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

%20 OFF 
عرض إجازة نهاية األسبوع من ٢٨ إلى ٣٠ 

”الطعم اإليطالي الحقيقي من قبل أحد أفضل الطهاة 
اإليطاليين في المنطقة“

For more info please call

17723133
@margherita_bhr

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

حفظ حقوق املتقاعدين و�صمان دميومة ال�صناديق
�سموه ح�سر اأول اجتماع للجنة احلكومية الربملانية امل�سرتكة... �سمو رئي�س الوزراء:

• 47�سمو رئي�س �لوزر�ء يح�رص �أول �جتماع للجنة �حلكومية �لربملانية �مل�سرتكة	 6

ح�سر حفل تخريج “الإيرلندية للجراحني”... �سمو ال�سيخ علي بن خليفة:

اهتمام حكومي كبري بتطوير الكوادر الطبية

الرباعي العربي: ا�ستمرار اإغالق 
الأجواء اأمام الطائرات القطرية

�أبوظب���ي - �س���كاي نيوز عربية: �أك���دت �لدول 
�الأرب���ع �لد�عية ملكافحة �الإرهاب �أنها �ست�س���تمر يف 
�إغ���اق �أجو�ئه���ا �الإقليمية �أمام �لطائ���ر�ت �لقطرية 
حفاًظا عل���ى �أمنها �لوطني وحقها �ل�س���يادي �لذي 
يكفل���ه �لقانون �لدويل. بح�س���ب بي���ان بثته وكالة 

�الأنباء �ل�سعودية. 
ويف بيان م�س���رتك، قالت �ل�سعودية و�الإمار�ت 
و�لبحري���ن وم�رص، �إنها �ست�س���تمر يف �إغ���اق �أجو�ئها 

حل���ن �س���دور حك���م م���ن حمكم���ة �لعدل 
16�لدولية. 

•  نيابة عن �سمو رئي�س �لوزر�ء، �سمو �ل�سيخ علي بن خليفة يح�رص تخريج �لفوج �لتا�سع يف “�اليرلندية للجر�حن”	
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حري�صون على تطوير عرى التعاون الأخوي مع الكويت
�شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عميد ال�شلك الدبلوما�شي بالبحرين:

املنامة - بنا: ا�شتقبل رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
بق����ر الق�ش���يبية �ش���باح اأم����س عميد ال�ش���لك 
الدبلوما�ش���ي �ش���فري دول���ة الكويت ال�ش���قيقة 
لدى اململكة ال�ش���يخ عزام مبارك ال�شباح.وخالل 
اللقاء اأكد �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 

اأن العالق���ات البحرينية الكويتية توارثناها جيال 
بعد جيل و�ش���تظل مميزة بعراها ومتينة برتابط 

البلدين على امل�شتويات كافة.
ونوه �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء 
مب�ش���ار العالق���ات بني مملك���ة البحري���ن ودولة 
الكويت ال�شقيقة ومبا ت�ش���هده من تطور متنام 

على خمتلف االأ�شعدة، م�شددا �شموه على حر�س 
مملكة البحرين على ا�ش���تمرار بناء وتطوير عرى 
التع���اون االأخ���وي مع �ش���قيقتها دول���ة الكويت 
واالنط���الق ب���ه اإل���ى اآف���اق اأرح���ب م���ن التفاهم 
والتن�ش���يق املع���زز للبن���اء املت���ني للعالق���ات 

الثنائية بني البلدين.

من جهته، اأعرب عميد ال�ش���لك الدبلوما�شي 
�ش���فري دول���ة الكوي���ت ال�ش���قيقة ل���دى مملكة 
البحري���ن ع���ن االعتزاز مب���ا حتظى ب���ه العالقات 
البحرينية الكويتية من دعم واإ�ش���ناد من �شاحب 
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء حتى اأ�شبحت اليوم 

مثاال للعالقات املتميزة والتعاون الوثيق.

• �شمو رئي�س الوزراء ي�شتقبل ال�شفري الكويتي  	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل 
املل���ك  اجلالل���ة  �ش���احب  الب���الد 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة برقية 
تعزية وموا�ش���اة اإلى �ش���يخ االأزهر 
االأك���ر  االإم���ام  ال�ري���ف ف�ش���يلة 
اأحم���د الطيب، يف وفاة �ش���قيقته.
واأعرب جاللته فيها عن خال�س 
تعازيه وموا�شاته بوفاة �شقيقة 
ف�ش����يلة �ش����يخ االأزهر ال�ريف، 
اأن  وج����ل  ع����ز  املول����ى  داعي����ا 
الفقيدة بوا�ش����ع رحمته  يتغمد 
ف�ش����يح  وي�ش����كنها  ور�ش����وانه 

جناته.

املنام���ة - بنا: بعث عاهل 
الب���الد �ش���احب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة 
القائ���د  نائ���ب  العه���د  وويل 
االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
�ش���احب  ال���وزراء  جمل����س 
ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقيتي 
تهنئ���ة اإلى رئي����س جمهورية 
جيبوتي اإ�ش���ماعيل عمر جيله، 
مبنا�شبة ذكرى العيد الوطني 
ع���ن  فيهم���ا  اأعرب���ا  لب���الده، 
اأطيب تهانيهم���ا ومتنياتهما 
له موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يعزي 
�شيخ االأزهر بوفاة 

�شقيقته

جاللة امللك و�شمو 
ويل العهد يهنئان 

جيبوتي

ال�ش���فري الكويت���ي: العالق���ات البحريني���ة الكويتي���ة حتظ���ى بدع���م واإ�ش���ناد من �ش���موه
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! الدفع بالتقسيط المريح لمدة ٦ شهور
Use your Standard Chartered Credit Card at Sharaf DG and pay over 6 installments with 0% interest!

ياتك ع� ٦ شهور بدون أية فوائد ف دي جي وادفع قيمة مش�� �� �
استخدم أي من بطاقات ستاندرد تشارترد ا�ئتمانية ��

GET A CARRY 
CHARGE WAIVED OFF

Buy any TV up to               
at SHARAF DG & get carry charge 

waived off from JET AIRWAYS
Claim can be done at the Airport till 31st December 2018

50 inch

العروض متوفرة من 28 يونيو حتى 11 يوليو ٢٠١٨

FREE GIFT CARD
on every purchase from Sharaf DG

MOIC/PC/7756/2018

BAHRAIN.SHARAFDG.COM SHARAF DGSHARAF DG SHARAF DG ONLINE CALL TOLL FREE: 80008007

سيتي سنتر البحرين الطابق 2, مجمع انماء – الرفاع الطابق 1, مجمع السيف – المحرق الطابق 2

بطاقـة هدية مجـــانا 
على كل عملية شراء من شرف دي جي 

• 6.3” Super AMOLED Touchscreen,
• Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz)
• 6 GB RAM,  Android OS
• Dual 12 MP Camera, 8 MP Front Camera
• IP68 certified - dust/water proof
• Iris scanner, fingerprint, 3300 mAh battery

GALAXY NOTE 8 4G LTE
DUAL SIM SMARTPHONE 64GB

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

EXCLUSIVE
OFFER

• 5.2” AMOLED Touchscreen
• Corning Gorilla Glass
• Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53
• 16GB ROM,  2GB RAM,
• 13 Megapixels Back Camera
• Android OS 7.1 (Nougat)

GALAXY J5 PRO (2017)
4G LTE SMARTPHONE, 16GB

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

EXCLUSIVE
OFFER

EXCLUSIVE
OFFER

GALAXY J7 PRIME2
4G LTE DUAL SIM, 32GB
• 5.5'' PLS TFT capacitive touchscreen
• Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, 3 GB RAM
• 13 MP Primary & 13 MP Secondary Camera
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
• Fingerprint (front), 3300 mAh battery

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

NOTEBOOK 15
15BS106 LAPTOP
• Intel Core i5 8250U 8th Gen Processor
• 4 GB RAM,1 TB Hard Disk 
• Shared Graphics
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• 15.6” Screen
• Windows 10 OS 

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

EOS 2000D DSLR
CAMERA BODY BLACK +
18-55MM IS II KIT
• 24.1 Megapixels

AS24CT4FBBTE
2TON-PISTON
• Cooling only With 5 Mtr pipe kit
• Piston Compressor
• 5 Star Rating

FREE Delivery 
and Installation

ONLINE
BUY
Now Available

GALAXY A8 PLUS 2018 
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB
• 6.0” Super AMOLED, Dual SIM, Android OS
• Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A73 &
   6x1.6 GHz Cortex-A53), 6 GB RAM
• Rear 16 MP Camera, Dual 16 MP front
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Fingerprint 

GALAXY S8
4G LTE DUAL SIM 
SMARTPHONE  64GB
• 5.8” Super AMOLED screen
• Octa-core 2.3GHz + 1.7GHz, 
• 64GB, 6 GB RAM
• Android OS 7.0 (Nougat)
• Rear 12 MP Camera, 
• 8 Megapixel Front Camera

APPLE IPHONE 7
SMARTPHONE 128GB
(GOLD/SILVER/BLACK)
• 4.7” LED-backlit IPS LCD,3D Touch display,  iOS
• Apple A10 Fusion, Quad-core, 2 GB RAM
• IP67 certified - dust and water Resistant
• 12 MP Rear Camera, 7 MP Front Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Fingerprint

ONLINE
BUY
Now Available

• 5.8 inches OLED Screen, Scratch-resistant glass
• Face ID, wireless charging,  iOS 11.0.2
• Apple A11 Bionic Chipset, 3 GB RAM
• Dual 12 MP, 7 MP Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 

APPLE IPHONE X 
SMARTPHONE 256GB
SPACE GREY

RT533NAIS
REFRIGERATOR
• 533 Liters
• Double Door
• Frost Free
• Color available SILVER ONLY

533
LTRS

ONLINE
BUY
Now Available

FRONT LOAD WASHER
WAK20200GC
• 1000 RPM
• Anti Vibration Design
• Energy Efficiency Class: A+++
• Anti Vibration Design

Delivery and
InstallationFREE

7KG

GAS COOKER
ACM6612WH
• 4 Gas Cooker
• Auto Ignition & Glass Lid
• Gas Oven And Grill
• White Color
• Made In Turkey 

60X60
CM

ONLINE
BUY
Now Available

MICROWAVE OVEN
NNST785S
• 32 Littres & 1000 Watts
• Turbo Defrost
•  8 Auto Menu Cooking
• Auto Reheat & 340mm Turntable

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

Delivery and
InstallationFREE

MULTI GROOMING
KIT MG3710/13 
• Special Edition for Kids
• Rechargeable
• 220 Watts

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

HAIR CLIPPER
HC746013 
• Series 7000
• 41mm Full Metal Guard
• Stainless Steel Baldes
• Corded & Cordless With Li-ion Battery
• Motorized Combs With Up To 60 Lenghts
• 0,2mm Increments
• Digital Display
• 2 Years Global Guarantee

WET & DRY EPILATOR
BRE610 
• Easy To Steer For 
   Effortless Long Lasting Results
• For Legs, Body And Face
• Cordless And Rechargeable
• S-shaped Handle Design
• 1 Accessory

HAIR STRAIGHTNER
EHNE64
• 2000 Watts
• 3 Speed Setting
• Ion Conditioning
• External Ion Outlet
• Heat Protection

• 86" Super UHD LED TV
• Super ULTRA HD 4K IPS screen
• Active HDR with Dolby Vision TM
• Ultraslim design with metal frame
• Harman Kardon Sound System 
• Smart TV webOS 3.5
• Remote Control Pointer Included

86SJ957V 

86” 
 SUPER 
UHD 4K 

SMART LED

• 65" 4K HDR OLED Display
• 4K Resolution | Dolby Atmos 
• Standard remote
• HDMI x4,USB x3

UA65MU7350

65” 
HDR 4K 
SMART 
OLED TV

 OLED65B7V

• 65" 4K UHD SMART LED TV
• Mega Contrast
• WiFi Direct, Curved
• Series 7 Curved UHD Tv
• Quad Core Processor
• Dolby Digital Plus

65”
UHD 4K 
CURVED 

SMART LED 

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

NEW LAUNCH

• 4K HDR
• 4K XReality Pro
• Triluminos Display
• Android TV
• Chrome cast built in
• HDMI X4
• USB X3

KD55X8000E BLACK 

• 55"4K OLED LED TV
• 2018 Model
• 4KHDR
• 4K X-Reality pro
• Android TV
• Acoustic Surface
• HDMI X4,  USB X3

KD55A8F

• 55" 4K UHD SMART LED TV
• Mega Contrast
• WiFi Direct, Curved
• Series 7 Curved UHD TV  
• Quad Core Processor
• Dolby Digital Plus

UA55MU7350

55”
 UHD 4K 
CURVED 

SMART LED

55”
 OLED 4K 

UHD 
ANDROID

 TV

55” 
ANDROID 

HDR 4K 
UHD LED

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

GEAR S3 UNIVERSAL
SMARTWATCH
• 1.3 inch
• Super AMOLED Display
• 1 GHz Dual-Core Processor
• 4 GB Storage Capacity / 1000 Songs
• S Health with Heart Rate Monitoring
• Dual-Band 2.4GHz / 
   5.0GHz Frequencies

3

ONLINE
BUY
Now Available

IDEAPAD 320 
LAPTOP
• Intel Core i5 8250U 8th Gen.
• 6 GB RAM, 2 TB Hard Disk  
• 2GB Dedicated Graphics
• 15.6” FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS

S406UA 
LAPTOP
• Intel Core i3 7100U Processor
• 4 GB RAM, 256 GB SSD Hard Disk
• Shared Graphics
• 14"USILM Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

15CC102 LAPTOP
• Intel Core i7 8500U 8th Gen Processor
• 12 GB RAM, 1TB Hard Disk 
   + 128GB SSD
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6” FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS ONLINE

BUY
Now Available

FX503
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 7700HQ Processor
• 16 GB RAM, 1 TB Hard Disk
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS 

15CE002
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 7700HQ Processor
• 16 GB RAM, 2 TB Hard Disk + 256 GB SSD
• 6 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS 

ONLINE
BUY
Now Available ONLINE

BUY
Now Available

7373INS1169
PREMIUM CONVERTIBLE 
TOUCH LAPTOP
• Intel Core i7 8550U 8th Gen Processor
• 16 GB RAM, 512 GB SSD Hard Disk 
• Shared Graphics
• 13.3" FHDScreen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS + Stylus Pen

ONLINE
BUY
Now Available

٢٥٢٠

٤٨٩.٩٩٠  قبل دب.
٤٥٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.30

٢١٢  قبل دب.
١٦٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٤٢٫٠١٠

٣٢٤.٩٩٠  قبل دب.
٢٥٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٦٥

١٤٩.٩٩  قبل دب.
٩٩.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٠

٩٥  قبل دب.
٧٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.

١٠٠  قبل دب.
٨٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.

٣٥٥  قبل دب.
٢٤٥  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.١١٠

٢٩٠  قبل دب.
٢٤٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٠

٤٠٩.٩٩٠  قبل دب.
٣٥٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٠

٤٢٤.٩٩٠  قبل دب.
٣٦٨.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٦

٥٩٩.٩٩٠  قبل دب.
٥٤٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٠

٢١٩.٩٩٠  قبل دب.
٢٠٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.١٠

٢١٩.٩٩  قبل دب.
١٦٩.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٠

١٩٤.٩٩٠  قبل دب.
١٧٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.١٥

٥٤٩.٩٩  قبل دب.
٤٣٤.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.١١٥

٧٩٩.٩٩  قبل دب.
٧٤٩.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٠

٣٣٩.٩٩  قبل دب.
٢٥٩.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٨٠

١٢٩.٩٩٠  قبل دب.
٨٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٤٠

١٥٩.٩٩٠  قبل دب.
١٢٨.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٣١

٢٤.٩٩٠  قبل دب.
١٧.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٧

١٦.٩٩٠  قبل دب.
١٤.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٢

١٣.٩٩٠  قبل دب.
١٠.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٣

١٥٩.٩٩٠  قبل دب.
١٣٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٢٠

٤٢.٩٩٠  قبل دب.
٣٤.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٨

٢٤٩.٩٩  قبل دب.
٢١٤.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٣٥

٨٩.٩٩٠  قبل دب.
٧٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.١٠

١٤٩٩.٩٩  قبل دب.
١٢٩٩.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٢٠٠

٢٩٩.٩٩  قبل دب.
٢٨٩.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.١٠

٦٥٢.٩٩٠  قبل دب.
٥٧٩.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٧٣

٦٥٩.٩٩٠  قبل دب.
٢٣٦.٩٩٠  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٢٣

٢٤٩٩.٩٩  قبل دب.
١٩٩٩.٩٩  ادفع ا�ن دب.

وفر دب.٥٠٠
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املواطنني   حقوق  حفظ  و�ضمان  ال�ضناديق  دمي��وم��ة  احتياجات  ب��ني  متوازنة  حلول 

الإ�رساع يف و�شع الربامج التنفيذية لإنفاذ التوجيه امللكي ب�شاأن التقاعد
�ضموه يح�رض اأول اجتماع للجنة احلكومية الربملانية امل�ضرتكة... �ضمو رئي�س الوزراء:

للجن���ة  اجتم���اع  اأول  يف  بن���ا:   - املنام���ة 
احلكومية الربملانية امل�ض���رتكة املعنية ببحث 
قان���وين التقاعد رف���ع رئي�س الوزراء �ض���احب 
ال�ض���مو امللك���ي الأمري خليف���ة بن �ض���لمان اآل 
خليفة خال�س ال�ضكر والتقدير اإلى عاهل البالد 
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 
عل���ى التوجي���ه ال�ض���امي باإعادة بح���ث قانوين 
التقاعد، موؤكدا �ض���موه احلر�س على الو�ض���ول 
اإل���ى تواف���ق ب�ض���اأنهما مب���ا يكف���ل ا�ض���تدامة 
ال�ضناديق التقاعدية والتاأمينية وحفظ حقوق 
املتقاعدين وامل�ضرتكني.وحدد �ضموه خالل هذا 
الجتم���اع الروؤى واملنهج والآلية الت���ي تتطلع اإليها 
احلكوم���ة بالتع���اون مع جمل�ض���ي ال�ض���ورى والنواب 
لتحقيق امل�ضلحة العامة و�ضون احلقوق لكل طرف.

وبدع���وة م���ن �ض���احب ال�ض���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء ومبادرة من �ض���موه عق���دت اللجنة اجتماعها 
الأول بح�ضور �ض���احب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء 
ورئي�س جمل����س النواب اأحمد امل���ال، ورئي�س جمل�س 

ال�ضورى علي ال�ضالح.
وجرى خالل الجتماع ا�ضتعرا�س عدد من الأفكار 
�ال���ر�ؤى الت���ي �ض���تكون اخلط���وط العري�ض���ة لعمل 
اللجنة احلكومية الربملانية امل�ضرتكة؛ بهدف اإعادة 
التوازن لل�ض���ناديق التقاعدي���ة وجعلها قادرة على 
الوف���اء بدورها جتاه املتقاعدين حا�رضا وم�ض���تقبال، 
حيث نوه �ض���احب ال�ض���مو امللكي رئي�س الوزراء يف 
م�ض���تهل الجتم���اع بالتوجيه���ات امللكية ال�ض���امية 
باإع���ادة درا�ض���ة قان���وين التقاع���د ومعاجل���ة و�ض���ع 
ال�ضناديق التقاعدية والتاأمينية؛ ل�ضمان دميومتها 
بعزم اأكي���د ورغبة جادة ملا ميثله التقاعد من اأهمية 
ك���ربى يف حياة الف���رد وما ينبغي مع ذل���ك اأن تكون 
له الأولوي���ة يف البحث واملناق�ض���ة عند ال�ض���لطتني 

التنفيذية والت�رضيعية.
واأك���د �ض���موه احلر����س عل���ى الإ�رضاع يف و�ض���ع 

الربامج التنفيذية التي تكفل اإنفاذ التوجيه امللكي 
ال�ض���امي ب�ض���اأن التقاعد، م�ض���يدا �ض���موه بالتعاون 
البن���اء واملثم���ر القائم ب���ني ال�ض���لطتني التنفيذية 
والت�رضيعي���ة وباملكت�ض���بات الكب���رية التي حتققت 

للوطن واملواطنني بف�ضل هذا التعاون.
وخ���الل الجتم���اع اأكد �ض���احب ال�ض���مو امللكي 
رئي�س الوزراء �رضورة اأن ينطلق عمل اللجنة احلكومية 
الربملانية من مبداأ حفظ حقوق املتقاعدين و�ضمان 
دميومة ال�ضناديق التقاعدية وا�ضتمرارية تقدميها 
خلدماته���ا �تطويرها، �قال �ض���موه “اإن �ض���ناديق 
التقاع���د به���ا اأم���وال النا����س وواجب عل���ى اجلميع 
املحافظة عليها، وتنميتها مع احلر�س على حت�ضني 
اأو�ضاع ال�ضناديق التقاعدية خا�ضة يف ظل الظروف 
القت�ض���ادية الت���ي مت���ر به���ا املنطقة والع���امل وما 

تفر�ضه من حتديات ج�ضيمة”.
واأك���د �ض���موه اأن احلكوم���ة اختارت ال�ض���فافية 
وامل�ض���ارحة مب���داأ يف تعامله���ا م���ع ملف �ض���ناديق 
التقاع���د كغ���ريه من امللف���ات، وحر�ض���ت اأن يكون 
لل�ضعب �ضوته وراأيه يف هذا اجلانب من خالل ممثليه 
يف جمل�س النواب، وعرب اللجنة امل�ض���رتكة �ض���نخرج 
بحل���ول توافقي���ة حتق���ق الت���وازن ب���ني احتياجات 
دميومة ال�ض���ناديق التقاعدية و�ضمان حفظ حقوق 

املواطنني التقاعدية.
اأول  يف  اأ�ض���ارك  اأن  “حر�ض���ت  �ض���موه  وق���ال 
اجتماع حكومي برملاين م�ض���رتك ملناق�ضة تعديالت 
التقاعد، ملا له من اأهمية ق�ضوى وكونه يهم �رضيحة 
وا�ض���عة من اأبناء الوطن الأعزاء الذين نت�ض���ارك كلنا 
امل�ض���وؤولية يف خدمته���م والعمل؛ م���ن اأجل راحتهم، 

ولنم�ضي يف هذا امللف ك�ضابقه من امللفات الكبرية 
بتوافق وتفاهم ي�ض���من م�ض���لحة اجلميع ويعلي من 
النه���ج الدميقراط���ي الذي اتخذناه م�ض���لكا يف كافة 

اأمورنا”.
ووج���ه �ض���احب ال�ض���مو امللكي رئي����س الوزراء 
رئي�س واأع�ض���اء الفريق احلكومي خالل الجتماع اإلى 
اإب���داء اأق�ض���ى درجات التع���اون مع ممثلي ال�ض���طلة 
الت�رضيعي���ة والتعام���ل ب�ض���فافية معه���م واطالعهم 
على الو�ض���ع احلايل لل�ضناديق؛ للو�ضول اإلى �ضيغ 

توافقية وحلول م�ضتدامة.
واأع���رب وف���د ال�ض���لطة الت�رضيعي���ة عن �ض���كره 
وتقدي���ره ل�ض���احب ال�ض���مو امللكي رئي����س الوزراء 
على توجيهات �ض���موه ب�ضاأن تعديل قانوين التقاعد 
وت�ض���كيل فري���ق حكوم���ي ملناق�ض���ته مع ال�ض���لطة 

الت�رضيعي���ة، حيث اأع���رب رئي�س جمل����س النواب عن 
ال�ض���كر عل���ى تع���اون احلكوم���ة وتوجيهات �ض���موه 

الدائمة لرت�ضيخ هذا التعاون وتطويره.
 كما �ضكر �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء 
عل���ى الدعوة له���ذا الجتماع املهم مما يج�ض���د مبداأ 
ال�رضاكة الذي يحر�س �ض���موه على تاأ�ضيله يف القرار 
الوطن���ي ليك���ون توافقيا، فيما رف���ع رئي�س جمل�س 
ال�ض���ورى با�ض���مه ونياب���ة ع���ن كافة اأع�ض���اء جمل�س 
ال�ض���ورى ال�ض���كر والتقدير ل�ض���احب ال�ضمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء على ما اأبداه �ض���موه من حر�س على 
الو�ض���ول حلل���ول ديناميكية وتوافقية ب�ض���اأن ملف 
التقاعد، معربا عن تقدير جمل�س ال�ض���ورى للتعاون 
الدائم الذي يوجه به �ضموه دوما الوزراء مع ال�ضلطة 

الت�رضيعية.

