انف�صتمن���ت بن���ك، �صيتي بن���ك اإن اأي، كومرز بنك اأي 
جي، جي ب���ي مورغان ت�صي�س بن���ك اإن اأي، و�صتاندرد 
ت�صارترد بنك )هونغ كونغ( ليمتد، حيث يقوم كومرز 
بنك اأي جي بدور وكي���ل الت�صهيالت املوؤمنة من قبل 
�ص���ريف واأولر هرم���ز.  وتتاألف الت�صهي���الت املقدمة 
من ق�صم���ني، الأول بقيمة حوايل 310.4 مليون دولر 

وح���وايل 314.3 مليون يورو امل�صمون من قبل �رصكة 
�ص���ريف، والق�صم الآخر بقيمة ح���وايل 50 مليون يورو 

لل�صادرات الئتمانية امل�صمون من قبل اأولر هرمز. 
و�صتم���ول الت�صهي���الت املدعومة م���ن قبل �رصكة 
�ص���ريف حمطة الطاقة اخلام�صة ب�رصكة البا، حيث �رصكة 
ج���رال اإلكرتيك )ج���ي اإي( ه���ي املق���اول امل�صوؤول 
ع���ن اأعمال الهند�صة وامل�صرتي���ات والإن�صاء و�صتقوم 
باإن�صاء ثالثة توربين���ات غازية من نوع 9HA، وثالثة 
توربينات بخاري���ة وثالثة مول���دات بخارية با�صرتداد 
احلرارة. وتبلغ فرتة �ص���داد هذه الت�صهيالت 15 عاماً 

على اأن يتم ت�صديد مبلغ اأ�صل الدين خالل 12 عاماً.

• جانب من اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية مل�رصف ال�صالم 	

• ال�صيخ دعيج بن �صلمان	

املحرر االقت�صادي من املنامة

ال���دي���ري: الإع�����الن ع���ن ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة ر����ص���وم الأن�����ص��ط��ة ق��ري��ًب��ا 
ال��ي��وم ر���ص��م��ًي��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة اجل��دي��دة  اإط����الق املن�صة امل�����رصف��ي��ة 

“البحرين الوطني” يدر�س فر�صا ا�صتثمارية بتقنية “بلوك ت�صني”
150 م�صاركا باملنتدى امل�رصيف الرقمي للبنك

ك�صف مدير ال�صريف���ة الرقمية يف بنك البحرين 
الوطني �صلمان الر�صيد عن اأن البنوك واملوؤ�ص�صات 
ا ا�صتثمارية الت���ي يتم فيها ا�صتخدام  تدر����س فر�صً
تقني���ة “بلوك ت�صني”، م�صرًيا اإل���ى اأن البنك يدر�س 
الفر����س الت���ي ي�صتطي���ع فيه���ا ا�صتخ���دام التقنية 
اجلدي���دة، اإذ من املمكن ا�صتخدامه���ا يف عقود لدى 
التعاق���د. واأكد الر�صيد وجود وعي بال�صوق املحلية، 
ويتم درا�صة موا�صيع يف هذا املجال، وناأمل قريًبا اأن 
يتم ا�صتخدام ه���ذه التقنية يف ال�صوق. واجتمع اأم�س 
اأكرث من 150 م�ص���ارًكا يف املنتدى امل�رصيف الرقمي 
لبنك البحرين الوطني يف فندق الفور �صيزونز بخليج 
البحري���ن؛ للتع���رف اأك���رث عل���ى املن�ص���ة امل�رصفية 
الإلكرتونية اجلديدة للبن���ك وكيفية ال�صتفادة من 
املمي���زات واحللول املتطورة التي توفرها املن�صة، 

والتي �صيتم اإطالقها ر�صمًيا اليوم الثالثاء.
وا�صتقطبت الفعالية التي مت تنظيمها بال�رصاكة 
م���ع “رواد”، متحدثني من اأبرز موؤ�ص�صات القطاعني 
الرقمي���ة  ال�صريف���ة  وخ���رباء  واخلا����س  احلكوم���ي 
والتكنولوجي���ا املالية، اإلى جانب م�صوؤويل وموظفي 

ال�صريفة الرقمية يف بنك البحرين الوطني. 
وا�صتم���ل املنتدى عل���ى عر�س مبا����رص للمن�صة 
اإلى جانب عقد عدد من اجلل�صات احلوارية مب�صاركة 

خرباء يف ال�صريفة الرقمية والتكنولوجيا املالية. 

وركزت املناق�صات عل���ى م�صاعدة العاملني يف 
قط���اع الأعمال على فهم وتنفيذ جمموعة وا�صعة من 
الأدوات واملوارد التي توفرها ال�صريفة الإلكرتونية 
ب�ص���ورة اأكرث كفاءة، ويت�صم���ن ذلك مميزات لإدارة 
التدفقات النقدية وك�صف الرواتب والإدارة املالية، 
وغريه���ا من ممار�ص���ات حما�صبية وم�رصفي���ة رئي�صة 

ميكن تب�صيطها رقمًيا. 
وا�صتمل���ت قائمة املتحدث���ني يف املنتدى على 
مدي���ر ال�صريفة الرقمي���ة يف بنك البحري���ن الوطني 
�صلمان الر�صيد، نائب رئي����س بنك البحرين للتنمية 
ومدي���ر حتري���ر جمل���ة “رواد”، اأري���ج ال�صك���ر، ع�صو 
جمل����س اإدارة خلي���ج البحرين للتكنولوجي���ا املالية، 
مي�ص���ان امل�صقط���ي، رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة 
واملتو�صط���ة،  ال�صغ���رية  للموؤ�ص�ص���ات  البحري���ن 
عبداحل�ص���ن الدي���ري، وموؤ�ص�س ومدير ع���ام “اإمباور 
بزن����س �صولو�صن اآن���د كون�صالتنغ ومدي���ر التدريب 
يف جمعي���ة البحري���ن لتنمي���ة املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية 

واملتو�صطة، اإميا املن�صوري.
وق���ال الر�صيد “بع���د جناح املرحل���ة التجريبية 
نح���ن  الأعم���ال،  م���ع عمالئن���ا يف قط���اع  بالتع���اون 
م����رصورون باإطالق من�صتن���ا امل�رصفي���ة الإلكرتونية 
اجلدي���دة لقطاع الأعم���ال اليوم الثالث���اء. كما ن�صكر 
)رواد( لدعمه���ا ون�صكر املتحدثني يف املنتدى على 
م�صاركتهم جتاربه���م واآراءهم النرية مع امل�صاركني 
والعمالء الذين ي�صعون لال�صتفادة من منافع احللول 

الرقمية اجلديدة”. 
واأك���د الر�صيد “نتطلع قدًم���ا �إلى حتويل ن�شاط 
عمالئنا يف قطاع الأعمال اإلى ال�صريفة عرب الإنرتنت 
وروؤية الوقع الإيجابي املرتقب على اأعمالهم لت�صمل 
تعزيز معدلت الإنتاجية والكف���اءة. كما نعمل حالًيا 
على حت�ص���ري واإط���الق برام���ج وفعالي���ات اإ�صافية 
لعمالئن���ا يف قط���اع الأعم���ال بالتزام���ن م���ع تركي���ز 

اإ�صرتاتيجية البنك على دعم منوهم وتطورهم”. 
بدوره���ا، اأكدت اأريج ال�صك���ر، اأن توفري احللول 
ال�صغ���رية  للموؤ�ص�ص���ات  املبتك���رة  التكنولوجي���ة 
واملتو�صط���ة وال�رصكات النا�صئ���ة يعترب اأمًرا يف غاية 
الأهمي���ة يف بيئة الأعمال التناف�صية هذه الأيام، )...( 
ي�صعدن���ا اأن ن���رى بن���ك البحرين الوطن���ي يعمل عن 
كث���ب مع جمتمع املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية واملتو�صطة 
اإل���ى جانب بن���ك البحرين للتنمي���ة و”رواد” لالإعالن 
ع���ن مبادراته���م اجلدي���دة. واأ�صاف���ت “العمل قدر 
امل�صتط���اع من خ���الل برنام���ج “رواد” التاب���ع لبنك 
البحري���ن للتنمية على ت�صجي���ع م�صاريع املوؤ�ص�صات 
ال�صغ���رية واملتو�صطة، وحالًيا يتم الرتكيز يف البنك 
عل���ى “فينتك” وامل�صاري���ع التكنولوجية، كما يقدم 
البن���ك متوي���الت بنكية واإر�ص���اد وتوجي���ه من خالل 
م�صاريع التكنولوجيا”. وبينت اأن متويالت امل�صاريع 
التكنولوجي���ة متث���ل تقريًبا ما ب���ني 10 و20 % من 
امل�صاريع التي الداخلة اإلى “رواد”، ويف الوقت ذاته 
لدينا برنامج اآخ���ر لدعم امل�صاري���ع بتمويالت مالية 

وبحد اأق�ص���ى 25 األف دينار مل�صاري���ع التكنولوجيا 
املبتكرة، عالوة على بحث م�صاريع يف جمال “فينتك 

هذا العام”.

 رسوم السجالت التجارية 
قيد الدراسة

اإل���ى ذلك، توق���ع رئي����س جمل����س اإدارة جمعية 
واملتو�صط���ة  ال�صغ���رية  للموؤ�ص�ص���ات  البحري���ن 
عبداحل�ص���ن الديري الإعالن قريًب���ا عن نتائج درا�صة 
ر�ص���وم اأن�صطة ال�صج���الت التجارية، وه���و حالًيا قيد 

الدرا�صة يف غرفة جتارة و�صناعة البحرين. 
واأك���د الدي���ري اأن املنت���دى يه���دف لت�صلي���ط 
ال�ص���وء عل���ى اأهمي���ة املعام���الت الرقمي���ة لقط���اع 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة الذي ميثل 99.8 
% من اإجمايل املوؤ�ص�صات العاملة يف البحرين البالغة 

اأكرث من 90 األف موؤ�ص�صة.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن مب���ادرة بنك البحري���ن الوطني 
لإن�ص���اء ق�صم خا�س يعن���ى باملوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية 
واملتو�صط���ة اإمن���ا اإدراًكا منه باأهمية ه���ذا القطاع، 
وه���ذا يتوازى مع خط���وات احلكوم���ة يف اإن�صاء خليج 
البحري���ن للتكنولوجي���ا املالي���ة، وروؤي���ة البحري���ن 
2030، واإن�صاء جمل����س تنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صط���ة وغريها من املب���ادرات التي ت�صب يف 
ذات الجت���اه. وتطرق اإلى اأن اجلمعية �صتعقد جل�صة 

خا�صة مع م�صوؤويل البنك للنظر يف توفري املزيد من 
الت�صهيالت للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة التي 
تعترب العم���ود الفقري لالقت�صاد الوطني؛ نظًرا لأن 
بع�س ه���ذه املوؤ�ص�صات تتاأخر يف ال�ص���داد وبالتايل 
ترتف���ع عليها ن�ص���ب الفائدة اأو قد ي�ص���ل الأمر اإلى 
ال�صج���ن. وب���نينَّ اأن هن���اك املزي���د م���ن الت�صهيالت 
يف  تتمث���ل  واملتو�صط���ة  ال�صغ���رية  للموؤ�ص�ص���ات 
توف���ري مزاي���ا للموؤ�ص�ص���ات منه���ا متوي���الت بن�صب 
فائدة اأقل، ومتديد ف���رتة ت�صديد التمويالت، ورفع 
�صقف التموي���الت، والتخفيف م���ن ال�صمانات التي 
تقدمها ال�رصكات للح�صول على التمويالت، وال�صعي 
لي�صبح “الوطني” �صمن برنامج “متكني” لإقرا�س 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.
واأك���د “اأننا ن�صع���ى لي�صبح قط���اع املوؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة م���زودا للوظائف يف البحرين، 

ويكون م�صاعدا للحكومة يف توفري الوظائف”.

• اجلل�صة احلوارية للمنتدى	

اأمل احلامد من خليج البحرين

• ت�صوير: خليل اإبراهيم	 امل�صاركون يف املنتدى  

• �صلمان الر�صيد	

خالل موؤمتر “تي اإك�س اإف” يف براغ



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

للديكور  يابان  والسياحة شركة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدمت 
مبوجب  واملسجلة  ساب،  جوتا  مالور  خان  أنصار  ملالكها  ش.ش.و  الداخلي  والتصميم 

القيد رقم 119167، بطلب تغيير االسم التجاري 
من: يابان للديكور والتصميم الداخلي ش.ش.و ملالكها أنصار خان مالور جوتا ساب

JAPAN INTERIOR AND DECOR S.P.C Owned by ANSAR KHAN MALUR CHOTA SAB
إلى: جابان انتيريورز ش.ش.و ملالكها أنصار خان مالور جوتا ساب

 JAPAN INTERIOR S.P.C. Owned by ANSAR KHAN MALUR CHOTA SAB
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

أي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  زسم  بطلب  أدناه  إلينااملعلن  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.
اسم التاجر: علي حسني علي مشيمع

االسم التجاري احلالي: فيلوكسنيا للخدمات السياحية
االسم التجارية اجلديد: نوماد للخدمات السياحية

قيد رقم: 12238-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
CR2018-92588  إعالن رقم
بشأن تسجيل اسم جتاري

أي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  زسم  بطلب  أدناه  إلينااملعلن  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.
اسم التاجر: حسني علي احمد علي عبداهلل

االسم التجاري احلالي: اي سوشال ميديا للدعاية واالعالن
االسم التجارية اجلديد: اوت بوكس ميديا للدعاية واالعالن

قيد رقم: 105595-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
CR2018-66583  إعالن رقم
بشأن تسجيل اسم جتاري

مالك شركة شارز  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القابضة ش.ش.و ملالكها سليمان العرفج  املسجلة مبوجب القيد رقم 117836 طالبا حتويل الشكل 
القانوني للشركة املذكورة  إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينا، بني كل من:

1- سليمان بن سلكان بن سليمان العرفج
2- شركة نقيل اخلال العقارية ذ.م.م

3- ابراهيم بن سلطان بن سليمان العرفج
وتغيير االسم التجاري من شركة شارز القابضة ش.ش.و ملالكها سليمان العرفج الى شركة شارز 

القابضة ذ.م.م

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

القيد: 117836  -  التاريخ: 24/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
CR 2018 -93191 إعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

إلى  التالي:  التجاري  احملل  بطلب حتويل   غريب  يعقوب  أمينة  املعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
السيدة امنه حمد أحمد املعدي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

االسم التجاريرقم القيد

1-78491
كرك السبعينات3-78491

كرك السبعينات7-78491
6-78491

8-78491

كرك السبعينات

كرك السبعينات

كرك السبعينات

 بناء على قرار الشركاء في شركة شركة نيتشر باث للتجارة واخلدمات البيئية والزراعة 
ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 1-87808، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / 

عبدالعال اخلليج للتدقيق مصفيا للشركة.   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

االسم: جاسم حسن يوسف عبدالعال
تلفون: 39605262

منامة - مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة شركة نيتشر باث للتجارة واخلدمات البيئية والزراعة ذ.م.م
سجل جتاري رقم 87808
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واأ�شاف اأن اجلي�ش اليمني واملقاومة ال�شعبية 
يوا�شالن تطهري مطار احلديدة.

واأف���اد املالكي باإر�شال 12 �شاحن���ة اإغاثة اإلى 
احلديدة عرب معرب الوديعة.

واأك���د اأن حتري���ر احلدي���دة �شيوق���ف تهري���ب 
الأ�شلحة وال�شواريخ البالي�شتية للحوثيني.

واأعل���ن اأن ق���وات ال�رشعية جنح���ت يف ال�شيطرة 
عل���ى عدة ق���رى يف حمافظة البي�ش���اء واأي�شا متكن 
اجلي����ش اليمني م���ن ال�شيطرة عل���ى مواقع عدة يف 

حرف �شفيان غرب تعز.
وقال املالك���ي اإن ميلي�شيات احلوثي ت�شتغل 
الأطف���ال يف الأعم���ال الع�شكري���ة، ويت���م جتنيدهم 

بالقوة وتدفع بهم اإلى جبهات القتال.

ويف �ش���اأن ال�شف���ن الإغاثية، ق���ال املالكي اإن 
التحال���ف م�شتم���ر يف اإ�ش���دار الت�شاري���ح لل�شف���ن 
الإغاثي���ة، فيم���ا توا�ش���ل ميلي�شي���ات احلوثي منع 

ال�شفن من دخول ميناء احلديدة.
الأوروبي���ة  ال���دول  م���ع  “ا�شتعر�شن���ا  وتاب���ع 
امل�ش���ارات ال�شيا�شي���ة والع�شكري���ة والإن�شانية يف 

اليمن”.
اإلى ذلك اأ�شار املالك���ي اإلى تعنت ميلي�شيات 
احلوث���ي يف اإيج���اد حلول �شيا�شي���ة يف اليمن، واأنها 

توا�شل يف تهديد اليمنيني ودول اجلوار.
 155 اأطلق���ت  احلوث���ي  ميلي�شي���ا  اإن  وق���ال 

�شاروخاً بالي�شتياً باجتاه ال�شعودية.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(

النظام ال�شوري ي�رشب درعا بالرباميل املتفجرة
بيروت – رويترز: 

ذك���ر املر�ش���د ال�شوري حلقوق الإن�ش���ان اأن طائرات هليكوب���رت تابعة للنظام ال�ش���وري، اأ�شقطت 
برامي���ل متفجرة على مدين���ة درعا، اأم�ش الإثن���ني، لأول مرة منذ عام تقريباً، مو�شع���ة هجوماً يف جنوب 
غرب���ي البالد �رشد الآلف. واأف���اد باأن الطائرات اأ�شقطت مع الرباميل املتفج���رة، وهي عبارة عن عبوات 
ممل���وءة باملتفج���رات، من�شورات تق���ول اإن اجلي�ش قادم، ومكت���وب فيها اأي�شا “اط���ردوا الإرهابيني 
م���ن مناطقك���م كما فعل اإخوانكم يف الغوط���ة ال�رشقية”. ويف مو�شكو، نقلت وكال���ة الإعالم الرو�شية عن 
ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير اخلارجية قوله اإن امل�شوؤولني الرو�ش ياأملون يف بحث الو�شع يف جنوب 

غربي �شوريا مع م�شت�شار الأمن القومي الأمريكي جون بولتونقريبا، ومع الأردن ب�شكل منف�شل.
وتركز القتال يف الآونة الأخرية على بلدة ب�رش احلرير الواقعة يف منت�شف قطاع �شيق من الأرا�شي 
اخلا�شع���ة للمعار�ش���ة، ميتد حت���ى مناطق ي�شيط���ر عليها النظام �شم���ال �رشقي درعا. واأف���اد املر�شد 

ال�شوري حلقوق الإن�شان بوقوع قتال �شار داخل البلدة الثنني.
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 واشنطن - رويترز: 
قال الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، 
اأم����ش الإثنني، اإن���ه مت اإح���راز تقدم كبري 
يف ال����رشق الأو�شط لكنه رف����ش الإف�شاح 
ع���ن املوعد ال���ذي �شيط���رح في���ه البيت 
الأبي�ش خطته لل�شالم ب���ني الإ�رشائيليني 
خ���الل  ترام���ب،  وق���ال  والفل�شطيني���ني. 
اجتم���اع مع عاه���ل الأردن املل���ك عبد اهلل 
يف البي���ت الأبي����ش بوا�شنط���ن اأم����ش، اإن 
الأو�ش���اع حت�شنت من���ذ ان�شحاب الوليات 

املتحدة عاهل الأردن املربم عام 2015.
واأ�ش���اف “الأو�ش���اع اختلف���ت كثريا 
من���ذ اأن اأنهينا ذلك الأم���ر )الن�شحاب من 

التفاق النووي(”.

ترامب: الأو�شاع حت�شنت منذ 
الن�شحاب من “النووي”

 القدس – رويترز: 
ب���داأ الأمري الربيط���اين ولي���ام، اأم�ش 
الإثن���ني، اأول زي���ارة ر�شمي���ة لأح���د اأفراد 
لإ�رشائي���ل  الربيطاني���ة  العائل���ة املالك���ة 
والأرا�ش���ي الفل�شطيني���ة مواجه���ا حتدي 
وديني���ة  �شيا�شي���ة  انق�شام���ات  اجتي���از 
عميق���ة ب���ني اجلانب���ني. و�شي���زور الأمري 
وليام )36 عام���ا(، حفيد امللكة اإليزابيث 
والث���اين يف ترتيب ولية العر����ش، مواقع 
ديني���ة ويحيي �شحاي���ا املحرق���ة النازية 
)الهولوكو�ش���ت( ويلتق���ي �شبان���ا يهودا 
وعربا وزعم���اء اإ�رشائيليني وفل�شطينيني. 
وقال متح���دث با�ش���م الأمري ولي���ام )36 
عام���ا( اإن “التحدي���ات املعقدة” يف ال�رشق 
الأو�ش���ط “معروف���ة متام���ا” لك���ن زي���ارة 
الأمري، �شاأن غريها من الزيارات اخلارجية 
لأفراد من العائلة الربيطانية املالكة، لن 
تكون �شيا�شية. ويف ت�رشيحات اأمام اأع�شاء 
يف الكني�ش���ت الإ�رشائيل���ي قب���ل و�ش���ول 
الأم���ري ولي���ام اإل���ى اإ�رشائيل، ق���ال رئي�ش 
ال���وزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو اأم�ش 
“�شرنح���ب قطع���ا بالأمري... خ���الل زيارته 

التاريخية”.

الأمري وليام يزور اإ�رشائيل 
والأرا�شي الفل�شطينية

 بغداد – رويترز:
قال���ت قوات الأم���ن العراقي���ة، اأم�ش 
الإثنني، اإنها نفذت اعتقالت فيما يتعلق 
بخطف 6 م���ن رجاله���ا واحتجازهم رهائن 

على يد تنظيم داع�ش.
ال�شتة  الرج���ال  املت�ش���ددون  وخطف 
ي���وم ال�شب���ت وه���ددوا بقتله���م خ���الل 3 
اأي���ام ما مل تف���رج احلكومة ع���ن �شجينات 
م���ن ال�شن���ة. ويف ت�شجي���ل فيدي���و ن����رشه 
التنظيم، يع���رف الرجال ال�شت���ة اأنف�شهم 
على اأنهم م���ن اأفراد ال�رشط���ة العراقية اأو 
قوات احل�شد ال�شعبي التي ت�شم جماعات 
م�شلحة اأغلبه���ا مدعومة من اإيران وقاتلت 
مع القوات احلكومية �ش���د تنظيم داع�ش 
وتعم���ل ا�شمي���ا حتت اإمرة رئي����ش الوزراء 

حيدر العبادي.
وقالت قوات الأمن العراقية يف بيان 
اإن العب���ادي التقى بق���ادة يف اأجهزة الأمن 
واملخابرات ي���وم الأحد واأمر بت�شكيل قوة 
خا�شة لتاأمني الطرق وحماية امل�شافرين.

اعتقالت يف العراق 
بعد خطف رجال اأمن

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 
اأم���ر القائ���د الع���ام للجي����ش الليب���ي 
امل�ش���ري خليفة حف���رت، بت�شلي���م املوانئ 
النفطية را����ش الزويتينة والربيقة ورا�ش 
الوطني���ة  للموؤ�ش�ش���ة  وال�ش���درة،  لن���وف 
للنفط التابعة للربملان ال�رشعي يف طربق، 
وف���ق م���ا اأو�شح الناط���ق الر�شم���ي با�شم 
اجلي����ش الوطن���ي الليب���ي، العمي���د اأحمد 
امل�شم���اري. وكان اجلي�ش الليبي قد �شلم 
املوانئ النفطي���ة قبل عام اإل���ى موؤ�ش�شة 
طرابل�ش بعد حتريرها من تنظيم القاعدة.