• �ضمو رئي�س الوزراء يح�رض اأول اجتماع للجنة احلكومية الربملانية امل�ضرتكة	

التوا�شل ي�شكل �شورة �شاملة ملعرفة الحتياجات اخلدمية والتنموية
املحافظة تكر�س جميع جهودها خلدمة املواطنني... �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي:

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأك���د حماف���ظ 
اجلنوبية �ض���مو ال�ض���يخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة اأن التوا�ض���ل واللق���اءات امل�ض���تمرة باأهايل 
املحافظة ت�ض���هم ب�ض���كل فاعل يف تكوين ال�ض���ورة 
ال�ض���املة ملا تتطلع له مناطق املحافظة من م�ضاريع 
خدمية وتنموية، م�ض���ددا �ض���موه على اأن التوا�ض���ل 
اأحد اأه���م الأركان التي يقوم عليه���ا عمل املحافظة 

اجلنوبية. 
واأ�ض���اف �ض���موه اأن املحافظ���ة تكر�س جهودها 

كاف���ة خلدمة املواطنني �فق توجيهات عاهل البالد 
�ض���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة 
وتطلع���ات رئي����س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي 
الوالد الأمري خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة وروؤية ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ض���احب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة.
جاء ذلك لدى ا�ض���تقبال �ض���مو حمافظ اجلنوبية 
جمعا غفريا م���ن وجهاء واأعي���ان املحافظة اجلنوبية 

�كبار �ض���باط �زارة الداخلية �عددا من امل�ضوؤ�لني 
مبق���ر  الأ�ض���بوعي  �ض���موه  مبجل����س  واملواطن���ني، 

املحافظة اجلنوبية.
واأ�ض���اد �ض���مو حمافظ اجلنوبية بال���دور الكبري 
الذي يبذل���ه رجال الأم���ن يف حفظ وا�ض���تقرار الأمن 
باملحافظة، موؤكدا �ضموه التوا�ضل امل�ضتمر واملبا�رض 
ب���ني املحافظة والأجهزة الأمنية كافة لتوفري �ض���بل 

ال�ضالمة والراحة للمواطنني.
كما اأكد �ض���مو ال�ض���يخ خليفة بن علي اآل خليفة 

اأن املجال�س جت�ض���د ما يتميز به املجتمع من توا�ضل 
وتقارب، م�ضددا على اأن جمل�س �ضموه الأ�ضبوعي هو 
جمل����س جميع اأهايل املحافظ���ة اجلنوبية، واأن اأبواب 
�ض���موه مفتوحه جلميع اأهايل املحافظة لطرح اآرائهم 

ومقرتحاتهم.
وقال �ض���موه اإن املحافظة اجلنوبية مقبلة على 
العدي���د م���ن املب���ادرات �امل�ض���اريع اخلدمية خالل 
الفرتة املقبل، م�ضددا على اأهمية التعاون امل�ضتمر 
والتن�ضيق امل�ضرتك بني املحافظة وخمتلف اجلهات 

احلكومي���ة �اخلا�ض���ة لدرا�ض���ة امل�ض���اريع الهادفة 
خلدمة مناطق املحافظة �قاطنيها. 

وع���رب رواد املجل�س عن ثنائه���م على تطلعات 
�ض���مو حمافظ اجلنوبي���ة واهتمامه وتوا�ض���له الدائم 
خالل جمل�س �ضموه الأ�ضبوعي والزيارات املتوا�ضلة 
ملناط���ق املحافظ���ة لتلم����س احتياج���ات الأه���ايل، 
موؤكدين حر�ضهم على التوا�ضل الدائم مع املحافظة 
ورفع مقرتحاتهم واآرائهم لكل ما من �ض���اأنه ازدهار 

املحافظة.

• �ضمو حمافظ اجلنوبية م�ضتقبال جمعا غفريا من �جهاء �اأعيان املحافظة �كبار �ضباط �زارة الداخلية �عددا من امل�ضوؤ�لني �املواطنني 	
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خالد بن عبد �هلل: “�لع�صكري” عزز �صورة �لبحرين �إقليميا

وزير �خلارجية: نعتز بالعالقات �لتاريخية مع �ل�صعودية

“�لأهلي �ملتحد” يدعم �صندوق �لزكاة و�ل�صدقات

تقدمي اأعلى م�ضتويات التاأهيل الع�ضكري لتخريج القادة وال�ضباط
العاهل اأنابه حل�شور حفل تخريج دورة الأركان امل�شرتكة... القائد العام:

  املنامة - بنا: حتت رعاية عاهل البالد القائد 
الأعل���ى �ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليف���ة، اأناب جاللته القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحرين امل�ش���ر الركن ال�ش���يخ خليف���ة بن اأحمد 
اآل خليف���ة حل�ش���ور حف���ل تخري���ج دورة القيادة 
والأركان امل�شرتكة العا�رشة بح�شور قائد احلر�س 
امللكي �ش���مو العميد الركن ال�ش���يخ نا�رش بن حمد 
اآل خليف���ة، وذلك �ش���باح اأم�س بالكلي���ة امللكية 
للقيادة والأركان والدفاع الوطني.فلدى و�ش���ول 
القائد العام لقوة دفاع البحرين اإلى موقع احلفل 
كان يف ا�ش���تقباله وزي���ر �ش���وؤون الدف���اع الفريق 
الركن يو�ش���ف   اجلالهمة، والقائم باأعمال رئي�س 
هيئة الأركان اللواء الركن عبداهلل النعيمي، وعدد 

من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.
 بعد ذلك جرى عزف �شالم القائد العام لقوة 

دفاع البحرين.
ونق���ل القائ���د الع���ام حتيات وته���اين عاهل 
البالد القائد الأعل���ى للخريجني، موؤكدا اأن الكلية 
امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني حتظى 
بدع���م واهتم���ام جاللته، واأ�ش���بحت الي���وم معلما 
تعليميا ع�ش���كريا بارزا من معامل النه�شة العلمية 
الع�ش���كرية يف اململكة، وجاء ت�ش���يدها لتوؤكد باأن 
العل���م واملعرفة هما الركيزتان الرئي�ش���تان لبناء 

القوات امل�شلحة الع�رشية واملتكاملة.
واأك���د اأن الكلي���ة امللكية للقي���ادة والأركان 
والدف���اع الوطني ُت�ش���خر كل اإمكانياتها لتقدمي 
اأعل���ى م�ش���تويات التاأهي���ل الع�ش���كري لتخري���ج 
دفع���ات متتالية من القادة وال�ض���باط املوؤهلني 
اأكادمييا وع�شكريا، م�ش���يدا بالدور البارز للكلية 
يف اإع���داد الق���ادة و�ش���قلهم بالعل���م واملعرفة، 
م�ض���يفا اأنها اأ�ضحت �رصحا ي�ض���ار اإليه بالبنان يف 
تقدمه وكف���اءة خمرجاته، و�ش���ط تقدير اجلهات 
املحلي���ة املعني���ة م���ن خ���ال م�ض���اركة �ض���باط 
املوؤ�ش�شات الع�ش���كرية باململكة فيها، وال�شمعة 
الطيب���ة التي اكت�ش���بتها الكلي���ة اإقليميا، والتي 
تتج�ضد بالتحاق �ض���باط من القوات امل�ضلحة من 

الدول ال�شقيقة.
ثم األقى القائ���م باأعمال رئي�س هيئة الأركان 
الل���واء الركن عبداهلل النعيم���ي باإلقاء كلمة بهذه 
املنا�ش���بة قال فيها اإن طبيعة املهام والواجبات 
التي �شتواجهونها خالل املرحلة القادمة �شتكون 
على نطاق اأكرب وم�ضتوى اأعلى، مما يتجلى عندها 

اأهمي���ة التعلي���م والتدري���ب الع�ش���كري وحتمي���ة 
ا�ض���تمراريته مل���ا له من دور عظي���م يف فتح اآفاق 
العل���وم واملع���ارف، واإث���راء اخل���رات و�ش���قلها 
وتطويرها ل�ش���تيعاب كل ما هو جديد وحديث يف 
جمال العلوم الع�شكرية املتقدمة، وم�شايرة اإيقاع 

الع�رش ومتطلباته.
بعده���ا األقى اآم���ر الكلي���ة امللكي���ة للقيادة 
والأركان والدف���اع الوطن���ي الل���واء الرك���ن بحري 
عب���داهلل املن�ش���وري كلمة بهذه املنا�ش���بة تقدم 
فيها بال�ش���كر اجلزيل والعرف���ان والولء والطاعة 
جلالل���ة املل���ك لرعايته الكرمية للحف���ل، وقال مل 
يكن هذا اجلهد لياأتي اإال بدعم �ض���ادق من قيادة 
واعي���ة اأمينة على مقدرات الوطن، وح�ش���ب خطط 
مدرو�ش���ة يف زي���ادة الع���دد، وتزام���ن م���ع تطوير 
التعلي���م يف �ش���تى املجالت، موؤكدا امل�ش���ي بكل 
اإ����رشار وعزمي���ة ملوا�ش���لة العط���اء والعم���ل على 

موا�ضلة كافة اآفاق التطور. 
بعد ذل���ك، �ش���اهد راع���ي احلفل واحل�ش���ور 
فليما موجزا عن مراحل الدورة وما ا�ش���تملت عليه 
من حما�رصات ومناق�ض���ات لعدد م���ن املحا�رصين، 
وتطبيق���ات عملية، وزي���ارات ميداني���ة لعدد من 

موؤ�ش�شات الدولة. 
بعده���ا األق���ى اأحد ال�ض���باط كلم���ة نيابة عن 
زمالئ���ه اخلريجني، قال فيها لقد اأدركنا من خالل 
ال���دورة اأن حج���م التحدي���ات واملخاط���ر الداخلية 
والإقليمي���ة والدولي���ة كب���رة، وه���ذا يتطلب منا 
جميع���ا مواجه���ة التحدي���ات بكل عزمي���ة واقتدار 
ومبزيد م���ن التطور والتجدي���د والحرتافية، وقد 

�ش���قلت الدورة فينا ح�س الأمن الوطني، وعمقت 
فينا قيم الولء والنتماء للوطن وقيادته وطورت 

وغذت عقولنا بالعلوم واملعرفة. 
ث���م األقي���ت كلم���ة ال�ض���باط اخلريج���ني عن 
امل�ش���اركني يف ال���دورة م���ن ال���دول ال�ش���قيقة 
األقاها ال�ش���ابط من اململكة العربية ال�ش���عودية، 
ق���ال فيها: اإن الكلية امللكي���ة للقيادة والأركان 
والدف���اع الوطن���ي من���ارة م���ن من���ارات التعليم 
ال�ش���اخمة، واأ�ش���بحت تتب���واأ مكان���ة مرموقة بني 
مثيالتها من الكليات م�ش���تمدة م���ن الفكر النر 
ل�ش���احب اجلالل���ة القائ���د الأعلى، م�ش���يفا كان 
لن���ا ال����رشف العظي���م بالنت�ش���اب لل���دورة، التي 
تلقينا فيه���ا كل العل���وم واملعارف الع�ش���كرية 
العلمي���ة  امل�ش���تويات  ومبختل���ف  والأكادميي���ة 

والعملياتية والإ�شرتاتيجية.
بعدها، األقيت ق�شيدة �شعرية من امل�شاركني 
يف ال���دورة م���ن الدول ال�ش���قيقة بهذه املنا�ش���بة 
األقاها العقيد ركن م�ش���عل متعب ال�شعيد. بعدها 
األقيت ق�ش���يدة �ش���عرية بعن���وان “العل���م نور”، 

األقاها الرائد الركن بحري نواف اآل حممود.
ثم تف�ش���ل القائد العام بت�ش���ليم ال�شهادات 
على اخلريجني واجلوائز التقديرية لأوائل الدورة، 
والت���ي ا�ض���رك فيه���ا عدد م���ن �ض���باط القوات 
امل�ش���لحة للدول ال�ش���قيقة، وهي: دولة الإمارات 
العربية املتح���دة، واململكة العربية ال�ش���عودية، 
و�شلطنة عمان، ودولة الكويت، واململكة الأردنية 
الها�ش���مية، وجمهورية م�رش العربية، واجلمهورية 

اليمنية.

ق�رش الق�ش���يبية - مكت���ب نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء: اأك���د نائب رئي����س جمل�س 
الوزراء ال�ش���يخ خالد بن عب���د اهلل اآل خليفة، 
الت���ي  واملتط���ورة  احلديث���ة  اخلدم���ات  اأن 
يقدمها امل�شت�ش���فى الع�ش���كري التابع لقوة 
دف���اع البحرين، تعك�س كف���اءة وخرة اجلهاز 
الذي يتولى الإ����رشاف على هذا ال�رشح الطبي 
النبيل���ة  الإن�ش���انية  ب���اأداء مهمت���ه  امللت���زم 
وبتوف���ر الرعاية ال�ش���حية ال�ش���املة للجميع 
من���ذ نحو 5 عقود.واأ�ض���اف “اإن امل�شت�ش���فى 
الع�شكري يعد مفخرة واإجنازاً ذا قيمة ت�شاف 
اإل���ى �ش���جل اإجنازاتن���ا الوطنية ملا ا�ش���تطاع 

حتقيقه طوال ال�ض���نوات املا�ضية - بف�ضل 
دع���م ورعاي���ة عاهل الب���الد �ش���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، على �شعيد 
امل�شاهمة يف تعزيز �ش���ورة و�شمعة البحرين 
عل���ى اخلرdط���ة الإقليمي���ة بو�ش���فها مركزاً 

لال�شت�شفاء والتطبيب”.
جاء ذلك لدى ا�ش���تقباله يف مكتبه بق�رش 
الق�ش���يبية، قائد اخلدمات الطبي���ة امللكية 
لق���وة دفاع البحري���ن اللواء ال�ش���يخ خالد بن 
م له ن�ش���خة من  عل���ي اآل خليف���ة، ال���ذي ق���دَّ
التقري���ر ال�ش���نوي للعام 2017 ال�ش���ادر عن 

اخلدمات الطبية امللكية.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: التق���ى 
وزير اخلارجية ال�ش���يخ خالد بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليف���ة رئي�س الهيئ���ة العامة 
لل�ش���ياحة وال���رتاث الوطن���ي باململك���ة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة رئي�س اللجنة 
االإ�رصافي���ة العليا ل�ض���وق عكاظ �ض���احب 
ال�شمو امللكي الأمر �شلطان بن �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود، بح�شور �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمر بدر بن عبداملح�شن 

ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ش���عود.واأعرب وزير 
اخلارجي���ة ع���ن اعت���زاز مملك���ة البحرين 
بالعالق���ات الأخوية التاريخي���ة الوطيدة 
والوثيقة التي تربط بني مملكة البحرين 
واململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف 
خمتلف املجالت وعلى الأ�ش���عدة كافة، 
م�شيًدا بالدور ال�شرتاتيجي الرائد الذي 
تقوم به اململكة العربية ال�شعودية على 

ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

• جاللة امللك ينيب القائد العام حل�شور حفل تخريج دورة القيادة والأركان امل�شرتكة العا�رشة  	

“خليفة بن ز�يد �لإن�صانية” تنظم زواجا جماعيا لألف �ضاب وفتاة
نا�رش بن حمد اأ�شاد بالعالقة املتميزة بني البحرين والإمارات

املنام���ة - بن���ا: اأ�ش���اد ممثل جالل���ة امللك 
لالأعم���ال اخلري���ة و�ش���وؤون ال�ش���باب رئي����س 
جمل�س امناء املوؤ�ش�ش���ة اخلرية امللكية �ش���مو 
ال�ش���يخ نا�رش بن حمد اآل خليف���ة بالدعم الكبر 
ال���ذي يحظى ب���ه العم���ل الإن�ش���اين اخلري يف 
مملك���ة البحرين من لدن عاه���ل البالد الرئي�س 
الفخ���ري للموؤ�ش�ش���ة اخلرية امللكية �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، والذي 
يعت���ر الداعم الأول للعمل اخلري والإن�ش���اين 
يف اململكة من خالل مبادرات جاللته الإن�ش���انية 
الكرمي���ة يف خمتلف املنا�ش���بات، مثمناً �ش���موه 
توجيه���ات جاللت���ه بتق���دمي كل اأن���واع الدع���م 
والرعاي���ة لل�ش���باب البحريني، وحر����س جاللته 
عل���ى تعاظ���م اجله���ود وتكامله���ا للوقوف مع 
ال�شباب يف بداية حياتهم وم�شاندتهم يف �شبيل 
توف���ر احلياة الكرمية امل�ش���تقرة جلميع اأفراد 

ال�شعب البحريني الكرمي.
ج���اء ذلك ل���دى رعاية �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش 
بن حم���د اآل خليفة ممثل جالل���ة امللك لالأعمال 
اخلرية و�ش���وؤون ال�ش���باب رئي�س جمل�س اأمناء 
املوؤ�ش�شة اخلرية امللكي حفل الزواج اجلماعي 
ال�ش���ابع، الذي نظم من قبل موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لاأعمال االإن�ض���انية ل�ض���الح األف 
�ض���اباً وفتاة يف فندق اآرت روتان���ا بجزر اأمواج، 
حيث يُع���د هذا الحتف���ال الأكر ال���ذي تنظمه 

وتدعمه املوؤ�ش�شة يف مملكة البحرين.
كما اأ�ش���اد �ش���موه بعم���ق العالق���ة الأخوية 
املتميزة التي تربط بني مملكة البحرين ودولة 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة قي���ادة وحكوم���ة 
و�ش���عباً، مثمن���اً جهود ودع���م موؤ�ش�ش���ة خليفة 
بن زاي���د اآل نهيان لالأعمال الإن�ش���انية يف دولة 
الإم���ارات العربية املتح���دة لتنظيم هذا احلفل 
ال�ش���خم وال���ذي يعك�س قوة ومتان���ة العالقات 
التاريخي���ة ب���ني البلدي���ن ال�ش���قيقني، الت���ي 

اأ�ش�شها الآباء والأجداد منذ القدم.
وبه���ذه املنا�ض���بة، تقدم �ض���موه باأ�ض���دق 
الته���اين واأطيب التريكات اإلى العر�ش���ان من 
ال�شباب والفتيات امل�ش���اركني يف هذا احلفل، 
داعي���اً املول���ى عز وجل اأن يب���ارك لهم ويبارك 
عليه���م ويجم���ع بينه���م يف خ���ر واأن يرزقه���م 

الذرّية ال�شاحلة ويوفقهم لبناء اأ�رشهم، متمنياً 
لهم حياة �شعيدة وموفقة ملوؤها احلب والوئام.
م���ن جهت���ه، اأ�ش���اد �ش���فر دول���ة الإمارات 
العربية املتح���دة لدى مملكة البحرين ال�ش���يخ 
�ش���لطان ب���ن حمدان ب���ن زايد اآل نهي���ان بدعم 
جاللة امللك حلفل الزواج اجلماعي ال�شابع الذي 
نظمته موؤ�ش�شة ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال الإن�ش���انية، بح�شور �ش���مو ال�شيخ نا�رش 
بن حم���د اآل خليفة ممثل جالل���ة امللك لالأعمال 
اخلرية و�ش���وؤون ال�ش���باب، رئي�س جمل�س اأمناء 

املوؤ�ش�شة اخلرية امللكية.
كما اأثنى ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن زايد 
اآل نهيان بالدعم الكرمي الذي تقدمه موؤ�ش�ش���ة 

ال�ش���يخ خليف���ة ب���ن زاي���د اآل نهي���ان لالأعمال 
الإن�ش���انية لل�ش���باب البحرين���ي املقب���ل عل���ى 
الزواج، حيث بلغ عدد العر�ش���ان امل�ش���تفيدين 
من حفالت الزواج اجلماعي نحو 3646 عري�ش���ا 
وعرو�شة منذ العام 2011 ولغاية العام 2018.
وق���ال اإن الدع���م الك���رمي ياأت���ي يف اإط���ار 
ب���ني  القائم���ة  املتمي���زة  الأخوي���ة  العالق���ات 
البلدي���ن ال�ش���قيقني، وموا�ش���لة ل���ذات نه���ج 
حف���الت الزواج اجلماعي الذي ت�ش���جعه قيادتنا 
الر�ش���يدة يف دولة الإم���ارات من اأج���ل تخفيف 
التكالي���ف والأعب���اء عل���ى كاه���ل املتزوجني، 
ليوؤ�ش�شوا لأنف�شهم حياة زوجية بال ديون تعكر 

�شفو حياتهم.

• �شمو ال�شيخ نا�رش بن حمد يح�رش حفل الزواج اجلماعي	

بدء توزيع �ضقق احلجيات وت�ضكيل احتاد املنتفعني

ك�ش���ف  الإ�ش���كان:  وزارة   -  املنام���ة 
وزير الإ�ش���كان با�ش���م احلمر عن بدء الوزارة، 
�ش���باح اأم�س، بتوزيع �ش���قق م�رشوع احلجيات 
الإ�ش���كاين على املواطنني، وانتخاب جمال�س 
اإدارات احتاد املنتفعني من اأ�شحاب ال�شقق.
جاء ذل���ك تنفيذا لأم���ر ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الأم���ر  امللك���ي  ال�ش���مو  �ش���احب  ال���وزراء 

�ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة  بتوزيع 5000 
وح���دة �ش���كنية، ويف اإط���ار توجيه���ات عاهل 
البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليف���ة مب���ا يلب���ي احتياج���ات املواطنني 
ومتابع���ة جله���ود احلكوم���ة برئا�ش���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي الأمر 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة، يف تنفيذ برنامج 

عملها.

 املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل قائد احلر�س 
امللكي  �ش���مو العميد الركن ال�ش���يخ نا�رش 
بن حمد اآل خليفة مبكتبه مبع�ضكر الرو�ضة 
�ض���باح اأم����س، حماف���ظ حمافظ���ة اأرخبي���ل 
�شقطرى يف جمهورية اليمن ال�شقيقة رمزي 
حمرو�س، ووكيل حمافظة اأرخبيل �ضقطرى 
ل�ش���وؤون البيئة والتنمية عب���د اجلميل عبد 

اهلل علي.

وخالل اللقاء بحث �شموه اأوجه التعاون 
امل�ض���رك ب���ني البلدي���ن يف جم���ال احلياه 
البيئية والفطرية، واأ�شاد �شموه مبا تتميز 
به جزيرة �ش���قطرى كمعلم �ش���ياحي وبيئي 

بارز على امل�شتوى العربي والدويل.
ح����رش اللق���اء رئي����س مرك���ز البحري���ن 
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة 

ال�شيخ عبد اهلل بن اأحمد اآل خليفة.  

بحث �لتعاون �لبيئي بني �لبحرين و“�ضقطرى”

املنام���ة -  بن���ا: ق���ال وكي���ل ال���وزارة 
لل�ش���وؤون الإ�ش���المية بوزارة العدل وال�شوؤون 
اإن  املفت���اح  فري���د  والأوق���اف  الإ�ش���المية 
�ض���ندوق ال���زكاة وال�ض���دقات تلق���ى اأخريا 
ترعا ماليا �ش���خيا من البن���ك الأهلي املتحد، 

دعما مل�شاريعه وبراجمه اخلرية املختلفة.

واأ�ض���ار اإل���ى اأن رئي�س �ض���ندوق الزكاة 
وال�ش���دقات �ش���الح حيدر قد التق���ى اأوؤخرا 
اخلا�ش���ة  امل�رشفي���ة  اخلدم���ات  اأول  مبدي���ر 
بالبن���ك الأهلي املتحد ب�ش���ام التتان، والذي 
قدم با�ش���م البنك �شيكا مببلغ 50 األف دينار 

ل�ضالح اأن�ضطة ال�ضندوق اخلريية. 
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احلكومة تويل اهتماما كبريا لتطوير الكوادر الطبية وتاأهيلها
�شموه ح�رض تخريج الفوج التا�شع يف “االيرلندية للجراحني” نيابة عن �شمو رئي�س الوزراء... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

املنامة - بنا: اأناب رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة، نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء �ش���مو ال�ش���يخ عل���ي بن خليفة 
اآل خليف���ة حل�ش���ور حفل تخرج الفوج التا�ش���ع الذي 
اأقامته الكلية امللكي���ة للجّراحني يف ايرلندا )جامعة 
البحرين الطبية( �ش���باح اأم�س مبق���ر اجلامعة، اإذ مت 
تخريج 129 طالًبا من طلبة الطب، بح�ش���ور عدد من 

الوزراء وامل�شوؤولني واأولياء اأمور اخلريجني.
وبه���ذه املنا�ش���بة، نقل �ش���مو ال�ش���يخ علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة ته���اين �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
خليفة رئي�س الوزراء اإلى اخلريجني واأولياء اأمورهم، 
ومتنيات �ش���موه لهم بحياة مليئة بال�شعادة ومبزيد 

من التفوق يف م�شريتهم امل�شتقبلية.
واأكد �ش���موه اأن احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء تويل اهتمام���ا كبريا بتطوير 
الك���وادر الطبي���ة البحريني���ة وتاأهيلها وف���ق اأحدث 
املناهج واالأ�ش���اليب املتقدمة، مب���ا ميكنها من اأداء 

ر�شالتها االإن�شانية النبيلة على الوجه االأكمل.
ون���وه �ش���موه اإل���ى اأن التع���اون م���ع اجلامعات 
والكليات الدولية العريقة ومن بينها الكلية امللكية 
للجّراحني يف ايرلندا يحت���ل مرتبة يف خطط احلكومة 
على �ش���عيد االرتقاء بالقطاع الطبي وال�شحي، وهو 
االأمر الذي اأ�ش���هم يف ه���ذا امل�ش���توى املتميز الذي 

و�شلت اإليه الكوادر البحرينية من اأطباء ومتري�س.
واأ�شار �ش���موه اإلى اأن القطاع ال�شحي يف مملكة 
البحرين ي�ش���هد نه�ش���ة كبرية �ش���واء من حيث عدد 
حي���ث  م���ن  اأو  ال�ش���حية  واملراك���ز  امل�شت�ش���فيات 
الكفاءات الب�رضية التي ت�ش���اهي نظرياتها العاملية 
يف العلم واخلربة. واأ�ش���اد �ش���مو نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء بال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه الكلي���ة امللكي���ة 

للجّراحني يف ايرلندا )جامعة البحرين الطبية( يف رفد 
القطاع الطبي وال�ش���حي بكفاءات طبية ومتري�شية 

وفق اأعلى م�شتوى من التاأهيل والتدريب.
للط���اب  الته���اين  بخال����س  �ش���موه  وتق���دم 
اخلريج���ني واأ�رضهم، متمنيا لهم حتقيق ما ي�ش���بون 
اإلي���ه م���ن جناح���ات عل���ى امل�ش���تويني ال�شخ�ش���ي 

والعمل���ي. وكان احلف���ل قد ب���داأ باآيات م���ن القراآن 
الكرمي، ثم ق���ام رئي�س الكلية امللكية للجراحني يف 
ايرلندا كينيث ميلي Kenneth Mealy بت�ش���ليم 

اخلريجني �شهاداتهم.
واألقى ميلي كلمة اأعرب فيها عن خال�س ال�شكر 
ل�ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء على تف�شل 

�شموه برعاية احلفل.
واأكد اأنه على الرغم من مرور 10 �ش���نوات فقط 
�ش���هد احل���رم اجلامعي تغي���ريات وتط���ورات مهمة 
تهدف اإلى تلبية احتياجات ومتطلبات هيئة الطاب، 
قائ���ا “نحن يف الكلية امللكي���ة للجراحني يف اإيرلندا 
فخ���ورون باإجنازاتن���ا يف مملكة البحري���ن، والتي مت 

بناوؤها على عاقات را�ش���خة ودائمة متتد ملا يقرب 
من 40 عاًما”. واأ�شاف “ونحن نوؤمن باأن توفري اأعلى 
م�ش���توى م���ن التثقيف يف جم���ال الرعاية ال�ش���حية، 
ف�ش���ا عما ينتج عن ذل���ك من تخريج اأع���داد كبرية 
م���ن العامل���ني يف جمال الرعاي���ة ال�ش���حية املمتازة 
واملدربني تدريًبا عالًيا، �ش���يكون ل���ه فوائد طويلة 

االأمد للمجتمع البحريني ويف جميع اأنحاء املنطقة”.
كما األقى م�شت�ش���ار اجلامعة الوطنية يف اإيرلندا 
موري�س مانينغ، كلمة توجه فيها بجزيل ال�شكر ل�شمو 
رئي�س ال���وزراء على رعايته لهذا ال����رضح التعليمي، 
كما تقدم بال�ش���كر اإلى �شمو ال�ش���يخ علي بن خليفة 

اآل خليفة ممثل راعي احلفل.
وق���ال “ي�ش���عدين اأن اأعود اإل���ى البحرين جمددا 
اأرى م���دى تط���ور ه���ذا احل���رم  2018، واأن  الع���ام 
اجلامع���ي املث���ري لاإعج���اب، والذي يج���ب اأن يكون 
م�ش���درا للر�ش���ا والفخر للجميع يف ظل ما يحظى به 

من متيز يف التعليم الطبي والتمري�شي”.
واأكد اأنه يتطلع اإلى مزيد من التطوير وتو�شيع 
الفر�س التعليمية التي يوفرها هذا ال�رضح التعليمي 
يف ال�ش���نوات املقبل���ة، معت���ربا اأن ال�رضاك���ة يف جمال 
التعلي���م الع���ايل بني البلدين ال�ش���ديقني من خال 
“الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا فرع البحرين” 

تعد مثاالً ممتاًزا للتعاون واملنفعة املتبادلة.
ثم األق���ت، الطالبة النا �ش���الح كلم���ة نيابة عن 
اخلريجني اأعربت فيها عن خال�س ال�ش���كر والتقدير 
ل�شاحب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء، على رعايته 
الكرمي���ة للحفل، موؤكدة حر�س جميع اخلريجني على 
موا�ش���لة اجلهد واال�ش���تفادة من اخلربات واملعرفة 
التي ح�ش���لوا عليها خال �ش���نوات الدرا�شة بالكلية 

ونقلها اإلى االأجيال القادمة.

• �شمو ال�شيخ علي بن خليفة يح�رض تخريج الفوج التا�شع يف “االيرلندية للجراحني”	
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ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي ي�����ش��ه��د ن��ه�����ش��ة ب���ع���دد امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وال����ك����ف����اءات ال��ب�����ري��ة
م�����ش��ت��وى اأع����ل����ى  وف�����ق  ب���ك���ف���اءات  ال���ق���ط���اع  ت���رف���د  للجّراحني”  “االيرلندية 
ال�����ب�����ح�����ري�����ن يف  ب��������اإجن��������ازات��������ن��������ا  ف����������خ����������ورون  اجل��������ام��������ع��������ة:  رئ������ي�������������س 

ال�شالح ت�شيد بدعم رئي�س الوزراء 
للم�شرية التعليمية وال�شحية

املنام���ة - وزارة ال�ش���حة: حت���ت رعاي���ة 
كرمية من لدن رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي االأم���ر خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، 
اأقيم م�ش���اء اأم�س حفل التخرج التا�ش���ع لطلبة 
التمري����س والدرا�ش���ات العلي���ا م���ن الكلي���ة 
امللكية للجراح���ني يف ايرلندا جامعة البحرين 
الطبية يف متام ال�ش���اعة الواح���دة ظهرا مبقر 
اجلامع���ة، حي���ث اأناب �ش���موه وزيرة ال�ش���حة 
ال�شالح حل�ش���ور احلفل وتخريج 83 ممر�شا.

وتعهد الطلبة الذين بلغ عددهم 70 طالبا من 
حملة بكالوريو�س و6 التمري�س التج�ش���ري، 
التمري����س و7 من حملة املاج�ش���تر، بتقدمي 
الدعم وامل�ش���اندة للمر�شى واأن يكونوا ر�شل 

رحمة وتاأدية الر�شالة النبيلة.
ونقلت الوزيرة ال�ش���الح متنيات �ش���مو 
رئي����س الوزراء للخريج���ني بالتوفيق والنجاح 
يف م�ش���رتهم املقبلة، واأ�شادت فيها برعاية 
�ش���احب ال�ش���مو رئي�س الوزراء له���ذا احلفل، 
موؤكدة اأن تلك الرعاية تعد دليالً وا�شًحا على 
دعم �ش���موه للم�ش���رة التعليمية وال�ش���حية 
يف مملك���ة البحري���ن، وتاأكي���دا عل���ى حر����س 
�شموه على ح�ش���ول اأبناء البحرين على تعليم 
طبي و�ش���حي متميز؛ نظرا مل���ا متثله الكلية 
االيرلندي���ة للجراح���ني من مكان���ة مرموقة يف 
جمال تعليم واإع���داد االأطباء واأف���راد الفريق 

ال�شحي.
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املخـــــدرات م�سكلـــــة ولي�ســـت ظـــاهــــرة بالبحـــريــــن

اأهميـة تكاتـف اجلميـع ملجتمـع خاٍل من املخـدرات

1075 ق�ضية خمدرات العام املا�ضي... 325 منها داخل البحرين... بن دينة لـ “$”:

�ضبط 579 ق�ضية العام اجلاري �ضملت 725 متورطا... وزير الداخلية:

يختتـــم موؤمتـــر “و�ضـــائل الإعالم بـــن الواقع 
والتطلعات يف الوقاية من املخدرات”، الذي يقام 
حتت رعايـــة وزير الداخلية الفريق الركن ال�ضـــيخ 
را�ضـــد بن عبـــداهلل اآل خليفـــة، وبح�ضـــور اأكرث من 
300 خمت�ص وخبري واإعالمي من البحرين واخلليج 
والوطـــن العربـــي، فعاليات جل�ضـــاته اليـــوم، بعد 
ا�ضـــتعرا�ص اأكـــرث مـــن 20 ورقة عمـــل مقدمة من 
اخلـــراء والإعالمين امل�ضـــاركن يف جل�ضـــاته من 
26 اإلـــى 28 يونيـــو اجلاري.وقدمـــت الأوراق اآخر 
الدرا�ضـــات واحللـــول الأمنيـــة والإعالميـــة الناجحة 
للت�ضـــدي لظاهـــرة احلد من انت�ضـــار املخدرات يف 
البحريـــن، والتـــي ت�ضـــب يف مكافحـــة املخدرات، 
واإبراز الـــدور الإعالمي يف الت�ضـــدي لها واحلد من 

انت�ضارها والرتويج لها.؟

جلسات المؤتمر 
وتنـــاول جل�ضـــات اليـــوم الثـــاين للموؤمتـــر 3 
جل�ضات، ت�ضمنت 12 ورقة عمل قدمها يف اجلل�ضة 
الأولى كل من رئي�ص حترير �ضحيفة “اأخبار اخلليج” 
اأنور عبدالرحمن، ومدير اإدارة و�ضائل الإعالم بوزارة 
الإعـــالم يو�ضـــف حممد اإ�ضـــماعيل، ورئي�ص �ضـــعبة 
الإعالم اجلنائـــي بالإدارة العامـــة للمباحث والأدلة 
اجلنائية حمد را�ضد حممد املهيزع، ورئي�ص النادي 

العاملي لالإعالم الجتماعي علي اأحمد �ضبكار.

الجلسة الثانية 
بينما قدم اأوراق اجلل�ضـــة الثانية املدير العام 
لإدارة الإعـــالم والثقافـــة الأمنية حممـــد بن دينة، 
ومديـــر اإدارة املراكز ال�ضـــبابية يف وزارة ال�ضـــباب 
والريا�ضة نوار املطوع، وا�ضت�ضاري الطب النف�ضي 
يف وزارة ال�ضـــحة عادل العويف، وحممد املوؤذن من 

وزارة الرتبية والتعليم.

الجلسة الثالثة 
وقدم اأوراق اجلل�ضـــة الثالثة اأحمد البدري من 
جمل�ص النواب، وعلي الطوالبة من جمل�ص ال�ضورى، 
والعميد مبارك عبداهلل بـــن حويل املري من وزارة 
الداخليـــة، والنقيـــب حممـــد يون�ـــص الهرمـــي من 

ال�ضوؤون القانونية يف وزارة الداخلية.
 واأ�ضـــار بن دينة اإلى اأن جهود وزارة الداخلية 
متعددة يف الت�ضدي مل�ضكلة املخدرات، م�ضتعر�ضا 
بع�ضـــا من اآليات العمل املتوا�ضـــل والفاعل الذي 
قامـــت به الوزارة بالفرتة من 2010 وحتى 2018، 
ومنها اإطالق وزير الداخلية يف يونيو 2015 اخلطة 
الوطنية ملكافحة املخـــدرات واملوؤثرات العقلية، 

واإن�ضاء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
وا�ضـــتعر�ص بن دينـــة دور الإعـــالم الأمني يف 
الفـــرتة نف�ضـــها يف مواجهـــة م�ضـــكلة املخـــدرات، 
م�ضـــددا على اليقظـــة واجلهوزية يف هـــذا اجلانب 
لتدعيم الروح املعنويـــة للعاملن يف هذا املجال، 

موؤكدا اأن العمل يف وزارة الداخلية كان يرتكز على 
منظومة اأمنية تر�ضـــدية حتليلية واإعالمية توعوية 
�ضاملة ت�ضب يف كل حماور امل�ضكلة واإيجاد احللول 

املنا�ضبة لها. 
واأ�ضار بن دينة اإلى اأنه “بلغ اإجمايل املواد التي 
ن�رشهـــا الإعالم الأمني يف جمـــال مكافحة املخدرات، 
�ضواء اأخبار اأو مواد توعوية اإذاعية اأو تلفزيونية يف 
الفرتة من 2010 وحتى 2018، 494 مادة تنوعت 
ما بن خر وحتقيق �ضـــحايف ومقابالت �ضـــحافية 

واإذاعية وتلفزيونية واأعمال توعوية. 
وقـــال اإن برنامـــج “معا” ملكافحـــة املخدرات 
والإدمـــان، ياأتـــي كاأحـــد الرامج للت�ضـــدي خلطر 
املخدرات بهدف حماية الن�صء من العنف والإدمان، 
ومـــن خالل تعزيز ال�رشاكـــة املجتمعية لتاأهيل جيل 

واع مبخاطر املخدرات.

وبـــن اأن �رشطة املجتمع قامـــت بدور كبري يف 
هذا اجلانب من خالل تقدمي برامج توعوية خا�ضـــة 
لأكرث من 121 مدر�ضة من خمتلف املراحل، ا�ضتفاد 
منهـــا 128 األف طالب، موؤكدا اأنه ومنذ تخريج اأول 
دفعة العـــام 2005 و�رشطة خدمة املجتمع ت�ضـــكل 

الذراع الفاعل لل�رشاكة مع املجتمع.
وك�ضـــف بن دينة عـــن اعتماد البحريـــن كاأول 
مركـــز اإقليمـــي للمنظمة الدوليـــة ملكافحة العنف 
والإدمان )DARE( لدول اآ�ضـــيا وال�رشق الأو�ضـــط 

وهو ال�ضاد�ص من نوعه على م�ضتوى العامل. 

مشكلة وليست ظاهرة 
واأ�ضـــار العميد بن دينة اإلى اأنه يجب التعامل 
مع مو�ضـــوع مكافحة املخدرات على اأنه “م�ضـــكلة 
اجتماعية” مـــن دون تهويل وهـــو ل يعد ظاهرة، 

موؤكـــًدا اأن علينا اأن نويل اأهمية مل�ضـــكلة التفكك 
الأ�رشي، التي تقـــف وراء حالت كثرية من تعاطي 
املخـــدرات، موؤكًدا العمل على تخ�ضـــي�ص حمالت 
توعويـــة يف جمـــال مكافحـــة املخـــدرات، موجهـــة 

للجاليات الأجنبية املقيمة.
2017وا�ضـــتعر�ص  يف  املخـــدرات  ق�ضـــايا 
العميـــد بن دينة املعايري الإح�ضـــائية التي توؤكد 
اأن املخدرات م�ضـــكلة ولي�ضت ظاهرة يف املجتمع 
البحريني، مبينا اأن اإجمايل عدد الق�ضـــايا التي مت 
�ضـــبطها يف العام 2017 بلغت 1075 ق�ضية، مت 
ت�ضجيل 325 ق�ضـــية منها داخل البحرين، و658 
ق�ضـــية مت ت�ضـــجيلها يف ج�ـــرش امللك فهـــد، و89 
ق�ضـــية يف مطار البحرين، وق�ضية واحدة يف ميناء 
�ضـــلمان، وميناء خليفة، و2 ق�ضية يف البحر، مبيًنا 
اأن عدد املقبو�ص عليهم يف جممل هذه الق�ضـــايا 

بلغ 1244، منهـــم 315 بحرينيون، و895 اأجانب، 
و�ضـــكل البحرينيون ما ن�ضبته 28 %، بينما �ضكل 
الأجانـــب 72 %. وك�ضـــف اأن كميـــات املخـــدرات 
التي مت �ضـــبطها يف العام 2017 بلغت نحو 176 
كيلوغراًمـــا، وعدد حبات املوؤثـــرات العقلية التي 

مت �ضبطها العام 2017 بلغ 40 األفا و544 حبة.
واأو�ضح اأن عدد ق�ضايا املخدرات امل�ضبوطة 
زاد يف العـــام 2017 مقارنة بالعام 2016 بن�ضـــبة 
1.5 %، مو�ضـــحا اأن معظـــم ق�ضـــايا املخـــدرات 
التـــي مت �ضـــبطها كانت عـــر ج�رش امللـــك فهد، 
و�ضكلت ما ن�ضبته 61 % من اإجمايل عدد الق�ضايا 

امل�ضبوطة. 
وبلـــغ اإجمـــايل عـــدد الأ�ضـــخا�ص الذيـــن مت 
القب�ص عليهم يف ق�ضايا املخدرات 1244، �ضكل 

املواطنون 28 % منهم.

املنامة - بنا: اأكد وزير الداخلية ال�ضيخ 
را�ضـــد بن عبداهلل اآل خليفة اأن اإن�ضاء اللجنة 
الوطنيـــة ملكافحة املخـــدرات العام 2006 
وتد�ضـــن اخلطة الوطنية، اأظهر العديد من 
موؤ�رشات النجاح بالتعاون مع �رشكاء التنفيذ، 
م�ضريا اإلى اأن ن�ضبة الإجناز يف اخلطة الوطنية 
ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية التي 
تاأ�ض�ضـــت يف 2015 بلغت 86 %، وبلغ عدد 
الإجراءات 276 نفـــذ منها 236 وجار تنفيذ 

البقية.
املخـــدرات  مكافحـــة  اإدارة  اأن  واأردف 
خالل العام 2017 متكنت من �ضـــبط 1081 
ق�ضـــية، تنوعت ما بـــن التعاطي والرتويج 
والتهريـــب وغريها، وبلغ عـــدد املتورطن 
فيهـــا 1305 اأ�ضـــخا�ص، مت اتخاذ الإجراءات 

القانونية حيالهم. 

ويف الفرتة مـــن الأول مـــن يناير 2018 
وحتـــى 31 مايـــو 2018 بلغ عدد الق�ضـــايا 
579 ق�ضـــية، �ضـــملت 725 متورطـــا، ممـــا 
يعني ا�ضـــتمرار اليقظـــة واجلهوزية الأمنية 

للت�ضدي مل�ضكلة املخدرات.
جاء ذلك يف كلمة وجهها وزير الداخلية، 
مبنا�ضبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات، 
م�ضـــريا اإلـــى اأن احتفالية مملكـــة البحرين، 
�ضـــمن املنظومة العاملية لالحتفال باليوم 
العاملـــي ملكافحـــة املخـــدرات، يف 26 مـــن 
يونيو من كل عام، تعد تعبريا عن الت�ضميم 
علـــى مواجهـــة هـــذا اخلطـــر، من خالل �ضـــن 
الإجـــراءات  واتخـــاذ  الرادعـــة  الت�رشيعـــات 
والتدابـــري الأمنيـــة الفاعلـــة، انطالقا من اأن 
مكافحـــة املخـــدرات، م�ضـــوؤولية جمتمعيـــة 
بالدرجـــة الأولى، تتكاتف فيهـــا الفعاليات 

واملوؤ�ض�ضات كافة يف اإطار منظومة متكاملة 
مـــن ال�رشاكة املجتمعية، و�ضـــول اإلى جمتمع 

خال من املواد املخدرة. 
 واأو�ضـــح بالقـــول: حر�ضـــا على حتقيق 
الأهـــداف املطلوبة، فاإنه يتـــم تقييم الأداء 
واخلطـــط املعمول بها يف اجلهود التوعوية، 
التـــي يتـــم تنفيذهـــا ب�ضـــكل تكاملـــي، مبا 
ي�ضهم يف اإجناز الأهداف املرجوة، الأمر الذي 
يجب اأن يرافقه جهد اأ�ضا�ص من جانب الأ�رشة 
واملجتمـــع ككل، واأن يحر�ـــص اأولياء الأمور 
علـــى مراقبة �ضـــلوك الأبناء، حتـــى ل يقعوا 
فري�ضـــة لعدميي ال�ضـــمري من مروجي هذه 
الآفة، كمـــا ينبغي م�ضـــاعدة الآباء يف كيفية 

اكت�ضاف عالمات الإدمان على اأبنائهم.
اأن الحتفـــال باليـــوم العاملـــي  وذكـــر 
ملكافحة املخدرات 2018 ي�ضـــهد فعاليات 

واأن�ضـــطة خمتلفة، ت�ضـــمل هذا العام العمل 
علـــى اإبراز دور الإعـــالم يف منظومة التوعية، 
من خالل موؤمتر “و�ضائل الإعالم بن الواقع 

والتطلعـــات يف الوقايـــة مـــن املخـــدرات” 
والذي يعقـــد يف الفرتة من 26 - 28 يونيو 
اجلاري انطالقا من الدور املت�ضاعد لالإعالم 
يف عمليـــات التثقيـــف والتوعية والإر�ضـــاد، 
العمـــل املقدمـــة  اأوراق  اأن ت�ضـــفر  وناأمـــل 
واملناق�ضـــات امل�ضتفي�ضـــة خـــالل املوؤمتر 
عـــن تو�ضـــيات من �ضـــاأنها حتقيـــق املزيد 
مـــن التطويـــر والفعالية يف جمـــال مكافحة 

املخدرات. 
ويف ختـــام كلمتـــه تقدم وزيـــر الداخلية 
بال�ضـــكر لـــكل اجلهـــود الوطنيـــة املبذولة 
والتي من بينها اجلهات امل�ضاركة يف اللجنة 
الوطنيـــة ملكافحة املخدرات، برنامج “معا” 
ملكافحة العنف والإدمان، وال�ضكر مو�ضول 
لرجـــال الأمـــن يف اإدارة مكافحـــة املخدرات 

والأجهزة العاملة يف املنافذ واحلدود.

• احل�ضور	 • جانب من اجلل�ضات	

• ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل	

• اأنور عبدالرحمن	 • •الرائد حمد املهيزع	 يو�ضف حممد	 • النقيب نورة بنت اإبراهيم	

بدور املالكي من املنامة

اأكدت ع�ضـــو اللجنة التنظيمية وال�ضـــتقبال 
للموؤمتر رئي�ص اجلودة ال�ضـــاملة بـــالإدارة العامة 
للمباحـــث والأدلـــة اجلنائية املالزم ح�ضـــة خليل 
احلمـــر، اأن املـــراأة البحرينيـــة العاملـــة يف خمتلف 
اإدارات وزارة الداخليـــة اأثبتـــت كفاءتها وقدرتها 
ومتيزهـــا علـــى العمل يف هـــذه الإدارات، جنبا اإلى 
جنب اأخيها الرجل، واأ�ضـــبحت اأحد العنا�رش املهمة 
يف املنظومـــة الأمنيـــة لـــوزارة الداخليـــة، موؤكدة 
الدعـــم الالحمـــدود الـــذي تلقـــاه عنا�ـــرش ال�رشطة 
الن�ضـــائية كافة يف خمتلف اإدارات الوزارة من لدن 
وزيـــر الداخلية الفريق الركن ال�ضـــيخ را�ضـــد بن 
عبـــداهلل اآل خليفة، موؤكـــدة اأن دعم وزير الداخلية 
املتوا�ضـــل ل يركـــز علـــى ا�ضـــتقطاب البحرينية 
للولـــوج يف العمل الع�ضـــكري وال�رشطي فح�ضـــب، 
واإمنا تعداه اإلـــى التاأهيل والتدريـــب والتمكن؛ 

لتكون املراأة البحرينية عن�رشا فعال كفوءا للعمل 
يف هذا املجال. 