واأو�شح امل�شماري اأن قرار حفرت اأتى 
لأن “اأم���وال عائ���دات النفط تذه���ب اإلى 
املتطرف���ني واملرتزق���ة الأجان���ب الذين 

يقاتلون اجلي�ش الليبي”.
ل�”�ش���كاي  اأعل���ن  امل�شم���اري  وكان 
نيوز عربية”، اخلمي����ش، ا�شتعادة القوات 
امل�شلح���ة ال�شيطرة على مين���اءي ال�شدرة 
وراأ����ش لن���وف م���ن اأي���دي امليلي�شي���ات 

املت�شددة.
وكان اله���الل النفط���ي قب���ل حتريره 
خا�شع���ا ل�شيط���رة ميلي�شي���ات يقوده���ا 
ابراهي���م اجل�رشان، الذي كبد البالد خ�شائر 
مبلي���ارات ال���دولرات، باإيع���از م���ن دول 

خارجية ودعم من املرتزقة.

اجلي�ش الليبي ي�شلم 
املن�شاآت النفطية للربملان

�لتحالف يعر�ض �سور� لق�سف �آليات وخمازن �أ�سلحة للحوثيني
اجلي�ش اليمني يوا�شل تقدمه يف �شعدة... و�شبط 8 عنا�رش من “حزب اهلل”

• عنا�رش من ميلي�شيات احلوثي	

املالكي، خالل م�ؤمتر �صحايف،  ال�صرعية يف اليمن، تركي  عر�ض املتحدث با�صم حتالف دعم 

اأم�ض الإثنني، �ص�راً لق�صف اآليات وم�صت�دعات اأ�صلحة مليلي�صيات احل�ثي، واأظهرت مقاطع فيدي� 

ا�صتهداف العنا�صر احل�ثية بدقة عالية، حيث كانت تختبئ بني الأ�صجار.

واأعلن املالكي نزع اأكرث من 60 األف لغم زرعتها ميلي�صيات احل�ثي يف احلديدة، م�صرياً اإىل اأن 

امليلي�صيات احل�ثية ت�ا�صل زراعة الألغام يف اليمن.

اأن اجلي�ض اليمني ي�ا�صل تقدمه يف �صعدة، بدعم من التحالف  اأكد تركي املالكي  اإىل ذلك 

م�صريا اإىل �صبط 8 عنا�صر من ميلي�صيات حزب اهلل اللبناين يف عقبة مران.

جت���ددت،  العربية.ن���ت:   - دب���ي 
اأم����ش الإثن���ني، املظاه���رات والإ�رشابات 
الحتجاجي���ة التي كان���ت انطلقت، الأحد، 
يف العا�شم���ة طهران عل���ى خلفية ارتفاع 
�شع���ر ال���دولر الأمريك���ي اإل���ى 87000 
ريال اإيراين بع���د اأن كان يف مطلع ال�شنة 

امليالدية حوايل 37000 ريال.
ورغم اأن �شعر الدولر تراجع وا�شتقر 
عل���ى 80000 ريال اإل اأن تقارير ميدانية 
اأكدت انط���الق مظاهرات احتجاجية عمت 
عدداً من املدن الإيرانية، الثنني، وقامت 
للمتظاهري���ن  بالت�ش���دي  الأم���ن  ق���وى 
بالهراوات والغاز امل�شيل للدموع، خا�شة 
خ���الل مواجهة املحتجني يف �شوق طهران 

الكبري )البازار(.
ومل تقف املظاهرات والإ�رشابات عند 
الحتج���اج على �شعر العمل���ة فح�شب، بل 
اأت���ت �شد ارتفاع اأ�شع���ار ال�شلع والركود 

يف الأ�شواق مبختلف املدن الإيرانية.
املتظاه���رون  جتم���ع  طه���ران،  ويف 
اأمام الربمل���ان الإيراين، اإل اأن قوى الأمن 

هاجمتهم بالغاز امل�شيل للدموع.
�شهري���ار  م���دن  عم���ت  ذل���ك،  اإل���ى 
وك���رج وق�ش���م وبن���در عبا����ش وم�شه���د 
ه���ي الأخرى مظاه���رات احتجاجي���ة اأ�شوة 
بالعا�شمة طهران، ون���زل املحتجون اإلى 
ال�ش���وارع واأطلقوا �شع���ارات �شد الغالء، 

متجاوزي���ن يف بع����ش الأحي���ان املطالب 
وهاتف���ني  واملعي�شي���ة  القت�شادي���ة 
“املوت للديكتات���ور”، يف اإ�شارة ملر�شد 
النظ���ام، علي خامنئ���ي، و”اتركوا �شوريا 
وفكروا بحالنا” تذكريا بالتدخل الإيراين 
يف دول املنطقة، والذي يكلف امليزانية 
الإيراني���ة على ح�ش���اب الو�شع املعي�شي 

للمواطن العادي.
لالأنب���اء  فار����ش  وكال���ة  واعرتف���ت 
القريبة من احلر�ش الثوري، اأن مظاهرات 
اليوم ب���داأت مع اإ�رشاب ب�ش���وق الأقم�شة 
القي�رشي���ة  و�ش���وق  الكب���ري  والب���ازار 

اأغل���ق  و�شار�ش���وق يف طه���ران، ولحق���اً 
التج���ار يف خمتل���ف الأ�ش���واق حمالته���م 

وان�شموا اإلى امل�رشبني.
وقامت قوى الأمن الإيرانية مبهاجمة 
املتظاهري���ن يف �ش���وق طه���ران الكب���ري 

وال�شتباك مع التجار.
وبالإ�شافة اإلى ارتف���اع �شعر العملة 
ي�شاور التجار يف اإيران القلق ب�شبب حظر 
ا�شترياد 1400 نوع من ال�شلع والب�شائع، 
ويف مقدمتها ال�شيارات، الأمر الذي يوؤدي 
اإلى ارتفاع الأ�شع���ار وعزوف الزبائن عن 
ال�رشاء وبالتايل اإ�شابة القت�شاد بالركود.

احتجاجات في العاصمة اإليرانية على خلفية ارتفاع سعر الدوالر

سوق طهران “تغلي”... “اخرجوا من سوريا والتفتوا إلينا”

وا�شنطن توؤكد دعم ال�شعودية يف مواجهة التهديدات حلدودها

دعمه���ا  وا�شنط���ن  اأك���دت 
لل�شعودي���ة يف مواجه���ة التهديدات 

امل�شتمرة حلدودها.
الأمريكي���ة،  اخلارجي���ة  ودان���ت 
ب�شدة، ا�شتهداف ميلي�شيات احلوثي 

لل�شعودية بال�شواريخ البالي�شتية.
اعرت�ش���ت  الأح���د،  وم�ش���اء 
ال�شعودي���ة،  اجلوي���ة  الدفاع���ات 
اأطلقتهما  بالي�شتي���ني  �شاروخ���ني 

ميلي�شي���ات احلوثي ف���وق الريا�ش. 
و����رشح املتح���دث الر�شم���ي با�ش���م 
قوات حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن 
العقي���د الرك���ن ترك���ي املالكي،اأن 
للتحال���ف  اجل���وي  الدف���اع  ق���وات 
ر�شدت م�شاء الأحد اإطالق �شاروخني 
امليلي�شي���ا  قب���ل  م���ن  بال�شتي���ني 
احلوثي���ة التابع���ة لإيران م���ن داخل 
الأرا�شي اليمني���ة من مدينة �شعدة 

باجتاه اأرا�شي اململكة.

دبي - العربية.نت:

دبي - العربية.نت: 

لندن – قناة العربية:

 اأف���ادت وكالة اإيرنا الر�شمية يف اإيران عن اإ�رشاب 
“ب���ازار طه���ران” ال�شهري و�ش���ط العا�شم���ة الإيرانية 
بع���د اأن و�شل �شع���ر الدولر والذهب اإل���ى اأرقام غري 
م�شبوق���ة يف عمر اجلمهوري���ة الإيراني���ة، حيث تخطى 
لأول م���رة خ���الل 40 عام���اً، 80 األ���ف ري���ال اإيراين يف 
الوق���ت الذي عمد فيه الرئي�ش ح�شن روحاين مبنع ن�رش 
تعليق���ات املواطنني على �شفحت���ه يف تويرت و�شفه 
املتابعون باأن���ه تهرب من اأ�شئلة حول حلول احلكومة 

لالأزمات احلالية.
وتزامناً مع ه���ذه الحتجاجات اأثارت �شور منت�رشة 
للرئي�ش الإيراين يظهر فيها وهو يف نزهة بزي ريا�شي 
هج���وم وا�شتي���اء رواد مواقع التوا�ش���ل الجتماعي يف 
اإي���ران، حيث انتقد الن�شطاء الإيرانيون اإهمال روحاين 
لالأزمة القت�شادية غري امل�شبوقة التي ت�رشب البالد.

يذك���ر اأن اإ�رشاب ب���ازار طهران ع���ام 1979 وهو 
نب�ش القت�شاد الإيراين كم���ا يطلقون عليه، كان من 
ب���ن العوامل الرئي�شية يف �شق���وط حكم ال�شاه، حيث 

اأ�شهم كثريا يف خروجه من البالد دون عودة.
هذا يف حني امتنعت مكاتب ال�رشافة يف العا�شمة 
طهران ع���ن بي���ع اأو �رشاء العم���الت ال�شعب���ة، ل�شيما 

الدولر خوفاً من تقلبات العملة ال�شديدة.

اإ�رشاب “بازار طهران” 
يذكر ب�شقوط ال�شاه

• املتظاهرون جتمعوا اأمام الربملان الإيراين	



الثالثاء 26 يونيو 2018 
12 شوال 1439

العدد 3542 13 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأك���ر من خم����س �سن���وات والدراما 
اخلليجي���ة تعي����س حال���ة م���ن االنهيار 
العمي���ق  ال�سام���ل  الروح���ي  واخل���راب 
ال���ذي يق���ع املمث���ل يف م�سيدته دون 
اأدنى اأمل يف اخلروج، وكذلك امل�ساهد 
الرزين الذي عرف اأن ما يقدم له جمرد 
مواقف �سخيفة واإفال�س فكري ورجعية 
متزايدة على جمي���ع امل�ستويات وقبح 
م���روع، معلنا نهاية م���ا ي�سمى بالدراما 

اخلليجية اإال من رحم ربي.
انته���ى مو�سم عر����س امل�سل�سالت 
يف �سهر رم�سان، وكوين كاتبا �سحافيا 
واالإب���داع  بالفك���ر  وخمت�س���ا  مهتم���ا 
والفن���ون، ميكنن���ي الق���ول وباللهجة 

النقدي���ة اإن 95 % م���ن امل�سل�س���الت 
اخلليجي���ة كان���ت خليط���ا م���ن االأفكار 
الهدامة ال�ساقطة ونقطة خمتلفة متاما 
عن املفه���وم احلقيقي للفن املحرتم، 
ال ق�س�س وال اأحداث، وان�سالخ حقيقي 
ع���ن الواق���ع، وتهري���ج بدرج���ة امتياز، 
وا�ستهالك الطاقة من اأجل املال فقط 
وال �سيء غري ذل���ك، �سحيح اأن املنتج 
الفني والثقايف واالإعالمي يدخل �سمن 
الب�سائ���ع، لك���ن لي����س كاأي���ة ب�ساع���ة 
ا�ستهالكية تباع يف ال�سوق، بل ب�ساعة 
تت�سم باجلمال وميكن ل���كل اإن�سان اأن 
يعرف كل ما اأجنزت���ه الب�رشية من اأجلها 
يف ه���ذا امل�سم���ار، وحت���ى ل���و فر�سنا 

اأن املم���ول وراأ����س املال ال���ذي يتاجر 
بامل���ادة الدرامي���ة اأو املنت���ج الدرامي 
ي�سري خلف م�ساحله )وهذا �سيء اأكيد(، 
لكن كان يفرت����س بفنانني كبار اأن ال 
ي�سرتكوا يف مثل تلك املهازل وال�سوق 
الرخي�سة م���ن امل�سل�سالت واأن يكونوا 
يف اخل���ط االأول من التخل���ف ويرت�سوا 
على اأنف�سهم التبعية للمقولة املقرفة 

“اجلمهور عايز كده”.
ماذا فعلت���م بالدرام���ا اخلليجية يا 
فنانني يا كب���ار... نقلتموها من الراء 
اإلى الفق���ر، وكاأن امل�ساألة جمرد كن�س 
وتنظي���ف وطبي���خ ولي�س���ت م�سوؤولية 
عظيم���ة، فه���ذه الفنان���ة تخل���ت ع���ن 

تاريخه���ا وخربته���ا وذكائه���ا خلدم���ة 
العامل القائم عل���ى التهريج وال�سخافة 
وظه���رت م�سوهة لكي تر�س���ي اأذواق 
املنت���ج، وذاك الفن���ان القدي���ر نظيف 
العق���ل كم���ا عرفن���اه يف ال�سبعين���ات 
والثمانين���ات تنك���ر لكل القي���م التي 
�س���ادت يف احلياة الفنية يف ذاك الع�رش 
الذهبي، ومت جتني���ده بر�ساه يف جوقة 
الدخالء على الف���ن، وم�سى على منواله 
بع����س ال�ساعدين الذين �ساعوا و�سط 

هدير ال�سخافات.
ينم���و  اخلليجي���ة  الدرام���ا  انح���دار 
نح���ن  اأعينن���ا، فم���اذا  اأم���ام  ويتط���ور 

فاعلون؟.

الدراما الخليجية... قبح مروع وإفالس فكري

حكومي���ة  عق���ارات  ره���ن  االأ�س���د 
مقاب���ل ديون اإيران، حي���ث عقد نظام 
االأ�س���د اتفاقي���ات اقت�سادية عديدة، 
م���ع حلفائ���ه االإيراني���ني، �سملت منح 
اإي���ران امتي���ازات تتعل���ق با�ستثم���ار 
م�ساحات وا�سعة من االأر�س ال�سورية، 
و�سط الب���الد والعا�سمة دم�سق وحلب 
ومناطق خمتلفة من ال�ساحل ال�سوري، 

وكذل���ك من���ح اإي���ران رخ�س���ة ت�سغيل 
هات���ف حمم���ول، وكذل���ك كان االأ�سد 
قد عقد اتفاقي���ة مع طهران، يف يناير 
2017، �سمل���ت توقي���ع خم�سة عقود، 
ومت االتف���اق فيه���ا، على م���ا عرف ب� 
“العقد ال�ساد����س”، وين�س على منح 
اإيران ح���ق ا�ستثمار مين���اء على البحر 
املتو�سط، ما اأثار قلقا دوليا يف حينه، 

نظ���راً اإل���ى اإمكاني���ة اأن يك���ون قاعدة 
ع�سكري���ة بحري���ة للق���وات االإيراني���ة، 
اأو اأن يك���ون مق���راً بحري���اً لطه���ران، 
لنق���ل ال�س���الح وامليلي�سي���ات، �سواء 
اإل���ى �سوري���ا، اأو اإل���ى اأمكن���ة اأخرى يف 
املنطقة، للتدخل يف �سوؤونها وزعزعة 

ا�ستقرارها.
جمم���ل  عل���ى  اإي���ران  وت�سيط���ر 

املفا�س���ل االقت�سادي���ة واحلكومي���ة 
مق���ار يف حكوم���ة  ومنه���ا  ال�سوري���ة، 
االأ�س���د التي مت رهنه���ا �سماناً لديون 
�سحيف���ة  كان���ت  مل���ا  تبع���اً  اإي���ران، 
“ح���زب اهلل”  ل����  “االأخب���ار” التابع���ة 
اللبن���اين، قد ذكرت���ه يف مو�سوع لها، 
بتاري���خ 29 اأبريل ع���ام 2015، قالت 
في���ه اإن “معظ���م الدع���م الع�سك���ري 

واالقت�سادي” االإيراين، لنظام االأ�سد، 
مّت “ب����روط جتاري���ة مبا فيه���ا رهن 
اأرا����سٍ وعق���ارات حكومي���ة، مقاب���ل 
الدي���ون”، ح�سب ما ج���اء يف ال�سحيفة 
املذك���ورة املوالي���ة لالأ�س���د، وت�سبب 
اإعالمي���ة  ب�”ف�سيح���ة”  اخل���رب  ذل���ك 
و�سيا�سي���ة، �رشب���ت اأركان نظامه، يف 

ذلك الوقت. “احلوار”.

األسد يدفع فواتيره مضاعفة إليران )2(

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

دائم���ا  الدع���وة  نك���رر 
العالق���ات  جمل����س  يف  نح���ن 
“كوغ���ر”  الدولي���ة  اخلليجي���ة 
ال�سب���اب  رابط���ة  وم���ن خ���الل 
وه���ي  اخلليجي���ني،  والطلب���ة 
التابع���ة  اجلمعي���ات  اإح���دى 
اإلى االهتم���ام الكبري  لكوغ���ر، 
والطلب���ة  ال�سب���اب  ب�رشيحت���ي 
ب���دول اخلليج العرب���ي، وذلك 
التط���رف  اأج���ل حما����رشة  م���ن 
الدين���ي وال�سيا�سي والفكري، 
اأح���زاب  ومن���ع التعاط���ف م���ع 
وتكت���الت وتنظيمات جماعات 
االإ�س���الم ال�سيا�سي املتطرفة، 
مل���ا له���ا م���ن خماط���ر كب���رية 
�سواء عل���ى عقلي���ة وم�ستقبل 
ال�سباب والطلبة، اأو على االأمن 
الوطني والدين���ي واالجتماعي 
للمجتم�����ع اخلليج���ي، حت���ى ال 
يكونوا فئة م�ستهدفة من قبل 
والتنظيمات  اجلماع���ات  تل���ك 
ال�سيا�سية والدينية، وت�سخرهم 
وت�ستغله���م يف تنفيذ اأفكارها 

واأجندتها التخريبية.
القدر  ولعل من �سخري���ات 
كما يقولون، اأنه يف الوقت الذي 
نرى في���ه االأح���زاب ال�سيا�سية 
الغربية،  الدميقراطية  بالدول 
ت�سخ���ر كل جهده���ا م���ن خالل 
للرتكيز  واالأنظم���ة  القوان���ني 
عل���ى فئتي ال�سب���اب والطلبة، 
ودعم كل القرارات التنظيمية 
الت���ي توف���ر لهم بيئ���ة علمية 
وتعليمي���ة منا�سب���ة لي�ساهموا 
خاللها بالبحث العلمي والعمل 
عل���ى تنمي���ة وتق���دم ورفع���ة 
جمتمعاته���م، ن���رى النقي����س 
متاما بخ�سو�س نظرة االأحزاب 
والتنظيم��������ات ال�س������يا�سي���ة 
والدينية  الفكري���ة  والتيارات 
لفئت���ي ال�سب���������اب والطلب���ة، 
والتنظيمات  االأح���زاب  فه���ذه 
وبدال من حث ال�سباب والطلبة 
عل���ى البح���ث العلم���ي وتركيز 
جهودهم على االبت���كار، نراها 
ال�سب���اب  فئ���ات  ت�سته���دف 
والطلبة واالأحداث وت�ستميلهم 
باالن�سمام  وتغريه���م  ل�سفها 
له���ا كك���وادر نا�سئ���ة، وذل���ك 
من اأجل غر����س اآيديولوجياتها 
املتطرفة بعقول هوؤالء ال�سباب 
لها  والطلبة، ل�سم���ان والئهم 
عل���ى ح�س���اب ال���والء للوط���ن 
والوحدة اخلليجي���ة، لهذا فاإن 
على االأجهزة واملراكز املعنية 
العم���ل ب���كل جه���د واالهتمام 
بال�سباب والطلبة، خللق اأجيال 
يكون كل تركيزها على تنمية 
وتقدم املجتمع والدولة، بعيدا 
عن م�ستنقع التحزب والوالءات 

لالأجندات املتطرفة.

الوالء للوطن

قبل اأي���ام وجه جاللة امللك 
عاهل البالد حفظ���ه اهلل ورعاه 
بح���ث  اإع���ادة  اإل���ى  احلكوم���ة 
م�رشوع���ي قان���وين التق������اع���د 
م���ع  والتن�سي������ق  بالتع���اون 
ال�سلطة الت�رشيعية، مع االأخذ يف 
االعتبار كل ما اأبدي ب�ساأنيهما 
م���ن مرئي�������ات ومالحظ��������ات 
ونقا����س حولهم���ا يف جمل�س���ي 
ال�س���ورى والن���واب، وكذلك ما 
والكت���اب  املواطن���ون  اأب���داه 
وال�سحافيون من مرئيات عرب 
و�سائل االإعالم املختل���ف�����ة، مع 
مراعاة احلق�����وق واملكت�سبات 
املكفولة د�ستورياً للمتقاعدين 
�س، وذلك  واملواطنني كي ال متمُ
بال�ضمان���ات التي حت���وط تلك 

املكت�سبات. 
فع���اًل من نع���م اهلل عز وجل 
اأن حبان���ا مبل���ك عل���ى م�سافة 
واحدة من اجلميع، نعده �سمام 
االأمان لهذا البل���د، ونراه ماثالً 
اأمامن���ا عندم���ا ت�سي���ق علين���ا 
االأم���ور، اأو بتعب���ري اأدق عندما 
ي�سيقه���ا علينا البع�س الذين 
اأ�سغلوا النا�س بق�سية قوانني 
التقاع���د اجلدي���دة واأن�سوه���م 
م�ساأل���ة رفع الدعم ع���ن ال�سلع 
وارتف���اع االأ�سع���ار والق�ساي���ا 
االأخرى الكبرية، اأما التجاوزات 
والق�سور يف  النق����س  واأوج���ه 
للتاأمين���ات  العام���ة  الهيئ���ة 
االجتماعية، وكذلك املتلونني 
يف جمل�س ال�سورى، فال ي�ستحق 
اأمره���م ت�سيي���ع وقتن���ا ومعنا 

القراء.

توجيهات كريمة أثلجت 
صدور المواطنين

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

ننظ���ر  الع���رب  نح���ن  مازلن���ا 
للفي�سب���وك باأن���ه و�سيل���ة ال تخ����س 
ونع���ده  الكب���ار،  والكت���اب  النخ���ب 
و�سيل���ة تخ�س عامة ال�سعب واأن�ساف 
املتعلمني، وجتد م���ن وقت الآخر من 
جن���وم الف���ن والريا�س���ة وال�سيا�س���ة 
وكب���ار ال�سخ�سيات من يخ���رج علينا 
ليعل���ن اأنه ال ميتل���ك اأي ح�ساب على 
هذه الو�سيلة الت���ي اكت�سحت الدنيا 
وفتح���ت العامل عل���ى بع�سه، ومكنت 
اأجه���زة اال�ستخب���ارات عل���ى م�ستوى 
العامل من الدخول اإلى غرف نوم بكل 

اأنحاء العامل.
اأن  يري���د  ال  اأو  ي�س���دق  ال  رمب���ا 
ي�س���دق الكث���ريون، خ�سو�سا الذين 
ق�سوا ردحا من الزم���ن يف الكتابة يف 
ال�سح���ف الورقية، اأن ه���ذه ال�سحف 
الورقي���ة ت�ستع���د للرحي���ل لت�سب���ح 

ج���زءا م���ن التاريخ مهم���ا حاولن���ا اأن 
مل���كا  اأ�سب���ح  منن���ع ذل���ك. احلا����رش 
للف�س���اء االإلك���رتوين، والع���امل كل���ه 
يقراأ الوا�سنط���ن بو�ست والنيويورك 
تامي���ز واالإندبندن���ت ومئات ال�سحف 
عل���ى االإنرتنت، وعما قريب �ستنتهي 
ال�سح���ف الورقي���ة، وبالت���ايل لي����س 
اأمامن���ا �س���وى اأن نتعام���ل م���ع عملية 
الن����رش ب���كل �سورها املوج���ودة على 
االإنرتن���ت، والبد اأن نبحث عن املكان 
اأو الو�سيل���ة الت���ي جند به���ا جمهورا 
كب���ريا ي�سمعنا اأو يقراأ لن���ا، وو�سائل 
التوا�س���ل االجتماع���ي لي�س���ت ع���ارا 

وو�سيلة اجلهالء.
الب���د اأن نع���رف اأن �سبابن���ا، ب���ل 
التلفزيون وال�سحف  �سيوخنا، تركوا 
و�سائ���ل  اإل���ى  وذهب���وا  الورقي���ة 
التوا�س���ل االجتماعي لك���ي ي�ستمدوا 

االأخبار وي�سارك���وا يف عملية ات�سالية 
اأكر تفاع���ال، وبالتايل البد اأن نذهب 
اإليه���م هناك نتفاع���ل نحن معهم عن 
قرب، بدال من اأن نرتكهم لغرينا ممن 
يبثون ال�سم���وم ليال ونهارا ويديرون 
بخب���ث عمليات غ�سيل م���خ للجماهري 
الغفرية املوجودة على هذه الو�سيلة.
وعلى م�سوؤوليتي ال�سخ�سية اأقول 
اإن الفي�سب���وك اأ�سب���ح اأخط���ر و�سيلة 
اإعالمي���ة يف الوق���ت احل���ايل والبد اأن 
نديره���ا باأيدين���ا بالتواج���د ومزاحمة 
اجلهات واالأجهزة التي تعرف قيمتها 
وت�ستخدمه���ا، وملن يري���د اأن يتحقق 
من �سدق كالمي ليذهب اإلى �سفحة 
اإ�رشائيلي���ة عنوانه���ا هو نف����س عنوان 
هذا العمود، ليعرف كيف تقوم وزارة 
اخلارجي���ة االإ�رشائيلية بالت�سلل بخبث 

ودهاء بني اجلماهري العربية.

B7747بثينة خليفة قاسمإسرائيل تتحدث العربية
@hotmail.com
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ا�صتاأنف���ت هنا الزاهد ت�صوي���ر فيلم جديد بعنوان 
“ق�ص���ة حب” للمخ���رج عثم���ان اأبول���ن، وي�صاركها يف 
بطول���ة العم���ل الفن���ان اأحم���د ح���امت، ومن املق���رر اأن 
ي�صتاأن���ف اأبطاله الأ�صبوع املقب���ل العمل يف الديكورات 

املخ�ص�ص���ة للعمل مب�رص اجلديدة، وي�ص���ارك يف الفيلم 
جمموعة م���ن النج���وم ال�صباب. وت���دور اأح���داث الفيلم 
يف اإط���ار رومان�ص���ي، ومل يحدد �ُصناع���ه موعد عر�صه يف 
ال�صينما، حيث اأو�صك اأبطاله على النتهاء من الت�صوير.

مسافات

القصبي عن “العاصوف”: لم نقل إننا قدمنا عمال عظيما

نا����رص  ال�صع���ودي  الفن���ان  رَدّ 
الق�صبي على موجة انتقادات تعَرّ�ض 
الرم�صاين )العا�صوف(،  لها م�صل�صله 
ال���ذي يتن���اول احلي���اة يف ال�صعودي���ة 

خالل فرتة ال�صبعينيات.
�صل�صل���ة  يف  الق�صب���ي  وق���ال 
“بع���د  “توي���رت”:  عل���ى  تغري���دات 
وال����رصاخ  العا�صف���ة  ه���داأت  اأن 
�صاح���ب  ال���ذي  والنحي���ب  والعوي���ل 
اأثن���اء  وامل�صت�رصف���ن  املزايدي���ن 
عر����ض )العا�ص���وف( واعرتا�صاته���م 
املت�صنج���ة، اآثرت ع���دم التعليق حتى 
نهاي���ة العمل، وانتهى بدخول منتخبنا 
للمونديال، ومل يكن ال�صارع ول املزاج 
ال�صعودي ي�صمح باحلديث، فاإذا ح�رص 

املنتخب بطل كل �صيء بعده”.
كل  وقب���ل  “اأولً،  واأ�ص���اف: 

�صيء، �صكراً من القل���ب لكل متابعي 
لكلم���ات  احل���ب  وكل  )العا�ص���وف(، 
الإط���راء والثن���اء الت���ي احتوتن���ا على 
مدار ال�صه���ر الف�صيل وما زالت. نحن 
ل نقول اإننا نق���دم عمال عظيما، لكننا 
بع���ن  وا�صع���ن  ونخط���ئ،  جنته���د 

العتبار الرتقاء بالدراما املحلية”.
اأن  ال�صع���ودي  الفن���ان  واعت���ر 
“الهجمة الت���ي �صاحبت )العا�صوف( 
مل تك���ن بريئ���ة، ومع���روف َم���ن يقف 
وراءه���ا. ما يهمن���ا هجم���ة ال�صت�رصاف 
واملزايدة واملبالغ���ة يف التحفظ على 
الط���رح، لقي���ط هن���ا اأو خيان���ة هناك، 
ون�ص���وا العمل كله”. وتاب���ع: “الدراما 
ل تع���رتف بال�صائ���د، ول تقب���ل ب���اأن 
ومقايي�ص���ك.  ل�رصوط���ك  تخ�صعه���ا 
الدراما باخت�صار عمل للمتعة تقبله اأو 

ترف�صه”.
وخت���م تغريدات���ه باأن���ه “مل يخلد 
عم���ل تلفزي���وين على م���دى 50 �صنة 
مثلما ُخل���د )درب الزلق(، و�رصيحة من 
اجلمه���ور الكويتي وقفت يف وجه اأهم 
عمل خليجي، بذريعة اأنه �صَوّه املجتمع 
الكويتي واأ�ص���اء للكويت، وال�صحافة 
اأي�صاً �صاهمت معهم باأن �صورة الآباء 
والأج���داد اهت���زت. والي���وم هل هناك 
م���ن يقول مثل هذا اله���راء عن )درب 

الزلق(؟”.
واأثارت تغريدة الق�صبي املعنية 
مب�صل�ص���ل درب الزل���ق الكث���ر م���ن 
الت�صاوؤلت حول �صب���ب املقارنة بن 
امل�صل�صل���ن، وعقب ذي���وع التغريدة 
انهال���ت التعليقات ب�صكل اأعنف على 

حمتوى “العا�صوف”.

شيالء سبت توضح

فيلم “Adrift”... عندما 
نعشق في وقت الهلوسة

البحريني���ة  املمثل���ة  الفنان���ة  بارك���ت 
�صي���الء �صبت ب�ص���دور الأمر امللك���ي لقيادة 
الن�ص���اء يف ال�صعودي���ة مهنئ���ة: “األف مروك 
لخت���ي ال�صعودي���ة القيادة، اأمتن���ى من اهلل 
ان يحفظكم ويبعد عنك���م �رص الطرق.. احبكم 
اعرتا�صه���ا  مت���داويل  عل���ى  ورّدت  واي���د”. 
�صابق���اً: “لي����ض انقه���ر يالغالي���ه بت�صوقن 

�صيارتي ول بتاخذينه���ا، حبيبتي هذا الكالم 
يف 2013 م���ن زم���ان وا�صمع���ي ال���كالم كله، 
و�ص���ح انا كن���ت غلطانه مفرو�ض م���ا تكلم، 
وتابع���ت: “عالعموم انا اعت���ذر للمرة الثالثة 
ع���ن املقطع ال���ذي انت����رص، ولك���ن اأمتنى ان 
ت�صمع���ون الكالم كل���ه لي�ض فق���ط الذي مت 

ق�ّصه ون�رصه بهدف افتعال فنت”.

والق�ص����ض  املغام���رات  ع�ص���اق 
الرومان�صية والدرام���ا، �صيعجبهم بال �صك 
الفيل���م املبني عل���ى الح���داث احلقيقية 
Adrift وال���ذي ب���داأ عر�ص���ه يف البحرين 

موؤخرا.
 اأحداث الفيلم م�صتن���دة على اأحداث 
حقيقي���ة، حينم���ا يق���رر احلبيب���ان تام���ي 
اأولده���ام وريت�ص���ارد �ص���ارب، اأن يقوم���ا 
بح���ار مًعا عر  مبغام���رة العمر، ويق���ررا الإ
اأنهم���ا  يتوقعه���ا  مل  لكنهم���ا  املحي���ط، 
�صي�ص���را يف مواجه���ة واح���دة م���ن اأعتى 
عا�ص���ر يف تاري���خ الب�رصي���ة، وعليهم���ا  الأ
ال�صم���ود يف وج���ه م���ا يح���دث لهم���ا م���ن 
م�صاع���ب يف هذه الرحلة امل�صرية، و�صط 
هلو�ص���ة م���ن ن���وع خا����ض، حي���ث يعي�ض 

املخرج وامل�صاهدون لهذا الفيلم الحداث 
وكاأنه اأبطال.

بطول���ة:  م���ن  الرومان�ص���ي  الفيل���م 
اإليزابيث هاوثورن، جيفري توما�ض، �صام 
كالفل���ن، �صايل���ن ووديل، اإخراج: بلتازار 

كورماكور.
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ت�ص���ارك فرقة ر�ص���ا للفنون ال�صعبي���ة يف مهرجان 
�صي���ف البحري���ن تلبية لدع���وة هيئة البحري���ن للثقافة 

والآثار بحفلن يف الفرتة من من 26 حتى 30 يونيو. 
ور�صحت وزيرة الثقافة امل�رصية اإينا�ض عبد الدامي 
الفرق���ة، للم�صارك���ة يف الفعالي���ات الثقافي���ة امل�رصية 
الإيطالية املقامة يف الفرتة من 27 يونيو حتى 2 يوليو، 

حيث تقدم 3 حفالت مبدينتي روما وفيرتبو.

“رضا للفنون الشعبية” في البحرين

ماجد المهندس يتألّق ويشعل األجواء بأضخم حفالت الدمام
اأحي���ا النجم ماج���د املهند�ض 
حفاًل غنائًيا كبًرا، على م�رصح قاعة 
الظهران  اأر�ض املعار�ض مبدينة 
– الدم���ام يف ال�صعودي���ة، �صم���ن 
العربية  اململك���ة  �صل�صلة حفالت 
يف عيد الفطر، التي تنظمها �رصكة 
“روتان���ا” لل�صوتيات واملرئيات 
حتت �صعار “العيد يف ال�صعودية”.
ماج���د املهند����ض ق���دم خالل 
احلف���ل ال���ذي انتظ���ره في���ه عدد 
كب���ر م���ن حمبي���ه يف ال�صعودي���ة 
باقة م���ن اأجمل اأغنيات���ه القدمية 
اأغ���اين  اإل���ى  و�ص���وًل  واجلدي���دة 
دوارة”  “الدني���ا  الأخ���ر  األبوم���ه 
التي ردد اجلميع معه كلماتها عن 
ظه���ر غي���ب. تفاع���ل اجلمهور مع 

ماجد املهند�ض تخطى التوقعات 
فتعالت �صيحات احل�صور وهتف 
حمبوه با�صمه عل���ى وقع ت�صفيق 

حار غ�ض به املكان.

ماج���د  اأن  ذك���ره  اجلدي���ر 
املهند����ض ط���رح موؤخ���ًرا فيدي���و 
كليب اأغنية “فهم���وه” من اإخراج 
�صعي���د امل���اروق ويحق���ق العمل 

رواًجا وا�صًعا عر املتاجر الرقمية 
مرات���ب  ويحت���ل  كم���ا  الك���رى 
متقدمة ج���ًدا يف �صباقات الأعمال 

الغنائية العربية امل�صورة.

طارق البحار
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األلمان يتابعون كأس العالم كالمسلسالت البوليسية
اأظه���ر تقرير عن ن�شب���ة امل�شاهدة للتلف���از يف اأملانيا اأن االأملان 
ال يزال���ون يتابعون كاأ�س العامل لكرة الق���دم يف رو�شيا باهتمام حتى 
واإن مل يك���ن منتخبهم طرفا يف املباراة التي يتابعونها حيث تبني اأن 
9.46 % ملي���ون م�شاهد تابعوا خ�شارة املنتخب االإيراين اأمام نظريه 
اال�شباين بفارق �شئي���ل )1-0( م�شاء اأم�س االأربعاء وهي نف�س ن�شبة 

م�شاهدة م�شل�شل “تات اأورت” البولي�شي م�شاء االأحد املا�شي.
وبلغ���ت ن�شب���ة م�شاه���دة ه���ذه املب���اراة التي مل يك���ن املنتخب 
االأملاين طرفا فيها 34.7 % من اإجمايل ن�شبة امل�شاهدة جلميع املواد 
االإعالمي���ة املعرو�شة عل���ى خمتلف القنوات االأملاني���ة يف نف�س وقت 
املب���اراة مما يعني اأن ثل���ث امل�شاهدين يف �شن 20 اإلى 22 عاما ممن 
ي�شاهدون التلفاز مهتمون ببطولة كاأ�س العامل لكرة القدم احلالية يف 
رو�شيا.  وبلغ عدد االأملان الذين تابعوا خ�شارة املغرب اأمام الربتغال 
1-0 بعد ظهر اأم�س االأربعاء 4.61 % مليون م�شاهد يف متام ال�شاعة 
الثانية ظهرا بتوقيت اأملانيا اأي 41.1 % من اإجمايل متابعي القنوات 
االأملاني���ة يف هذه اللحظة. وكانت القن���اة الثانية بالتلفزيون االأملاين 
“زد دي اف” اأك���ر القنوات التي ق�شدها االأملان مل�شاهدة مباريات 

كاأ�س العامل.

أحداث

تثب���ت موقعك اأو تنت����ر على مناف�س 
وتعي�س برناجًما م�شوًقا.

كل م���ا حتتاج اإليه اليوم هو اأن تتحلى 
بالهدوء وتبداأ يف حل م�شاكلك فورا.

اأن���ت �شخ�س ت���درك اأبع���اد كل خطوة 
تقدم عليها، وهذا ما يالحظه اجلميع.

من االأف�شل اأن توؤجل اتخاذ اأي قرارات 
اليوم فرمبا تتفاجاأ ببع�س امل�شاكل.

�شوف حت�شل على الكثري من االهتمام 
يف العمل، كما اأن روح الفريق ملحوظة.

حتت���اج للخروج م���ن روتين���ك اليومي 
واالأ�شدقاء �شبيلك لذلك.اأنت يف حالة 

مزاجية جيدة وميكنك حتمل اأي �شيء، 
لكن ال ترهق نف�شك.

رمب���ا يح���دث �شيء م���ا يغ���ري اأفكارك 
وحتى ح�شاباتك االأخرية.

الي���وم جتد احلياة �شل�ش���ة اإذا تعاملت 
مبرونة مع ال�ريك.

اعم���ل يف فري���ق كلما اأمك���ن ذلك، الأن 
هذا يجعلك ت�شعر براحتك.

ا�شرب حتى ت�شتجم���ع قواك وعليك اأن 
تكون اأكر مرونة. 

ت�شع���د برفق���ة �ريكك وتعي����س اأجواء 
رومان�شية حاملة يف البيت.
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الجوزاء:
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السرطان:
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26 يونيو
 1819

اخ��رتاع  ب���راءة  ت�شجيل 
الدراجة الهوائية.

 1853
“معاهدة  التوقيع على 
ب���ني  املقطع” 
ال��ف��رن�����ش��ي��ني واالأم����ري 

عبد القادر اجلزائري.

 1862
االأي������ام  “حرب  ب�����دء 
احلرب  اأثناء  ال�شبعة” 
يف  االأمريكية  االأه��ل��ي��ة 

عهد ابراهام لينكون.

 1879
حممد  االأم���ري  تن�شيب 
ت��وف��ي��ق خ��دي��وي على 
م�����ر ب��ع��د خ��ل��ع وال���ده 

اخلديوي اإ�شماعيل.

 1940
ت��رك��ي��ا ت��ع��ل��ن احل��ي��اد 
ال��ع��امل��ي��ة  احل�����رب  يف 

الثانية.

 1945
ميثاق  على  التوقيع 
�شان  يف  املتحدة  االأمم 

فران�شي�شكو.

 1977
غنائي  حفل  اآخر  اإقامة 
اإلفي�س  ال��روك  ملغني 

بري�شلي.

 1979
اعتزال املالكم العاملي 

حممد علي كالي.

 1992
منتخب الدمنارك يفوز 
ببطولة اأمم اأوروبا لكرة 
يف  اأقيمت  التي  القدم 
االأول��ى  للمرة  ال�شويد 
امل��ب��اراة  ف��وزه يف  بعد 
منتخب  على  النهائية 
مقابل  بهدفني  اأملانيا 

ال �شيء.

مهرجان الموسيقى بالكويت يحتفي بفرقة األخوة البحرينية
21 مبهرج���ان املو�شيق���ى  ال���دورة  احتف���ت 
ال���دويل بالكويت بفرق���ة االأخ���وة البحرينية اأم�س 
االثن���ني، كم���ا كرم���ت امللح���ن الكويت���ي الراحل 

مرزوق املرزوق.
وتعترب فرق���ة “االخوة البحريني���ة” من اأ�شهر 
الفرق البحرينية واخلليجي���ة والعربية التي برعت 
يف تقدمي االأغ���اين واملو�شيقى الغربية با�شتخدام 
الغيثار الكهربائي والدرامز والكونغو يف منت�شف 
الثمانين���ات كما اأتقنت العزف عل���ى اأنغام اللهجة 

البحرينية الدارجة.
وتتك���ون الفرق���ة العريق���ة من �شبع���ة اأفراد 
احرتف���وا املو�شيق���ى وه���م: عل���ي بح���ر )موؤ�ش�س 
الفرق���ة وقائده���ا وجنمها االأول( وخال���د الذوادي 
)اأح���د اأف�شل ع���ازيف القيث���ار يف ال����رق االأو�شط( 
و�شلط���ان املا����س ووجي���ه ح�ش���ن ون���ادر رفيعي 

وعي�شى بحر وحممد را�شد. 
نظ���راً اإلى منط���ه الفري���د واملمي���ز يف الغناء 
وجمهوره ال�شبابي الغف���ري اأطلقت عليه ال�شحافة 
البحرينية لقب )ب���وب ماريل البحرين(، اإنه الفنان 
واملغن���ي البحريني املع���روف علي بح���ر الذي بداأ 
م�شواره الفني يف الغن���اء منذ منت�شف ال�شبعينات 

يف مدينة املحرق يف البحرين.
وكان قد بداأ الفنان علي بحر حبه للغناء وفنون 
العزف على االآالت املو�شيقية منذ فرتة املراهقة 
بع�شقه غناء الفنان���ة اللبنانية فريوز، وكان يوؤدي 
اأي�ش���اً بع����س االأغ���اين لفن���اين ومغني���ي البحرين 

ال�شابقني الذين تاأثر بهم.
�ش���ارك علي بح���ر يف اإحياء عدد م���ن االأعرا�س 
يف مدين���ة املح���رق يف البحري���ن، بداً م���ن منت�شف 
ال�شبعين���ات اإلى اأوائل الثمانين���ات، بعد اأن اأ�ش�س 
م���ع جمموعة من االأ�شدقاء واأخي���ه فرقة مو�شيقية 
اأ�شماه���ا )الفرقة البحري���ة( واأ�شدرت هذه الفرقة 
اإ�شداراً واحدا، واأحي���ت بع�س احلفالت وا�شتمرت 

ملدة 3 �شنوات حتى العام 1986.
ويف الع���ام 1987 اتف���ق اأع�ش���اء الفرقة على 
تغي���ري ا�شمه���ا اإل���ى )فرق���ة االأخ���وة البحرينية(، 
ومن هن���ا بداأت االنطالق���ة لهذه الفرق���ة الواعدة 
واأ�شدرت العديد من االإ�شدارات، وبداأت �شهرتها 
بف�شل وجود الفن���ان علي بحر فيها تتو�شع اأكر، 
رغم املناف�شة ال�شديدة للف���رق البحرينية االأخرى 

حينذاك.
وبجان���ب تاأدية الفن���ان علي بح���ر باالأ�شلوب 
والنم���ط الغربي الذي تاأثرت ب���ه البحرين يف ذاك 
الوق���ت، اإال اأنه اأدى علي بحر اإلى جمهوره “النهمة 
البحرية” فاأتقنها واأجادها وا�شتح�رها من حنجرة 
اأهل البحر مثل نهام قدمي فتقبلها جمهوره اأي�شا 
منه ورددها معه، وكذلك غنى علي بحر باالأ�شلوب 

ال�شعبي القدمي باآلة اجليتار واالإيقاعات الالتينية 
فتقبل���ه اأي�ش���ا جمه���وره ومل يطالب���ه اأو يلح عليه 
ب�رورة غنائها بع���زف �رقي، وغنى على اإيقاعات 
)الفجري والتانغ���و( وغريهما من اإيقاعات فتقبله 
جمهوره يف كل احلاالت، مما زاد من �شعبيته اأكر.

ويف اإحدى احلفالت يف البحرين، اأحيت الفرقة 
بقي���ادة علي بحر حفلة يف قاع���ة املتحف الوطني، 
حي���ث غ�ش���ت القاع���ة بع�شاق فن���ه وتقاط���ر اإليه 
جمه���وره م���ن كل �شوب وح���دب بل ظ���ل ي�شتمع 
اإلي���ه ويردد مع���ه اأغانيه خارج القاع���ة. وقد جتاوز 
اجلمه���ور اأ�ش���وار املتحف م���ن اأجله، حي���ث قارب 
الع���دد نحو 10 اآالف �شخ����س، االأمر الذي �شاهم يف 
اإجناح فعالية ه���ذه املنا�شبة وا�شتوقفت ظاهرته 
الفريدة يف اخلليج بع�س املو�شيقيني االأوروبيني 
واالآ�شيوي���ني، وهك���ذا ب���داأت م�شريت���ه الغنائي���ة 

تن�شج اأكر فاأكر.
اأحيا الفنان علي بحر وفرقته بعد ذلك حفالً يف 
�شلطن���ة عمان ويف ملعب كبري ووا�شع، حيث تدفق 
علي���ه اجلمهور حب���ا وع�شقا له، حي���ث ح�ر احلفل 
م���ن اجلمهور م���ا يق���ارب ال���� 130.000 �شخ�شاً. 
وبذل���ك حقق الفنان علي بح���ر �شهرة كبرية وحالة 

جماهريي���ة وا�شعة مل يحققه���ا فنان بحريني ميلك 
و�شائ���ل الدعاية واالإعالن من اأجل الرتويج لنف�شه، 
حي���ث وا�شل عل���ي بحر م�ش���واره الغنائي وجنح يف 

احتكار �شوق االأغنية البحرينية. 
وا�شتطاع علي بحر بعد فرتة من العناء الطويل 
ان يك���ون املط���رب ال�شباب���ي االأول عل���ى م�شتوى 
البحرين واخلليج العربي وت�شهد على ذلك حفالت 
فرق���ة االخ���وة البحريني���ة يف �شلطنة عم���ان ودولة 
االإم���ارات العربية املتحدة ودول���ة الكويت اأي�شا، 
وتعت���رب حفلة قناة روتانا من اأف�شل ما مت توثيقه 
لفرقة االخوة البحريني���ة وي�شمى احلنجرة الذهبية 

ل�شوته الرائع ولكرة االأغاين التي قدمها.
اأ�شي���ب علي بح���ر باجللط���ة الدماغي���ة العام 
2006 فاجته اإلى اأملانيا للعالج، وكانت عودة علي 
بحر للبحرين �شاملاً معاف���ا بعد �شهر تقريبا متثل 
يوم���اً تاريخي���اً ملحبيه، حيث مت االإع���الن عن حفلة 
ا�شتقبالي���ه ل���ه يف �شالة متحف البحري���ن الوطني 
باملح���رق، وتواف���د ع�رات االآالف م���ن البحرينيني 

هناك ال�شتقباله.
وبع���د معانات���ه مع م���ع املر�س ج���راء ا�شابته 
ب���� �شي���ق يف التنف����س اودت به اإل���ى غيبوبة ملدة 

يوم���ني، انتقل علي بحر اإلى جوار ربه يف يوم االأحد 
املواف���ق 3 يولي���و 2011 عن عم���ر يناهز 51 عاما 
بعد رحلة طويلة يف عامل الغناء حيث اأ�شدر العديد 
م���ن االألبوم���ات التي الق���ت اإعج���اب الكثريين يف 

العامل العربي واخلليج.
وافتتح املجل����س الوطني للثقاف���ة والفنون 
واالآداب يف الكوي���ت ال�شبت، ملهرجان املو�شيقى 
الدويل بتقدمي مل�شة وفاء للملحن مرزوق املرزوق 
بتكرميه يف اولى ليايل املهرجان. وقدم املطربون 
علي عبداهلل وفهد ال�ش���امل وخالد امل�شعود واحمد 
احلريبي وحممد ال�شداين اغنيات من احلان الفنان 
مرزوق املرزوق منها “�شيد املها”، “حبيبي �شمعة 
اجلال�س”، “مت���ون انت متون”،”م���ن غري داعي”، 
“يا بنيات املدينة”، “يا قربك يل ويا بعدك”، “يا 

معاند ال�شوق” و”من ي�شبهك”.
ويحر�س املهرجان على تك���رمي قامات فنية 
وثقافية، واحتفى يف دورة �شابقة بال�شاعر الغنائي 
الكويت���ي عبداللطيف البن���اي. ووزع على احل�شور 
كتيب ب���ه جمموعة م���ن اأ�شعار البن���اي )67 عاما( 
و�شريته الذاتية ونبذة عن اأبرز املغنني وامللحنني 

الذين عمل معهم على مدى م�شريته الفنية.