واأكـــدت املـــالزم احلمر اأنه حتـــى فرتة قريبة 
مل تكـــن البحرينية متتلك الرغبة والت�ضـــجيع على 
االنخ���راط يف العم���ل ال�رشطي، خ�صو�ص���ا يف بع�ض 
الإدارات، كمـــا يف التحقيقـــات اجلنائية واملباحث 
واملخدرات، ولكنهـــا الآن موجودة وحا�رشة وبقوة 
يف كل الإدارات، مبينـــة اأن الإدارة العامة للمباحث 
10 �ضـــابطات  والأدلـــة اجلنائيـــة تعمـــل فيهـــا 
بحرينيات، وكلهـــن يحملن موؤهالت عالية جدا من 
التعليم والتاأهيل والتدريب املتخ�ض�ص يف جمال 
عملهن، مردفة اأن 35 ع�ضـــكرية بحرينية تعمل يف 
الق�ضـــم ا�ضتطعن اأن يوؤكدن جهوزيتهن للعمل يف 
اأي وقـــت، واأنهـــن �رشيك فاعل يف لنجـــاح منظومة 
العمـــل يف الإدارة، مـــن خالل العمل بـــروح الفريق 

اجلاهـــز، الـــذي يوؤكـــد اأن حـــب البحريـــن والولء 
للقيادة واحلكومة والإخال�ص والت�ضـــحية من اأجل 
اأن تبقى البحرين دوما �ضـــاملة خفاقـــة الراية هو 

الهدف الذي نعمل عليه ومن اأجله.
واأ�ضارت املالزم احلمر اإلى اأن فكرة املوؤمتر، 
انطلقـــت مـــن خـــالل الحتفـــال باليـــوم العاملي 
ملكافحـــة املخـــدرات، اإذ مت ت�ضـــكيل جلنـــة عليا، 
قامت بو�ضع اأفكار املوؤمتر، والذي يحاكي عوملة 
الع�ـــرش و�رشعة املعلومـــة، وهو الإعالم، خ�ضو�ضـــا 
دور الإعـــالم الأمنـــي والجتماعـــي مًعـــا يف تنويـــر 
املجتمع بكل اأطيافه عن ق�ضية املخدرات، مبينة 
اأن املوؤمتر كان ناجحا بكل املعايري؛ لأنه ا�ضتطاع 
اأن يجمع رجال الفكر واخلراء واملعنين بق�ضايا 
التوعية مـــن اأخطـــار املخدرات من داخـــل وخارج 
البحرين فيه ملناق�ضـــة �ضـــبل مكافحتهـــا اإعالميا، 
وال�ضـــتفادة من التجـــارب اخلليجية والعاملية يف 
هذا اجلانب، واخلروج بتو�ضـــيات ت�ضب يف اإجناح 

اأهداف املوؤمتر التي نعمل جميعا على حتقيقها.

ال�رضطة الن�سائية حا�رضة يف كل اإدارات الوزارة
م�ضيدة بدعم وزير الداخلية للمراأة... احلمر لـ “$”:

• املالزم ح�ضة احلمر	



تـمـريـر م�شـروع لإقـامـة مـركـز مـزاد فـي تـوبـلـي
لتنظيم عملية العر�ض والبيع 

اأ�رص جمل�ض اأمانة العا�ص���مة عل���ى مترير مقرتح 
باإقامة م�رصوع مركز مزاد ع���ام متعدد الأغرا�ض لأحد 

العقارات املوجودة يف منطقة توبلي.
واأ�ص���ارت اللجن���ة القانوني���ة واملالي���ة اإل���ى اأن 
اله���دف منه تنظيم عملية العر����ض والبيع يف مملكة 
البحرين ب�صورة جتارية واحرتافية، وزيادة اإيرادات 
اأمانة العا�ص���مة من خالل ا�ص���تثمار املوقع، وتفادي 
عر����ض ال�ص���يارات امل�ص���تعملة على الأر�ص���فة ويف 
ال�صوارع العامة ب�صورة ع�صوائية، واحلد من م�صاكل 

اإ�صغال الطرق العامة.
كم���ا يه���دف املق���رتح اإل���ى امل�ص���اهمة يف رفع 
امل�ص���توى التنظيمي والقت�صادي للمملكة واإنعا�ض 
�صوق ال�صيارات امل�صتعملة وال�صتجابة لرغبة الكثري 
من املواطنني يف احل�ص���ول على �ص���يارات م�صمونة 
بطريقة مي�رصة، والت�صهيل على املواطنني للح�صول 
على جميع اخلدمات يف موقع واحد اإلى جانب الرتكيز 
على تنفيذ امل�ص���اريع الرئي�صة التي تعك�ض الواجهة 

احل�صارية ململكة البحرين.

الإخالء الفوري ل�شاحنات ال�شوق املركزي
“اأمانة العا�صمة” يف جل�صته اخلتامية

واف���ق جمل����ض اأمانة العا�ص���مة يف جل�ص���ته 
الأخ���رية م���ن دور النعقاد الرابع �ص���من الدورة 
البلدي���ة الرابع���ة يوم اأم�ض عل���ى الإخالء الفوري  
لل�ص���احنات املوج���ودة يف ال�ص���وق املركزي، مع 
اعتم���اد اأر�ض بديلة كمواقف لل�ص���احنات تكون 
خ���ارج منطقة ال�ص���وق املرك���زي، عل���ى اأن يتم 
تخ�صي�ض اأر�ض حلل م�ص���كلة وقوف ال�صاحنات 

يف ال�صوق. 
واأو�ص���ح اأع�ص���اء جمل�ض اأمانة العا�صمة اأن 
ال�ص���احنات تعيق م���ن فر�ض ال�ص���تثمار وتوؤثر 

على املظهر اجلمايل للمنطقة. 

واآلت اللجنة املخت�صة باملقرتح اإلى البحث 
عن اأر����ض بديلة خارج منطقة ال�ص���وق املركزي 
لوق���وف ال�ص���احنات، وذلك ملا ب���رزت املالحظة 

ال�ص���لبية املتمثل���ة باكتظاظ وقوف ال�ص���احنات 
لفرتات طويلة يف منطقة ال�ص���وق املركزي، مما 

يوؤثر على املظهر العام لل�صوق.

مروة خمي�س
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• رئي�ض جمل�ض اأمانة العا�صمة واملدير العام لأمانة 	
العا�صمة

جلنة لو�شع ا�شرتاطات ال�شالمة يف هدم املباين

ا بقايا الطعام تت�شدر اإجمايل كمية املخلفات املنتجة �شنويًّ

ل�صد النق�ض الت�رصيعي احلايل

و�صلت اإلى 37 % يف  �صهر رم�صان... �رصكة النظافة:

وافق جمل�ض اأمانة العا�صمة على ت�صكيل جلنة 
من اجلهات املخت�ص���ة تخت�ض بو�ص���ع ا�ص���رتاطات 
ال�ص���المة واحلماي���ة عن���د بن���اء اأو ه���دم اأو ترمي���م 
املباين، اإذ تداولت اللجنة الأ�صا�ض الذي انطلق منه 
املق���رتح، وهو جتنب اإيقاف جميع اأعمال ال�ص���يانة 
للحدائ���ق واملنتزه���ات، وع���دم جت���اوز امليزاني���ة 

املعتمدة لعام 2018. 
وبني رئي����ض اللجنة املالي���ة والقانونية اأحمد 
بن هندي يف مذكرة التو�صية باأن اللجنة تهدف من 
درا�ص���ة هذا املو�ص���وع اإلى حماية اأرواح وممتلكات 
النا�ض من خالل و�ص���ع درا�صة لتحديد ال�صرتاطات 
الالزمة للحماية وال�صالمة، والطالع وال�صتفادة من 

جتارب بع�ض دول اخلليج العربي ال�ص���قيقة وعلى 
الأخ�ض اململكة العربية ال�ص���عودية ودولة الكويت 
واإم���ارة دب���ي، اإل���ى جانب �ص���د النق����ض الت�رصيعي 
احلايل؛ ب�ص���بب عدم وجود ا�ص���رتاطات تف�ص���يلية 
ت�ص���منت ال�ص���المة واحلماي���ة عند البن���اء اأو هدم اأو 

ترميم العقارات.

ك�صف م�صئول العالقات العامة والإعالم ب�رصكة 
مدينة اخلليج للنظافة ه�صام احلداد عن اأن خملفات 
الطعام تت�ص���در اإجم���ايل كمية املخلف���ات املنتجة 
ا يف حمافظة العا�صمة مبتو�صط ن�صبته 33 %  �صنويًّ
تقريًبا، ور�صدت الدرا�صة اأن ن�صبة خملفات الطعام 
قد �ص���هدت ارتفاًعا ملحوًظا بن�ص���بة ت�ص���ل ل� 4 % 
خالل �صهر رم�صان املبارك، لت�صل الن�صبة اإلى نحو 
37 %. وتتبع خملفات الطعام مبا�رصة املادة الأكرث 
�رصًرا على البيئة والأكرث تداولً بني امل�ص���تهلكني، 

وهي البال�صتيك، بن�صبة 22 % باملتو�صط ال�صنوي، 
وترتفع خالل �ص���هر رم�ص���ان اإلى 30 %. واأو�ص���ح 
اأن ه���دف الدرا�ص���ة ه���و  حتديد كمي���ة كل نوع من 
النفاي���ات التي تنتج يف البحري���ن، وحتديد كميات 
املخلفات البلدية ال�صلبة على اأ�صا�ض املحافظات، 
وحتدي���د كمية املخلف���ات املنتجة الت���ي ل تندرج 
حتت بنود عقد النظافة، وحتديد مكونات املخلفات 
البلدية ال�صلبة يف البحرين بح�صب املحافظة ومنط 
احلياة اأو م�ص���توى دخل الأ�رصة خالل �ص���هر رم�صان 

املبارك، وحتديد كمي���ة ومكونات خملفات اأنقا�ض 
البن���اء، التع���رف على م���دى وجود خملف���ات خطرة 
ت�ص���بب اأحد اأنواع التلوث ، والتعرف على متو�ص���ط 
الكثافة الكلية للمخلفات البلدية ال�ص���لبة كل نوع 
على حدة مثل البال�صتيك، الورق، الأطعمة، الزجاج، 
وغريه���ا. وكانت �رصكة مدين���ة اخلليج للتنظيف قد 
���ا حول الدرا�ص���ة التدقيقي���ة الدورية  قدمت عر�صً
على املخلف���ات البلدية ال�ص���لبة املنجزة بالتعاون 
مع �صئون البلديات باآخر جل�صة عقدت ملجل�ض اأمانة 

العا�ص���مة يوم اأم�ض، اإذ اأفاد احلداد باأنه يتم اختيار 
نح���و 20 عينة م���ن مناطق خمتارة بح�ص���ب املعايري 
املعتم���دة للدرا�ص���ة، وُتف���رغ جميع العين���ات على 
انفراد يف مكان خم�ص����ض لأعم���ال الفرز والتدقيق 
يف منطقة ع�ص���كر، ويالزم ذلك تخ�ص���ي�ض حاويات 
خم�ص�ص���ة لكل نوع من املخلفات، يتم ح�رص جمموع 
كل عين���ة مفروزة، واأخرًيا وزن كل �ص���نف ثم فرزه 
م���ن كل عينة، وتدوينه �ص���من جدول���ة حمددة لكل 

ت�صنيف، وح�رص البيانات وحتليلها.

الجلسة األخيرة

اأّي���د اأع�ص���اء جمل����ض اأمان���ة 
ال�ص���ارع رقم  العا�ص���مة ت�صمية 
22 الواقع مبنطقة الفاحت جممع 
ال�ص���يخ  املرح���وم  با�ص���م   324
عب���داهلل ب���ن خال���د اآل خليف���ة، 
واملوافق���ة عل���ى مق���رتح هيئة 
التخطي���ط والتطوي���ر العم���راين 
العقار �صمن مناطق  بت�ص���نيف 
 )RHB( ب  املت�ص���ل  ال�ص���كن 
اإل���ى جان���ب  مبنطق���ة اجلف���ري، 
املوافق���ة عل���ى مق���رتح هيئ���ة 
التخطي���ط والتطوي���ر العم���راين 
بت�ص���نيف اجلزء غري امل�ص���نف 
الكورني����ض  منطق���ة  يف  لعق���ار 
ت�ص���نيف  �ص���من   ،322 جمم���ع 
مناطق امل�ص���اريع ذات الطبيعة 
اخلا�ص���ة )SP( ب����رط �أن تكون 
التاأث���ريات  درا�ص���ة  نتيج���ة 

املرورية )TIA( اإيجابية.

ت�صمية �صارع يف 
“الفاحت” با�صم 
عبداهلل بن خالد

لتفعيل ح�رص التدخني يف الأماكن املخ�ش�شة له
يف ختام اجتماعات املجل�ض العتيادية... “بلدي ال�صمالية”:

اأم����ض  ال�ص���مالية  بل���دي  جمل����ض  اختت���م 
اجتماعات���ه العتيادية العامة للف�ص���ل الت�رصيعي 
الراب���ع بتمرير جمموع���ة من امل�ص���اريع اخلدمية 
يف املحافظ���ة. ورف���ع املجل����ض خ���الل الجتم���اع 
مقرتحا اإل���ى وزير الأ�ص���غال و�ص���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين دع���ا فيه اإلى تفعيل قانون 
منع التدخني باأي و�ص���يلة �صواء اأكانت ال�صيجارة 
العادية اأم ال�صي�ص���ة اأم اأي نوع من اأنواع التدخني 

يف غري الأماكن املخ�ص�صة لها.
وب���رر املجل����ض مقرتح���ه بداف���ع املحافظة 
على �ص���حة املدخنني ومن حوله���م، وما ينطوي 

علي���ه التدخني من م�ص���ار �ص���حية كب���رية وفًقا 
للدرا�صات العلمية املعدة يف هذا ال�صاأن.

وارتكزت فكرة املقرتح على منع ا�ص���تخدام 
ال�صي�ص���ة يف الأماكن املغلقة والعامة والر�ص���مية 
واملطاعم وال�صالت اإل الأماكن املخ�ص�صة لها، 
التي تطرق لها قانون رقم 8 ل�صنة 2009 ب�صاأن 

مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه.
ودعا املجل�ض يف �صياق اآخر اإلى و�صع حلول 
ل�صيانة احلاجز احلجري الواقع على امتداد �صارع 

ال�صيخ حمد من دوار 1 اإلى الدوار 22.
وج���اء ه���ذا املق���رتح يف �ص���بيل املحافظ���ة 
الدائم���ة على احلال���ة اجليدة ملرفق���ات الطريق 
و�ص���ورته اجلمالي���ة، اإل���ى جانب و�ص���ع احللول 

املنا�ص���بة التي تقلل تكلفة اأعمال ال�ص���يانة من 
قبل اجلهات اخلدمية ذات العالقة.

اإلى ذلك، مّرر املجل�ض قراًرا باإن�ص���اء حديقة 
عامة اإلى جانب مواقف لل�ص���يارات على عقارين 
متجاورين يف منطقة عايل بالقرب من نادي عايل 

الريا�صي الثقايف والريا�صي.
ويه���دف املقرتح اإلى تلبي���ة حاجة املنطقة 
اإلى خدمات ترفيهية، اإلى جانب معاجلة م�ص���كلة 
عدم توفر املواقف العامة يف املنطقة رغم تزايد 

ال�صكان.
وقّرر املجل����ض يف اجتماعه العتيادي الأخري 
للف�ص���ل الت�رصيع���ي الراب���ع اإع���ادة تفعيل جلنة 
الوقاية م���ن حوادث الغرق، وذل���ك بعد توقفها 

ل�ص���نوات، يف ظل تزايد اأع���داد حوادث الغرق مع 
حلول ف�صل ال�صيف.

ووافق املجل�ض على مقرتح ا�صتغالل مواقع 
جم���اري الأمط���ار يف مدين���ة حم���د لبن���اء وحدات 
�صكنية، وذلك بهدف توفري املزيد من الأرا�صي 
لبناء الوح���دات، وال�ص���تغالل الأمثل لالأرا�ص���ي 

الف�صاء.
وراأى اأن مم���رات املج���اري املائية ل حتتاج 
اإلى الف�ص���اء الوا�صع املخ�ص����ض لها وبالإمكان 
تعديل و�ص���عيتها، كما ح�ص���ل يف ع���دة اأماكن، 
وال�ص���تفادة م���ن باقي امل�ص���احة لبن���اء وحدات 

�صكنية.

• كعكة اخلتام	

�شيد علي املحافظة
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مدير بلدية �ل�شمالية يفتتح �أول حديقة يف بوري
حتتوي كامري�ت �أمنية لر�سد �أي �سلوكيات خمالفة للتعليمات

�لبدي���ع - بلدي���ة �ملنطق���ة �ل�س���مالية: �فتت���ح 
�ملدي���ر �لع���ام لبلدية �ملنطقة �ل�س���مالية �ملهند�س 
يو�س���ف �لغتم حديقة بوري، بح�س���ور كل من رئي�س 
جمل����س بل���دي �ل�س���مالية حمم���د خليف���ة بوحم���ود، 
و�أع�س���اء جمل�س بلدي �ملنطقة �ل�سمالية، وعدد من 
�مل�س���وؤولني بالبلدية، �إلى جانب م�ساركة و��سعة من 

�أهايل �ملنطقة، وموؤ�س�سات �لنفع �لعام بالقرية. 
وقال �لغتم خالل �الفتتاح “�إن �لبلدية و�س���عت 
�س���من برناجمها جمموعة من �الأهد�ف �ال�سرت�تيجية 
�ملحققة لروؤيتها �لطموحة يف عمل بلدي �سامل قائم 

على �أ�سا�س �ال�ستد�مة”.
و�أو�سح �أن �حلديقة ��ستملت على حجرة حر��سة 
وكامري�ت �أمنية لر�س���د �أي خمالفات �أو �س���لوكيات 
خمالفة للتعليمات و�الإر�ساد�ت �ملتعلقة باحلد�ئق، 
كما يتوفر يف �حلديقة ��س���رت�حات للجلو�س ومنطقة 
�ألعاب خم�س�سة لالأطفال، وم�سطحات خ�رض�ء طبيعية 
و�أخرى �سناعية �إ�سافة �إلى بع�س �لنخيل، وهي �أول 
حديق���ة يف بوري وثال���ث حديقة يت���م �فتتاحها هذ� 
�لعام يف �ملنطقة �ل�سمالية بعد حديقة �الأمل مبدينة 

حمد وحديقة بني جمرة �لثانية.
و�أك���د �لغتم �أن “�مل�رضوع ياأتي �س���من �سل�س���لة 
من �مل�رضوعات �لتي تهتم بها �لبلدية؛ من �أجل ر�حة 
�ملو�طن���ني”، و�أ�س���ار �إلى �أن �إن�س���اء �حلد�ئق �لعامة 
وم�س���امري �مل�س���ي و�ملتنزهات يف �ل�س���مالية ياأتي 
�س���من خطة �لبلدية و�ملجل�س �لبلدي الإن�ساء حديقة 
يف كل منطقة؛ لزيادة ن�س���يب �لفرد من �مل�سطحات 
�خل����رض�ء و�حلد�ئق؛ لتكون متنف�ًس���ا طبيعي���ا و�آمنا 

لالأ�رض و�الأطفال.
وقال �إن �لبلدية �سعت �إلى حتقيق �رض�كة فاعلة 
مع �الأهايل لتعزي���ز �جلهود �ملبذولة يف �حلفاظ على 
�ملكت�س���بات �لعامة، م�سري� �إلى �أن �حلديقة م�سمولة 
مببادرة “�أ�سدقاء �حلد�ئق”، �إذ مت ت�سكيل جمموعة 
عم���ل م���ن �الأه���ايل وت�س���ليمهم بطاق���ات �لتعريف، 
يف �إط���ار �س���الحيات معينة تعزز �حل���د من خمالفات 
�ملرتادي���ن، د�عيا �الأهايل �حلفاظ على �ملكت�س���بات 
�لوطني���ة ورف����س �أعم���ال �لتخريب �لتي ميار�س���ها 
وال  غ���ري وطني���ة  �س���لوكيات  باعتباره���ا  �لبع����س؛ 

ح�سارية”.
ولفت �إلى �أن �حلديقة تتميز مبوقعها يف و�سط 
�الأحياء �ل�س���كنية، وهو من �لعو�مل �لتي ت�س���اهم يف 
جن���اح مبادرة �أ�س���دقاء �حلد�ئ���ق، موؤكد� ��س���تعد�د 
�لبلدي���ة دع���م خمتلف �ملب���ادر�ت �ملجتمعي���ة �لتي 

ت�ساهم يف زيادة �لوعي �لبيئي و�جلمايل.

وق���ال رئي�س جمل����س بلدي �ملنطقة �ل�س���مالية 
حممد بوحم���ود �إن جمل�س بلدية �ملنطقة �ل�س���مالية 
كان �سباقا د�ئما يف �لبحث عن �مل�رضوعات �لرتفيهية 
م���ن حد�ئق وم�س���امري م�س���ي ومتنزهات و�س���و�حل 
لتنف���ذ يف �ملحافظ���ة �ل�س���مالية، م�س���ري� �إل���ى �أن���ه 
“خ���الل هذ� �لعام مت �فتت���اح 3 حد�ئق يف �ملحافظة 
�ل�سمالية وهذ� دليل على �لعمل �ملتو��سل يف خدمة 

�ملو�طنني و�ملقيمني”.
و�أ�س���اف بوحم���ود “�ل�رض�ك���ة �ملجتمعي���ة ه���ي 
�الأ�س���ا�س يف �لعم���ل �لبل���دي، و�س���عينا يف �ملجل����س 
�لبل���دي �إل���ى تعزيز هذ� �ملفهوم من خالل م�س���اركة 
موؤ�س�س���ات �ملجتم���ع �مل���دين يف م�س���اريع �لبلدي���ة 

�لتنموية و�لتوعوية”.
و�أو�سح �أن “�ملجل�س �لبلدي باملنطقة �ل�سمالية 
��ستطاع �أن يطلق �لعديد من �مل�رضوعات و�ملبادر�ت 

�لتي كان �الأهايل �لعن�رض �الأ�سا�س يف تنفيذها”.

• خالل ق�س �ل�رضيط 	

منع عبور �شاحنات “�للوحة �لربتقالية” 1 �أغ�شط�س

ال �شقف مالًيا للخدمات �لعالجية يف “�شحتي”

�لقا�شم: حري�شون على م�شالح �ملر�شى عند توظيف �الأطباء

209 تظلمات على قر�ر�ت �لتخطيط �لعمر�ين يف 2017

“�لزر�عة” �شبط �شحنة حلوم فا�شدة و�إتالفها مبدفن ع�شكر

بدء تطوير �شارع 47 يف �شند بكلفة 1.2 مليار دوالر

�للجنة و�فقت على 39 تظلما... �أبو�لفتح:

نافية �إدخال �أي �سحنات فا�سدة لالأ�سو�ق

طو�بري �النتظار �ستنخف�س بن�سبة 35 %... “�الأ�سغال”:

�ملنامة - وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين: ك�س���ف وكيل �ل���وز�رة 
ل�س���وؤون �لبلدي���ات بوز�رة �الأ�س���غال و�س���وؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين نبي���ل حممد 
�أبو�لفتح عن تلقي جلنة �لتظلمات من قر�ر�ت 
�لتخطيط �لعم���ر�ين، 209 تظلمات خالل �لعام 

.2017
جلن���ة  ير�أ����س  �ل���ذي  �أبو�لفت���ح،  و�أ�س���ار 
�لتظلمات من ق���ر�ر�ت �لتخطيط �لعمر�ين، �إلى 
�أن �جلنة عقدت خالل �لعام 2017، 15 �جتماعا، 
ونظ���رت يف 209 تظلم���ات، وو�فق���ت على 39 
تظلما، ورف�س���ت 126 تظلم���ا، و�نتهت �للجنة 

�إلى عدم �خت�سا�سها يف 44 تظلما.
�ملح���رق  حمافظ���ة  �أن  �أبو�لفت���ح  و�أف���اد 
ت�س���درت عدد �لتظلم���ات، �إذ ت�س���لمت �للجنة 
م���ن حمافظة �ملحرق 92 تظلما، فيما ت�س���لمت 
�للجن���ة من حمافظة �لعا�س���مة 47 تظلما، ومن 
�ملحافظ���ة �ل�س���مالية 44 تظلم���ا، فيم���ا تلقت 

�للجنة من �ملحافظة �جلنوبية 37 تظلما.
وق���ال �أبو�لفت���ح: “�إن �للجن���ة �لتزم���ت يف 
منهجي���ة عمله���ا ب�رضعة �لب���ت يف �لطلبات �لتي 
ت�ستلمها، كما عملت على در��سة جميع �لطلبات 
�لتي ترد �إليها مبهنية تامة ل�سمان عدم ت�رضر 

�أي طرف”.