اإعداد حمرر م�سافات

• من فعاليات املهرجان	

•  من التكرميات ال�شابقة يف البحرين	

• اأ�شهر ثنائي بحريني	
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“زين” تزّود فندق سويس بل رسيدنس بحلول االتصاالت الشاملة
اأعلنت �رشكة زين البحرين، �رشكة االت�شاالت 
الرائ���دة يف مملكة البحرين، ع���ن عقد اتفاقية 
�رشاك���ة جدي���دة م���ع فن���دق �شوي����س بلرزدن�زس 
اجلفري، حي���ث �شتقوم بتزويد فن���دق �شوي�س 
بل ر�شيدن����س اجلفري وعملياته���ا التي ت�شمل 
ال�شقق الفندقي���ة واملرافق بحلول االت�شاالت 

ال�شاملة وخدمة اإنرتنت عالية ال�رشعة.
ووقع عل���ى اتفاقية ال�رشاك���ة اجلديدة كل 
من مدي���ر مبيعات ال����رشكات يف زي���ن البحرين 
يزن زيتون، ومدير فندق �شوي�س بل ر�شيدن�س 
اجلف���ري بارتلومي���ج م���ارت بح�ش���ور املدي���ر 
التنفيذي الإدارة االت�شال املوؤ�ش�شي وعالقات 
امل�شتثمرين يف �رشكة زين البحرين ال�شيخ عبد 
اهلل اآل خليف���ة، واملدير الع���ام من �رشكة ح�شن 
الري للتطوي���ر واالإدارة العقاري���ة حممد الري، 

وذلك يف برج زين يف منطقة ال�شيف.

وعّل���ق ال�شي���خ عب���د اهلل اآل خليف���ة: “ي�رش 
�رشكة زي���ن البحرين تعزيز �رشاكته���ا مع فندق 
�شوي�س ب���ل ر�شيدن�س، ويدل هذا التعاون اإلى 

التزامنا التام بتزويد العمالء بحلول االت�شاالت 
ال�شامل���ة، وتقدميه���م بخدمات رائ���دة يف هذا 

املجال”.

وقال يزن زيتون: “ي�رش �رشكة زين البحرين 
اأن تك���ون ال�رشي���ك املعتم���د لتق���دمي احللول 
املوؤ�ش�شية ال���ى �شوي�س ب���ل ر�شيدن�س، حيث 

تتيح ه���ذه ال�رشاكة لنا بتمكني الفندق ونزالئه 
عرب توفري �شبكة اإنرتنت اآمنة و�رشعية وتقدمي 

اأف�شل م�شتويات اخلدمة لعمالئنا”.

“دار النشر” تكرم جاسم حاجي

“ماكالرين” تعول على 675LT إلحياء 
F1 GTR Longtail

كرم���ت دار الن����رش الرائ���دة يف جمال 
التكنولوجي���ا واالبت���كار اخلب���ري التقني 
البارز والباح���ث يف ال�رشق االأو�شط جا�شم 
حاج���ي، وذلك خ���الل الفعالي���ة ال�شنوية 
CIO200 الت���ي اأقيم���ت يف برج خليفة 
دبي لتك���رمي كبار تنفي���ذي تكنولوجيا 
املعلوم���ات يف ال����رشق االأو�شط واأفريقيا 

وتركي���ا.  وغطى احلدث اآخر امل�شتجدات 
واالجتاهات التقنية العاملية.

واألق���ى حاجي خط���اب ح���ول الذكاء 
اال�شطناع���ي والطريقة التي �شيغري بها 
العامل. لقد كان هذا ه���و التكرمي الرابع 
للدكت���ور حاج���ي يف ال�شن���وات اخلم����س 

املا�شية من قبل املنظمني.

حتمل كل واحدة م���ن �شيارات ماكالرين 
ا متميزة تتفّرد بها عن بقية  675LT خوا�شًّ
ال�شي���ارات االأخ���رى، وعل���ى الرغم م���ن ذلك 
McLaren Special Oper -  ححر����س

tions عل���ى تلبية االحتياج���ات اال�شتثنائية 
اأك���ر  اال�شتمت���اع مبزاي���ا  به���دف  للعم���الء، 
دراماتيكية - بل واأكر خ�شو�شية - وتاأمني 
كاف���ة املتطلبات ال�شخ�شية بغ�س النظر عن 

مدى تعقيدها.
ودخ���ل املرك���ز املرم���وق يف حت���دٍّ م���ع 
نف�شه الإنتاج �شي���ارة م�شتوحاة من ماكالرين 
F1 GTR الت���ي حقق���ت اأداءاً متمي���ز القوة 
يف �شباق���ات التحم���ل يف ت�شعين���ات الق���رن 
الع�رشين، وف���ازت ب�شل�شلة �شباق���ات بطولة 
 GT1العاملي���ة للتحمل عام 1996، و BPR
Class يف �شباق ’لوم���ان 24 �شاعة‘ للتحمل 

يف عام 1997. 
وهك���ذا، مّت ابت���كار �شي���ارة ماكالري���ن 
الت���ي متت���زج فيه���ا روح �شي���ارة   675LT
ال�شب���اق االأ�شطوري���ة م���ع خوا����س �شخ�شية 
ح�ش���ب طلب العميل، عق���ب ا�شتكمال اأعمال 
امل�رشوع الذي ا�شتغرق اأكر من 1،000 �شاعة 
McLaren Special O -  ممل �شمن مركز

erations، من بينها 800 �شاعة على اأعمال 

الط���الء - مبا يف ذلك عملي���ات الطالء بالبّخ- 
 Gulf Oil بعد احل�شول عل���ى موافقة �رشكة
العاملية املح���دودة ال�شتخدام األوان عالمتها 

ال�شهرية يف �شباقات ال�شيارات.
وقال املدير االإداري اأن�شار علي  “يعترب 
ابتكار �شي���ارة ماكالري���ن 675LT الفريدة، 
موا�شف���ات  وف���ق  ت�شميمه���ا  يت���م  الت���ي 
�شخ�شية بن���اًء على طلب العمي���ل، التج�شيد 
االأمث���ل لله���دف ال���ذي اأقي���م الأجل���ه الق�شم 
امل�شوؤول عن ت�شمي���م ال�شيارات املخ�ش�شة 
واملعدل���ة ح�ش���ب الطلب. وت�شمن���ت عملية 
حتويل الت�شميم اللوين املفرد لل�شيارة اإلى 
من���وذج م�شتوحى م���ن ال�شي���ارة االأ�شطورية 
بتوليف���ة   F1 GTR  Longtailماكالري���ن
األ���وان �رشك���ة Gulf Racing الفريدة، على 
متطلب���ات خا�ش���ة؛ ومل يقف االأم���ر عند هذا 
احلد، حي���ث قمن���ا با�شتبدال ع���دد كبري من 
مكونات 675LT القيا�شية باأخرى من ابتكار 
املركز مع مل�شات �شخ�شية اإ�شافية لل�شيارة 
منحته���ا هوية فريدة مرتبط���ة مبالكها، التي 
تعد بدورها اأحد اخلدمات التي يزداد الطلب 
عليه���ا من عم���الء مركز ماكالري���ن للعمليات 

اخلا�شة”.

“بتلكو” ترعى الدورة 42 للجنة التراث العالمي
اأعلنت �رشكة بتلكو ع����ن دعمها لدورة 
42 للجن����ة ال����رتاث العامل����ي التي عقدت 
يف الفرتة ما ب����ني 24 يونيو حتى 4 يوليو 
بقرية اليون�شكو يف فندق الريتز كارلتون.
وتق����دم “بتلك����و”، خدم����ات اأ�شا�شية 
م����ن �شاأنها اأن ت�شاهم يف جناح هذا احلدث 
الذي ت�شت�شيف����ه مملكة البحرين باإعتباره 
احل����دث االأبرز واالأكر اأهمية على ال�شعيد 

الدويل.
وم����ن املتوقع ح�شور اأكر من 2،000 

زائر من جمي����ع اأنحاء العامل خالل اجلل�شات 
املختلف����ة مب����ا يف ذلك كب����ار ال�شخ�شيات 

وال�شفراء، وخرباء الرتاث العاملي.
ه����ذه  خ����الل  م����ن  ال�رشك����ة،  وتوؤك����د 
الرعاية، التزامها بكاف����ة الفعاليات التي 
ت�شت�شيفه����ا البحرين، وذل����ك عرب توفري 
خدمات ات�شاالت لل����زوار من داخل وخارج 

اململكة.

“فيرست موتورز” تسلم “جهيكون” أسطوًلا من شاحنات هيونداي
�شلم���ت �رشكة فري�شت موتورز، الوكيل احل�رشي 
ل�شيارات هيونداي يف مملكة البحرين، �رشكة جهيكون 
للهند�ش���ة، اإح���دى اأكرب ����رشكات النق���ل والهند�شة 
باململكة، اأ�شطواًل م���ن �شاحنات وبا�شات هيونداي. 
اأ�شطوله���ا  وت�شع���ى جهيك���ون للهند�ش���ة لتعزي���ز 

مبركبات ذات جودة عاملية رفيعة.
و�شل���م الع�شو املنتدب ل�رشك���ة فري�شت موتور 
نواف الزياين، جمموعة من مركبات هيونداي التجارية 
الإبراهي���م عبد الكرمي جهرم���ي، مالك �رشكة جهيكون 
للهند�ش���ة. وتلت���زم �رشك���ة فري�شت موت���ورز، وهي 
ج���زء من جمموع���ة ا�شتثمارات الزي���اين، التزاًما كليًّا 
لتوؤك���د مكانة هيونداي يف ال�ش���وق البحريني كعالمة 
جتارية متثل قيمة فريدة واخليار االقت�شادي بدون 

منازع. وتوؤم���ن �رشكة فري�شت موت���ورز بجودة عالمة 
هيونداي التجارية ولهذا فهي متنح عمالئها �شمان 

مدى احلياة ي�شم���ل كافة طرازات �شيارات هيونداي 
اخلا�شة والتجارية.

“التسهيالت للسيارات” تحصد درع التميز في المبيعات
الت�شهي���الت  �رشك���ة   GAC Group كرم���ت 
 GAC لل�شي���ارات الوكيل واملوزع احل����رشي لعالمة
Motor يف مملك���ة البحرين، وذلك لتحقيقها اأعلى 

مبيعات يف منطقة اخلليج العربي وال�رشق االأو�شط. 
وتعليًق���ا عل���ى هذا االإجن���از اال�شتثنائ���ي اأعرب 
الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة البحري���ن للت�شهي���الت 
التجارية الدكتور عادل حبيل عن فخره واعتزازه على 
االإجن���از اال�شتثنائي الذي حققت���ه �رشكة الت�شهيالت 
 GAC لل�شي���ارات الوكيل واملوزع احل����رشي لعالمة
Motor خ���الل زم���ن قيا�ش���ي، لت�ش���ع نف�شه���ا يف 
م�شاف العالمات التجارية الرائدة وتناف�س بجودتها 
وكفاءتها خمتل���ف العالمات التجاري���ة العريقة، مما 
جعلها واح���دة من العالمات التجاري���ة االأ�رشع منوًّا يف 

مملكة البحرين.
ومن جانبه، �رشح املدير العام ل�رشكة الت�شهيالت 

لل�شيارات برير جا�شم قائالً: نحن يف �رشكة الت�شهيالت 
لل�شيارات جتمعنا روؤي���ة واحدة وهدف واحد لتمثيل 
هذه العالمة التجارية باأف�شل �شورة، حيث نعتمد يف 
عملن���ا على مبداأ ر�شا العم���الء وتوفري قاعدة وا�شعة 

م���ن اخليارات املتوف���رة يف �شوق ال�شي���ارات بجودة 
تناف�شية، م�ش���دًدا اأن هذا النجاح يف حتقيق هذه من 
املبيع���ات يعك�س املوقع ال�شحي���ح للمركبات التي 

تطرحها ال�رشكة واإقبال الزبائن عليها. 

• عادل حبيل وبرير جا�شم يتو�شطان اأع�شاء اللجنة التنفيذية ل�رشكة الت�شهيالت لل�شيارات	

“اونو” تحتضن أكبر تجمع فني لصالح “ابتسامة”
اجل���وازات  ل�ش���وؤون  الداخلي���ة  وكي���ل  برعاي���ة 
واجلن�شية واالإقام���ة الرئي�س الفخري جلمعية البحرين 
للفن الت�شكيل���ي ال�شيخ را�شد بن خليف���ة اآل خليفة، 
افتت���ح حديًثا مهرج���ان الفن الت�شكيل���ي االأول مبقر 
�رشكة موبيليا اونو يف منطقة توبلي مب�شاركة 20 فناًنا 
وفنانة وبح�ش���ور جمموعة من اأطفال مر�شى ال�رشطان 
وذويه���م، حيث يذهب ريع املعر����س ل�شالح مبادرة 
ابت�شامة لدعم مر�شى �رشطان االأطفال وذويهم. ووّجه 
الرئي����س الفخري جلمعي���ة البحرين للف���ن الت�شكيلي 
ال�شكر اإلى اونو للموبيليا على هذه اللفتة االإن�شانية، 
متمنيًّا من خمتلف املوؤ�ش�شات اأن تنظر بعني االعتبار 
اإلى امل�شائ���ل االإن�شانية واالجتماعي���ة خ�شو�شا فيما 
التنفي���ذ ل�رشك���ة  يتعل���ق باالأطفال.وقال���ت املدي���ر 

موبيليا اون���و زهراء حاجي اإن فكرة املعر�س تتلخ�س 
يف حتوي���ل االأث���اث امل�شتعم���ل اإل���ى جدي���د من خالل 

بع����س االأف���كار الفنية التي حتدت ق���درات الفنانني 
الت�شكيلني امل�شاركني لتقدمي عمل مميز.
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ترأس رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
اجت��اع مجل��س إدارة االتح��اد العارش، 

الذي عقد مساء أمس االثنني.
وتم اعتاد املبادرة الجديدة التي أطلقها 
س��موه بإطالق نظام إلك��روين مخصص 

الجتاعات املجلس.
وتتمثل ه��ذه املبادرة الصديقة للبيئة يف 
التقليل من اس��تخدام الورق، وذلك عرب 
 )IPad( اس��تخدام أجه��زة لوحية ذكي��ة
اإلدارة واللج��ان  لالجتاع��ات مجل��س 
املختلفة لالتحاد، وذلك إلصدار القرارات 
واعتادها إلكرونيا من دون اس��تخدام 

الورق.
وتأيت هذه املبادرة الفريدة ضمن سياسة 
التطوي��ر الش��املة الت��ي ينتهجها رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عيىس بن ع��يل آل خليفة لالرتقاء بعمل 

االتحاد فنيا وإداريا.
ك��ا ت��م يف االجت��اع اعت��اد الخط��ة 

لكرة  البحرين��ي  لالتح��اد  اإلس��راتيجية 
السلة التي تبدأ عام 2018 وتستمر حتى 

.2028
وأش��اد مجلس إدارة االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة بالنجاح الذي حققته اللجنة 
املنظم��ة لبطولة البحري��ن الدولية لكرة 
الس��لة، والتي استضافتها اململكة يف شهر 
رمضان املب��ارك، حيث أثنى املجلس عىل 
ال��دور الكب��ر الذي لعبه رئي��س اللجنة 
املنظمة للبطولة س��عادة الش��يخ سلان 

بن عبدالله آل خليفة. 
كا اعتمد مجلس اإلدارة بعض التعديالت 
عىل الئحة املسابقات وش��ؤون الالعبني، 
كذلك نظام املس��ابقات للموسم املقبل، 
في��ا اعُتم��دت الئحة ش��ؤون املدربني 

والئحة اللجنة الفنية والتطوير.
ك��ا ت��م اعتاد أعض��اء ج��دد يف لجان 
املس��ابقات، املدربني، ولجنة كرة الس��لة 

الثالثية )3×3(.
وصدق مجلس إدارة االتح��اد البحريني 

لكرة الس��لة ع��ىل مش��اركات املنتخبات 
الوطني��ة خارجي��ا واملتمثل��ة يف البطولة 
العربية بالقاهرة للشباب يف يوليو املقبل، 
إضاف��ة إىل كأس آس��يا يف بانكوك تحت 
18 عام��ا أيضا يف أغس��طس املقبل، فيا 
اعتمدت مش��اركة منتخب الناش��ئني يف 

بطولة الخليج بالش��ارقة أغسطس املقبل 
أيضا.

واعتمد مجل��س إدارة االتحاد البحريني 
لكرة السلة تسمية محمد املوسوي إداريا 
ملنتخب الناشئني والسيد ساس اختصايص 

العالج الطبيعي للمنتخب ذاته.

اتحاد السلة يعتمد نظاما إلكترونيا الجتماعات مجلس اإلدارة
بمبادرة جديدة من سمو الشيخ عيسى بن علي

س���ن���وات  10 ل����م����دة  االت������ح������اد  إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة  إط��������اق 
أم الحصم            اتحاد السلة

حصل��ت قن��اة البحري��ن الرياضية عىل 
حقوق نقل مباري��ات مرحلة اإلياب من 
تصفي��ات االتحاد ال��دويل املؤهلة لكأس 
آسيا لكرة السلة 2021 والتي تنطلق غدا 
األربع��اء يف مدينة ديب باإلمارات العربية 
املتحدة مبش��اركة منتخبنا الوطني لكرة 

السلة. 
وج��اء حص��ول القن��اة الرياضي��ة بعد 
االتصاالت التي قامت بها القناة مع الجهة 
املالكة لحقوق نقل مباريات التصفيات.  
ويش��ارك يف التصفيات التي اس��تضافت 
البحري��ن مرحلة الذه��اب منها، كل من 
املنتخ��ب اإلمارايت واملنتخب الس��عودي 
واملنتخب العاين.  من جانبه، مثن األمني 
الع��ام باالتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
عبداإلله عبدالغفار الجهود املبذولة من 
قب��ل قن��اة البحرين الرياضية يف س��بيل 

الحص��ول ع��ىل حق��وق نق��ل مباريات 
التصفيات اآلس��يوية، مؤكدا أن االهتام 
الكبر من القن��اة الرياضية يعكس مدى 
التطور يف عمل القناة خالل الفرة األخرة 
كونها قناة محلية تنقل أغلب النشاطات 

الرياضي��ة.  وأش��اد عبدالغف��ار بالعمل 
الذي تقدمه رئيس القناة الرياضية مريم 
بوكال والذي ساهم يف رفع جودة العمل 
بالقن��اة الرياضية املوس��م امل��ايض بعد 
متيزها يف نقل أغلب منافسات كرة السلة 

البحرينية، مش��را إىل أن القناة الرياضية 
تعد رشيكا رئيسا لالتحاد البحريني لكرة 
الس��لة وتغطيتها ألنش��طة اتحاد السلة 
عامل م��ن عوامل النج��اح الذي يحققه 
االتحاد يف عه��د رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل 

آل خليفة. 
 وأوض��ح عبدالغف��ار أن القناة الرياضية 
س��جلت نجاح��ا باهرا يف نق��ل مباريات 
مرحلة الذهاب من هذه التصفيات التي 
أقيم��ت يف مملكة البحرين ش��هر فرباير 
املايض، مبين��ا أن االتحاد البحريني لكرة 
السلة حصل عىل اشادات واسعة من قبل 
االتحاد اآلس��يوي لكرة السلة بعد العمل 
اإلعالمي املميز الذي ظهرت عليه مرحلة 

الذهاب من هذه التصفيات القارية.

في تصفيات كأس آسيا

القناة الرياضية تنقل مباريات منتخبنا السالوي
ضاحية السيف              اللجنة األولمبية

 مريم بوكمال عبداإلله عبدالغفار

مهرجان كروي الستكشاف 
المواهب بنادي الرفاع

الحنينية - نادي الرفاع: يعلن 
نادي الرفاع الريايض عن إقامة 

مهرجان كروي الكتشاف 
املواهب الصغرة وذلك 

يوم األحد املوافق 1 يوليو 
.2018

ودعت إدارة فرق الفئات 
العمرية بالنادي الالعبني من 
مواليد أعوام 2004، 2005، 

2006، و2007 بالحضور إىل مالعب 
النادي بالحنينية وذلك عند الساعة الخامسة مساء.

ويأيت هذا املهرجان الذي يقام بصفة سنوية الستكشاف 
املواهب الجديدة من ذوي األعار الصغر؛ بهدف تدعيم 

صفوف فرق الفئات العمرية مبواهب كروية.
وتعمل إدارة فرق الفئات العمرية بالنادي عىل االستعدادات 

لبداية املوسم الريايض الجديد، حيث إن باب االنضام إىل 
فرق النادي مفتوحة من خالل هذا املهرجان.

وملزيد من املعلومات واالستفسار عن هذا املهرجان، برجاء 
االتصال عىل هاتف رقم 33024644.

سمو الشيخ عيسى بن علي يدشن النظام اإللكتروني الجديد 

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة

عق��دت لجنة املدربني باالتحاد 
البحرين��ي لك��رة الس��لة لقاء 
مفتوحا مع املدربني البحرينيني 
الذين تواج��دوا يف هذا اللقاء، 
وذل��ك بحض��ور نائ��ب رئيس 
مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لك��رة الس��لة ن��ارص القص��ر، 
واألمني العام باالتحاد البحريني 
لكرة السلة عبداإلله عبدالغفار.
وقد رحب باملدربني البحرينيني 
نارص القصر، حي��ث نقل لهم 
تحيات رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 

بن عيل آل خليفة. 
وق��د ق��ام نائب رئي��س لجنة 
املدرب��ني صالح الح��داد خالل 
اللق��اء املفت��وح بتوضيح عمل 
ومهات اللجنة التي استحدثها 
اتحاد السلة املوسم املايض بناء 
عىل توصيات م��ن قبل اللجنة 
وذل��ك  البحريني��ة،  األوملبي��ة 
التي  التطوي��ر  ضم��ن خط��ة 

ينتهجها االتحاد.
مق��رر  رشح  جانب��ه،  م��ن 
اللجنة س��لان حبي��ل الخطة 
التطويرية للمدربني البحرينيني 

وتصنيفهم.
وكان اللق��اء ودي��ا ومثمرا بعد 
فتح باب النقاش��ات بشأن كل 
ما يتعل��ق باملدربني البحرينيني 
وس��بل تطوير عمله��م وتهيئة 

البيئة املثالية لهم.
وتب��ادل املدرب��ون الوطني��ون 
اآلراء، ك��ا تم تقديم عدد من 
املقرح��ات من قب��ل املدربني 
للجن��ة، حيث س��تتم دراس��ة 
ه��ذه املقرح��ات م��ن قب��ل 
لجنة املدرب��ني وبحث امكانية 

تطبيقها.