�ملنامة - بن���ا: نفت وكال���ة �لزر�عة و�لرثوة 
�لبحري���ة َم���ا مت تد�وله �أخري� عرب مو�قع و�س���ائل 
�لتو��سل �الْجِتَماِعّي عن ر�سد حلوم د�خل �سيارة 
نقل، ز�عمني �أنها متوجهة �إلى �الأ�سو�ق �ملحلية، 

و�أكدت �لزر�عة عدم �سحتها جملة وتف�سيال.
�ل�س���حنة كان���ت يف  �أن  �لوكال���ة  و�أو�س���حت 
طريقه���ا �إلى مدفن ع�س���كر للتخل����س منها بعد 
رف�سها من قبل �إد�رة �لرقابة و�ل�سحة �حليو�نية 

لعدم �سالحيتها لال�ستهالك �الآدمي.
و�أهاب���ت وكال���ة �لزر�ع���ة و�ل���رثوة �لبحري���ة 
باجلمه���ور توخ���ي �حليطة و�حل���ذر وع���دم �الأخذ 
باالإ�س���اعات و��س���تقاء �الأخبار من م�سادر ر�سمية 

موثوق���ة، م�س���ددة عل���ى حر����س وكال���ة �لزر�عة 
و�ل���رثوة �لبحري���ة علي �س���المة �للحوم و�س���مان 
و�سولها للم�ستهلك �لبحرين �آمنة غذ�ئيا و�سحيا، 
حفاظا على �سحة و�سالمة �ملو�طنني و�ملقيمني 

وحفاظاً على �ل�سحة �لعامة يف مملكة �لبحرين.
وبين���ت �أن هناك �إج���ر�ء�ت �س���ارمة تتخذها 
�إد�رة �حلجر �لبيطري بالزر�عة ت�سمن عدم دخول 

�أي �سحنات حلوم فا�سدة لالأ�سو�ق.
يذك���ر �أن �ل�س���حنة �لتالفة كان���ت قادمة من 
باك�ستان ل�س���الح �إحدى �رضكات �للحوم �ملحلية، 
وقام���ت �إد�رة �لرقاب���ة �لبيطري���ة �لتابعة لوكالة 
�لزر�ع���ة و�ل���رثوة �لبحري���ة بالتفتي����س عليها يف 
منفذ �ملطار بتاريخ 26 يونيو، حيث مت رف�س���ها 
لعدم �س���الحيتها لال�ستهالك �الآدمي، وهي عبارة 
ع���ن 4450 كج���م، ومت �إتالفه���ا مبعرف���ة �لط���ب 

�لبيطري د�خل مدفن ع�سكر.

�ملنام���ة - بنا: �أعلنت وز�رة �الأ�س���غال و�س���وؤون 
�لبلديات و�لتخطيط �لعم���ر�ين عن بدء تنفيذ �أعمال 
م����رضوع تطوي���ر �س���ارع 47 مبنطقة �س���ند �لذي يقع 
�مل�رضوع بني حمافظتي �لعا�سمة و�جلنوبية مبجمعي 
646 و745، وذل���ك تنفيًذ� لتوجيه���ات ويل �لعهد 
نائ���ب �لقائد �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأمري �س���لمان بن 
حمد �آل خليفة لو�س���ع حلول عاجلة لزيادة �ن�سيابية 
�حلرك���ة �ملرورية على �س���بكة �لطرق �لرئي�س���ية يف 

�ململكة.
�أعم���ال تطوي���ر �ل�س���ارع  �أن  و�أف���ادت �ل���وز�رة 
تت�س���من تو�سعة �سارع 47 �إلى م�سارين يف كل �جتاه 
بط���ول يبلغ حو�يل 0.55 كيلومرت من تقاطع �س���ارع 
�ال�س���تقالل حتى �س���ارع 77 ويعترب �سارع 47 مدخل 
رئي�س���ي ملنطقة �س���ند للقادمني من �لرفاع ومدينة 
عي�س���ى وي���وؤدي �إل���ى �أح���د �أه���م �ل�س���و�رع �لتجارية 

مبنطقت���ي ج���د علي و�س���ند، باالإ�س���افة �إلى �إن�س���اء 
�سبكة لت�رضيف مياه �الإمطار، وتوفري �أر�سفة جانبية 
للم�س���اة، و�أعمال �الإنارة، وتوفري �لعالمات �ملرورية 
و�للوحات �الإر�سادية �لالزمة لتحقيق �الأمن و�ل�سالمة 
�ملطلوب���ة على �ل�س���ارع، وو�س���ع حو�جز �ل�س���المة يف 

�ملناطق �لتي تتطلب ذلك.
و�أو�س���حت �أن م�رضوع تطوير �س���ارع 47 مبنطقة 
�س���ند ي�س���هد �زدحاًم���ا كب���رًي�، حيث ي�س���تخدم هذ� 
���ا يف �الجتاهني،  �ل�س���ارع حو�يل 26 �ألف مركبة يوميًّ
ومبعدل 2700 مركبة يف �ل�س���اعة يف �أوقات �لذروة، 
و�س���وف ي�س���اعف �مل�رضوع من �لطاقة �ال�س���تيعابية 
للطري���ق ويخف����س طو�بري �النتظار على �س���ارع 47 
بحدود 35 %، حيث �سيخدم �مل�رضوع قاطني منطقة 
�س���ند و�مل����رضوع �الإ�س���كاين �جلدي���د )هورة �س���ند( 
و�سي�س���هم يف تخفي���ف �الزدحام���ات �ملرورية �لتي 
ي�س���هدها �ل�س���ارع ورفع م�ستوى �ل�س���المة �ملرورية 

عليه. �جلدير بالذكر �أنه يتم تنفيذ هذ� �مل�رضوع وفق 
خطة ق�س���رية �ملدى كجزء من خطة �أ�س���مل لتو�سعة 
�س���بكة �لطرق بقيمة �إجمالية تبل���غ 1.2 مليار دوالر، 
ممول���ة من برنام���ج �لتنمية �خلليج���ي يف فرتة زمنية 
ت�س���تغرق من 3 �إلى 5 �س���نو�ت، �الأمر �لذي �سيحدث 
نقل���ة نوعي���ة يف �س���بكة ط���رق �لبحرين ال�س���تيعاب 
�لتو�سع �لعمر�ين و�لتز�يد يف �إعد�د �ملركبات، حيث 
ت�س���م �حلزمة �لثانية 15 م�رضوًعا من �ساأنها �أن تعمل 
على تخفي���ف �الزدحامات يف �لتقاطعات و�ل�س���و�رع 

�لرئي�سية.
و�ملقيم���ني  باملو�طن���ني  �ل���وز�رة  و�أهاب���ت 
بااللتز�م باالإر�ساد�ت �ملرورية و�لعالمات �لتحذيرية 
و�تب���اع �لتحوي���الت �خلا�س���ة بامل����رضوع و��س���تخد�م 
�لط���رق �لبديل���ة �لتي وفرته���ا �ل���وز�رة حفاًظا على 
�س���المة �جلميع، مق���درة تعاونهم خ���الل فرتة تنفيذ 

�مل�رضوع و�لذي يهدف بالدرجة �الأولى �إلى خدمتهم.

�ملو��س���الت  وز�رة   - �ملنام���ة 
و�الت�س���االت: عقدت وز�رة �ملو��سالت 
و�الت�س���االت �جتماعا مع �أع�س���اء �لغرفة 
وبع����س ممثلني م���ن �ل����رضكات �لعاملة 
يف قط���اع نق���ل �لب�س���ائع مب���ن فيه���م 
رئي�س جمعية �أ�س���حاب موؤ�س�سات �لنقل 
و�ملعد�ت �لثقيلة و�ملو��س���الت �لعامة 
�لبحريني���ة بتاري���خ 25 يوني���و �جل���اري. 
ونوق�س بالتف�س���يل قر�ر منع �ل�ساحنات 
�لت���ي حتمل �للوح���ة �لربتقالية من عبور 
ج����رض �مللك فه���د.  وبناًء عل���ى خمرجات 

�الجتماع �رت���اأت �ل���وز�رة تاأجيل تطبيق 
�إيق���اف �ل�س���احنات ذ�ت �للوح���ة  ق���ر�ر 
�خلا�س���ة “برتقالي���ة �للون” م���ن �لعبور 
ع���رب ج����رض �مللك فه���د �إلى 1 �أغ�س���ط�س 
�ملقب���ل؛ ليت�س���نى من���ح فر�س���ة �أك���رب 
للر�غبني بت�سحيح �أو�ساعهم با�ستخر�ج 
للب�س���ائع”  �ل���دويل  “�لنق���ل  ترخي����س 
ح�س���ب �الإجر�ء�ت و�الأنظمة �ملتبعة لدى 
وز�رة �ملو��سالت و�الت�ساالت و�جلهات 
�الأخ���رى ذ�ت �لعالق���ة مبا فيه���ا �الإد�رة 

�لعامة للمرور.

�ملنامة - �ملجل�س �الأعلى لل�س���حة: 
�أكد �ملجل����س �الأعلى لل�س���حة يف تعليق 
على ما يرتدد يف بع�س و�سائل �لتو��سل 
�الجتماعي ب�س���اأن بطاقة “�سحتي” �لتي 
يت���م توزيعه���ا على مرت���ادي مركز عايل 
�ل�سحي �سمن برنامج “�خرت طبيبك” �أن 
�لبطاقة �ملذكورة وزعت على نحو 8500 
�س���خ�س �إلى مرتادي مركز عايل �ل�سحي 
من �مل�س���تفيدين من �خلدمات �ل�سحية 
باملركز.ويه���دف برنامج “�خرت طبيبك” 
و�ل���ذي مت تطبيقه مبركز عايل �ل�س���حي 
�إل���ى حت�س���ني ج���ودة �خلدم���ة �ملقدم���ة 
بوج���ود طبي���ب خم�س����س ل���كل عائلة، 

مو�س���حا �أن �لربنام���ج يعد �أح���د �أهد�ف 
�خلطة �لوطنية لل�س���حة و�لتي تندرج يف 
�إطار م�رضوع �لت�سيري �لذ�تي للموؤ�س�سات 
�ل�س���حية �لذي يقع حتت مظلة �ل�سمان 

�ل�سحي �لوطني.
طبي���ب  �ختي���ار  �لربنام���ج  ويتي���ح 
�لعائل���ة م���ن خالل ه���ذ� �مل����رضوع �لر�ئد 
�خلدم���ات  ج���ودة  حت�س���ني  يف  �س���اهم 
�ل�س���حية باملر�كز �ل�سحية، حيث �أ�سبح 
لكل مري����س طبيب خم�س����س للدخول 
علي���ه، ملتابع���ة حال���ة �ملري�س ب�س���كل 
�ل�سحية  متو��س���ل و�الإملام بامل�س���اكل 

و�لعائلية و�الجتماعية.

�ملنام���ة - جمعي���ة �الأطب���اء �لبحريني���ة: 
�أك���دت جمعية �الأطب���اء �لبحرينية �أن م�س���األة 
توف���ري فر����س عم���ل لالأطب���اء �لبحريني���ني 
تاأتي يف مقدم���ة �هتماماتها، لكنها �أ�س���ارت 
يف �لوق���ت ذ�ت���ه �إل���ى �أن �الأولوي���ة هنا يجب 
�أن تك���ون م�س���لحة �ملري����س، وفقا ل�س���عار 
“�ملري�س �أوال”، وهذ� يحتم �س���مان ح�سول 
�لطبي���ب �خلري���ج عل���ى �خل���رب�ت و�ملعارف 
�لالزمة للتعامل مع �ملري�س.و�أكدت رئي�س���ة 
�جلمعية غادة �لقا�س���م �أهمية �جتياز �لطبيب 
�خلري���ج المتح���ان �لرت�خي����س �لطبي���ة حتى 
ي�س���بح خموَّالً ملمار�س���ة �ملهنة و�لتعامل مع 
�ملر�سى. وقالت �إن �لهيئة �لوطنية لتنظيم 
�مله���ن و�خلدمات �ل�س���حية ت����رضف على هذ� 
�المتحان �لذي ت�س���عه �رضك���ة عاملية معتمدة 

يف معظم دول �لعامل.

وو�س���فت �لقا�س���م �المتحان �ملذكور ب� 
“�ملرن”، و�لذي “ي�سمح للطالب �لذي �أنهى 
�سنة �المتياز باإجر�ء 6 حماوالت يجيب خاللها 
على �أ�س���ئلة تتعلق باأمور �أ�سا�س���ية يف �لطب 

مثل �لطب �لباطني وطب �الأطفال”.

“�لكهرباء”: متديد �أوقات عمل خدمات �مل�شرتكني
�ملنام���ة - هيئ���ة �لكهرب���اء و�ملاء: 
�أعلنت هيئة �لكهرب���اء و�ملاء عن متديد 
�أوقات عمل مر�كز خدمات �مل�س���رتكني 
�لتابع���ة لها لتعمل على مد�ر 11 �س���اعة 
متو��س���لة يومي���ا، ب���دء� م���ن 1 يولي���و 

�ملقبل.
خدم���ات  مر�ك���ز  جمي���ع  و�س���تعمل 
�مل�س���رتكني من �ل�ساعة �ل�سابعة �سباحا 
وحتى �ل�س���اعة �ل�ساد�سة م�ساًء من �الأحد 
�إل���ى �خلمي����س، فيم���ا عد� يوم �ل�س���بت، 
و�ل���ذي �س���يتم �لعمل فيه حت���ى �لثانية 

ظهر�.
�أك���دت �لهيئ���ة  يف �ل�س���ياق ذ�ت���ه، 
�نه���ا �س���توفر وبالتع���اون م���ع �حلكومة 
�الإلكرتوني���ة  خدم���ات �لكرتونية عديدة 

�أبرزه���ا “خدمة ت�س���جيل ق���ر�ءة �لعد�د، 
�ال�ستعالم ودفع فو�تري �لكهرباء و�ملاء، 
حتدي���ث �لبيان���ات و�لتح���ّول للفات���ورة 
�اللكرتونية، طلب قط���ع خدمة �لكهرباء 
و�ملاء، و�لتبليغ عن �ال�ستهالك �لعايل”.

�أن متدي���د �س���اعات �لعم���ل  يذك���ر 
ي�س���مل جميع مر�كز خدمات �مل�سرتكني 
�لتالي���ة “مركز �ملحرق، مركز �لكاونرتي 
م���ول �لكائ���ن يف �س���ارع �لبدي���ع، ومركز 

مز�يا بالز� �لو�قع يف مدينة عي�سى”.

• غادة �لقا�سم	

• نبيل �أبو�لفتح	
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5 �سبتمرب لإعالن رئي�س حترير “الوطن” بدعوى بوهندي

ال�ستماع ل�سهود املتهمني بتفجري “بوري” 12 �سبتمرب

اأم���رت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
الثاني���ة باإع���ان رئي�س حترير �ص���حيفة 
البنخلي���ل بالدعوى  “الوط���ن” يو�ص���ف 
املرفوع���ة م���ن النائ���ب اأن����س بوهندي 
النائ���ب  والت���ي يتهم���ه فيه���ا  �ص���ده، 
املذكور بال�صب والقذف علنا، بعدما ن�رش 
يف ال�صحيفة املذكورة خرا مفاده �صكر 
اأه���ايل �صاد�ص���ة اجلنوبية لوزي���ر العدل 
بعد عزل النائ���ب بوهندي عن اإمامة اأحد 

امل�صاجد.
وق���ررت املحكم���ة اإرج���اء النظ���ر يف 
الدع���وى حل���ن اإع���ان البنخلي���ل باأم���ر 
املجل�س الأعلى للق�ص���اء باإحالة الدعوى 
للمحكم���ة املذكورة عقب حتّرج املحكمة 

ال�صابقة يف نظر الدعوى.
وكان البنخلي���ل ق���د اأنك���ر التهم���ة 
املوجهة اإليه اأثناء التحقيق معه مبعرفة 
النيابة العامة ب�ص���اأن الب���اغ الذي تقدم 
به النائ���ب اأن�س بوهندي �ص���ده، متهًما 
اإياه بال�صب والقذف علًنا عر ال�صحافة، 
وعق���ب التحقي���ق م���ع البنخلي���ل قررت 
النيابة اإخاء �صبيله ب�صمان حمل اإقامته.

وقال رئي�س حتري���ر “الوطن”: “اإن 
بوهن���دي مل يطال���ب بحق���ه يف الرد عر 
طل���ب ن�رش تعقي���ب على اخلر املن�ص���ور 
يف ال�ص���حيفة، واإمنا قدم �صكواه مبا�رشًة 
للنياب���ة العامة، م���ا يوؤك���د كيدية باغه 

�صدي”.

اأجل���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
بواقع���ة  متهم���ن   7 حماكم���ة  الرابع���ة 
تفجري اأنبوب النفط مبنطقة بوري اأواخر 
الع���ام املا�ص���ي، واملتهمن بتاأ�ص���ي�س 
جماعة اإرهابية والن�صمام اإليها واإحداث 
التفجري ف�صاً عن التدرب على ا�صتعمال 
الأ�ص���لحة واملتفج���رات يف اإي���ران، حتى 
جل�ص���ة 12 �ص���بتمر املقبل؛ لا�ص���تماع 
اإلى �ص���هود النفي من قب���ل املتهمن، 
مع الأمر با�صتمرار حب�س املتهمن حلن 

اجلل�صة املقبلة.
اجلرائ���م  نياب���ة  رئي����س  اأن  يذك���ر 
الإرهابية املحامي العام امل�صت�صار اأحمد 
احلم���ادي ����رّشح يف وقت �ص���ابق بانتهاء 
التحقيقات بواقعة التفجري الإرهابي يف 
اأنبوب النفط مبنطق���ة بوري بتاريخ 10 
نوفم���ر 2017، ومت اإحال���ة 7 متهم���ن 

للمحاكمة.
واأو�صح اأنهم اأ�صند اإليهم تهم جناية 
تاأ�صي�س جماعة اإرهابية والن�صمام اإليها 
وجناي���ة حيازة واإح���راز مفرقعات وجناية 
اإحداث تفجري، وكذلك جناية ا�ص���تعمال 
مفرقع���ات وجناي���ة التفج���ري الإرهابي، 
اإ�ص���افًة جلناية التدرب على ا�ص���تعمال 
الأ�ص���لحة واملتفج���رات لرت���كاب جرائم 
اإرهابي���ة ومتوي���ل الإرهاب وال�ص���راك 
فيه���ا، وقد حت���دد لنظر الدعوى جل�ص���ة 
10 ماي���و 2018 اأم���ام املحكمة الكرى 

اجلنائية الرابعة.
الواقع���ة  تفا�ص���يل  ب���اأن  واأف���اد 
تع���ود اإل���ى اأن املتهم���ن الأول والثاين 
والهارَب���ن خ���ارج الب���اد اأن�ص���اآ جماع���ة 

باق���ي  جتني���د  م���ن  ومتكن���وا  اإرهابي���ة 
املتهم���ن  تلق���ي  وثب���ت  املتهم���ن، 
الثال���ث والراب���ع التدريبات الع�ص���كرية 
و�ص���ناعة  الأ�ص���لحة  ا�ص���تخدام  عل���ى 
املتفجرات يف مع�ص���كرات تابعة للحر�س 
اإي���ران  الإي���راين يف جمهوري���ة  الث���وري 
بق�صد ارتكاب اجلرائم الإرهابية مبملكة 
البحرين، وثب���ت اأن املته���م الأول كّلف 
باقي املتهم���ن بتفجري اأنب���وب النفط 
الواقع مبنطقة بوري وكلفهم با�ص���تام 
املخ�ص�ص���ة  املتفج���رة  العب���وة  اأج���زاء 
والأموال املخ�ص�صة لتنفيذ الواقعة عن 
طري���ق الري���د امليت م���ن مواقع متفق 

عليها بينهم يف مملكة البحرين.
ق���اد  الثال���ث  املته���م  اأن  وتاب���ع، 
املجموع���ة الإرهابي���ة يف تنفي���ذ عملي���ة 
التفج���ري، ويف يوم الواقع���ة 10 نوفمر 
2017 اجتمع مع املتهمن وقاموا بتوزيع 
الأدوار بينه���م ث���م قاموا بزراع���ة العبوة 
املتفجرة عل���ى اأنبوب النفط وتفجريها، 
مما اأدى اإلى انفجار اأنبوب النفط واندلع 
حري���ق، والت���ي اأحلق���ت اأ����رشار باأنب���وب 
النفط وباملنازل وال�ص���يارات واملحات 
التجارية املج���اورة ملوقع التفجري، فتم 
القب����س على املتهمن وعر�ص���هم على 

النيابة العامة.
وب���ّن احلم���ادي اأن النياب���ة العامة 
ا�ص���تندت يف اإحالة املتهم���ن للمحاكمة 
اإلى الأدلة القولية منها �صهادة ال�صهود 
والأدل���ة الفني���ة وتقاري���ر اإدارة الأدل���ة 
اعراف���ات  اإل���ى  بالإ�ص���افة  اجلنائي���ة 

املتهمن.