وتم االتفاق عىل اس��تمرار مثل 
ه��ذه اللق��اءات املثمرة بصفة 
دورية، وذلك ملا لها من أهمية 
كبرة لتطوير املدربني وعملهم، 
عالوة عىل التأكيد عىل رضورة 

االرتقاء باملدرب املواطن.
يذكر أن االتحاد البحريني لكرة 
السلة شكل املوسم املايض لجنة 
تعنى باملدربني برئاس��ة املدير 
الفني باالتحاد س��لان رمضان 
ونائبه صال��ح الحداد وعضوية 
كل من حمد محمد اس��اعيل 

وعيل حسني ونورة الشيخ.

لجنة المدربين باتحاد السلة 
تعقد لقاء مفتوحا

جانب من اللقاء

أم الحصم       اتحاد السلة
اس��تقبل األمني العام املساعد 
للمجل��س األع��ىل للش��باب 
للجنة  العام  األمني  والرياضة، 
عسكر  عبدالرحمن  األوملبية، 
مبقر اللجنة بضاحية الس��يف 
منتخب فنون القتال املختلطة 
ميدالي��ات   4 ع��ىل  الحائ��ز 
أوروب��ا  بطول��ة  يف  ملون��ة 
املفتوحة للهواة لفنون القتال 
املختلطة للعموم والش��باب، 
الت��ي نظمها االتح��اد الدويل 
IM-  ففن��ون القتال املختلطة
الرومانية  بالعاصم��ة   MAF
بوخارس��ت يف الفرة -18 22 
يونيو، وذل��ك بحضور رئيس 
لفن��ون  البحرين��ي  االتح��اد 
القتال املختلطة خالد الخياط. 
 ورحب عسكر برئيس االتحاد 
واألبط��ال ونق��ل لهم تحيات 
وته��اين ممث��ل جالل��ة امللك 
وش��ؤون  الخري��ة  لألع��ال 
الشباب، رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، مش��يدا باإلنجاز 
ال��ذي حقق��ه أبط��ال فنون 
القت��ال املختلط��ة بحصولهم 

ع��ىل 4 ميداليات ملونة، بعد 
أن ف��از الالع��ب مرتىض عيل 
بامليدالي��ة الذهبي��ة يف وزن 
93 كيلوجرام��ا، وفوز الالعب 
ع��يل يعق��وب والالعب زبر 
الفضيتني  بامليداليت��ني  غازي 
كيلوجرام��ا  و70   61 وزن  يف 
وفوز الالعب يوس��ف س��يار 
بامليدالي��ة الربونزي��ة يف وزن 

77 كيلوجراما. 
 واكد عس��كر أن ذلك اإلنجاز 
ه��و مثرة لدع��م جاللة امللك 
الوزراء وسمو  رئيس  وس��مو 
واهتام  األم��ني  العه��د  ويل 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة واملتابعة الحثيثة 
واملس��اندة املس��تمرة لسمو 
الش��يخ خال��د ب��ن حمد آل 
لرئيس  األول  النائ��ب  خليفة 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
االتح��اد  رئي��س  والرياض��ة، 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى، 
لالتح��اد  الفخ��ري  الرئي��س 
القت��ال  لفن��ون  البحرين��ي 
املختلط��ة والذي س��اهم يف 
إرس��اء ثقاف��ة رياضات فنون 
اململكة  يف  املختلط��ة  القتال 
ودعمها بق��وة لتصبح واجهة 
البحري��ن  ململك��ة  مرشف��ة 

مبختلف املحافل الخارجية.

عسكر يستقبل أبطال “فنون القتال”

عسكر يتوسط أبطال فنون القتال المختلطة

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية



افتت��ح دوري خالد بن حمد لكرة قدم 
الصاالت الس��ادس تحت رعاية النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي 
يقام بتنظيم من جانب وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة بالرشاكة مع املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وتحت شعار #ملتقى_األجيال 
وذلك يف الفرتة 24 يونيو الجاري وحتى 
9 أغس��طس املقب��ل، حيث ي��أيت هذا 
الدوري ضمن مبادرات سموه الداعمة 
للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين.

ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من جان��ب املراكز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.
وأقيم حف��ل افتتاح الدوري عىل صالة 
مدينة خليفة الرياضية، وش��هد حضور 
رئي��س االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
الش��يخ ع��ي ب��ن خليف��ة آل خليفة 
والشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب 
رئيس رشكة “فيفا” لالتصاالت، والشيخ 
محمد ب��ن دعي��ج آل خليف��ة رئيس 
االتحاد البحريني لرياضة ذوي العزمية، 
ونائب الس��فري اليمني حسن مسعود 
قحطان، واملستش��ار بالسفارة املرصية 
باه��ر ش��ويخي، وعبدالعزيز األرشاف 
للم��وارد والخدمات  املس��اعد  الوكيل 
ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
والنائبني الربملانيني أسامة الخاجة وعي 
بوفرس��ن وممث��ي ال��رشكات الراعية 
ومس��ؤولني من وزارة ش��ؤون الشباب 

والرياضة.

فقرات مميزة

واش��تمل الحف��ل ع��ىل العدي��د من 
الفق��رات املتنوع��ة واملهم��ة، والت��ي 
حازت إعجاب الجميع، وخصوصا أغنية 
“ملتق��ى األجي��ال”، علام ب��أن الحفل 
اش��تمل كذلك ع��ىل افتت��اح املعرض 
قس��م  وكذل��ك  لل��دوري  املصاح��ب 
الالعب��ني، وبعدها انطلق��ت املباريات 
والتي ستس��تمر حتى يوم التاس��ع من 
أغس��طس املقب��ل، علاًم ب��أن الدوري 
ُيش��ارك فيه 83 فريقا، منهم 35 فريقا 

يف املراكز الشبابية، و16 فريق لألندية 
الوطني��ة غ��ري املنضوية تح��ت مظلة 
اتح��اد االتحاد البحرين��ي لكرة القدم، 
و8 فرق للفتيات، و8 فرق لدوري ذوي 
العزمية، و10 فرق لدوري الوزارات، و 

6 فرق لدوري الجاليات.

تجسيد شعار ملتقى األجيال

شهد الحفل االفتتاحي للدوري فقرات 
متنوع��ة بدأت بعزف الس��الم الوطني 
الرتحي��ب  تبع��ه  البحري��ن  ململك��ة 
والتعريف ب��دوري خالد بن حمد وما 
الذي  يجسده شعار “ملتقى_األجيال” 
يحمل��ه ال��دوري، إذ ترك��زت فقرات 
الحفل عىل تجس��يد معنى الشعار وما 
يحمله من صور إنسانية وأهداف نبيلة 
تعكس الرؤية الثاقبة لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة، وحرصه 
الكبري عىل دعم الش��باب البحريني يف 

املجال الريايض.
ك��ام ش��هدت فق��رات الحفل قس��م 
الالعب��ني، وال��ذي قدم��ه الالعب من 
ذوي العزمية واإلداري املعروف محمد 
البوعينني، قبل أن يبدأ أوبريت االفتتاح 
الذي لقي تفاعال كبريا وحارا من جانب 

جميع الحضور.
وقدمت أغني��ة األوبريت تحت عنوان 
)ملتق��ى األجيال(، واألغنية من كلامت 
الش��اعر نواف آل محمود، ومن ألحان 
خالد نارص وغن��اء خالد نارص، وكذلك 
رابط��ة ن��ادي الرف��اع بقي��ادة أحمد 
عبدالله، ورابط��ة نادي املحرق بقيادة 
س��عد محب��وب، ورابطة ن��ادي الحد 
بقيادة يونس بوس��لامن، ورابطة نادي 

املالكي��ة ومجموع��ة البحري��ن، ومن 
توزي��ع عي��ى الج��ار، وإرشاف رشكة 
املؤمت��رات  وتنظي��م  إلدارة  ايفنت��ات 
واملناس��بات، وهي من إنتاج مبادرات 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 

ووزارة شؤون الشباب والرياضة.

رئيس اتحاد الكرة يشيد   
بمبادرات خالد بن حمد 

أش��اد رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة القدم الش��يخ عي بن 
خليفة آل خليفة بدوري خالد بن حمد 
لك��رة الصاالت يف نس��خته السادس��ة، 
وال��ذي يأيت ضم��ن إح��دى املبادرات 
الكرمي��ة لس��موه بدع��م الش��باب يف 

املجالني الريايض واإلنساين.
ج��اء ذلك خ��الل حضور الش��يخ عي 
بن خليفة آل خليف��ة لليوم االفتتاحي 
للدوري، إذ شهد حفل االفتتاح، إضافة 
إىل املب��اراة األوىل ب��ني مرك��ز ش��باب 
املحرق ومركز ش��باب سافرة، كام سلم 
الع��ب املحرق جاس��م الج��ن جائزة 

أفضل العب يف املباراة بعد نهايتها.
وأكد الش��يخ عي بن خليفة آل خليفة 
أن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أصبحت عىل مس��توى عال، 
السيام أن هذه املبادرات اشتملت عىل 
ذوي اإلعاقة والفتيات والجاليات عالوة 
ع��ىل دوري املراكز الش��بابية واألندية 
الوطنية، مش��ريا إىل أن س��موه برهن 
حرصه الكبري عىل دع��م هذه الفئات، 
ومؤك��دا أن ه��ذه املب��ادرات حققت 
مكاس��ب عديدة للرياض��ة البحرينية 
ولفئ��ة ذوي العزمية الذين هم جزء ال 

يتجزأ من املجتمع البحريني.
وقدم الشيخ عي بن خليفة آل خليفة 
جزيل الش��كر والتقدير لس��مو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة عىل هذه 
املبادرات، مش��يدا باملستويات الراقية 
الت��ي قدمها فريقا املب��اراة االفتتاحية 
يف منافسات الدوري، ومتمنيا للجميع 
التوفيق والنجاح، مؤكدا أن اتحاد الكرة 
حريص عىل املس��اهمة بنجاح الدوري 
م��ن خ��الل تس��خري كاف��ة اإلمكانات 

املتاحة للجنة املنظمة.
وأشار إىل أن الدوري يعد فرصة ومكانا 
مناس��با الكتش��اف املواهب والطاقات 
الشبابية يف مجال كرة الصاالت؛ لزجها 
يف األندية واملنتخبات، واالس��تفادة من 
إمكاناتها مبا ينعكس إيجابا عىل الكرة 

البحرينية.

 فوز مستحق للمحرق      
على سافرة

حق��ق حام��ل لق��ب ال��دوري فريق 
مركز ش��باب املح��رق فوزا مس��تحقا 
عىل حس��اب فريق مركز شباب سافرة 
بأربعة أهداف مقاب��ل اثنني، يف اللقاء 
الذي جمعهام، مساء أمس األول، ضمن 
منافس��ات الجول��ة األوىل للمجموعة 

األوىل لدوري املراكز الشبابية.
ومتك��ن فري��ق مرك��ز ش��باب املحرق 
من بسط س��يطرته عىل املباراة، وكان 
الطرف األفضل خالل أغلب املجريات، 
في��ام ع��دا بع��ض الدقائق الت��ي كان 
مركز ش��باب س��افرة قريبا من العودة 
يف النتيج��ة، لكن الخ��ربة رجحت كفة 
املحرقاويني الذي��ن حققوا أول فوز يف 

ال��دوري. ويدين املحرق بالفوز لنجمه 
جاس��م الج��ن ال��ذي س��جل هدفني، 
إضاف��ة إىل ه��دف ليوس��ف جاس��م 
وعبدالله املاليك، فيام جاء هدفا سافرة 
عرب العبه عبدالرحمن ش��عبان والعب 

املحرق جاسم الجن بالخطأ يف مرماه.
أدار املب��اراة الح��كام حس��ني البحار، 
أسامة إدريس وعبدالرحمن الدورسي.

كرباباد ُيسقط مدينة عيسى 

تصدر فريق مركز ش��باب كرباباد فرق 
املجموع��ة األوىل بعد ف��وزه العريض 
عىل حس��اب مركز شباب مدينة عيى 
بس��بعة أهداف مقابل أربع��ة، لريفع 
رصيده إىل ث��الث نقاط متس��اويا مع 
مركز ش��باب املح��رق ومتفوق��ا عليه 
بف��ارق األه��داف، فيام فش��ل مدينة 

عيى يف الخروج بأوىل نقاطه.
وأنه��ى كرباباد الش��وط األول متفوقا 
بهدف��ني نظيف��ني، وس��جل لكرباب��اد 
عبدالحميد توفيق وسيد محمود خليل 
هدف��ني لكل منهام، وهدف واحد لكل 
من محمد ريض، وحس��ن عيى، وعي 
عباس، وأهداف مدين��ة عيى جاءت 
ع��ن طريق عبدالرحم��ن خالد هدفني 
وهدف لكل من حسن عبدالله وحمد 

عبدالله.
ونجح كرباباد يف السيطرة عىل مجريات 
اللعب وتحكم يف مسارها منذ البداية، 
فيام اعتمد مدينة عيى عىل محاوالت 
العبي��ه الفردية ومعتمدا بش��كل كبري 
ع��ىل تح��ركات العبه حس��ن عبدالله، 
ولكن��ه مل يجد مس��اعدة حقيقية من 

بقية زمالئه.

الزالق يعبر دمستان 

خ��رج مركز ش��باب ال��زالق بفوز مثني 
ومتأخ��ر عىل حس��اب خصم��ه فريق 
مركز ش��باب دمس��تان بأربعة أهداف 
مقابل هدف يف اق��وى مباريات اليوم 
األول من منافس��ات الدوري، ليحصد 
الزالق أول 3 نقاط يف رصيده مش��اركا 
ص��دارة املجموع��ة الثانية م��ع فريق 

مركز شباب عراد.
وسجل الزالق أهدافه عن طريق أحمد 
محم��د هدفني، وهدف لكل من فارس 
محمد وعطية محمد، فيام سجل هدف 

دمستان الوحيد العبه مريزا عبداإلله.
وأنهى ال��زالق الش��وط األول متقدما 
بالنتيج��ة وس��ط س��يطرة متبادلة من 
الفريق��ني أنهاه الزالق بهدف متأخر يف 
الدقائق األخرية من عمر الش��وط، ويف 
الشوط الثاين نجح دمستان يف الضغط 
وبق��وة ع��ىل مرمى خصم��ه ونجح يف 
معادل��ة النتيجة، وطمع دمس��تان يف 
نقاط املباراة، إال أنه وقع يف خطأ تقدم 
العبيه ليس��تغل الزالق ذل��ك، وينجح 
يف تس��جيل ثالثي��ة يف الدقائق الثالث 

األخرية.

عراد يقلب الطاولة على النعيم

قلب فريق مركز ش��باب عراد الطاولة 
عىل منافسه مركز شباب النعيم عندما 
ح��ول تخلف��ه بالنتيج��ة إىل فوز مثني 
بخمسة أهداف مقابل هدفني ليدشن 
مش��واره ب��أول ثالث نق��اط يف افتتاح 
مباري��ات املجموع��ة الثاني��ة لدوري 

املراكز الشبابية.
س��جل للفائز سعيد عون ثالثة أهداف 
)5 و24 و33( وجاس��م عبدالل��ه )40( 
وحس��ام مس��لم )40(، وسجل للخارس 
حس��ني عبدعي )10 و11 و23( وعي 

عبدالحسن )32( وعي حسني )40(.
ومل يي��أس العب��و فريق مركز ش��باب 
ع��راد رغم أفضلية منافس��ه من حيث 
التغيريات  املستوى واألس��امء، ولعبت 
الت��ي ق��ام به��ا م��درب فري��ق عراد 
وخصوصا يف الش��وط الثاين الذي شهد 
الرضب��ة القاضية من ع��راد عن طريق 
جاسم عبدالله وحسام مسلم، واألخري 
الذي س��جل الهدف الخامس يف الثواين 

األخرية، وكان عند حسن ظن زمالئه.

افتتاح يجسد “ملتقى األجيال” لدوري خالد بن حمد السادس لكرة الصاالت
معرض مصاحب مس��تمر يوميا وحض��ور جماهيري مميز

من حفل االفتتاح

لجنة اإلعالم واالتصال         دوري خالد بن حمد

تعلن اللجن��ة املنظمة لبطولة 
آس��يا للكرة الطائرة يف نسختها 
ال��� 19 تح��ت 20 عاًم��ا التي 
ستس��تضيفها البحري��ن خالل 
الفرتة من 18 حت��ى 29 يوليو 
القادم، عن فتح باب التسجيل 
ملمثي وس��ائل اإلعالم املحلية 
املختلف��ة إلص��دار البطاق��ات 
التعريفية الخاصة بهم من أجل 
املش��اركة يف تغطية املنافسات 
اآلس��يوية التي يشارك فيها 24 
منتخًب��ا م��ن الق��ارة الصفراء، 
وتدع��و اللجن��ة املنظمة كافة 
ممثي وس��ائل اإلعالم املحلية 
بياناته��م  إلرس��ال  الرس��مية 
“االس��م، الجهة املنتم��ي إليها 
وإرس��الها  ش��خصية”،  وصورة 
brn�  ىلىل امييل االتحاد التايل :
أو   volley@hotmail.com
االتحاد  ملبني  الحضور شخصيًّا 
إج��زاءات  الس��تكامل  بالرفاع 
إص��دار البطاقة، عىل أن يكون 
يوم األح��د املوافق الثامن من 
ش��هر يوليو القادم آخر موعد 

إلصدار البطاقات.
 واك��د مدي��ر البطول��ة فراس 
الحلواجي عىل الدور اإلعالمي 
بكافة قطاعاته وأهميته يف نقل 
الحدث اآلسيوي بكل تفاصيله 
الطائ��رة  بالك��رة  للمهتم��ني 
اآلس��يوية واملس��اهمة بشكل 
مب��ارش يف النج��اح التنظيمي، 
وأض��اف أن الواجهة اإلعالمية 
دامئ��ا ما تك��ون مح��ط أنظار 
املشاركني يف أي استحقاق عىل 
أي مستوى ومؤرش عىل النجاح 
م��دى  ويعك��س  التنظيم��ي 
االهت��امم باللعبة وأن البحرين 
هي م��ن ال��دول الت��ي تهتم 
الطائرة، وهذا  بالك��رة  إعالميا 
ما ش��كل إحدى ركائز النجاح 
اس��تضافته  اس��تحقاق  أي  يف 
البحرين منذ اشهار االتحاد عام 
1974، وتاب��ع الحلواجي قوله 
إن ثقة اللجنة املنظمة باإلعالم 
البحرين��ي كبري يف نقل الحدث 
بالصورة الالئقة والتي تتناسب 
وأهميته وبشكل إيجايب يعكس 

النجاح��ات التنظيمي��ة للجنة 
املنظمة وإبراز عطاء املشاركني 
يف االس��تحقاق اآلس��يوي م��ن 
العبني وأجهزة فني��ة وإدارية، 
مشريًا أن اإلعالم رشيك أسايس 
التحاد اللعبة يف صناعة النجاح 
املس��ابقات  مس��توى  ع��ىل 
املحلية واالستضافات الرياضية 
املختلف��ة حي��ث يرص��د كافة 
تفاصيل الحدث الريايض ويوثق 
كل لحظاتها مبا فيها اإلنجازات، 

وأن ه��ذه الثق��ة متناهي��ة يف 
رج��ال اإلعالم بكاف��ة قطاعاته 
املحلي��ة  الصحاف��ة  “رج��ال 
بش��قيها الع��ريب واإلنجلي��زي 
الرياضي��ة  البحري��ن  وقن��اة 
وإذاع��ة البحرين وكافة مواقع 
التواصل االجتامعي الرس��مية” 
وإب��رازه  الح��دث  لتغطي��ة 
بالص��ورة املتميزة حيث يتمتع 
اإلعالم الري��ايض بخربات كبرية 
العدي��د  س��اهمت يف نج��اح 
من االس��تضافات التي أقيمت 
ع��ىل أرض اململك��ة يف األعوام 
الع��رش األخ��رية، ودع��ا فراس 
الحلواجي كافة وس��ائل اإلعالم 
املحلية تحشيد كافة إمكانياتها 
لتغطية البطولة اآلسيوية التي 
تعد أبرز اح��دث اللعبة خالل 
العام الجاري، ومؤكًدا يف نفس 
املنظمة  اللجنة  بحرص  الوقت 
لتوفري كافة س��بل وتس��هيالت 
الالزم��ة لرجال اإلعالم  النجاح 
ومبا يدعم مش��اركة منتخبنا يف 

البطولة.

ف����ت����ح ب��������اب ال���ت���س���ج���ي���ل ل��م��م��ث��ل��ي 
اإلع�������الم آلس���ي���وي���ة ال���ش���ب���اب ل��ل��ط��ائ��رة

الرفاع           االتحاد البحريني للكرة الطائرة

فراس الحلواجي

علي بن خليفة يصافح الالعبين
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إقامة الحفل الختامي إلدارة التربية 
الرياضية والكشفية والمرشدات

مدينة عيى � وزارة الرتبية والتعليم : تحت رعاية وزير الرتبية 
والتعليم ماجد النعيمي، أقامت إدارة الرتبية الرياضية والكشفية 
واملرشدات بالوزارة الحفل الختامي لألنشطة والربامج والفعاليات 

الرياضية لإلدارة )حفل تكريم وتتويج املدارس الفائزة بكؤوس وزير 
الرتبية والتعليم للتفوق الريايض( واملدارس املتعاونة، وذلك عىل 
صالة الوزارة.   وأناب النعيمي، فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل 
الوزارة لشؤون التعليم واملناهج لحضور الحفل وتكريم املدارس 

والفائزين.  وتم أوالً تكريم الجهات املتعاونة وهي الصحف املحلية 
“أخبار الخليج واأليام والبالد والوطن”، وكذلك برنامج امللعب بقناة 
البحرين الرياضية وإدارة املنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة، 

وبعدها تكريم املدارس الفائزة يف املسابقات الرياضية املدرسة للعام 
الدرايس الحايل 2017 � 2018 للبنني والبنات، ثم تتويج املدارس الفائزة 

بكؤوس سعادة وزير الرتبية والتعليم للتميز الكشفي واإلرشادي، إذ 
حصلت عليها يف املجال الكشفي مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية 

للبنني ويف املجال اإلرشادي مدرسة القادسية االبتدائية للبنات، وتم 
تتويج املدارس الفائزين بكؤوس سعادة وزير الرتبية والتعليم للتفوق 

الريايض لجميع املراحل التعليمية وهي : مدرسة أحمد العمران 
الثانوية للبنني، مدرسة عثامن بن عفان اإلعدادية للبنني، مدرسة اإلمام 
الطربي االبتدائية للبنني، مدرسة سند االبتدائية للبنني “هيئة تعليمية 
إناث”، مدرسة أميمة بنت النعامن الثانوية للبنات، مدرسة أم القرى 

اإلعدادية للبنات ومدرسة الخنساء االبتدائية للبنات.
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أك��د وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر اهمية الدور الذي يلعبه 
االعالم الريايض يف دعم مس��رة الحركة 
الرياضي��ة يف اململك��ة باعتب��اره املرآة 
العاكس��ة لتك املس��رة الت��ي حققت 
إنجازات رائدة عىل املس��توى اإلقليمي 
والعاملي بفض��ل الرعاي��ة الفائقة من 
قبل عاهل البالد صاحب الجاللة امللك 
حم��د بن عي��ى آل خليف��ة واهتامم 
رئيس ال��وزراء صاحب الس��مو املليك 
األم��ر خليفة ب��ن س��لامن آل خليفة 
وويل العهد نائب القائد األعىل النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء صاحب 
الس��مو املليك األمر س��لامن بن حمد 
آل خليف��ة، مؤكدا اهتامم ممثل جاللة 
امللك لالعامل الخرية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
باإلعالم الريايض البحريني سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وذلك انطالقا 
من اميان س��موه العميق بدور ورسالة 
اإلعالم الريايض وأثره يف تطوير الحركة 
الرياضية البحرينية. جاء ذلك يف كلمة 
القاها الجودر يف حف��ل “قدوع العيد 
لإلعالميني” والذي نظمته وزارة شؤون 
الشباب والرياضة وذلك بحضور كوكبة 
م��ن اإلعالميني البحريني��ني من ممثيل 
رواد االعالم البحريني وممثيل الصحافة 

الرياضية واملحلية ووكالة أبناء البحرين 
والقناة الرياضية واملتعاونني يف تغطية 
فعاليات الوزارة. وأش��ار وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة أن اإلعالم البحريني 
يتطور بصورة مس��تمرة ويس��خر كافة 
اإلمكان��ات من أج��ل أن يكون رشيكا 
أساس��يا يف االرتقاء بالحركة الش��بابية 
والرياضية عرب طرحه املسؤول وتقدميه 
والنقد  واملالحظ��ات  النظ��ر  لوجهات 
البن��اء القائم عىل أس��اس املوضوعية 
واملصلحة العامة وهدفه األس��مى من 
ذلك تحقيق التكام��ل وتهيئة األرضية 
املناس��بة لالنطالق بالرياضة البحرينية 

اىل أفاق رحبة من التطور والنامء. 
 وأك��د الج��ودر أن االع��الم البحرينية 

ميتلك مي��زة رائعة وهو تحقيق التنوع 
فهو يزخر بالعديد من الكوادر الوطنية 
من أصحاب الخربة والب��اع الطويل يف 
املجال اإلعالمي باإلضافة اىل نخبة من 
الشباب الذي يفيض حامسا وقادر عىل 
تس��خر طاقاته ووس��ائل التكنولوجيا 
الحديث��ة م��ن أج��ل خدم��ة الحركة 
الرياضي��ة مثنيا عىل الجه��ود الرائعة 
واملقدرة الت��ي يبذلها كافة منتس��بي 
وس��ائل االعالم البحريني��ة ما يقومون 
به من متابعة حثيثة ملختلف فعاليات 
وزارة شؤون الشباب والرياضة تجسيدا 

للرشاكة اإليجابية والتعاون البناء. 
 وكان اإلعالمي عب��اس العايل قد القى 
كلم��ة نياب��ة عن اإلعالميني أش��اد من 

خاللها مببادرة وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة يف االلتق��اء باإلعالميني من 
مختلف وسائل االعالم يف بادرة متميزة 
تؤكد تقدي��ره واعتزازه بدور وس��ائل 

االع��الم يف االرتقاء بالحركة الش��بابية 
والرياضي��ة مؤك��دا أن اهت��امم وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة باإلعالميني 
يبعث ع��ىل الفخر واالعت��زاز ويعطي 

الجميع دافعا ملواصلة العمل بكل جد 
وإخ��الص. وأش��ار العايل اىل منتس��بي 
وسائل االعالم بذلوا عىل مدار السنوات 
املاضي��ة جهدا كب��را ومضاعفا وعطاء 
مخلص ساهم يف خدمة الحركة الرياضة 
البحرينية وتطورها وازدهارها ومتكنوا 
من تسليط الضوء عىل فعالياتها بصورة 
متمي��زة وكان��وا رشكاء حقيقي��ون يف 

التطور الريايض يف اململكة. 
 وخالل الحفل ت��م عرض فيديو يحيك 
إنج��ازات ال��وزارة ومبادراته��ا تج��اه 
البحريني��ة، ك��ام  الرياضي��ة  الحرك��ة 
ك��رم وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 

اإلعالميني تقديرا واعتزازا بدورهم.

اإلعالم شريك في تطور الرياضة بطرحه المسؤول ونقده البّناء
في فعالية “قدوع العيد لإلعالميين”... الجودر:

وزارة شؤون الشباب والرياضة

اتضح��ت معامل القامئ��ة األولية ملنتخب 
س��تخوض  الت��ي  للرج��ال  الش��واطئ 
منافس��ات البطولة العربية التي ستقام 
مبدين��ة أغادي��ر املغربي��ة يف الفرتة من 
31 يولي��و لغاي��ة 6 أغس��طس املقبلني 
بعد نهاية البطولة الش��اطئية املفتوحة 
األوىل، والتي اس��دل الستار عليها مؤخرا 
بفوز فريق روز ماريا عىل النادي األهيل 

بنتيجة 2/1.
وس��يكون كل من العبي فريق روز ماريا 
عيل مره��ون ومحمد يعق��وب، والعبي 
النادي األهيل ن��ارص عنان وأمين هرونة 
من ضمن خي��ارات املدرب الوطني عيل 
جعف��ر لقامئة املنتخب بعد وصولهم إىل 
املب��اراة النهائية وعطف��ا عىل ما قدموه 
م��ن نتائج ومس��تويات قوي��ة يف الدور 
التمهي��دي وقب��ل النه��ايئ والنهايئ، كام 
من املؤمل أن يق��ع االختيار عىل العبني 

آخرين لتضم القامئة األولية 6 العبني يتم 
استبعاد اثنني منهام قبل البطولة.

وس��بق لكل م��ن أمي��ن هرون��ة وعيل 
مره��ون ومحم��د يعق��وب أن مثل��وا 
منتخب الش��واطئ يف عدة استحقاقات 
س��ابقة، بيد أن االختيار سيقع عىل نارص 

عنان ألول مرة يف الشواطئ ليشكل أحد 
مكاس��ب البطولة بعدما أظهر مس��توى 
الفت يف تش��كيل حوائط الصد الرتقائه 
الع��ايل واس��تقباله وتغطيت��ه الدفاعية 
وقدرته الهجومي��ة، حيث يفضل مدربو 
الشواطئ دامئا االعتامد عىل العبي مركز 

)4( ملا ميتازون به من قدرات يف مقدمتها 
االس��تقبال والهج��وم تؤهله��م لخوض 

منافسات الكرة الطائرة الشاطئية.
وم��ن املؤم��ل أال يكون هن��اك تعارض 
بني مش��اركة الالعب مع املنتخب األول 
والشواطئ خصوصا وأن البطولة العربية 
للش��واطئ س��تنتهي مع أو قب��ل بداية 
األول  املنتخ��ب  األوىل إلع��داد  الف��رتة 
اس��تعدادا للبطولة العربية للرجال التي 

ستقام مبرص.
وشكلت البطولة فرصة مناسبة للمدرب 
ع��يل جعف��ر لالط��الع عىل مس��تويات 
الالعبني عن كثب الختيار افضل العنارص 
للمش��اركة العربية القادم��ة، حيث من 
املتوق��ع أن يت��م اإلعالن الرس��مي عن 
القامئة خالل األي��ام القليلة املقبلة لبدء 

اإلعداد فورا.

أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبي��ة البحرينية قائد الفريق املليك 
للقدرة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن الفري��ق املليك يواصل حصد 
اإلنج��ازات يف الس��باقات  األوروبي��ة، 
وذلك بفضل الروح العالية التي يعيشها 
بعد اإلنجازات التي تتحقق من س��باق 
آلخ��ر، إضافة إىل حرص الفرس��ان عىل 
تحقيق أفض��ل النتائج م��ن أجل إبراز 
مكانة اململك��ة رياضيا عموما، والقدرة 
خصوصا يف العه��د الزاهر لعاهل البالد 
جاللة امللك، إضافة إىل تأكيد املس��توى 
ال��ذي وص��ل إلي��ه الفرس��ان ورياضة 

القدرة. 
وكان فرس��ان الفريق املل��يك البحريني 
لس��باقات الق��درة قد حقق��وا املراكز 
ايوس��تني  بس��باق  األوىل  الخمس��ة 
الربيطاين مس��افة 80 كم مبشاركة كبرة 
وواس��عة م��ن جانب مختلف فرس��ان 
العامل وذلك بإرشاف سمو الشيخة نورة 

بنت حم��د آل خليفة. وأضاف س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة أن 
الفريق حقق األهداف التي ش��ارك من 
أجلها يف سباق بريطانيا، وذلك يف طريق 
تحقيق اإلنج��ازات الرياضي��ة املرشفة 
للمملك��ة، إضاف��ة إىل إع��داد الفريق 
للبطوالت القادمة يف س��باقات القدرة، 
أمال يف تحقي��ق النتائج املرشفة يف تلك 
البط��والت، وزي��ادة حج��م اإلنجازات 

للفريق املليك والعمل عىل تعزيزها. 
وأش��ار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن الفريق املليك اس��تفاد كثرًا 
من هذه املش��اركة املتميزة من حيث 
التدري��ب واألداء وحامس��ة الفرس��ان؛ 
الحت��الل املراكز األوىل بع��د أن جاءت 
ه��ذه األمور بالطريقة الت��ي رغب بها 
الفري��ق ومكنت��ه من تحقي��ق املراكز 
األوىل يف س��باق بريطاني��ا، والذي كان 

مكاًن��ا لتأكيد تفوق الق��درة البحرينية 
وتطوره��ا يف مختل��ف جوانبها وتعزيز 
اإلنج��ازات الت��ي حققته��ا يف مختلف 

البطوالت الرياضية. 
وكان الف��ارس خليفة مب��ارك قد حقق 
املركز األول يف السباق بزمن 04.04.21 
س��اعة واملركز الث��اين الف��ارس خليفة 
ج��امل بزمن 04.04.22 س��اعة واملركز 
الثالث خالد يوس��ف بزمن 04.04.23 
س��اعة املركز الرابع يعق��وب الحامدي 
04.04.36 س��اعة واملركز الخامس رائد 
محمود 04.04.36 س��اعة، حيث أرشف 
عىل تدريب الجياد املدرب عبدالرحمن 

عبداللطيف واملساعدة سمية جاسم. 
كام حق��ق الف��ارس عبدالرحمن الزايد 
املرك��ز الخامس ملس��افة 160 كم، وتم 
تصني��ف ج��واده ضمن جي��اد النخبة 
مش��اركا سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، والفارس رائ��د محمود وبذلك 
يك��ون قد ضم��ن املش��اركة يف بطولة 
العامل التي س��تقام يف ت��رون بالواليات  

املتحدة األمركية.

ألول مرة بعد مستواه الالفت

بعد تحقيق الفرسان المراكز الخمسة األولى بإشراف نورة بن حمد

ناصر عنان ضمن قائمة منتخب شواطئ الطائرة

ناصر بن حمد: نتائج الفريق الملكي تؤكد اإلعداد الجيد

حسن علي

      المكتب اإلعالمي

ناصر عنان قدم مستويات الفتة أهلته لمنتخب الشواطئ

جانب من الحضور )تصوير: رسول الحجيري(

من التتويج

صورة جماعية للحضورالجودر مكرما الزميل حسن علي

“روز ماريا” بطال لـ “شاطئية الطائرة”

فتحي العبيدي مدربا للنجمة

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة: توج أمني رس االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي فريق “روز ماريا” بكأس 
املركز األول للبطولة الشاطئية األوىل املفتوحة والتي أقيمت عىل 

مدار األيام األربعة املاضية عىل املالعب الرملية التابعة لالتحاد مبدينة 
عيى الرياضية بتنظيم من مجلس الكرة الطائرة الشاطئية.

وفاز فريق “روز ماريا” املكون من الالعبان محمد يعقوب وعيل 
مرهون عىل فريق النادي األهيل املكون من نارص عنان وأمين هرونة 

بنتيجة 2/   1 يف املباراة النهائية التي أقيمت يوم أمس األول األحد، 
حيث فاز روز ماريا بالشوط األول 21/   14 قبل أن يخطف األهيل 

الشوط الثاين ويتعادل باألشواط 22/   20، فيام حسم روز ماريا الفاصل 
ملصلحته 15/   8.

وكان فريق روز ماريا تأهل إىل النهايئ بعد فوزه عىل فل فلور املكون 
من محمد حبيب وعيل حمزة بنتيجة 2/   0 )21/   19,21/   13(، بينام 
تأهل األهيل بعد تغلبه عىل فريق الجفر املكون من عيل سلطان 

وخليل عبدالله بنتيجة 2/   0 )21/   15,21/   13( ضمن منافسات الدور 
قبل النهايئ التي أقيمت يوم أمس األول كذلك.

توصل نادي النجمة إىل اتفاق نهايئ مع 
املدرب التونيس فتحي العبيدي لقيادة 

الفريق األول لكرة القدم مبنافسات دوري 
بنك البحرين الوطني يف املوسم املقبل 

2018/2019. وكانت هناك أنباء صحفية 
اشارت إىل تفاوض النجمة مع العبيدي 

لقيادة الفريق النجاموي ليتوىل املهمة خلفا 
للمدرب الوطني عيل عاشور الذي تعاقد مع نادي الرفاع.

وسيبدأ العبيدي مهمته مع النجمة ابتداء من منتصف شهر يوليو 
املقبل، ومن املؤمل أن يتم اإلعالن الرسمي عن التعاقد مع العبيدي 

وتقدميه إىل وسائل اإلعالم رسمياً خالل الفرتة القادمة.
وتجدر اإلشارة إىل أن فتحي العبيدي )48 عاما(، سبق له أن خاض 

تجربة يف البحرين، قبل موسمني مع األهيل قبل أن يعفى من منصبه 
بسبب سوء النتائج وبعض االختالفات يف الرؤى واألفكار مع الجهاز 

اإلداري، كام درب يف تونس أمل حامم سوسة، وحامم األنف، واألوملبي 
الباجي، واإلفريقي. ويتطلع النجمة من خالل تلك الصفقة لالستفادة 

من خدمات املدرب التونيس يف املحافظة عىل لقب بطولة كأس جاللة 
امللك التي فاز بها املوسم املايض واملنافسة عىل لقب بطولة الدوري 

بعد أن أنهى املسابقة يف املوسم الفائت باملركز الثاين، كام تنتظر 
الفريق مشاركة خارجية تتمثل يف كأس االتحاد اآلسيوي.

الحلواجي يسلم كأس البطولة لفريق روز ماريا البطل

فتحي العبيدي

حسن علي
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 حارس الدنمارك 
على خطى والده

أ.ف.ب: ال مفر بالنسبة إىل الدمناريك 
كاسرب شاميكل. أينام حل يتحدثون 
إليه عن والده الحارس األس��طوري 
الس��ابق لن��ادي مانشس��ر يونايتد 
اإلنجلي��زي بير ش��اميكل، وهو ما 
ال يزع��ج االب��ن ال��ذي خلف��ه بني 
الخش��بات الثالث ملرم��ى املنتخب 

الوطني لكرة القدم.
ويقول كاس��رب البالغ من العمر 31 
عاما، “أنا متزوج، لدي ولدان، إال أن 
الكثريي��ن ال يزال��ون يعتربونني ابن 

بير شاميكل”.
ليس األمر غريب��ا عىل العب خلف 
وال��ده يف مرك��ز تأل��ق في��ه األخري 
بش��كل الفت، ودون اس��مه كأحد 

أفضل حراس املرمى يف التاريخ.

أحرز ش��اميكل األب لق��ب الدوري 
اإلنجلي��زي م��ع مانشس��ر يونايتد 
خم��س م��رات، وتوج مع��ه بلقب 
دوري أبط��ال أوروب��ا 1999، وقاد 
الدمن��ارك اىل التتويج ب��كأس أوروبا 
الع��ام 1992 بعدم��ا دعي املنتخب 
للمش��اركة يف اللحظ��ة االخرية بدال 

من يوغوسالفيا.
لكن كاسرب الذي يس��تعد؛ للوقوف 
الثالثاء مج��ددا يف املرمى الدمناريك 
يف الجولة الثالثة األخرية للمجموعة 
الثالثة يف مونديال روسيا 2018 ضد 
فرنس��ا، نج��ح يف الف��رة االخرية يف 
التف��وق عىل وال��ده: تحطيم الرقم 

القيايس لفرة نظافة الشباك.
دون ش��اميكل االبن اسمه يف تاريخ 

املنتخب كالحارس الذي حافظ عىل 
نظافة ش��باكه لتسع س��اعات و31 
دقيقة )571 دقيقة(، يف عداد توقف 
لدى تسجيل أس��راليا ركلة جزاء يف 
مرم��اه الخميس يف الجول��ة الثانية 

.)1-1(
الرقم القيايس السابق املسجل باسم 

شاميكل األب كان 470 دقيقة.
األب فخ��ور ب��أن نجل��ه ه��و من 
ك��ر رقمه، وق��ال “مل يعد أي يشء 
يفاجئني من قبله. لقد أدار مسريته 

بشكل رائع منذ البداية”.
يتمتع كاسرب بردات الفعل الريعة 
لوالده عىل خ��ط املرمى، كام يجيد 
املدرب  لخ��ص  بالقدمني.  التمري��ر 
الرنوج��ي للمنتخب أوغ��ه هاريده 

قدرات حارس��ه بعد املب��اراة األوىل 
ض��د الب��ريو )-1صف��ر( بقوله “هو 
رسيع بقدميه ومن دون أدىن ش��ك 
م��ن أفضل حراس املرم��ى يف العامل 

عىل الخط”.
أض��اف “ه��ذه ه��ي نقط��ة القوة 

لديه”.
لكن طريق شاميكل نحو االحراف مل 
يكن س��هال. انتقل اىل مركز التكوين 
لنادي مانشسر س��يتي عام 2002، 
لكن األخ��ري تعاقد مع ج��و هارت 
الع��ام 2006، ما قط��ع عليه طريق 

خشبات الفريق األول.
بعد ف��رات إع��ارة ع��دة وتجارب 
غ��ري ناجح��ة يف الدرج��ات الدني��ا 
اإلنجليزية، انضم شاميكل رسميا اىل 

ليسر سيتي العام 2011.
س��اهمت عروضه القوي��ة يف إحراز 
فريق��ه لق��ب بط��ل دوري الدرجة 
2013- موس��م  إنجل��را  يف  االوىل 

إىل  اساس��يا  دورا  أدى  ث��م   ،2014
جانب زمالئه وتحديدا جاميي فاردي 
والجزائ��ري رياض مح��رز، يف قيادة 
ليس��ر اىل لقب ال��دوري االنكليزي 
املمتاز موس��م 2016-2015 محققا 

مفاجأة مدوية.
كان من الصع��ب بعد هذا اإلنجاز، 
عدم مقارنته بوالده. للمفارقة، توج 
بير بطال إلنجلرا بعمر كاسرب، وذلك 
الع��ام 1993 مع يونايتد عندما كان 
يف التاس��عة والعرشين م��ن عمره. 
املفارق��ة األكرب؟ أىت التتويج يف اليوم 

نفسه بفارق 23 عاما: 2 مايو 1993 
- 2 مايو 2016.

خاض كاسرب باكورة مبارياته الدولية 
العام 2013 بعد عروضه يف صفوف 
ليس��ر. خاض حت��ى اآلن 37 مباراة 
دولية م��ع منتخب ب��الده، وأصبح 
أساس��يا خالل مش��واره يف تصفيات 
كأس العامل املؤهلة إىل روسيا 2018، 
حيث حافظ عىل نظافة ش��باكه يف 
أربع مباريات من أصل تسع خاضها.
اليوم، سيكون املنتخب الدمناريك يف 
حاجة اىل نقط��ة واحدة يف مواجهة 
فرنسا لريافقها اىل الدور مثن النهايئ 
للموندي��ال برصف النظر عن نتيجة 
املباراة الثانية يف املجموعة نفس��ها 

بني أسراليا والبريو.

وكاالت: أعرب باولو جرييرو، 
نجم وقائد منتخب بريو، عن 

أمنيته باملشاركة مجددا يف 
بطولة كأس العامل، بعدما شارك 

هذا العام يف املونديال األول 
له يف مسريته، وهو يناهز من 
العمر 34 عاما.وقال جرييرو قبل 

مباراة بريو األخرية يف مونديال روسيا 
2018 أمام أسراليا اليوم الثالثاء “ال 

أعرف إذا كانت هذه هي مبارايت 
األخرية يف املونديال”. وأضاف الهداف 

التاريخي لبريو “أشعر بأنني قادر 
عىل اللعب، يف إشارة ملونديال 2022، 

حيث سيبلغ آنذاك 38 عاما. وتعهد 
النجم البريويف املخرضم، الذي واجه 

مؤخرا أزمة كبرية مع املنشطات، 
كادت أن تكلفه غيابه عن املونديال، 
ببذل أقىص ما لديه يف املباراة األخرية 
لبريو يف املجموعة الثالثة، من أجل أن 

يسجل الفريق هدفه األول ويرحل 
محققا الفوز يف هذه البطولة. ووعد 

باولو جرييرو، باحتضان نظريه يف 
منتخب أسراليا، مايل جيديناك، قبل 

مباراة املنتخبني يف كأس العامل، وُشكره 
عىل دعمه الشخيص، إللغاء قرار 

إيقافه عن املشاركة يف البطولة بسبب 
السقوط يف اختبار للمنشطات. وقال 
جرييرو “مل أحصل عىل فرصة شكره 
بشكل شخيص. أمتنى أن أفعل ذلك 
قبل مباراة الغد، وأمتنى أن نتبادل 
الحديث. أشعر بامتنان شديد له”.

وكاالت: كشف قائد منتخب 
الربتغال نجم ريال مدريد 

اإلسباين كريستيانو رونالدو عن 
رس لحيته الصغرية، التي أثارت 

الجدل بعد ظهوره بها خالل 
مبارايت فريقه أمام املنتخب 

اإلسباين واملغريب.وأكد رونالدو 
أنه راهن زميله بالفريق ريكاردو 
كواريزما، عىل أنه إذا سجل هدًفا 

ضد إسبانيا سيرك لحيته حتى 
نهاية البطولة، وكان محظوًظا 

بالتسجيل وسجل أيًضا يف مرمى 
املغرب.

وأوضح الدون: “كنا جالسني يف 
الساونا وبدأت بحالقة لحيتي ثم 

تركت بعضها فعلق عليها كوارزما، 
ما دفعني لرك بعضها وقلت إنني 
لو سجلت أمام إسبانيا فلن أحلقها 

لنهاية البطولة”.
وأضاف: “يف النهاية جلبت يل 

الحظ فقد سجلت أمام إسبانيا 
هاتريك أمام املغرب هدف )...( 

لذا سأحتفظ بها”.
يذكر أن النجم الربتغايل لديه 4 
أهداف يف مونديال روسيا حتى 

اآلن بعد تسجيله لهاتريك يف مرمى 
إسبانيا وهدف الفوز لبالده يف 

مرمى املغرب.