10 �سنوات لآ�سيويني اأجربا خادمة على الدعارة
عاقبت املحكمة الك���رى اجلنائية الأولى اثنن 
متهم���ن اآ�ص���يوين )42 و34 عاما( بال�ص���جن ملدة 
10 �ص���نوات، واأمرت بتغرمي كل منهما مبلغ 2000 
دينار، وكذل���ك باإلزامهما مب�ص���اريف اإعادة املجني 
عليها اإلى بادها، ف�ص���ا عن الأمر باإبعادهما نهائيا 
عن الباد عقب تنفيذ العقوبة املق�صي بها على كل 
منهما ومب�صادرة امل�ص���بوطات؛ لإدانتهما بالجتار 
يف �صخ�س املجني عليها الآ�صيوية اجلن�صية واإجبارها 
عل���ى العمل يف جم���ال الدعارة بع���د اإيهامها بتوفري 

فر�صة عمل لها.
وذك���رت املحكمة يف حكمه���ا اأن واقعة الدعوى 
تتح�ص���ل ح�ص���بما ا�صتخل�ص���تها يف اأن املجني عليها 
قدم���ت اإلى اململك���ة وعملت خادمة مبن���زل كفيلها 
مبنطق���ة ك���رزكان، ويف تل���ك الأثن���اء تعرف���ت على 
فتاة من جن�ص���يتها عر برنامج التوا�صل الجتماعي 
“الوات�ص���اب”، والت���ي اأخرته���ا اأن لديه���ا لها عما 
ل�ص���احلها براتب اأكر وجمهود اأق���ل يف اأحد املنازل 

كخادمة.
وبالفع���ل اتفق���ت معه���ا املجن���ي عليه���ا على 
اأن ته���رب م���ن من���زل كفيله���ا للح�ص���ول على تلك 
الوظيف���ة، ويف املوعد املتفق علي���ه بينهما ح�رشت 

اإليها تلك الفتاة وبرفقتها املتهم الثاين.
واأو�ص���حت املحكمة اأن املته���م الثاين )هارب( 
داأب عل���ى العم���ل يف تهري���ب اخلادمات م���ن منازل 
كفائهن بعد اإيهامهن بوجود فر�ص���ة عمل اأف�ص���ل 

وراتب اأعلى مب�ص���اعدة بع�س الفتيات من جن�صيات 
اآ�ص���يوية، ويق���وم بتوزيعه���ن عل���ى رج���ال من ذات 
جن�ص���يته يعمل���ون م�ص���اعدين ل���ه، ويجره���ن على 

ممار�صة اأعمال الدعارة حل�صابه.
واأ�ص���افت اأن املتهم وتل���ك الفتاة نقا املجني 
عليها اإلى اإحدى ال�صقق مبنطقة املنامة، واحتجزاها 
فيها، ومن ث���م اأجرها املتهم الثاين على ممار�ص���ة 
اأعمال الدعارة مع الزبائن الذين يح�رشهم اإليها، كما 

اأنه كان يتقا�صى منهم املبلغ املتفق عليه.
ولفت���ت اإل���ى اأن املجن���ي عليه���ا مل تتمكن من 
مغادرة املكان لتكليف املتهم الثاين للمتهم الأول 
مبراقبتها وعدم ال�ص���ماح لها مبغادرة املكان واأمره 
باإغاق الباب عليها، واأنه كان على علم باأنها حمتجزة 
من قبل املتهم الثاين ملمار�ص���ة الدعارة، اإذ اإنه كان 

يبلغه يف حال ح�صور زبون ملمار�صة الدعارة معها.
ومتكنت املذكورة من الت�صال يف بنت خالتها، 
التي ات�ص���لت بال�رشطة ومت اإنقاذه���ا والقب�س على 

املتهم الأول.
وتو�ص���لت التحري���ات الت���ي اأجري���ت م���ن قبل 
اأفراد �رشطة مكافحة الجتار بالب�رش بهذا ال�ص���دد اإلى 

ارتكاب املتهمن الواقعة.
وا�ص���تمعت املحكمة اإلى �ص���هادة رئي�س عرفاء 
يف الإدارة، وال���ذي ذكر اأنه حترياته قد اأ�ص���فرت عن 
امت���اك املته���م الثاين ل�ص���قتن يديرهم���ا لأعمال 
الدع���ارة، اإذ يق���وم بتحري����س اخلادمات م���ن منازل 

كفائهن على اله���رب بعد اإغرائهن بوجود فر�ص���ة 
عم���ل اأف�ص���ل براتب اأف�ص���ل ومن ث���م يجرهن على 

ممار�صة اأعمال الدعارة.
واأفاد اأنه كان يقوم ببيع املجني عليهن مببالغ 
تراوح ما ب���ن 150 و200 دينار فقط، واأنه ارتكب 

الواقعة و�صاعده يف ذلك املتهم الأول.
وعقب القب�س على املته���م الأول اعرف خال 
التحقيق مع���ه مبعرفة النيابة العام���ة اأنه حجز حرية 
املجن���ي عليها وكان يغلق عليه���ا الباب ملنعها من 
الهرب؛ بن���اء على اأوامر �ص���ديقه )املته���م الثاين( 
الذي كان يجلب لها الزبائن ملمار�صة اجلن�س معها، 

اإذ يتح�صل منهم على املبالغ املتفق عليها.
وبّن اأنه �ص���اعد �ص���ديقه يف ذلك؛ نظرا حلاجته 
لاأم���وال؛ كون���ه عاطا ع���ن العم���ل ول�ص���داقته مع 

املتهم الثاين.
ه���ذا وثبت للمحكم���ة اأن املتهمن يف غ�ص���ون 
الع���ام 2017، ارتكبا الآت���ي: اأول: نقا واآويا املجني 
عليها بغر�س ا�صتغالها يف ممار�صة الدعارة بطريق 

الإكراه واحليلة.
ثاني���ا: حجزا وحرم���ا املجني عليها م���ن حريتها 
با�ص���تعمال التعذي���ب النف�ص���ي وكان ذل���ك بغر�س 
الك�ص���ب. ثالث���ا: حما املجن���ي عليها عل���ى ارتكاب 
الدع���ارة عن طريق الإكراه. رابعا: اعتمدا يف حياتهما 
ب�ص���فة جزئي���ة على م���ا تك�ص���به املجن���ي عليها من 

ممار�صة الدعارة بالتاأثري فيها وال�صيطرة عليها.

براءة �ساب من و�سع قنبلـة يف �ستـرة
�صهادة ال�صابطن غري جديرة بالطمئنان

ب���راأت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة �ص���ابا 
مما ن�ص���ب اإليه من اتهام بو�ص���ع قنبل���ة وهمية على 
�ص���ارع رق���م 1 يف منطقة �ص���رة، واأمرت مب�ص���ادرة 
امل�ص���بوطات؛ لأن الأدل���ة املقدم���ة �ص���ده قا����رشة 
لإدانته والنيل من اأ�صل براءته، خ�صو�صا اأن الواقعة 
مت تقدمي اأكرث من 4 متهمن فيها ومل يتم اإحالتها 
للمحكمة و�صدر اأمر من النيابة العامة باأل وجه لإقامة 

الدعوى.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د اأحال���ت املته���م 
للمحاكم���ة على اعتبار اأنه بتاريخ 14 نوفمر 2015، 
و�ص���ع واآخرون جمهولون مبكان ع���ام هيكا حماكيا 
لأ�ص���كال املتفج���رات واملفرقعات تنفي���ذا لغر�س 

اإرهابي.
وت�ص���ري تفا�ص���يل الواقعة املتهم فيها ال�صاب 
اإل���ى اأن مازم���ا اأول كان قد �ص���هد بتاريخ 9 فراير 
2016 بتحقيق���ات النياب���ة العام���ة اأن���ه بتاريخ 14 
نوفم���ر 2015 واأثن���اء م���ا كان عل���ى واج���ب عمل���ه 
ك�ص���ابط عمليات مديري���ة �رشطة العا�ص���مة، وردت 
اإليه ر�صالة مفادها قيام حوايل 50 �صخ�صا بالتجمهر 
ورم���ي “املولوت���وف” على رجال ال�رشط���ة يف منطقة 
�ص���رة واديان جمم���ع 608 على �ص���ارع رقم 1، ومت 
التعامل معهم وو�ص���ح املتجمهرين بو�ص���ع ج�ص���م 

غريب على ال�صارع.
وعلي���ه انتقل اإلى املوقع وح����رش فريق التدخل 
ال�رشيع، الذين متكنوا من التعامل مع اجل�صم، والذي 
تبن اأنه ج�ص���م وهم���ي ومل يتم التو�ص���ل اإلى هوية 

اجلناة حتى تاريخه التحقيق.
فيما �ص���هد م���ازم اأول اآخ���ر بتاري���خ 11 اأبريل 
2018 مب�ص���مون ما �ص���هد به ال�ص���اهد الأول، لكنه 
اأو�ص���ح اأن���ه بع���د اإجرائه حتري���ات تكميلي���ة مكثفة 
بال�صتعانة مب�صادره ال�رشية، متكن من التو�صل اإلى 
اأن املتهم و�صخ�ص���ا اآخر واآخري���ن جمهولن ارتكبوا 
الواقعة، فتبن له اأنهم موقوفون على ذمة ق�ص���ايا 

اأخرى، فتم ا�صت�ص���دار اأمر من النياب���ة العامة بجلب 
املتهمن ومت �ص���وؤالهم عن الواقع���ة، اإل اأن املتهم 

اأنكر ما ن�صب اإليه.
وثبت من تقرير خمت���ر البحث اجلنائي املوؤرخ 
27 مار����س 2018 ب���اأن املته���م هو م�ص���در اخلايا 
الب�رشي���ة املرفوع���ة من عل���ى �رشيط ل�ص���ق لف على 
اأنبوب برتقايل اللون و�رشيطن ل�ص���قن اأ�ص���وَدي 
الل���ون، وكذل���ك اأحد م�ص���ادر خليط اخلاي���ا الب�رشية 
املرفوعة من على �رشيط اأبي�س اللون لف على �صلك 

كهربائي.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا اإن���ه ملا 
كان ذل���ك، وبا�ص���تعرا�س وقائع الدع���وى وظروفها 
وماب�ص���اتها، فاإنها ت���رى اأن التهام ِقبل املتهم قد 
اأحيط بظ���ال كثيفة من ال�ص���كوك والريب؛ ذلك اأن 
الواقع���ة ارتكب���ت بتاري���خ 14 نوفم���ر 2015، ومل 
تتو�ص���ل التحريات اإل���ى مرتكبها، والنياب���ة العامة 
ق���ررت يف الأوراق ب���األ وج���ه لإقامة الدع���وى؛ لعدم 
معرف���ة الفاع���ل، ثم قدم م���ازم حم����رشا بالتحريات 
موؤرخ���ا بتاري���خ 29 دي�ص���مر 2016 اأورد في���ه اأن 
مرتكب���ي الواقع���ة ه���م 3 متهم���ن اآخري���ن من غري 
املتهم احلايل، و�ص���ئلوا بتحقيقات النيابة فاأنكروا 
التهم املن�ص���وبة اإليهم، والنياب���ة العامة قررت باأل 

وجه لإقامة الدعوى.
واأ�صافت اأنه ورد حم�رش حتريات ثاٍن - تكميلي 
- م���ن اإدارة املباح���ث اجلنائية حم���رر مبعرفة مازم 
اأول اآخ���ر م���وؤرخ 8 يناي���ر 2018 يفيد ب���اأن حترياته 
دلت على ا�ص���راك املتهم و�ص���خ�س ثاٍن بالواقعة، 
وبالتحقي���ق معهم���ا مبعرف���ة النياب���ة العام���ة اأنكرا 
ما ن�ص���ب اإليهم���ا من اتهام، حت���ى ورد تقرير خمتر 
البح���ث اجلنائ���ي موؤرخ ب���� 27 مار����س 2018، يفيد 
ب���اأن املتهم هو م�ص���در اخلاي���ا الب�رشي���ة املرفوعة 

واملذكورة م�صبقا.
وعل���ى اإثر ذل���ك التناق�س يف حم����رشي حتريات 

�ص���ابطي الواقع���ة باأنهم���ا اعتمدا على م�ص���ادرهما 
ال�رشية املوثوقة يف كا املح�رشين، ت�ص���كك املحكمة 
يف جدي���ة تل���ك التحريات، وت���رى املحكم���ة اأن تلك 
التحري���ات غري جدي���ة وجديرة بطرحه���ا جانبا وعدم 
التعويل عليها وعلى �ص���هادة من اأجراها، واملحكمة 
اإل���ى هذا احلد ل تطمئ���ن جلدية تل���ك التحريات ول 
ل�ص���هادة م���ن اأجراه���ا ول تطمئن كذلك اإل���ى تقرير 
خمت���ر البحث اجلنائ���ي كدلي���ل كاٍف لاإدانة، فهي 
قرينة ل تكف���ي وحدها لإقامة الته���ام قبل املتهم 
ودللته���ا افرا�ص���ية حم�ص���ة؛ لأنها حتتمل �ص���ورا 
�ص���تى م���ن التاأوي���ل والحتم���ال وال�رشيط الا�ص���ق؛ 
باعتب���اره م���ن الأ�ص���ياء املتداولة، فاإن وج���ود خايا 
ب�رشي���ة للمته���م عليه ل يكف���ي بحد ذات���ه ول يوؤدي 
بطري���ق اللزوم العقل���ي اإلى اأن املته���م هو مرتكب 

اجلرمية.
واأ�صارت اإلى اأنه ملا كان الثابت اأن املتهم عند 
�ص���وؤاله يف النيابة العامة قد اعت�ص���م بالإنكار، وترى 
مع���ه املحكمة اأنه اأول���ى بالعتبار، فمن ثم ي�ص���حى 
الدليل القائم يف الأوراق قا�رشا عن بلوغ حد الكفاية 
للق�ص���اء باإدان���ة املته���م اأو النيل من اأ�ص���ل الراءة 
املفر����س فيهما، خ�صو�ص���ا اأن باق���ي الأدلة التي 
اأوردته���ا النيابة العامة جاءت مثبتة للواقعة املادية 
حمل التهام، اإل اأنه���ا ل تدل بذاتها على اأن املتهم 

هو مرتكب تلك الواقعة.
وانتهت اإلى القول اإن���ه وحيث اإن الأحكام يجب 
اأن تبنى على اجل���زم واليقن من الواقع الذي يثبته 
الدليل املعتر ول توؤ�ص�س على الظن والحتمال من 
الفرو����س والعتبارات املجردة، وم���ن جمع ما تقدم 
واإزاء ق�صور الدليل قبل املتهم، فاملحكمة تت�صكك 
يف ثب���وت الواقعة قبله ومن ثم يتعن على املحكمة 
واحل���ال كذلك وعم���ا بن�س امل���ادة 255 من قانون 
الإجراءات اجلنائية الق�ص���اء براءة املتهم مما اأ�صند 

اإليه من اتهام.

تعرفت على فتاة من جن�صيتها ب� “الوات�صاب” فحر�صتها على الهروب

الطعن بال�ستئناف يف احلكم ال�سادر بق�سية التخابر مع قطر
العويف: اجلرمية ثابتة على علي �صلمان وباقي املتهمن

املنامة - النيابة العامة: �رشح امل�صت�ص���ار 
اأ�صامة العويف املحامي العام باأن النيابة العامة 
انته���ت من ح����رش جمي���ع املاآخذ التي �ص���ابت 
حك���م اأول درجة ال�ص���ادر براءة علي �ص���لمان 
واملتهم���ن الآخري���ن يف ق�ص���ية التخاب���ر م���ع 
دولة جارة، وطعنت بال�صتئناف يف هذا احلكم 
بن���اء على ذل���ك، واأودع���ت مذكرة تف�ص���يلية 
�ص���ارحة لأ�ص���باب الطعن، فيما حددت حمكمة 
ال�صتئناف العليا جل�صة 5 �صبتمر 2018 لنظر 

الطعن.
ويف ه���ذا ال�ص���اأن ذك���ر املحامي الع���ام اأن 
احلكم املطعون فيه وقع يف العديد من الأخطاء 

يف تطبيق القانون.
واأبدى املحامي العام ا�ص���تغرابه ال�ص���ديد 
ع���ن ق�ص���ور احلكم املطع���ون في���ه يف حتليل 

الأدلة القوية القائمة يف الق�ص���ية، م�صرًيا اإلى 
اأن الق�صية مفعمة بالأدلة التي ل ميكن جحدها 
اأو اإنكارها، والتي توؤكد مبا ل يدع جماًل لل�صك 
تخاب���ر املتهمن لرتكاب اأعمال عدائية �ص���د 
اململكة وبق�ص���د الإ�رشار مب�صاحلها القومية، 
ومن اأب���رز تلك الأدل���ة ت�ص���جيات املحادثات 
الهاتفي���ة الت���ي جرت ب���ن املتهم���ن الأول 
والثاين وامل�ص���وؤولن القطري���ن والتي ق�رش 
احلكم عن ترير التفاته عنها، وكذلك اعراف 
املته���م الأول علي �ص���لمان بتحقيقات النيابة 
العام���ة واعراف���ه اأي�ًص���ا اأم���ام املحكم���ة باأنه 
كان طرًف���ا يف املكاملة الت���ي دارت بينه وبن 
الرج���ل الث���اين يف تل���ك الدولة اآن���ذاك، والتي 
ت�صمنت اتفاقهما وتن�صيقهما ب�صاأن الأو�صاع 
الداخلية يف الباد وت�صيري اأحداث ال�صطرابات 

والفو�ص���ى الت���ي �ص���هدتها اململك���ة وعرقلة 
اجله���ود الوطني���ة املبذول���ة لحتوائه���ا، ب���ل 

وت�ص���جيل لق���اء تلفزي���وين لذل���ك امل�ص���وؤول 
القط���ري نف�ص���ه، وال���ذي اأق���ر فيه بات�ص���اله 
باملته���م الأول واإجرائ���ه تل���ك املكامل���ة معه، 
وذل���ك جميعه بخاف م���ا قام �ص���د املتهمن 
م���ن اأدلة اأخ���رى مادية وقولية عل���ى تنفيذهم 
التكليف���ات الت���ي تلقوه���ا م���ن امل�ص���وؤولن 

القطرين. 
وق���ال اإن الأخط���اء القانوني���ة التي تردى 
فيها احلكم وكل ذلك الق�صور يف تناول الأدلة 
قادت اإلى ق�صاء براءة املتهمن عن غري حق 
وعلى خاف احلقيقة الثابتة ب���اأوراق الدعوى، 
واأحاطت مذكرة الطعن املقدمة من النيابة اإلى 
حمكمة ال�ص���تئناف العليا بكل ما �ص���اب ذلك 

احلكم من اأخطاء واأوجه الق�صور فيه.
كما اأك���د املحامي العام اأ�ص���امة العويف اأن 

جرمية التخابر ثابتة يف حق اأطرافها �ص���واء من 
يف الداخ���ل اأو من يف اخلارج، واأن النيابة العامة 
�ص���تعمل على اإدخال كل الأطراف املتورطة يف 
ه���ذه اجلرمية يف الق�ص���ية مبا متلك���ه من اأدلة 
وبراه���ن قوية ومعترة، منوًها اإلى اأن النيابة 
العامة هي اإحدى �ص���عب ال�ص���لطة الق�ص���ائية 
وه���ي الأمين���ة على الدع���وى العمومي���ة، ومن 
ه���ذا املنطلق فه���ي ل ت�ص���مح لأي جهة كانت 
بالتدخ���ل يف �ص���وؤونها واأعماله���ا املنوطة بها، 
فالتدخ���ل يف �ص���وؤون النيابة العامة وال�ص���لطة 
الق�صائية عموًما حمظور د�ص���تورًيا وقانونًيا، 
وهي م�صاألة متفق عليها وم�صلم بها دولًيا ول 
جدال فيها، ومن ثم فالنيابة العامة لن تلتفت 
اإل���ى اأية ت�رشيحات خارجي���ة تتعلق مبهامها اأو 

مت�س اأمن اململكة الوطني و�صاأنها الداخلي.
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الريال الإيراين يهوي             
اإلى م�ستويات جديدة

دبي - رويرتز: ه���وى الريال الإيراين اإلى م�ستوى 
قيا�س���ي منخف�ض جديد مقابل ال���دولر يف ال�سوق غري 
الر�سمي���ة، اأم�ض، موا�س���ًا خ�سائره و�س���ط خماوف من 
ع���ودة العقوب���ات الأمريكية، بع���د اأن ان�سحب الرئي�ض 
دونال���د ترام���ب يف ماي���و املا�س���ي م���ن اتف���اق ب�ساأن 
الربنام���ج الن���ووي لطه���ران. وبح�س���ب موق���ع ال�رصف 
الأجنب���ي Bonbast.com ال���ذي يتاب���ع ال�س���وق غري 
الر�سمي���ة، فق���د ُعر�ض ال���دولر ب�سعر ي�س���ل اإلى 87 
األف ري���ال مقارنة مع حوايل 75 األًف���ا و500 ريال يوم 
اخلمي����ض املا�س���ي، وهو اآخر ي���وم ت���داول قبل عطلة 

نهاية الأ�سبوع يف اإيران.

35 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة �سهرية
املنام����ة - امل�رصف املركزي: اأعل����ن م�رصف البحرين املرك����زي باأنه متت تغطية 
الإ�سدار رق����م ISIN BH00011EHK66( 1710( من اأذونات اخلزانة احلكومية 

ال�سهرية التي ي�سدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبل����غ قيمة هذا الإ�س����دار 35 مليون دينار لفرتة ا�ستحقاق 182 يوًما تبداأ يف 1 
يولي����و 2018 وتنتهي يف 30 دي�سمرب 2018، كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه 
الأذونات 4.17 % مقارن����ة ملعدل �سعر الفائدة لأذونات الإ�سدار ال�سابق بتاريخ 3 

يونيو 2018 حيث بلغت 3.84 %. 
وبل����غ مع����دل �سعر اخل�س����م 97.936 % ومت قب����ول اأقل �سع����ر للم�ساركة بواقع 
97.897 %، علًم����ا باأنه قد متت تغطية الإ�س����دار بن�سبة 129 %. كما بلغ الر�سيد 

القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�سدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.
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اقتصاد
املنامة اخلام�شة عربيا يف كلفة املعي�شة للوافدين

دبي الأغلى عربيا... وهونغ كونغ على م�ستوى العامل

عاملي���ا   77 ال����  الرتتي���ب  يف  املنام���ة  حّل���ت 
واخلام�س���ة عربي���ا كاأغلى املدن يف الع���امل من حيث 

تكاليف املعي�سة بالن�سبة للوافدين.
و�سبقت دبي، املنامة يف القائمة ال�سنوية التي 
تعده���ا �رصكة ا�ست�س���ارات املوارد الب�رصي���ة العاملية 
“مري����رص” حيث جاءت باملرك���ز الأول عربيا وال� 26 
عامليا، تلتها اأبو ظبي 40 عامليا والثانية عربيا، ثم 
الريا�ض )45 عاملي���ا( وبريوت التي �سجلت الرابعة 

عربيا و65 عامليا.
ورغ���م ارتف���اع كلف���ة املعي�س���ة يف املنام���ة اأو 
البحري���ن عموما، اإل اأنها بقي���ت يف موقع متقدم من 
حي���ث الأماك���ن املف�سلة ل���دى املغرتب���ن للعي�ض 
فيه���ا، لأ�سب���اب عدي���دة ياأت���ي يف مقدمته���ا الأمان 
وحق���وق الإن�س���ان وقوان���ن �سوق العم���ل، وانفتاح 
القت�س���اد واملميزات التي يت�س���ف بها املواطنون 
م���ن حي���ث التعامل واح���رتام الآخ���ر وحري���ة الأديان 
وغريه���ا من الأمور الت���ي تهم اأي اإن�س���ان يبحث عن 

مكان للعي�ض الكرمي.
وكانت نف�ض ال�رصك���ة )مري�رص( �سنفت البحرين 
)املنام���ة( يف الرتتي���ب العا�رص عربي���ا و134 عامليا 

يف موؤ����رص جودة املعي�سة ال���ذي �سدر يف �سهر مار�ض 
املا�سي. و�سجلت العا�سمة الأردنية عمان الرتتيب 
ال�ساد����ض عربيا وال���� 94 عامليا من حي���ث تكاليف 
املعي�س���ة، ثم الدوح���ة ال�سابع���ة وال���� 115 عامليا، 
فمدينتي جدة ال�سعودية وم�سقط )117 عامليا( ثم 

الكويت العا�رصة عربيا وال� 121 عامليا.
وو�س���ع امل�سح هونغ كونغ براأ����ض القائمة على 
م�ستوى العامل من حي���ث اأغلى املدن، تلتها طوكيو 
ثم زيورخ، و�سنغاف���ورة، �سيئول، لوان���دا )اأنغول(، 
بك���ن  )ت�س���اد(،  اجنمين���ا  )ال�س���ن(،  �سنغه���اي 

)ال�سن(، برين )�سوي�رصا(.
وعربي���ا، جاءت الدار البي�ساء يف الرتتيب ال� 11 
عربيا، و128 عامليا، تلتها الرباط )165( فالقاهرة 
)188 عاملي���ا( واجلزائ���ر )195( وتون�ض يف املوقع 
208 على م�ستوى العامل. وهيمنت املدن الآ�سيوية 

على قائم���ة املدن الأغلى يف الع���امل بح�سب امل�سح، 
على عك�ض الفريقية والأوروبية التي �سيطرت على 
قائمة امل���دن الأرخ�ض. واأرجع امل�س���ح ارتفاع كلفة 

املعي�سة يف مدن اآ�سيا، اإلى تقلب اأ�سعار العمات.
نيوي���ورك  مدين���ة  “مري����رص”  �رصك���ة  وتعت���رب 
الأمريكي���ة كمقيا����ض معي���اري للت�سني���ف، فيم���ا 
حتت�سب �سعر �رصف العم���ات املحلية للدول مقابل 

الدولر. 
وت�سمن���ت قائم���ة ه���ذا الع���ام اأكرث م���ن 200 
توزع���ت على ق���ارات العامل اخلم�ض، ومت���ت مقارنة 
تكلفة اأكرث من 200 عن�رص يف كل مدينة، مبا يف ذلك 

ال�سكن والنقل واملواد الغذائية واملاب�ض.
وكان م�س���ح مل�رصف “اإت�ض اإ�ض بي �سي” ن�رص يف 
فرباي���ر املا�سي، قّدر متو�سط الأج���ر ال�سنوي الذي 
يحققه املغرتب���ون يف البحرين )املنامة( بنحو 88.8 

األف دولر.
وبذل���ك يك���ون املبلغ اأق���ل من متو�س���ط الأجر 
العامل���ي الذي يبل���غ 99.9 األ���ف دولر �سنويا، بنحو 

11.1 األف دولر، اأي بن�سبة 11.1 %.
وج���اءت املنامة يف ت�سنيف امل���دن التي يحقق 
به���ا املغرتب���ون اأعل���ى دخ���ل وفقا مل�س���ح امل�رصف 

بالرتتيب ال�سابع عربيا وال� 40 عامليا.
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“احتاد املهند�شني العرب” يبحث اعتماد ال�شهادات

ور�شة “املعوقات يف املوا�شفات القيا�شية” اليوم

حتظى بدعم حكومي كبري الزياين: “ال�شغرية واملتو�شطة” 

“البنك االآ�شيوي” يبحث اال�شتثمار يف البنية التحتية

القطاع ي�ستحوذ على 99.3 من جمموع ال�سجات

البحرين ت�سارك يف اجتماعاته بالهند

املنام���ة - ال�سناعة والتجارة: اأكد وزير ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة زاي���د ب���ن را�س���د الزي���اين دعم 
احلكوم���ة لكاف���ة القطاعات القت�سادي���ة يف البحرين 
ويف مقدمتها قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
ال���ذي ي�سهد تنامًي���ا ملحوًظا يف م�ساهمت���ه يف الناجت 
املحل���ي الإجم���ايل بف�س���ل الت�سهي���ات واملبادرات 
الت���ي تتبناها احلكومة يف �سبيل الرتقاء بهذا القطاع 

احليوي والنامي.
جاء ذلك، خال اجتماع الوزير مبكتبه �سباح اأم�ض 
مع ع�سو جمل����ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين، 
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية البحرين لتنمية املوؤ�س�سات 
ال�سغ���رية واملتو�سطة اأحمد ال�سل���وم، حيث مت خال 
الجتماع بحث العديد من املو�سوعات والق�سايا ذات 
ال�سل���ة بقطاع املوؤ�س�سات ال�سغ���رية واملتو�سطة يف 
البحري���ن، واجلهود التي تقوم به���ا احلكومة والوزارة 
يف �سبيل تعزيز هذا القطاع ومده باملقومات التي من 
�ساأنها �سمان منوه يف ظل بيئة اأعمال م�ساندة وداعمة، 
اإ�سافة اإلى اجلهود والت�سهيات التي تقدمها الوزارة 

بالن�سبة حلا�سنات وم�رصعات الأعمال التي تلعب دوًرا 
لفًت���ا يف اإمداد الأعمال ال�سغرية ب���كل ما حتتاجه من 
عوامل الدعم خال مرحلة النطاق.  وقال الزياين “اإن 
احلكوم���ة املوقرة تدعم قط���اع املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة ملا له من دور حيوي وفاعل يف القت�ساد 
الوطني، كما تقدم وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
الكث���ري من الت�سهي���ات واملبادرات الت���ي تعزز هذا 

القط���اع الذي ي�ستح���وذ اليوم على ح���وايل 99.3 من 
جمم���وع ال�سج���ات التجاري���ة، وي�سه���م بن�سبة 30 % 
يف الن���اجت املحلي الإجمايل، ولذلك ف���اإن هذا القطاع 
يحظ���ى بجان���ب كبري م���ن الدعم وامل�سان���دة من لدن 
احلكومة املوقرة، ونقوم بالكثري من املبادرات التي 
ت�سب يف �ساحله مبا يخ���دم ال�سالح العام لاقت�ساد 

الوطني”.