سر اللحيةاللحاق بمونديال 2022

جاريكا: مصيري يتحدد قريًبا
وكاالت: تعه��د األرجنتين��ي ريكاردو 
جاريكا، بالكش��ف مبك��را عن قراره، 
في��ام يخ��ض البق��اء أو الرحيل عن 

اإلدارة الفنية ملنتخب بريو.
ويتمتع املدرب األرجنتيني بش��عبية 
جارف��ة يف بريو، بع��د أن قاد منتخب 
يف  موندي��ال  ألول  للتأه��ل  الب��الد 
السنوات ال� 36 األخرية. وقال جاريكا، 
امس اإلثنني، خالل تواجده يف مدينة 
س��وتيش الروس��ية، لوضع اللمسات 
األخرية عىل تحض��ريات بريو، لخوض 
مباراتها األخ��رية يف املجموعة الثالثة 
ملونديال 2018 أمام أس��راليا “يجب 

أن يكون هناك رد رسيع”.
وتعه��د جاريكا، بأنه سيكش��ف عن 
ق��راره، عق��ب انتهاء مش��اركة بريو 
يف املوندي��ال، وأض��اف قائال “عندما 
ينته��ي كل ه��ذا، س��ينفك االرتباط، 

اآلن ال يوجد لدي إجابة”. من جانبه، 
قال قائد ب��ريو، باولو جرييرو “أتكلم 
بصوت املجموعة، سيكون من الرائع 

أن يبق��ى امل��درب، س��نضغط قليال 
عليه”. وعضد جاري��كا من قيمته يف 
بريو، بعدم��ا قاد منتخ��ب البالد إىل 

تحقي��ق مفاجأة كب��رية، بالتأهل إىل 
املوندي��ال الرويس، وق��دم أداء جيدا 

رغم خروجه من الدور األول.

ريكاردو جاريكا

وكاالت: طالب جيمي كاراجر، نجم 
املنتخب اإلنجليزي السابق، العبي 

األسود الثالثة، برضورة الركيز 
عىل مواجهة بلجيكا، يف ختام دور 
املجموعات لنهائيات كأس العامل. 

وحسم األسود الثالثة، تأهلهم 
األحد، لدور ال� 16، باالنتصار 

بسداسية مقابل هدف وحيد، عىل 
منتخب بنام.

وقال كاراجر، خالل عموده يف 
صحيفة تيليجراف “مواجهة بلجيكا 
أفضل بروفة للمنتخب اإلنجليزي”. 

وأضاف: “يجب عىل إنجلرا أن 
تحدد مسارها من خالل محاولة 

الفوز ضد بلجيكا بداًل من قبول 
الهزمية، وأريد أن أرى إنجلرا تسري 
بالعقلية التي ستحتاجها يف مرحلة 

خروج املغلوب”. وأردف: “حتى 
إذا نجحنا يف تحقيق التعادل، 

فهناك فرصة لتجربة املزيد من 
األمور التكتيكية من أجل حامية 
النتيجة، فالثقة سرتفع جًدا إذا 

ضمن الفريق نتيجة إيجابية 
أخرى”. وأتم “بخالف العديد من 
الفرق اإلنجليزية التي تشارك يف 

دوري األبطال، فإنجلرا أخفقت يف 
إظهار أنها قادرة عىل إزعاج الفرق 

عالية املستوى”.

وكاالت: أكد نجم برشلونة اإلسباين 
ليونيل مييس أنه لن يعتزل لعب 
كرة القدم قبل أن يحقق حلمه 
وحلم الشعب األرجنتيني برفع 

لقب كأس العامل عاليا. وقال مييس 
الذي احتفل األحد بعيد ميالده 

ال� 31: “بطولة كأس العامل تعني 
الكثري؛ ألن األرجنتني فيها لها مكانة 

خاصة، إنها تعني الكثري بالنسبة 
يل أيضا”، وفقا لصحيفة “الصن” 
الربيطانية. وأوضح: “دامئا كنت 

أحلم برؤية نفيس أرفع كأس العامل، 
ورؤية العاطفة التي ستحدث مع 

هذا األمر، أشعر بالقشعريرة عندما 

أفكر يف تلك اللحظة، إنها ستجعل 
ماليني األرجنتينيني سعداء”.

وأضاف: “لذلك ال ميكننا التخيل 
عن هذا الحلم، لقد فزت بأهم 
األلقاب يف حيايت، لكن طموحي 

مازال كبريا، ال أريد أن أعتزل قبل 
الفوز بكأس العامل مع األرجنتني”. 
وميلك املنتخب األرجنتيني فرصة 

يف التأهل إىل الدور املقبل من 
كأس العامل، حال الفوز عىل 

نيجرييا، اليوم، ولكن برشط خسارة 
أيسلندا أو تعادلها مع كرواتيا يف 
املباراة األخرى يف ختام مباريات 

املجموعة الرابعة.

ميسي لن يعتزلإسقاط بلجيكا

كاسبر شمايكل

 ييري مينا )كولومبيا(:
 “شكرًا للرب.. تحيا كولومبيا”. 

نيمار )البرازيل(:
 “عيد ميالد سعيد، ميسي”. 

 أنطونيو روديغر )ألمانيا(:
 “متابعًا لمواجهة بولندا كولومبيا”.

 هاري كين )إنجلترا(:
 “أداء رائع آخر.. الخطوة القادمة بلجيكا”. 

كريستيانو رونالدوجيريرو
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أحمد مهدي صافرة البالد

أك��د الحك��م املونديايل الس��ابق 
جاس��م مندي أن الحكم املرصي 
جهاد جريشة أدار مباراة منتخبي 

إنجلرتا وبنام بشكل جيد.
ولف��ت ع��ر تقييم��ه يف “الب��الد 
بن��ام  فري��ق  أن  إىل  س��بورت” 
اس��تخدم العنف والته��ور الزائد 
عىل الفريق اإلنجليزي، مشريا إىل 
أن الحكم تعامل بشكل ممتاز مع 

حاالت املباراة.
جه��اد  الحك��م  املب��اراة  وأدار 
جريش��ة، وعاونه رضوان عش��يق 

الرابع  والحك��م  أحم��د،  وولي��د 
نوربريت.

ولفت جاسم مندي إىل أن الحكم 
وف��ق يف احتس��اب ركلت��ي جزاء 
لإلنجليز خ��الل مجريات املباراة، 
ومل يتأث��ر بتق��دم النتيجة وفارق 
األه��داف الذي س��جله اإلنجليز 
عىل حس��اب البنميني، مشريا إىل 
أن تعام��ل الحكم م��ع املجريات 
مل يعط الفري��ق اآلخر مجاال أكرث 

تتهور واملد يف خشونته.
وأثنى مندي عىل شخصية الحكم 

وقرب��ه من األحداث، مش��ريا إىل 
أن��ه يتمت��ع بخرة ع��ر التجارب 
العدي��دة التي مر به��ا من خالل 
إدارت��ه ع��ددا م��ن املباريات يف 
إنه  منافس��ات مختلف��ة. وق��ال 

يستحق التقييم 8.4 من 10.
إىل ذل��ك، أوض��ح مقي��م الحكام 
اآلس��يوي وعض��و لجن��ة الحكام 
باالتح��اد البحريني لك��رة القدم 
أن حكم مب��اراة منتخب��ي أملانيا 
والس��ويد عابت��ه بع��ض األم��ور 
الواع��دة،  للهج��امت  كإيقاف��ه 

إضاف��ة إىل حالة ركلة الجزاء التي 
طالب بها منتخب السويد، والتي 
قال عنها الحكم الدويل الس��ابق 
الكويتي سعد كميل إنها تستدعي 

البطاقة الحمراء أيضا.
وأشار العالن إىل أن الحكم سيمون 
مارس��ينياك قلت درجته بناء عىل 
ما قدمه خالل املباراة، مش��يدا يف 
الوق��ت ذاته باملس��اعدين باويل 
وتوماس ع��ر تحركاتهام الجانبية 
الجيدة والدقة يف احتساب حاالت 

التسلل.

مندي: “المصري” فرض شخصيته.. العالن: “البولندي” لم يكن موفًقا

خالد العالن جاسم مندي

تسليم الفائزين جوائز التوقعات في قاعة متنزه “عذاري”
شهدت قاعة متنزه عذاري حضورا 
مميزا من جانب الجامهري العاشقة 
لكرة القدم العاملي��ة، وذلك خالل 
عرض لقاء منتخبي أملانيا والسويد، 
يوم أمس األول، ضمن منافس��ات 
دور املجموعات لكأس العامل 2018 

املقامة حاليا يف روسيا.
 LEYAN EVENTS تواصل رشكة
تقدي��م   MANAGEMENT
يف  بالفائزي��ن  الخاص��ة  الجوائ��ز 
توقعات مباريات مونديال روس��يا 

.2018
ي��أيت ذل��ك ضم��ن إط��ار الرشاكة 
املتبادلة بني جري��دة البالد ورشكة 
LEYAN EVENTS MAN-
AGEMENT، حي��ث خصص��ت 

 LEYAN EVENTS رشك��ة 
MANAGEMENT صال��ة كبرية 
مبتنزه عذاري، لنقل جميع مباريات 

كأس الع��امل 2018 املقامة حاليا يف 
روسيا.

وتوج��ه الرشك��ة الدع��وة لجميع 

محب��ي ك��رة الق��دم واملش��جعني 
واالس��تمتاع  القاع��ة  لحض��ور 
مبشاهدة جميع مباريات املونديال 

العامل��ي، مع فرص��ة الحصول عىل 
جائ��زة من الجوائ��ز املخصصة، إذ 
تخص��ص الرشكة 5 جوائز ألصحاب 

املتعلقة بكل  الفائ��زة  التوقع��ات 
مباراة م��ن مباري��ات كأس العامل. 
وتم خ��الل األيام املاضية تس��ليم 

الفائزين بشكل فوري لجوائزهم.
وميك��ن للحض��ور زي��ارة املعرض 
املصاح��ب للقاعة، والذي يش��مل 
تش��كيلة متنوع��ة م��ن مختل��ف 
املنتج��ات واألغذي��ة واملأك��والت 
واملرشوب��ات، إضاف��ة إىل تواج��د 
مع��رض ألبس��ة خاص ع��ر عرض 
التصفية ملنتجات من سوريا وتركيا 
ومرص واألردن وفلطسني والكويت 
مختلفة،  أللبسة  متنوعة  بأش��كال 
ع��الوة عىل تش��كيلة ممي��زة من 
العط��ور، إذ إن ع��روض التصفي��ة 

تصل إىل 70 %.

فرصة للفوز في كل مباراة بالمونديال

البالد سبورت

من تسليم الفائزين جوائزهم )تصوير: خليل إبراهيم(

هوميلز جاهز لكوريا
وكاالت: أكد ماركوس سورج مساعد مدرب أملانيا 

أن املدافع ماتس هوميلز تعاىف من إصابة يف 
الرقبة وبات جاهزا ملواجهة كوريا الجنوبية يف 

مباراة حاسمة بنهائيات كأس العامل لكرة القدم 
غدا األربعاء املقبل، لكن الشكوك تحيط مبشاركة 

سيباستيان رودي.وغاب هوميلز عن فوز أملانيا 1-2 عىل 
السويد لكنه عاد إىل املران أمس اإلثنني، وتعرض رودي لكرس 

يف األنف خالل هذه املباراة وخضع لجراحة بسيطة أمس 
األحد.

وأبلغ سورج الصحافيني “سيباستيان خضع لجراحة بعد كرس أنفه. سيخضع للمزيد من 
الفحوص وسرنى كيف ستسري األمور. يجب أن نكون مستعدين أنه من املرجح أال يلعب”. 
ودخل رودي التشكيلة األساسية ألملانيا أمام السويد عىل حساب سامي خضرية البعيد عن 

مستواه، وقال سورج إن الجهاز الطبي سيفكر يف إمكانية أن يرتدي الالعب واقيا للوجه.
وأضاف “لو كانت هناك إمكانية ملشاركته بعد أن يرتدي واقيا للوجه دون أي مخاطرة 

عىل صحته فرمبا يتم التفكري يف ذلك”.
ويجب عىل أملانيا الفوز مبباراتها األخرية يف املجموعة بفارق هدفني عىل األقل لتضمن 
التأهل مبارشة إىل الدور الثاين وذلك عقب الخسارة 1 - صفر أمام املكسيك يف الجولة 

االفتتاحية لدور املجموعات.
ومتلك أملانيا 3 نقاط مثل السويد وبنفس فارق األهداف بينام تتصدر املكسيك املجموعة 

بست نقاط، ومل يضمن بعد أي منتخب التأهل.
وقال ماركوس رويس الذي سجل هدف التعادل أمام السويد “نأمل أن مينحنا )الفوز عىل 

السويد( الثقة ويعطينا فرصة اللعب بحرية أكر”.
وأضاف “ندرك أن بعض املنتخبات الفائزة باللقب سابقا مل تتمكن من اجتياز دور 

املجموعات يف كأس العامل التالية لكننا سنفعل كل يشء حتى نتجنب ذلك”.

فيرنر يمدح نوير وجوميز
وكاالت: أكد مهاجم املنتخب األملاين تيمو 

فرينر أن املاكينات تسعى لتحقيق االنتصار 
عىل كوريا الجنوبية يف ختام دور املجموعات 

لنهائيات مونديال روسيا.
وحقق املانشافت أول انتصار له عىل السويد 

بهدفني لهدف يف مباراة دراماتيكية ضد 
السويد بالجولة الثانية.

وقال فرينر خالل املؤمتر الصحفي أمس اإلثنني: 
“مانويل نوير بالفعل شخصية ليست موجودة كثريًا، فهو هادئ وهدوئه 

مريح ملن حوله ويدعم كل الالعبني، وماريو جوميز هو أول شخص 
يقف بجانبي ويعطيني النصائح ويدعمني”.

وأضاف: “نحن كفريق، نعمل مًعا، لقد سمعنا من قبل الكثري من األمور 
السلبية، ولكننا نتعامل معها”.

وتابع: “أنا بالفعل مهاجم، لذلك مركزي املفضل يف الخط الهجومي، 
ولكن ضد الخصوم ذوي املستوى املنخفض أحياًنا يكون من األفضل 

التواجد يف مركز متأخر بعض اليشء واالستفادة من رسعتي”.
وأوضح: “لقد اقرتبنا جميًعا من بعضنا البعض كفريق واحد، والفوز 

بهذه الطريقة عىل السويد مل أشهد مثله من ذي قبل، لقد قضينا عليهم 
تقريًبا، والدقيقة األخرية كانت مليئة باملشاعر ومل يكن لدي أي قوة بعد 

الهدف وقررت الرجوع للدفاع”.
وعن مواجهة كوريا الجنوبية، أجاب: “نتوقع مواجهة العبني أصحاب 

رسعة عالية جًدا، عكس السويد، وهم ميلكون العًبا عاملًيا وهو هيونج 
مني سون، ولديهم أيًضا العبون آخرون مميزون، أمتنى أن نحقق 

االنتصار بعدد من األهداف، وأن نلعب بشكل أكرث تحررا”.

فتنة ألمانيا
وكاالت: نفى العب املنتخب األملاين ماركو رويس 

وجود أي مشكالت داخل صفوف املاكينات، 

بخصوص التغيريات عىل التشكيلة األساسية 

خالل مواجهة السويد األخرية.وحقق املانشافت 

االنتصار يف أول مباراة له يف البطولة عىل 

السويد بهدفني لهدف، حيث اقتنص توين 

كروس، هدف االنتصار يف الدقيقة )90+5(.

وقال رويس خالل املؤمتر الصحايف أمس اإلثنني “أنا سعيد ملشاركتي 

يف هذه البطولة أخريًا، كنا نؤمن بقدراتنا ضد السويد حتى النهاية، 

والفوز كلل مجهودنا يف النهاية”.

وأضاف “التغيريات يف التشكيلة األساسية؟ ال أعتقد أنه من الجيد يف 

الوقت الحايل، أن نتحدث عن التشكيلة، نحن نحتاج كل الالعبني، وال 

نواجه أي مشكالت يف هذا األمر، أنا مقتنع بالطريقة التي نعمل بها”.

وعن موقف الثنايئ أوزيل وسامي خضرية، بعد غيابهام عن املشاركة 

ضد السويد، أوضح “كان لديهام رد فعل عظيم يف املران باألمس، 

ووجودهام عىل مقاعد البدالء ال يعني شيًئا، فالبطولة مازالت 

طويلة”.

وتابع “ليون جوريتسكا؟ إنه قوي جًدا يف التدريبات، وأنا مقتنع بأنه 

سيتم االعتامد عليه”.

واختتم بالحديث عن سباستيان رودي، نوه “ال يوجد لديه أي 

مشكالت صحية، وسيستخدم القناع الواقي، ولكن ال أتوقع مشاركته، 

بينام سيكون ماتس هوميلز، جاهزًا األربعاء املقبل ضد كوريا 

الجنوبية”.

تيمو فرنررويسهوملز
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فرنسا تسعى لتجنب كرواتيا
وكاالت: مل تتألق فرنسا بعد يف كأس 
العامل لكرة القدم، لكنها متلك سببا 
لقدرات  امتالكه��ا  إلثب��ات  وجيها 
الدمنارك  تواجه  اس��تثنائية، عندما 
يف املجموعة الثالثة، اليوم الثالثاء.
خ��روج  ألدوار  فرنس��ا  وتأهل��ت 
أس��راليا  باالنتصار عىل  املغل��وب 
وبريو يف أول مباراتني، لكنها بحاجة 
لتجن��ب مواجهة كرواتي��ا يف دور 
ال�16 عقب تألق الفريق القادم من 
البلقان، واملرشح لصدارة املجموعة 

الرابعة، يف أول مباراتني.
وتحتاج بطلة العامل 1998 للتعادل 
أيض��ا لتتص��در املجموعة وتخوض 
مواجه��ة تفضلها أكرث أمام صاحب 
املركز الث��اين يف املجموعة الرابعة، 
س��واء كان األرجنتني أو نيجرييا أو 

آيسلندا.
وهناك سبب آخر ليك تظهر فرنسا 
أفض��ل م��ا لديها بعد ق��ول أوجه 
هاريدي م��درب الدمنارك الش��هر 
امل��ايض إن فريق امل��درب ديدييه 
ديشامب ال ميلك “شيئا استثنائيا”.

الفرن��ي  وق��ال الع��ب الوس��ط 
كورونتني توليسو “تحدثنا عن ذلك 

بيننا وسرنيه أنه كان مخطئا”.
وانتق��د هاري��دي أيض��ا طريق��ة 
تصفي��ف ش��عر ب��ول بوجبا وهي 
مالحظة أثارت ضحك العب وسط 

فرنسا.
وقال العب وسط مانشسر يونايتد 
يوم األحد “كان ينبغي صبغ شعري 
باللون األحمر. لكننا س��نتحدث يف 

امللعب”.
وستتأهل الدمنارك إىل الدور التايل 
يف ح��ال تعادله��ا لكن الخس��ارة 
مصحوبة بفوز أسراليا عىل بريو قد 

تدفع بالفريق إىل خارج البطولة.
ويبدو أن فرنسا تخىش كرواتيا أكرث 
من الدمنارك، والتي تغلبت عليها 6 

مرات يف آخر 7 مواجهات بينهام.
وأض��اف توليس��و “يف املجموع��ة 
الرابع��ة تب��دو كرواتي��ا املناف��س 
األخط��ر، لذل��ك س��نحاول تصدر 

املجموعة لتجنب مواجهتها”.
واتفق بوجبا مع زميله قائال “دعنا 
نقول إن كرواتيا فريق يجب تجنب 

مواجهته”.
وم��ن غري الواضح بع��د ما إذا كان 
يفض��ل ديش��امب إراح��ة بع��ض 

العبيه املؤثرين قبل مرحلة خروج 
املغلوب.

ويظل تذبذب أداء املهاجم أنطوان 
جريزم��ان، ال��ذي وص��ل روس��يا 
مرهقا بعد موسم طويل مع ناديه 
أتليتيك��و مدري��د، صداعا محتمال 

للفريق.
وقال جريزمان: “أدايئ سيتحس��ن. 
ه��ذا الوضع يش��به م��ا حدث يف 
كن��ت يف  أوروب��ا 2016.  بطول��ة 
أفضل حااليت خ��الل مرحلة خروج 

املغلوب”.
ويف حال تفضيل ديش��امب إراحة 
بعض العب��ني ميكنه أن يضع بوجبا 
وبلي��ز ماتودي بني الب��دالء عقب 
حصوله��ام ع��ىل إنذاري��ن يف أول 

مباراتني.
وذكرت محطة “يت.يف.2” الدمناركية 
أن وليام كفيس��ت، ال��ذي أصيب 
يف املب��اراة األوىل أمام ب��ريو وعاد 
للدمنارك للخضوع للفحوص طبية، 
س��يصل إىل روس��يا لكن��ه من غري 
املحتمل أن يكون جاهزا للمشاركة 

يف املباراة.

آيسلندا مطالبة بالمغامرة
وكاالت: س��تكون آيسلندا الوافد 
بحاج��ة  كأس،  ع��ىل  الجدي��د 
لخطة لعب جدي��دة ذات نزعة 
هجومي��ة إضاف��ة لتعويلها عىل 
املوهوب جيلفي  مهارات نجمها 
سيجوردس��ون، عندم��ا تتح��دى 
التوقعات اليوم الثالثاء عىل أمل 
الفوز عىل كرواتيا املتألقة لتبقي 
عىل آماله��ا يف النهائيات املقامة 
حاليا يف روسيا.وتحطمت محاوالت 
آيس��لندا الحتواء نيجرييا يف الشوط 
الث��اين، بعدما عان��ت يف التأقلم مع 
رسعة املنتخب األفريقي لتخرس 2 - 
0 ضمن منافسات املجموعة الرابعة.
وأنهت آيسلندا التي تخوض نهائيات 
كأس الع��امل ألول مرة، والتي فاجأت 
األرجنتني بالتعادل معها يوم السبت 
امل��ايض بنتيجة 1-1، الش��وط األول 
وهي تش��عر بأنها يف طريقها لتنهي 
املباراة بالتعادل الس��لبي بعد فشل 
نيجريي��ا يف إطالق أي تس��ديدة عىل 
املرمى. وكان��ت نقطة واحدة كفيلة 

بإبقاء آيس��لندا يف إطار الرصاع عىل 
ني��ل املقعد الثاين املؤه��ل لدور 16 
عن مجموعتها قب��ل خوضها املباراة 

األخرية لها أمام كرواتيا.
لكن نيجرييا استطاعت اخراق دفاع 
آيس��لندا يف الش��وط الثاين، وس��جل 
أحمد موىس هدف��ني رائعني وهو ما 
سيجرب املنتخب اآليسلندي عىل الفوز 
عىل كرواتيا متصدرة املجموعة عىل 
أمل أن تس��ري نتيجة لق��اء األرجنتني 

ونيجرييا يف صالحها.
وس��يعني ف��وز نيجريي��ا، أو حت��ى 
التع��ادل م��ع االعت��امد ع��ىل فارق 
األه��داف، بلوغ املنتخ��ب األفريقي 
وتوديع  املغل��وب  خ��روج  مراح��ل 
إىل  والع��ودة  للبطول��ة  آيس��لندا، 
ريكيافي��ك، ك��ام س��تودع األرجنتني 

البطولة أيضا.
وق��ال هيمري هالجرميس��ون مدرب 
آيسلندا أن درجات الحرارة املرتفعة 
يف فولجوجراد، وهو نفس ما ينطبق 
عىل الوضع يف روس��توف أون دون، 

استنزفت قوى الالعبني.
وأضاف املدرب أن آيس��لندا افتقرت 
للق��درة عىل الحس��م وه��و اليشء 
ال��ذي س��يتعامل مع��ه قب��ل لقاء 
الثالث��اء املقب��ل. م��ن جهت��ه، قرر 
زالتكو داليتش، املدير الفني ملنتخب 
كرواتيا، إج��راء بعض التغيريات عىل 

تشكيلة فريقه.
وق��ال داليت��ش: “أري��د أخ��ذ زمام 
املب��ادرة باملجموع��ة والحصول عىل 
املرك��ز األول، لك��ن علين��ا أن نكون 
حذري��ن”. وتاب��ع “لن أب��دأ املباراة 
بالالعبني الذين حصلوا عىل بطاقات 
صفراء، إنها مخاطرة كبرية، باإلضافة 
إىل ذل��ك، ف��إن لدين��ا 22 العب��ا يف 
القامئة”. وكش��ف املدي��ر الفني عن 
الخاميس الذي سيغيب عن مواجهة 
راكيتيتش وريبيتش  آيس��لندا، وهم 
وماندزوكيتش وكورلوكا، باإلضافة إىل 
كالينيتش الذي رفض إجراء عمليات 
اإلحامء يف مباراة الفريق األوىل أمام 

نيجرييا.