املنام���ة - وزارة املالية: �س���ارك وفد من وزارة 
املالي���ة يف اأعم���ال الجتم���اع ال�سن���وي الثالث للبنك 
الآ�سي���وي لا�ستثمار يف البني���ة التحتية، والذي عقد 
يف جمهوري���ة الهند خال الفرتة م���ن 26-25 يونيو 
2018، حيث تعد هذه هي امل�ساركة الثانية للمملكة 
يف اجتماعات البنك، وذلك اإثر موافقة جمل�ض الوزراء 
يف جل�ست���ه املنعقدة بتاري���خ 17 اأبريل 2017 على 
ان�سم���ام البحري���ن لع�سويت���ه، وموافق���ة جمل�س���ي 
ال�سورى والنواب موؤخرا على م�رصوع قانون باملوافقة 
عل���ى ان�سمام اململكة اإلى اتفاقي���ة تاأ�سي�ض البنك، 

املرافق للمر�سوم رقم 22. 
وعقد الجتم���اع حتت �سعار “تعبئة التمويل من 
اأجل البني���ة التحتية – البت���كار والعمل امل�سرتك”، 
حي���ث مت خاله بحث �سب���ل تعزيز م�سارك���ة القطاع 
اخلا����ض يف امل�ساريع التنموية التي ميولها البنك يف 
دول القارة الآ�سيوي���ة، خا�سة فيما يتعلق مب�ساريع 
البني���ة التحتي���ة الك���ربى الق���ادرة عل���ى ا�ستيعاب 
النم���و ال�س���كاين الوا�سع يف هذه ال���دول، اإ�سافة اإلى 
اإيج���اد احللول املبتكرة ل�س���د الفجوة يف الحتياجات 
بح���ث  كذل���ك  ومت  امل�ساري���ع.  له���ذه  التمويلي���ة 
الأولويات الأ�سا�سية التي �سيتم الرتكيز عليها خال 
الف���رتة املقبل���ة، واأهم املجالت الت���ي متثل فر�ساً 
واع���دة لدعم النمو القت�سادي والتو�سع يف الأن�سطة 

ال�ستثمارية امل�سرتكة يف الدول الأع�ساء. 

للم���وارد  امل�ساع���د  الوكي���ل  الوف���د  وتراأ����ض 
واملعلوم���ات بوزارة املالية القائ���م باأعمال الرئي�ض 
التنفي���ذي لحتياط���ي الأجي���ال القادم���ة، اإبراهي���م 
حمم���د اأبل.  وقد و�سل عدد الدول الأع�ساء يف البنك 
الآ�سي���وي لا�ستثمار يف البنية التحتية حتى الآن اإلى 
87 دول���ة، حيث ياأت���ي يف مقدمة مهام���ه الأ�سا�سية 
دع���م التنمية القت�سادية والبني���ة التحتية يف اآ�سيا، 
وت�سجيع التجارة البينية بن الدول الأع�ساء، وتعزيز 
التع���اون الإقليم���ي ملواجه���ة التحدي���ات التنموية 
والأزم���ات املالي���ة، وتعزي���ز التع���اون الآ�سيوي مع 

املنظم���ات الدولي���ة الثنائية واملتع���ددة الأطراف، 
ودع���م املواق���ف الآ�سيوي���ة يف خمتل���ف املنظم���ات 
واملحاف���ل الدولي���ة. وت�ستفي���د ال���دول الأع�ساء يف 
البن���ك الآ�سيوي م���ن احل�سول عل���ى التمويل املي�رص 
ل�ستثم���ارات م�ساري���ع البنية التحتي���ة طويلة الأجل 
وامل�ساهم���ة يف ال�ستثم���ارات الآ�سيوي���ة امل�سرتكة، 
حيث ت�سمل الأولوي���ات الت�سغيلية للبنك ال�ستثمار 
يف قطاع���ات البنية التحتي���ة، والطاقة، واملوا�سات 
واخلدم���ات  الزراعي���ة،  والتنمي���ة  والت�س���الت، 

اللوج�ستية، والتنمية احل�رصية.

• الوزير الزياين م�ستقبا اأحمد ال�سلوم	

• الوفد البحريني لدى م�ساركته يف الجتماع	

عّم����ان – املهند�س����ن البحرينية: 
تن����اول اجتماع املجل�����ض الأعلى لحتاد 
املهند�س����ن الع����رب يف دورته ال 74 
العادية ع����دًدا م����ن البنود م����ن اأهمها 
التعليم الهند�سي يف الدول العربية وما 
الهند�سية،  ال�سهادات  يتعلق باعتماد 
حي����ث مت اعتماد واملوافقة عل مقرتح 
الوف����د البحريني بعقد اجتماع منف�سل 
لروؤ�ساء الهيئات الهند�سية لبحث هذا 
املو�سوع. كما مت الطاع على خمتلف 
اأن�سطة الحت����اد بالإ�سافة اإلى مناق�سة 
تقارير الهيئ����ات املتخ�س�سة واللجان 
الدائم����ة يف الحت����اد، وتن����اول مناق�سة 
املوؤمت����رات والن����دوات الت����ي عقده����ا 
اأو �س����ارك فيه����ا الحت����اد من����ذ انعقاد 
املجل�����ض الأعل����ى بدورت����ه العادية ال� 

73، ون�ساطات الحتاد على امل�ستوى 
العرب����ي وال����دويل، فناق�����ض املوؤمت����ر 
الهند�س����ي العرب����ي الثام����ن والع�رصين 
املزم����ع اإقامته يف م�سق����ط يف دي�سمرب 

املقبل وندواته التح�سريية.
وتراأ�ض رئي�ض جمعية املهند�سن 
البحريني����ة �سي����اء عبدالعزيز توفيقي 
م�ساركته����ا يف  خ����ال  اجلمعي����ة  وف����د 
الجتماع ال����ذي ا�ست�سافت����ه العا�سمة 
الأردني����ة عمان، وذلك ي����وم 23 يونيو 

اجلاري.
وح�رص الجتم����اع من جانب اجلمعية 
اأم����ن ال�رص والعاق����ات اخلارجية، جواد 
اجلب����ل، ورئي�سة جلن����ة الأن�سطة العامة 
رمي  اجلمعي����ة،  يف  املجتم����ع  وخدم����ة 

خلفان.

ال�سناب�ض - الغرفة: ت�ست�سيف قاعة 
املجل�����ض ببي����ت التج����ار الي����وم اخلمي�ض 
28 يونيو 2018 يف مت����ام ال�ساعة 9:00 
�سباًح����ا، ور�سة عم����ل تتعل����ق باملن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة لدرا�سة املعوقات 
وامل�س����اكل التي تواج����ه ه����ذه املن�ساآت 
يف تطبي����ق املوا�سف����ات القيا�سية، التي 
تنظمه����ا غرفة جت����ارة و�سناع����ة البحرين 
بالتع����اون م����ع وزارة ال�سناع����ة والتجارة 
وال�سياح����ة. وياأت����ي تنظيم ه����ذه الور�سة 
تعزيًزا ملبداأ ال�رصاكة بن القطاعن العام 
واخلا�ض من خال التعاون والتن�سيق بن 
الغرف����ة وكل من الوزارة وهيئة التقيي�ض 
ل����دول جمل�����ض التع����اون ل����دول اخللي����ج 
العربي����ة، وبال�رصاك����ة م����ع منظم����ة الأم����م 

املتحدة للتنمية ال�سناعية “اليونيدو”.
 وته����دف الور�س����ة الت����ي �سيقدمها 

خب����ري م����ن اليوني����دو اإل����ى بي����ان اأهمي����ة 
واآلي����ات  القيا�سي����ة  املوا�سف����ات 
تطبيقه����ا، ودوره����ا يف تعزي����ز الأعم����ال 
والتج����ارة وزي����ادة الإنتاجي����ة وحت�س����ن 
الق����درة التناف�سي����ة لل�����رصكات ال�سغرية 
واملتو�سط����ة، والتعري����ف بالدرا�سة التي 
�ستق����وم بها هيئ����ة التقيي�����ض اخلليجية 
للتعرف على اأه����م املعوقات التي تواجه 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة واجلهات 
احلكومي����ة وال�رصكات الكب����رية يف تطبيق 
املوا�سفات الوطني����ة والدولية. و�سيتم 
ال�ستفادة من خمرج����ات الور�سة لتقدمي 
للموؤ�س�س����ات  والتوجيه����ات  الإر�س����ادات 
ال�سغرية واملتو�سط����ة وم�ساعدتها على 
التو�سع والنم����و والتغلب على التحديات 
التي تعرت�سها لتطوير اإمكاناتها وزيادة 

قدرتها التناف�سية.



حمم����د عبدالوهاب نا�س من ال�صخ�صيات االقت�صادية والتجارية 

املعروف����ة يف البحري����ن فق����د عم����ل �صن����وات طويل����ة كم�صئ����ول تنفيذي 

وم�صت�ص����ار يف عدد من الهيئات احلكومي����ة واخلا�صة، وتراأ�س �صركات 

وموؤ�ص�صات، و�صاهم يف تاأ�صي�س مرك����ز البحرين للم�صتثمرين واإطالق 

هيئ����ة تنظي����م �صوق العمل قب����ل اأن يتقاعد اأخرًيا م����ن من�صبه كرئي�س 

تنفي����ذي ل�صركة البحري����ن ملطاحن الدقيق. ومع خربت����ه الطويلة التي 

ا، من اأن ُي�صّخر خرباته املرتاكمة  ت�ص����ل اإىل 45 عاًما، مل يجد نا�س بدًّ

بال�ص����ركات م����ن اأجل تقدمي اال�صت�ص����ارة فيما يتعل����ق مبختلف امل�صائل 

ا فيما يتعلق ب�صريبة القيمة امل�صافة. االإدارية واملالية خ�صو�صً

لتقدمي  نوعه����ا  اأول �صرك����ة من  اأ�ص�����س نا�����س “Vatex” لتك����ون 

اال�صت�ص����ارات يف �صريب����ة القيم����ة امل�صاف����ة. “الب����اد” التق����ت نا�س 

وحاورته ب�صاأن خدمات تاأ�صي�س ال�صركة اجلديدة وخدماتها:

- متى ت�أ�س�ست “Vatex”؟
بعد فرتة التق�ع���د مب��رشة بداأت اإجراءات 
ت�أ�سي����س �رشك���ة “Vatex”، وم���ع ا�ستكم����ل 
جميع اخلط���ط الإداري���ة وامل�لي���ة الالزمة مت 
اإطالقه� ه���ذا الع�م، اإذ ت�أتي يف وقت من��سب 
���� م���ع ق���رب تطبي���ق �رشيب���ة القيمة  خ�سو�سً
امل�س�ف���ة ووجود ح�جة لتوعي���ة رواد الأعم�ل 
واملوؤ�س�س�ت للتح�سري لتطبيقه�. ومت اإطالق 
http://vatexbh. الإلك���رتوين  املوق���ع 
بخدم����ت  للتعري���ف  مبدئ���ي  ب�س���كل   com

ال�رشكة.
- م� اخلدم�ت التي تقدمه� �رشكة VatEx؟
تق���دم ال�رشكة خمتلف اخلدم����ت املعنية 
بتقدمي ال�ست�س�رات املتعلقة ب�رشيبة القيمة 
امل�س�ف���ة، فكم� تعلم ف�إن دول اخلليج بداأت 
تطبيق �رشيية القيم���ة امل�س�فة، التي اأعلنت 
البحرين عن عزمه���� تطبيقه� خالل هذا الع�م 
اأو الع����م املقبل، ورغم اأن مفه���وم ال�رشائب 

ق���دمي يف كث���ري م���ن دول الع����مل، اإل اأن هذا 
التوج���ه حدي���ث عل���ى الكث���ري م���ن ال�رشك�ت 

املحلية.
كم� ميكن التع�ون مع الهيئ�ت احلكومية 
وال���وزارات يف تق���دمي ور�س العم���ل ودورات 
���� للموؤ�س�س����ت ال�سغرية  التدري���ب خ�سو�سً

واملتو�سطة.
- هل ا�ستفدت من جتربة الأهل؟

الوالد له م�رشوع�ت���ه اخل��سة يف قط�ع�ت 
خمتلف���ة مث���ل الأملني���وم وغريه����، لكنن���ي 
ا�ستن���دت عل���ى خربت���ي العملية من���ذ مطلع 
الثم�نين�ت م���ن خالل العمل يف خمتلف مواقع 
العم���ل، فف���ي الع�م 1983 عمل���ت يف بن�غ�ز، 
كمهند�س اإلكرتوين، و1985 يف �رشكة رويرتز 
الع�ملي���ة رئي�س����ً ملجموع���ة التقني���ة لل����رشق 
الو�س���ط، و1995يف �رشكة اخلدم����ت امل�لية 
العربية، ويف 1997 ب�رشكة اآرثر اندر�سن مديراً 
لال�ست�س����رات ثم مديًرا للتج����رة الإلكرتونية 
وبن���ك   ،2003 الع����م  يف  التج����رة  وزارة  يف 

امل�ستثمري���ن يف 2004، وهيئ���ة �سوق العمل 
���� ل�رشكة البحرين  يف 2007 ث���م رئي�ًس� تنفيذيًّ

ملط�حن الدقيق من 2010 وحتى 2018.
- م� اخلطط امل�ستقبلية لل�رشكة؟

�سرتكز ال�رشكة على املوؤ�س�س�ت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة، والت���ي تك���ون له� ق���درة اأقل 
���� يف الو�سول اإلى ����رشك�ت ال�ست�س�رات  ن�سبيًّ
ون�أم���ل  الكب���رية.  والتدقيق����ت املح��سبي���ة 
يف تع����ون مع مرك���ز ال�رشق الأو�س���ط و�سم�ل 
اإفريقي� )مين�( لال�ستثم�ر من اأجل ال�رشاكة يف 

هذا ال�سي�ق.
- ن�سحية تقدمه� للمتق�عدين للدخول يف 

جم�ل الأعم�ل؟
ب�لعزمي���ة تتحقق الأم����ين، والتق�عد هو 
ج����رش عبور ملوا�سلة خدم���ة الوطن، وا�ستخدم 
اخلربة الرتاكمية للعط����ء ولي�س الأخذ، جميع 
املراح���ل ال�س�بقة يك���ون الإن�س����ن يف مرحلة 

الأخذ، الآن ح�ن وقت العط�ء.

إعداد: المحرر االقتصادي

محمد ناس... استثمار 40 عاًما الستشارات “المضافة”
التقاعد جسر عبور لمواصلة خدمة الوطن
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“البور�صة” تقفل مرتفعة 4.24 نقطة

Azure Microsoft Route بتلكو” تربم �رشاكة مع“

النفط ي�صعد لتعطل اإمدادات... وم�صاع لوقف مبيعات اإيران

تراجع كلفة تاأمني ديون البحرين جراء الدعم اخلليجي

خدمة 5G �صتتوفر للأجهزة النقالة يونيو 2019

الدين�ر يرتفع و �سندات اململكة الدولرية تتع�فى

حتت�ج اإلى الرتاخي�س بعد اعتم�د املع�يري الدولية

لن���دن - روي���رتز: انخف�ست كلف���ة الت�أمني 
على دي���ون البحرين اأم�س الأربع�ء من م�ستوي�ت 
قي��سية مرتفعة بعدم� تعهدت اململكة العربية 
ال�سعودية  ال�سعودية والإم�رات العربية املتحدة 

والكويت بتقدمي الدعم امل�يل للمن�مة.
واأظه���رت بي�ن����ت اآي.اإت�س.اإ����س م�ركت اأن 

عق���ود مق�ي�سة خم�ط���ر الئتم����ن البحرينية 
لأجل خم�س �سنوات تراجعت 16 نقطة اأ�س��س 
عن اإغالق اأم�س الثالث�ء اإلى 529 نقطة اأ�س��س.

و�س�ه���م تعه���د ال���دول اخلليجي���ة الث���الث 
بدع���م البحرين يف تهدئة خم����وف امل�ستثمرين 

بخ�سو����س ق���درة الب���الد عل���ى جتن���ب اأزمة 
متويل.

وتع�ف���ى الدين����ر البحرين���ي بق���وة مق�ب���ل 
ال���دولر الأمريك���ي يف ال�س���وق الفوري���ة خ���الل 
اأن  بع���د  الأربع����ء  اأم����س  التع�م���الت املبك���رة 
التعه���دات اخلليجية بتقدمي دعم م�يل للمن�مة.

وبلغ الدين�ر 0.37798 للدولر اأم�س الأربع�ء.
 وك�ن���ت العمل���ة البحريني���ة انخف�ست يوم 
الثالث�ء اإلى 0.38261 وهو اأدنى م�ستوى له� يف 
17 ع�م�، لتتحرك بعيدا عن �سعر ال�رشف الر�سمي 
املربوط بالدوالر عند 0.37608 يف الوقت الذي 
باع���ت فيه �سناديق حت���وط ال�سندات البحرينية 
وب�ع���ت الدين�ر يف ال�س���وق الآجلة ب�سبب خم�وف 

من تن�مي الدين الع�م للبالد.
وق�ل���ت ال�سعودية والإم����رات والكويت يف 
بي�ن م�سرتك م�س�ء الثالث�ء اإنه� �ستعلن قريب� عن 
برن�مج متك�مل لدعم الإ�سالح�ت القت�س�دية يف 

البحرين وا�ستقراره� امل�يل.
عل���ى �سعي���د مت�س���ل، تع�ف���ت �سن���دات 

البحري���ن الدولري���ة ال�سي�دية بق���وة الأربع�ء اذ 
قفز اإ�س���دار 2023 مبقدار 4.5 �سنت اإلى 92.9 
�سنت لل���دولر، بح�سب تريدويب، بينم� ارتفعت 
ال�سن���دات الدولية ا�ستحق����ق 2022 بواقع 4.3 

�سنت اإلى 94.82 �سنت.
كم���� ارتفعت �سك���وك البحري���ن، حيث زاد 
اإ�س���دار 2024 مبق���دار 3.3 �سنت اإل���ى 93.69 

�سنت، وفق� لرتيدويب.
وك�نت بع�س ال�سندات ال�سي�دية البحرينية  
نزلت اإلى م�ستوي�ت قي��سية متدنية يوم الثنني 
مع تخوف امل�ستثمرين ب�خل����رج من قدرة البالد 

على جتنب اأزمة متويل.

اأكد الق�ئم ب�أعم�ل مدير هيئة تنظيم 
الت�س����لت، ال�سيخ ن��رش ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، اأن خدمة 5G �ستتوفر لالأجهزة 
النق�لة يف يونيو 2019، مبيًن� اأن توفري 
اخلدم���ة عل���ى “املوب�يل” حتت����ج اإلى 
تراخي����س اخلدمة و�سيتم تطبيقه� بعد 
اعتم����د املع�يري الدولية، ومن ثم يجب 
على ال����رشك�ت ت�سنيع وط���رح الأجهزة 

التي تقوم بت�سغيل هذه اخلدمة.
واأو�س���ح اأن ال���رتددات التي تقدم 
“فيف����” انرتنت 5G ح�لي���� من خالله� 

مبنية على ترددات مين� تليكوم “الواي 
ال���رتددات اجلديدة  م�ك�س”، وب�نتظ�ر 

.5G اخل��سة بخدمة
وق����ل اإن���ه �سيت���م تنفيذ اإج���راءات 
تنظيمي���ة عل���ى الأب���راج حي���ث �سيت���م 
ت�سحيح اأو�س�ع بع�س الأبراج، مبيًن� اأن 
���� لي�س عليه� اأي  الأب���راج املخ�لفة ح�ليًّ
خم�وف اأو خم�ط���ر ولكنه� خم�لفة فقط 
من ن�حية ع���دم اكتم����ل الرخ�س، فيم� 
اأك���د اأن ن�سبة توحيد الأب���راج بلغت 12 
%، ويتم ال�سغط عل���ى ال�رشك�ت للبدء 
مب�س�رك���ة الأبراج و����رشورة اإثب�ت �سبب 

عدم امل�س�ركة قبل املوافقة.
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• ال�سيخ ن��رش بن حممد	

اأقف���ل  البحري���ن:  بور�س���ة   - املن�م���ة 
موؤ����رش البحري���ن الع����م ي���وم اأم����س الأربع����ء 
عن���د م�ست���وى 1،306.26 ب�رتف����ع وق���دره 
4.24 نقط���ة مق�رن���ة ب�إقف�له ي����وم الثالث�ء، 
يف حني اأقف���ل موؤ�رش البحري���ن الإ�سالمي عند 
م�ست���وى 946.87 ب�نخف�����س وقدره 17.79 
نقط���ة مق�رن���ة ب�إقف�ل���ه ال�س�ب���ق. وت���داول 
 2.70 البحري���ن  بور�س���ة  يف  ال�م�ستثم���رون 
ملي���ون �سهم، بقيم���ة اإجم�لية قدره� 638.9 
األف دين�ر، مت تنفيذه� من خالل 69 �سفقة، 
حي���ث رك���ز ال�م�ستثم���رون تع�مالته���م على 
اأ�سه���م قط�ع ال�ستثم�ر، والت���ي بلغت قي�مة 
اأ�سهم���ه املتداول���ة 264.76 األ���ف دين�ر، اأي 
م� ن�سبت���ه 41.44 % م���ن القيم���ة الإجم�لية 
للتداول وبكمية قدره���� 1.60 مليون �سهم، 

مت تنفيذه� من خالل 23 �سفقة.
وج����ءت �رشكة اأملني���وم البحري���ن )األب�( 
يف املرك���ز الأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�سهم���ه 

م����  اأي  دين����ر،  األ���ف   191.76 املتداول����ة 
ن�سبت���ه 30.01 % من اإجم����يل قيمة الأ�سهم 
املتداول�ة وبكمية قدره� 302 األف �سهم، مت 

تنفيذه� من خالل 14 �سفقة. 
اأم� املرك���ز الث�ين، ف���ك�ن ملجموعة جي 
اف ات�س امل�لي���ة بقيمة قدره� 167.73 األف 
دين����ر، اأي م���� ن�سبته 26.25 % م���ن اإجم�يل 
قي�م���ة الأ�سه���م املتداول����ة وبكمي���ة قدره� 
1.24 ملي���ون �سهم، مت تنفيذه���� م�ن خالل 
6 �سفق�ت. ث�م ج����ءت �رشكة اخلليج املتحد 
الق�ب�سة بقي�مة قدره� 54.25 األف دين�ر، اأي 
م� ن�سبته 8.49 % م���ن اإجم�يل قيمة الأ�سهم 
املتداول���ة وبكمية قدره� 53.29 األف �سهم، 
ت�م تنفيذه� من خ���الل 7 �سفق�ت. ومت ي�وم 
ت���داول اأ�سه���م 14 �رشك���ة، ارتفع���ت اأ�سع����ر 
اأ�سه���م 4 �رشك��ت، يف ح���ني ان�خف�ست اأ�سع�ر 
اأ�سه���م 3 ����رشك�ت، وح�فظت بقي���ة ال�رشك�ت 

على اأ�سع�ر اإق�ف�لت�ه� ال�س�بقة.

الهملة - بتلكو: اأعلنت �رشكة بتلكو، عن 
 Microsoft Azure رشاكته� الر�سمية م���ع�
Express Route، وم���ن خالل هذه ال�رشاكة، 
تق���دم بتلكو الآن لعمالئه���� فر�سة ا�ستخدام 
خدم����ت م�يكرو�سوف���ت ال�سح�بي���ة من خالل 
�سبك���ة بتلك���و الع�ملي���ة املوثوق���ة، والت���ي 
تتكون من +PoPs 26 يف جميع اأنح�ء الع�مل.
ومّكن���ت هذه الفر�س���ة بتلكو من اإطالق 
ك�ب���ل �سبكة خ��سة ي�سم���ح بت�أ�سي�س ات�س�ل 
خ�����س ب���ني بيئ����ت تكنولوجي���� املعلوم�ت 
للعم���الء ومراك���ز بي�ن����ت Azure. وم���ع حل 
Layer 3 ال���ذي ي�أت���ي ع���رب �سبك���ة ال�رشكة 
املتمي���زة والت�س����ل الع�مل���ي ع���رب جمي���ع 
املن�طق، وكذلك تتيح اخلدمة للعميل اإمك�ن 
الت�س�ل مبن�س����ت ال�سح�ب الرائ���دة. ويتم 
 Microsoft Azure Express ا�ستخ���دام 

Route كح���ل لتلبية الطل���ب املتزايد على 
البي�ن����ت الإقليمية والع�ملي���ة، حيث ت�سعى 
بتلكو للتع�ون مع زب�ئنه�؛ لتزويدهم بتجربة 
ات�س����ل ممي���زة م���ن ن�حي���ة متتعه���� بوقت 
ا�ستج�بة اأقل، وم�ستوى اأم�ن ع�يل مع حت�سني 

اأداء ال�سبكة وموثوقيته�.
وق����ل رئي����س قط����ع الأعم����ل الع�ملية 
ب�رشك���ة بتلكو ع����دل الديلم���ي “اإن اخلدم�ت 
ال�سح�بي���ة ه���ي بج���ودة ال�سبكة الت���ي تعمل 
عليه���� وذلك كونه���� املح���رك الرئي�س لأداء 
الأعم����ل. ومع ح���ل �سح�بة الت�س����ل اجلديد، 
ت�س�ه���م ال�رشك���ة يف خل���ق مي���زة للتطبيق�ت 
و�س���ع  ع���رب  ب�لزب�ئ���ن  اخل��س���ة  ال�سح�بي���ة 
اخلدم����ت ال�سح�بية مع ال�سبك���ة على من�سة 
واح���دة بغر����س ال�ستف����دة م���ن الإمك�ن�ت 

الع�لية التي تقدمه�”. 

�سنغ�ف���ورة - روي���رتز:  ارتفع���ت اأ�سع�ر 
النف���ط اأم����س الأربع����ء بفعل تعط���ل اإمدادات 
يف كندا مم���� اأدى اإلى �س���ح يف ال�سوق، وبعدم� 
اأبلغ م�سوؤول���ون اأمريكيون امل�ستوردين بوقف 
����رشاء النف���ط الإي���راين اعتب����را م���ن نوفم���رب. 
وق����ل متع�مل���ون اإن ح�ل���ة ال�سب�بية املحيطة 

ب�ل�س�درات الليبية دعمت اخل�م اأي�س�.
وبحلول ال�س�عة 06:50 بتوقيت جرينت�س 
زادت العق���ود الآجل���ة خل�م القي�����س الع�ملي 
مزي���ج برن���ت 61 �سنت���� اأو 0.8 % اإلى 76.92 
دولر للربمي���ل. و�سجلت العق���ود الآجلة خل�م 
غ���رب تك�س�����س الو�سي���ط الأمريك���ي 70.88 
دولر للربمي���ل بزي����دة 35 �سنت���� اأو 0.5  %. 
وق�ل م�س���وؤول يف وزارة اخل�رجية الأمريكية اإن 
الولي����ت املتحدة ط�لبت جمي���ع الدول بوقف 

ا�سترياد النفط الإيراين اعتب�را من نوفمرب.
م���ن جه���ة اأخ���رى، ق�ل���ت ثالث���ة م�س����در 
مطلعة بقط�ع النفط اأم�س اإن موؤ�س�سة البرتول 
الكويتي���ة طرحت اأول عط�ء لبيع نوع جديد من 
النفط اخل�م يف اآ�سي�. وي�أتي العط�ء بعد اجتم�ع 
منظم���ة البل���دان امل�س���درة للب���رتول )اأوبك( 
الأ�سب���وع امل��سي، والذي اتفقت فيه املنظمة 

م���ع منتجني اآخري���ن خ�رجه� مث���ل رو�سي� على 
زي����دة الإنت�ج اعتب����را من يولي���و بنحو مليون 
برميل يومي�. وتعه���دت ال�سعودية اأكرب منتج 
يف اأوب���ك بزي����دة ”حم�سوب���ة“ يف الإم���دادات، 
لكنه� مل تذكر اأرق�م� حمددة. وق�لت امل�س�در 
اإن املوؤ�س�سة عر�ست 500 األف برميل من خ�م 
الكوي���ت اخلفيف املمت����ز للتحميل يومي 26 

و27 يوليو يف عط�ء ُيغلق يف وقت لحق.
وذك���رت امل�س����در اأن موؤ�س�س���ة البرتول 
الكويتي���ة تطل���ب عرو�س� بع���الوة �سعرية عن 
متو�سط الأ�سع�ر املعرو�سة خل�مي عم�ن ودبي 
على من�سة بالت�س. واأ�س�فت اأن من املتوقع اأن 
تبلغ كث�فة اخل�م وفق���� ملعي�ر معهد البرتول 
الأمريك���ي 48 درج���ة، و�سيكون هن����ك تعديل 
لل�سعر قدره 0.003 دولر للربميل لكل تغيري 
ق���دره 0.1 درجة �سواء ب�لزي����دة اأو النق�س�ن. 
وق����ل اأحد امل�س�در اإن اخل�م �سُيخلط مع       مزيج 
الت�سدير الكويتي، و�سيجري ت�سديره اأول اإلى 

الي�ب�ن هذا ال�سهر.
وق����ل م�س���رت للنف���ط اإن من املرج���ح اأن 
تق�رن �رشكته بني �سع���ر خ�م الكويت اخلفيف 
املمت����ز و�سعر اخل�م العرب���ي اخلفيف املمت�ز 
ال�سع���ودي، لكن���ه اأ�س����ف اأن توقي���ت �سحن���ة 
اخل����م الكويتي رمب� يكون قريب� للغ�ية، اإذ اإن 
امل�سرتي���ن الآ�سيويني انتهوا من �رشاء �سحن�ت 

التحميل يف يوليو.

زينب العكري



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

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بلو زون للمقاوالت  تعلن 
فردية  مؤسسة  إلى  حتويلها  بطلب   67027 رقم  الققيد  مبوجب  ذ.م.م 
تنازل  بعد  وذلك  النشابه  ماجد  آحمد  عبدالصمد  محمد  للسيد  مملوكة 

عبدالصمدأحمد ماجد النشابه عن حصصه إليه.
املذكورة خالل مدة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  فعلى كل من 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

التاريخ: 13/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

  ادارة التسجيل
إعالن 

بشأن حتويل شركة ذات مسؤلية محدودة إلى مؤسسة فردية

بناء على طلب الشركاء في شركة تريندز هاوس ذ.م.م املسجل مبوجب القيد رقم 74453، بتصفية 
الشركة اختياريا وتعيني السيد / علي محمد حسني كاظم العالي 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: 

علي محمد حسني كاظم العالي
رقم املوبايل: 39939885 )973+(

alialaali15@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
إعالن بحل وتصفية شركة

تريندز هاوس ذ.م.م - سجل جاري رقم 74453

التاريخ: 05/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

CR 2018 -86030 إعالن رقم
تنازل  أوبيع - عن احملل التجاري

تقدمت إلينا املعلن أدناه: السيد / سلمان محمد احمد رمضان  بطلب حتويل  احملل التجاري 
التالي: إلى السيد / بدريه حبيب علي كاظم

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

االسم التجارينوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

2-105598
عالم اخلليج لتشكيل 

البالستيك
صنع املنتجات الالئنية 

- ورشة
محل رقم 1846 
طريق رقم 433 

سلماباد 704

تقدمت إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السادة/ مؤسسة 
االعتماد االستثمارية نيابة عن مالكة شركة ماجيك سمايل للخدمات الطبية 
 103591 ش ش و - ملالكتها شمسة محمد صادق، واملسجلة مبوجب القيد رقم 

بطلب تغيير اإلسم التجاري من:
ماجيك سمايل للخدمات الطبية ش ش و - ملالكتها شمسة محمد صادق

MAGIC SMILE Dental Clinic APC - Owned by Shamsah Mohammed Sadiq
إلى: عيادة ماجيك سمايل لطب األسنان ش ش و - ملالكتها شمسة محمد صادق

Magic Smile Dental Clinic SPC - Owned by Shamsah Mohammed Sadiq
اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها  إلى  باعتراضه  التقدم  فعلى من لديه اعتراض 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن

بشأن تغيير اإلسم التجاري

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

شركة  لـ  القانوني  املصفي  مهدي  احمد  على  عبداهلل  السيد/  إليها 

مؤسسة النصيف للنقليات - شركة تضامن، املسجلة كشركة تضامن، 

انتهاء أعمال تصفية الشركة  118520، طالبني إشهار  رقم  القيد  مبوجب 

تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )82737( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة مؤسسة النصيف للنقليات - شركة تضامن

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة مؤسسة االعتماد االستشارية نيابة عن السيد يوسف جاسم طاهر 
التحو املالك لـ مؤسسة هرشاد التجارية )الفرع اخلامس من مؤسسة فردية( 
واملسجلة  مبوجب القيد رقم 5-21941 طالبا حتويل الفرع املذكور   من املؤسسة 
الفردية لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره )10،000( عشرة 

آالف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. يوسف جاسم طاهر التحو

2. هيمانشو بوبيش دهكان

القيد: 21941  -  التاريخ: 26/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )92148( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
براساندان  وملالكها  ش.ش.و  اإلدارية  لإلستشارات  واحدة  خطوة  شركة  مالك 
الشكل  حتويل  طالبا   119750 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة   ماداثيل،  جيريا 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  املذكورة  القانوني للشركة 

)5،000( خمسة آالف دينار بحريني، بني كل من:
1. براساندان جيريا ماداثيل

2. بارمياال فينوقوبال

القيد: 119750  -  التاريخ: 27/6/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )89338( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد

إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

إليها  بأنه قد تقدم  والتجارة والسياحة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد فاضل عباس عبدالكرمي الشيخ حسن املالك للوحيد للمواد الغذائية 
61654 طالبا حتويل املؤسسة  )مؤسسة فردية( واملسجلة  مبوجب القيد رقم 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  فروعها  بجميع  الفردية 
)20،000( عشرين ألف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية 

اسمائهم:
1. فاضل عباس عبدالكرمي الشيخ حسن
2. عباس عبدالكرمي علي الشيخ حسن

القيد: 61654  -  التاريخ: 5/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن رقم )28939( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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لكن م�س����وؤوالً حكومياً مينياً ك�سف �أن م�ساعي 
غريفي����ث ترتكز على بحث و�س����ع مين����اء �حلديدة 

حتت �الإ�رش�ف �الأممي.
ميد�نيا، �س����نت �ملقاومة �ليمنية �مل�س����رتكة، 
�الأربع����اء، هجوم����ا ع�س����كريا و��س����عا عل����ى مو�ق����ع 
ميلي�س����يات �حلوثي �الإير�ني����ة جنوبي �حلديدة، يف 
�إطار �ملعرك����ة �لر�مية لتحرير �ملدين����ة ومينائها، 
غرب����ي �لب����اد. ومتكنت ق����و�ت �ملقاوم����ة �ليمنية 
�مل�س����رتكة م����ن تاأم����ن منطق����ة �لف����ازة وكام����ل 
مز�رعه����ا، بعملية ع�س����كرية و��س����عة نفذتها �أم�س 
�الأربعاء، يف خطوة �ستزيد من مكا�سب �ملقاومة يف 

معركة �حلديدة على جبهة �ل�ساحل �لغربي.
و�أك����د م�س����در يف �الإع����ام �لع�س����كري �لتاب����ع 
�لع�س����كرية،  �لعملي����ة  �أن  �لوطني����ة،  للمقاوم����ة 
�لت����ي �نطلق����ت فجر�، �نتهت يف �س����اعات �مل�س����اء 
�الأول����ى، بتم�س����يط وتطه����ر كامل منطق����ة �لفازة 
�الإ�س����رت�تيجية �لتابع����ة ملديري����ة �لتحيتا، و�س����ط 
�نهي����ار�ت كب����رة وخ�س����ائر فادح����ة يف �س����فوف 
ميلي�س����يات �حلوثي �الإير�نية. و�أو�سح �مل�سدر �أن 
�ملقاومة �مل�س����رتكة باغتت �مليلي�سيات �حلوثية 
د�خ����ل �أوكاره����ا ب�رشب����ات موجع����ة، و�أجربتها على 
�لف����ر�ر �جلماعي من �ل�س����ويق و�ملغر�س و�ملدمن 

وكامل مز�رع �لفازة، �س����وب مرك����ز مديرية زبيد، 
بعد مقتل و�إ�سابة �لع�رش�ت من عنا�رشها.

ولف����ت �إل����ى �أن �ملقاوم����ة �مل�س����رتكة )�ألوية 
حر��س �جلمهورية و�لعمالق����ة و�الألوية �لتهامية(، 
متركزت يف �ملناطق �ملوؤمنة و��س����تعادت �أ�س����لحة 
وذخائ����ر نهبتها �مليلي�س����يات من خم����ازن �لدولة، 

ونقلتها موؤخر� عرب حمافظة �إب.
وت�س����كل ه����ذه �النت�س����ار�ت خط����وة مهمة يف 
م�س����ار �لعمليات �لع�سكرية لتحرير مدينة �حلديدة 
ومينائه����ا، حيث كانت �مللي�س����يات �حلوثية رمت 
بكل ثقلها يف �لفازة ور�هنت على �لت�سلل وتنفيذ 

عملي����ات �نتحارية لقط����ع �لطريق �ل�س����احلي على 
قو�ت �ملقاومة �مل�س����رتكة، يف �جلبه����ة �ملتقدمة 
د�خل مطار ومدينة �حلديدة. وكان �لتحالف �أطلق 
عملية و��س����عة، يف �إط����ار معركة �ل�س����احل �لغربي، 
لتحري����ر مدين����ة �حلدي����دة ومينائها �ل����ذي حولته 
�مليلي�سيات �إلى من�سة لتهريب �الأ�سلحة ومتويل 
�أن�س����طتها �الإرهابية عرب نهب �إير�د�ت����ه وو�ردته. 
و�أطلق �لتحالف، مبو�ز�ة �الأعمال �لع�س����كرية �لتي 
�أ�سفرت عن حترير مطار �حلديدة وو�سول �لقو�ت 
�إل����ى م�س����ارف �ملدين����ة، عملية �إن�س����انية �س����خمة 

تت�سمن ج�رش� �إن�سانيا عرب �لرب و�جلو و�لبحر.

  للتو��سل:  )ق�سم �ل�سوؤون �لدولية: 17111482(              ق�سم �الإعانات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

�لرباعي �لعربي: �إغاق �الأجو�ء �أمام �لطائر�ت �لقطرية �سي�ستمر
�أبوظبي - �سكاي نيوز عربية: �أكدت �لدول �الأربع �لد�عية ملكافحة �الإرهاب �أنها �ست�ستمر 
يف �إغاق �أجو�ئها �الإقليمية �أمام �لطائر�ت �لقطرية حفاًظا على �أمنها �لوطني وحقها �ل�سيادي 

�لذي يكفله �لقانون �لدويل. بح�سب بيان بثته وكالة �الأنباء �ل�سعودية.
ويف بيان م�س���رتك، قالت �ل�س���عودية و�الإمار�ت و�لبحرين وم�رش، �أنها �ست�ستمر يف �إغاق 
�أجو�ئها حلن �س���دور حكم من حمكمة �لعدل �لدولية، بعد رفعها ملف ق�سية �ملجال �جلوي 
�ل�س���يادي لها مع قط���ر �إلى حمكمة �لدولية، بدعوى عدم �خت�س���ا�س منظمة �لطر�ن �ملدين 
)�إيكاو( بنظر ذلك �لنز�ع.  ومن �ملتوقع �أن ت�س���تغرق �إجر�ء�ت �ال�س���تئناف و�جلل�س���ات �لتي 

�ستعقدها حمكمة �لعدل �لدولية وقتا �إلى حن �سدور �حلكم فرتة زمنية طويلة.
و�س���تتوقف �إي���كاو عن در��س���ة �ملطالب �لقطرية �إلى حن �س���دور حك���م حمكمة �لعدل 
�لدولية يف هذ� �ل�س���اأن، ويتز�من مع ذلك ��س���تمر�ر �لدول �الأربع يف متتعها مبمار�س���ة حقها 

�ل�سيادي يف �إغاق �الأجو�ء �أمام �لطائر�ت �لقطرية مبوجب �لقانون �لدويل.
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دبي - العربية نت: 
دخل���ت �حتجاجات �أ�س���حاب �ملحات 
يف باز�ر طهر�ن يومها �لثالث �سد �نهيار 
�لريال �الإير�ين، و�رتفاع �الأ�سعار، وتوقف 
عمليات �لبيع و�ل����رش�ء، و�لتي حتولت �إلى 

مظاهر�ت مناه�سة للنظام.
وتد�ول نا�سطون عرب مو�قع �لتو��سل 
مقطع���اً يظهر �نطاق �الحتجاجات �س���باح 
�أم����س �الأربع���اء، من باز�ر �س���لطاين، حيث 
يهتف ح�س���د من �ل�سبان “ال تخافو� .. كلنا 

متحدون”.
كم���ا ب���ث نا�س���طون مقطع���ا يظه���ر 
�ن�س���مام باز�ر �أ�س���فهان لاإ�رش�ب �لعام، 
حي���ث �أغلق���ت كاف���ة �ملحات يف �ل�س���وق 

�لرئي�سي للمدينة �أبو�بها �سباح �الأربعاء.
كم���ا ن����رشو� �س���ور�ً تب���ن ��س���تمر�ر 
�الإ����رش�ب و�إغ���اق جميع �ملح���ات �أبو�بها 
�أ�س���حابها لاحتجاجات. وكانت  و�ن�سمام 
ق���و�ت �الأمن �الإير�ني���ة هاجمت �ملحتجن 
يوم �لثاثاء بالقرب من �س���وق �لذهب يف 

طهر�ن حيث �أطلقت عيار�ت مطاطية.

�إ�رش�ب عام و�سط ��ستمر�ر 
�الحتجاجات يف �إير�ن

موسكو – رويترز: 
�لقوم���ي  �الأم���ن  م�ست�س���ار  ق���ال 
�الأمركي جون بولتون، �أم�س �الأربعاء، 
�إن �لرئي����س دونالد تر�مب �س���يطرح 
“جميع �لق�س���ايا” مع نظره �لرو�سي 
فادمير بوتن خال قمة مقبلة بن 

�لزعيمن.
و�أ�س���اف بولتون �ل���ذي �لتقى يف 
وق���ت �س���ابق �أم����س مع بوت���ن �إنه ال 
يعتقد �أن هناك “�أي �سيء غر عادي” 

يف �جتماع تر�مب مع بوتن.
و�ساعد بولتون يف �تفاق مو�سكو 
وو��س���نطن عل���ى عق���د �لقم���ة، وهي 
خطوة �س���تثر على �الأرجح قلق بع�س 
حلف���اء �لوالي���ات �ملتح���دة ورد فعل 
غا�س���با من بع�س معار�سي تر�مب يف 

�لد�خل.

بولتون: تر�مب 
�سيعقد قمة مع بوتن

رام أهلل – أ ف ب: 
�الم���ر  كامربي���دج  دوق  �لتق���ى 
ولي���ام �لرئي�س �لفل�س���طيني حممود 
بال�س���فة  ر�م �هلل  عبا����س يف مدين���ة 
�الأربع���اء،  �أم����س  �ملحتل���ة،  �لغربي���ة 
بع���د يوم م���ن لقائ���ه رئي�س �ل���وزر�ء 
يف  نتانياه���و  بنيام���ن  �الإ�رش�ئيل���ي 

�لقد�س �لغربية.
“�أ�س���كركم  لعبا�س  �الأم���ر  وقال 
عل���ى �لرتحيب ب���ي، وي�رشين ج���د� �أن 
يعم���ل بلد�نا مع���ا ب�س���كل وثيق و�ن 
تك���ون لدين���ا جناح���ات �ملا�س���ي يف 

ق�سايا �لتعليم و�الإغاثة”.
“وف���ا”  �أنب���اء  وكال���ة  ونقل���ت 
�لفل�س���طينية عن حممود عبا�س قوله 
يف  ج���اد  �لفل�س���طيني  �جلان���ب  “�إن 
�لو�سول لل�سام مع �إ�رش�ئيل، لتعي�س 
�لدولتان باأمن و��س���تقر�ر على حدود 

�لر�بع من يونيو �لعام 1967”.

�الأمر وليام يلتقي 
�لرئي�س �لفل�سطيني

الخرطوم  - رويترز:
�ل�س���ود�ن  جن���وب  رئي����س  وق���ع 
�تفاقا مع �ملتمردي���ن، �أم�س �الأربعاء، 
يبد�أ مبوجبه وقف الإط���اق �لنار خال 
72 �س���اعة، لكن �ملتمردين رف�س���و� 

نقاطا �أخرى يف �التفاق.
ويهدف �التفاق �لذي مت �إبر�مه يف 
�لعا�سمة �ل�س���ود�نية �خلرطوم الإنهاء 
ح���رب �أدت �إلى مقتل ع����رش�ت �الآالف. 
و�نه���ارت �تفاقات �أخرى لل�س���ام يف 

�ل�سابق.
وقال وزي���ر �خلارجية �ل�س���ود�ين 
لروي���رتز  �أحم���د  حمم���د  �لدردي���ري 
�ل�س���ود�نية  �الأط���ر�ف  “�ستو��س���ل 
حمادثات يف �خلرطوم لبحث ترتيبات 
تنفيذ وقف �إط���اق �لنار، وبعد بد�ية 
�إط���اق �لن���ار �س���يتم  تنفي���