أستراليا تتمسك باألمل
وكاالت: تدخل أسراليا املباراة 
األخرية ض��د بريو تحت ضغط 
كبري، إذ إن آمالها يف بلوغ أدوار 
خروج املغلوب ل��كأس العامل، 
معلقة بخي��ط رفيع يتمثل يف 
تحقيق انتص��ار ال بديل عنه، 
وبأكرب عدد م��ن األهداف مع 
التعل��ق باألم��ل يف أن تنترص 

فرنسا عىل الدمنارك.
ومع افتقارها للقوة الهجومية 
جاء هدفا أس��راليا يف البطولة 
الحالي��ة من ركلت��ي جزاء عرب 
ماي��ل يديناك لك��ن اعتامدها 
عىل ه��دوء أعصاب قائدها يف 

ركالت الجزاء رمبا يعزز آمالها 
يف التأهل.

وقال املهاج��م تومي يوريتش 
للصحفيني “لو س��جلنا أهدافا 
وفزن��ا ل��ن يكون مه��ام كيف 
املهم  األه��داف.  هذه  جاءت 
هو تحقيق الفوز، من الواضح 
أنه أمر يج��ب أن نعمل عليه 
الثل��ث  الثق��ة يف  وأن منل��ك 

الهجومي لنحسم األمور”.
وم��ع تأكد خ��روج ب��ريو من 
املجموعة الثالثة وضامن تأهل 
فرنس��ا إىل دور الس��تة ع��ر 
تتنافس أسراليا بقيادة املدرب 

بريت فان مارفيك مع الدمنارك 
عىل البطاقة الثانية.

وم��ع امتالكها نقط��ة واحدة 
مقاب��ل 4 للدمن��ارك، تحت��اج 
ب��ريو  ع��ىل  للف��وز  أس��راليا 
الدمنارك  وانتصار فرنس��ا عىل 
لتحافظ ع��ىل آمالها يف التأهل 

بفارق األهداف.
س��يديبي ظهري  وشدد جربيل 
فرنس��ا ع��ىل منتخ��ب بالده 
ع��ازم عىل ص��دارة املجموعة 
وس��يرك أفضل تشكيلة ضد 
الدمنارك وهو أمر جيد بالنسبة 

ألسراليا.

وقال القائد يديناك للصحافيني 
“ل��ن نضح��ك ع��ىل أنفس��نا 
فمصرينا بأي��دي اآلخرين لكن 
يجب أن نقدم م��ا علينا أوال، 
نعل��م أننا يج��ب أن نفعل ما 
لدينا عىل أرض امللعب بشكل 

جامعي”.
وستضطر أسراليا إلدخال تغيري 
واحد عىل األقل عىل التشكيلة 
األساس��ية بعدم��ا أكد املدرب 
ف��ان مارفيك غي��اب املهاجم 
أن��درو نب��وت بع��د تعرض��ه 
إلصابة يف الكت��ف يف التعادل 

1-1 مع الدمنارك. استراليا تواجه بيرو وعينها على المواجهة األخرى

الفرصة 
األخيــــرة

وكاالت: يج��ب عىل األرجنتني هزمية 
نيجرييا، الي��وم الثالثاء، للحفاظ عىل 
آماله��ا يف التأهل لدور ال�16 يف كأس 
الع��امل لك��رة الق��دم، وحل��م القائد 
ليوني��ل ميي يف الفوز ب��أول ألقابه 

عىل صعيد البطولة.
وعادت نيجريي��ا ألجواء البطولة بعد 
تغي��ريات خططي��ة عقب الخس��ارة 
0-2 يف املب��اراة األوىل أم��ام كرواتيا 
لتنترص بالنتيجة ذاتها عىل آيس��لندا 
ولن تخىش منافستها الشهرية، حيث 
سبق وأن التقى الفريقان 5 مرات يف 

6 بطوالت لكأس العامل.
وقال األمل��اين جرين��وت رور، مدرب 
نيجريي��ا، ال��ذي تف��وق فريقه عىل 
األرجنتني 2-4 وديا يف نوفمرب املايض 
يف غياب مي��ي “نثق يف قدرتنا عىل 

الفوز. استعدنا ثقتنا يف أنفسنا”.
واس��تبعد رور الثنايئ أوديون إيجالو 
وأليك��س أيويب عقب الخس��ارة أمام 

كرواتيا، ومن املرجح أن يدفع بأحمد 
موىس وكليتيش إيهيناتشو أمام بطل 

العامل مرتني.
وسيضمن فوز نيجرييا عىل األرجنتني، 
الذي ظهرت بش��كل متواضع يف أول 
مبارات��ني رغ��م وج��ود العدي��د من 
األس��امء الالمعة بني صفوفها، تأهلها 

لدور الستة عر.
ورمبا يك��ون التعادل كافي��ا أيضا لو 
نجح��ت آيس��لندا يف التغل��ب عىل 
كرواتيا الت��ي ضمنت بالفعل التأهل 

حسب فارق األهداف.
وجامهريه��ا  لألرجنت��ني  وبالنس��بة 
الغفرية، التي قطعت مسافات طويلة 
عرب الع��امل بالقميص األزرق واألبيض 
الخاص مبيي ورقمه عرة، ستكون 

هذه الفرصة األخرية.
وتحتاج األرجنتني للفوز عىل نيجرييا، 
وتأمل أيضا يف عدم انتصار آيس��لندا 
ع��ىل كرواتيا، ألن ه��ذه النتيجة قد 

تق��ي الفري��ق القادم م��ن أمريكا 
الجنوبية اعتامًدا عىل فارق األهداف.
وللنجاح يف ذلك يحتاج ميي ورفاقه 
لتطوي��ر األداء املتواض��ع الذي ظهر 

عليه الفريق يف أول مباراتني.
وبدا مهاجم برش��لونة متوترا وبائسا 
يف املبارات��ني مع إحاط��ة العديد من 

الالعبني به عندما يلمس الكرة.
وأهدر ميي ركلة جزاء أمام آيسلندا، 

بينام ظهر تائها أمام كرواتيا.
وق��ال الالع��ب ال��دويل األرجنتيني 
الس��ابق دييج��و س��يميوين ومدرب 
أتليتيك��و مدريد يف تس��جيل صويت 
م��رسب “الفريق بدا تائها. ما يحدث 
يف الفريق حالي��ا هو ذاته ما يحدث 
لألرجنت��ني خ��الل الس��نوات األربع 

األخرية املخزية”.
وأض��اف: “هن��اك ف��وىض وغي��اب 
والجه��از  الالعب��ني  م��ن  للقي��ادة 

التدريبي واملديرين”.
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الدويل  االتحاد  أعل��ن  )وكاالت(: 
لك��رة الق��دم “فيفا” ع��ن قيمة 
الجوائ��ز املالية التي س��تتحصل 
عليه��ا املنتخب��ات املش��اركة يف 
 2018 الع��امل  كأس  منافس��ات 
املق��ام حاليًّا بروس��يا.وأقر الفيفا 
زيادة الجوائز املالية عن املونديال 
السابق، حيث ستتخطى حاجز ال� 
400 مليون دوالر، دون احتس��اب 
س��يتم  الت��ي  دوالر  ملي��ون   48
توزيعه��ا ع��ى املنتخب��ات الت��ي 

وصلت إىل املونديال بالتساوي.
ويش��ارك يف البطول��ة املقامة عى 
منتخًب��ا   32 الروس��ية  األرايض 
مجموع��ات،   8 ع��ى  مقس��مني 
منتخب��ات،   4 ويف كل مجموع��ة 
ويتأه��ل املتص��در والوصيف عن 

كل مجموعة إىل دور الستة عرش، 
وم��ن ث��م رب��ع النه��ايئ، ونصف 
النه��ايئ، وأخ��رًا املب��اراة النهائية 
ومب��اراة تحديد املركزي��ن الثالث 

والرابع.
وحدد االتح��اد الدويل لكرة القدم 
“فيفا” الذي يرشف عى املونديال 
الجوائز املالي��ة للمنتخبات، وذلك 
وفًقا للدور الذي سوف تلعب به، 
حيث تنقسم الجوائز من دور إىل 

آخر.
وأشار االتحاد الدويل للعبة إىل أن 
بط��ل املونديال س��يحصد بجانب 
ال��كأس الذهبية مبل��غ 38 مليون 
دوالر، وس��يضاف إليه��ا مبلغ 1.5 
مليون يورو، وهي جائزة ممنوحة 

لكل اتحاد كروي يشارك.

دور  يف  املش��اركة  ح��ال  ويف 
املجموع��ات يحص��ل كل منتخب 
م��ن املنتخبات ال� 32 عى مبلغ 8 
مالي��ني دوالر أم��ريك أي مبجموع 
كل  ع��ى  دوالر  ملي��ون   128

املنتخبات.
وكل منتخب يتأهل إىل دور الستة 
عرش يض��اف إىل رصيده مبلغ 12 
 96 مبجم��وع  أي  دوالر  ملي��ون 
مليون دوالر لس��تة عرش منتخًبا، 

ومن ثم يحص��ل كل منتخب 
بل��غ دور الثامنية عى 16 
ملي��ون دوالر ومبجم��وع 

64 مليون دوالر.
النه��ايئ  نص��ف  دور  يف 
املركز  يحص��ل صاح��ب 
مليون   22 ع��ى  الراب��ع 

دوالر، والثال��ث ع��ى 24 مليون 
دوالر، ووصي��ف البطولة عى 28 

مليون دوالر.

ال��ع��ال��م ل��ب��ط��ل  دوالر  م��ل��ي��ون   38

وكاالت: مع انطالق الجولة األخرة من 

مباريات دور املجموعات يف كأس العامل 

2018، أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم 

طريقة فض التعادل بني املنتخبات التي 

تحصل عى نقاط متساوية بعد مبارياتها 

الثالث.

وميكن أن يحصل التعادل يف جميع 

املجموعات ما عدا األوىل، وميكن أن 

يتساوى فريقان بعدد النقاط وفارق 

األهداف وعدد األهداف املسجلة ومعدل 

اللعب النظيف وسجل اللقاءات املبارشة.

ويف حال التساوي بالنقاط، سيلجأ الفيفا 

إىل مقارنة فارق األهداف ثم عدد 

األهداف التي سجلها كل فريق، وإن كان 

هناك تعادل أيضا فيلجأ الفيفا إىل مقارنة 

معدل اللعب النظيف )عدد البطاقات 

الصفراء والحمراء(، ثم املواجهات املبارشة 

بني الفريقني، وقد تتساوى كل تلك املعاير.

عى سبيل املثال، ميكن أن تتعادل كل من 

إسبانيا والربتغال يف مباراتيهام يوم االثنني 

أمام املغرب وإيران عى الرتتيب بنتيجة 

1-1، مام يعني أن حصول أي العب يف 

املنتخب اإلسباين عى بطاقة صفراء سيعني 

تساوي الفريقني يف كل املعاير، مام قد 

يضطر الفيفا إىل اللجوء إىل القرعة لتحديد 

من يتأهل عى رأس املجموعة.

ويف حال وصلت األمور إىل الحاجة للقرعة 

فإنها ستجرى مبارشة بعد انتهاء مبارايت 

املجموعة اللتني تجريان يف نفس الوقت.

    القرعة لفض التعادالت

عدسة املونديال

ت������أل������ق م��������دري��������دي وت��������واض��������ع ب����رش����ل����ون����ي
وكاالت: ش��هدت كأس الع��امل لكرة القدم 
املقامة حاليا يف موسكو، متيزا كبرا لالعبي 
أندي��ة العاصم��ة اإلس��بانية مدري��د مع 
منتخب��ات بلدانه��م، ضمن مش��اركتها يف 

مونديال 2018.
وخطف ن��ادي ريال مدري��د، األضواء من 
منافس��ه يف الدوري اإلسباين برشلونة، بعد 
فشل ليونيل مييس نجم الفريق الكتالوين، 
وقائد منتخ��ب األرجنتني يف تس��جيل أي 

هدف حتى اآلن يف املونديال.
وظلت امله��ارات املدريدية تس��يطر عى 
مالع��ب املونديال يف موس��كو، حيث قدم 

نجمه كريستيانو رونالدو، العب املنتخب 
الربتغايل، أداء قويا مسجال 4 أهداف لصالح 
الربتغال وأول “هاتريك” له يف كأس العامل.
وس��اهم ل��وكا مودريت��ش العب وس��ط 
املنتخ��ب الكروايت، بش��كل كب��ر يف تألق 
بالده، أثن��اء مباراتيه املاضيتني بلمس��ات 
فينية ساحرة، مع زميله ورفيق دربه ماتيو 

كوفازيتش.
وقد حقق الالعبان، انتصارين عى نيجريا 
)0-2( واألرجنت��ني )0-3(، والت��ي س��جل 
مودريت��ش هدف��ا يف كل منهام، األول من 
ركلة جزاء، والثاين من تسديدة قوية رائعة 

من خارج املنطقة أس��كنها الزاوية اليرسى 
للحارس األرجنتيني وييل كابايرو.

وكان أداء املنتخب اإلس��باين ش��اهدا آخر 
عى طاق��ات النادي املل��ي يف املونديال، 
إذ يتص��در تش��كيلة الفري��ق 5 من نجوم 
ريال مدريد، هم سرخيو راموس وإيسكو 
وماركو أسينس��يو وداين كارفخال وناتش��و 
ال��ذي س��جل هدف��ا إلس��بانيا يف املباراة 

االفتتاحية مع الربتغال.
كام برز مع املنتخب اإلسباين نجم أتلتيكو 
مدريد دييغو كوستا الذي سجل 3 أهداف 
م��ن أص��ل 4 للامت��ادور منه��ا هدفان يف 

الربتغال وآخر يف مرمى إيران.
ورف��ع توين ك��روس، نجم وس��ط منتخب 
أملانيا، ع��دد أهداف العبي “املرينغي” يف 
كأس الع��امل إىل 8 أه��داف يف كأس العامل 
2018، من خالل كرة مذهلة أنقذت آمال 
أملاني��ا يف البق��اء يف كأس العامل يف مواجهة 

السويد التي انتهت 1-2 لألملان.
يذك��ر أن العبني من برش��لونة تألقوا أيضا 
يف املوندي��ال، مثل فيلي��ب كوتينيو الذي 
سجل هدفني للربازيل وإيفان راكيتيش مع 
كرواتي��ا، لكن خيب��ات مييس رجحت كفة 

العبو مدريدأبناء مدريد عى الكتالونيني.
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وكاالت: تعادل املنتخب اإلسباين مع نظريه املغريب بهدفني 
ملثلهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور 
املجموعات من بطولة كأس العامل املقامة يف روسيا التي 
جمعت املنتخبني أمس. س��جل أهداف املنتخب اإلسباين 

إيسكو يف الدقيقة “19” وياجو أسباس يف الدقيقة “93” 
بينام ثنائي��ة املنتخب املغريب من توقي��ع خالد بوطيب 
ويوسف النوصريي يف الدقائق “14 و81” من زمن اللقاء. 
وس��يواجه املنتخب اإلس��باين صاحبة ص��دارة املجموعة 

الثانية برصيد 5 نق��اط، نظريه الرويس صاحب األرض يف 
دور ال���16 من البطولة بعد تعادل املنتخب الربتغايل مع 
نظ��ريه اإليراين بهدف والذي س��يرضب موعدا مع نظريه 

األوروجوياين بنفس الدور.

الصدارة
 من بعيد

وكاالت: أح��رز س��امل ال��دورسي 
هدفا يف اللحظات األخرية لتقلب 
السعودية تأخرها بهدف إىل فوز 
1-2 عىل مرص يف ختام مبارياتهام 
يف املجموع��ة األوىل لكأس العامل 

لكرة القدم أمس االثنني.
وس��دد الدورسي ك��رة من داخل 
منطقة الج��زاء عىل ميني الحارس 
عصام الحرضي يف الدقيقة األخرية 
من الوقت املحتسب بدل الضائع.
وتقدم محمد ص��اح يف الدقيقة 
22 عندم��ا انطلق م��ن بني دفاع 
الس��عودية وس��يطر عىل متريرة 
عبدالله الس��عيد قبل أن يضعها 

من فوق الحارس يارس املسيليم.
وهذا هو الهدف الثاين لصاح يف 
مباراتني يف كأس العامل؛ ليتس��اوى 
م��ع عبدالرحمن ف��وزي صاحب 
الهدفني يف الهزمية 2-4 أمام املجر 

يف 1934.
الذي  الح��رضي  وتصدى عص��ام 
أصبح أكرب العب يشارك يف تاريخ 

نهائيات البطول��ة بعمر 45 عاما 
لركلة جزاء احتس��بها الحكم بعد 
ملسة يد ضد أحمد فتحي ونفذها 

فهد املولد يف الدقيقة 41.
لكن الحارس املرصي مل يس��تطع 
التص��دي للركلة الثانية يف الوقت 
املحتس��ب بدل الضائع للش��وط 
األول بعدما وضعها سلامن الفرج 

عىل ميينه.
وحط��م الحرضي الرق��م القيايس 
املسجل باس��م فريد موندراغون 
ح��ارس كولومبيا، الذي حل بديا 
يف آخر 5 دقائق من مباراة بكأس 
الع��امل 2014؛ ليصبح أكرب العب 
يش��ارك يف النهائيات وهو يف سن 

43 عاما و3 أيام.

وكاالت: تصدر منتخب أوروجواي 
ملونديال 2018،  األوىل  املجموعة 
أمس االثنني، بعد فوزه عىل روسيا 
)0-3(، ع��ىل ملع��ب كوزم��وس 
أرين��ا، يف الجول��ة األخ��رية لدور 

املجموعات.
وافتت��ح لويس س��واريز أهداف 
اللقاء يف الدقيقة 10، فيام ضاعف 
النتيج��ة  تشرييش��يف  ديني��س 
بالخطأ يف مرماه، يف الدقيقة 23، 
فيام أحرز إدينسون كافاين الهدف 
الثال��ث ألوروج��واي، يف الدقيقة 

.90
وبذلك، حقق السيليستي العامة 
الكاملة، ب� 9 نقاط من 3 مباريات، 
بين��ام تأهلت روس��يا إىل دور ال� 

16، يف املركز الثاين ب� 6 نقاط.
وس��يطرت أوروجواي عىل اللقاء 
منذ البداية، وكاد لويس س��واريز 
يف  مبك��را  النتيج��ة  يفتت��ح  أن 
الدقيقة 4، بعدما اس��تلم متريرة 
من الجان��ب األمين ودخل بها 

إىل منطقة الج��زاء، ولكن تدخل 
الدفاع الرويس يف اللحظة األخرية.

وتحص��ل األوروجواياين رودريجو 
بينتانكور عىل رضبة حرة مبارشة 
يف منطقة قريبة للغاية من مرمى 
روسيا؛ ليتصدى لها سواريز الذي 
أعلن عن الهدف األول، يف الدقيقة 
10، بتسديدة ذكية يف نفس زاوية 

الحارس أكينفيف.
وم��ن رضب��ة ركني��ة يف الدقيقة 
23، وصل��ت الك��رة إىل الظه��ري 

األيرس دييجو الكس��الت، وس��ط 
ارتباك من العبي روس��يا؛ ليسدد 
األوروجواياين كرة ارتطمت بقدم 
تشرييش��يف وس��كنت الش��باك، 

معلنًة الهدف الثاين.
ويف الدقيقة 90، افتتح إدينس��ون 
كافاين أهداف��ه يف املونديال، بعد 
متابع��ة لتصدي الحارس لرأس��ية 
دييج��و جودين؛ لتنته��ي املباراة 
بثاثية نظيفة يف ش��باك أصحاب 

األرض.

األوروغواي تحسم صدارة األولىانتصار شرفي لألخضر السعودي

فرحة سعودية بالفوز

فرحة األوروغواي بالصدارة

وفاة عبدالرحيم بعد خسارة مصر
تسببت خس��ارة املنتخب املرصي من شقيقه السعودي 
يف خت��ام مباريات الفريقني يف املجموعة األوىل ملونديال 
روس��يا 2018، بوفاة نجم الزمالك الس��ابق عبدالرحيم 
محمد، الذي تعرض ألزم��ة قلبية خال تحليله للمباراة 

إلحدى القنوات التلفزيونية املرصية.
وق��ال عزمي مجاهد املتحدث الس��ابق باس��م االتحاد 
املرصي لكرة القدم إن عبدالرحيم محمد العب الزمالك 
يف مثانين��ات الق��رن امل��ايض ومدرب املنص��ورة واملريخ 
السابق تويف بعد تعرضه ألزمة قلبية خال تحليل مباراة 

مرص والس��عودية يف ختام مش��وارهام ب��كأس العامل يف 
روسيا.

وكان النجم الراحل يحلل املب��اراة لقناة النيل الرياضية 
بالتلفزي��ون امل��رصي، وظهر عليه االنفعال الش��ديد يف 
اللحظ��ات األخرية، والتي نجح املنتخب الس��عودي من 
خالها يف تسجيل هدف الفوز، مام أدى إىل إصابته بأزمة 
قلبية، نقل عىل أثرها ملستشفى القرص العيني بالقاهرة، 
التي متت فيها جميع محاوالت اإلنعاش، لكن قوة األزمة 

تسببت يف لفظه أنفاسه األخرية داخل املستشفى.

الشعور باإلحباط
وكاالت: يش��عر العب وسط اليابان تاكايش إنوي باإلحباط 
بعد التعادل 2-2 مع الس��نغال، رغ��م أنه قدم عرضا رائعا 

وسجل هدفا وساهم يف هدف آخر يف كأس العامل األحد.
وكان إن��وي الذي انتقل إىل ري��ال بيتيس مطلع يونيو، من 
أبرز العبي اليابان يف كأس العامل وصنع خطورة كبرية خال 

مباراة املجموعة الثامنة.
وس��جل إنوي ه��دف التعادل األول بتس��ديدة متقنة من 
داخل املنطقة، وصنع الهدف الثاين لزميله البديل كيسويك 
هوندا قب��ل 12 دقيقة من النهاية، كام س��دد كرة ارتدت 

م��ن العارضة. ورغم الع��رض القوي أكد إنوي 
ش��عوره باإلحباط بس��بب اإلخفاق يف الخروج 

بالفوز. ونقلت وكالة كيودو اليابانية لألنباء عن إنوي قوله 
“هذه املباراة كان ميكن الفوز بها وأعتقد أننا كنا س��نخرج 

بنتيجة مختلفة لو سجلت هدفا ثانيا”.
وألق��ى إن��وي، الذي س��جل هدفني يف بطول��ة ودية أمام 
باراج��واي قب��ل كأس العامل، باللوم عىل نفس��ه يف الهدف 
الثاين للس��نغال. وق��ال إنوي “هدف املناف��س الثاين جاء 

بسبب خطأ يف الرقابة، يجب أن أتحىل برتكيز أكرب”.

وكاالت: تعادل املنتخب الربتغايل مع نظريه اإليراين، بهدف لكل فريق، يف املباراة التي جمعت 
الفريقني، يف إطار منافسات الجولة الثالثة من دور املجموعات ببطولة كأس العامل يف روسيا. 
سجل ريكاردو كواريزما، هدف الربتغال يف الدقيقة 45 من زمن الشوط األول، وتعادل كريم 

أنصاري إليران يف الدقيقة 93.
وارتفع رصيد الربتغال إىل 5 نقاط، فيام وصل إيران إىل 4 نقاط؛ لتتأهل الربتغال كوصيفة 

للمجموعة الثانية، حيث ستاقي منتخب أوروغواي يف دور ال� 16، بعدما تخلت الربتغال عن 
الريادة يف املجموعة لفائدة إسبانيا.

ال���ب���رت���غ���ال وص���ي���ًف���ا ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة

من لقاء البرتغال وإيران
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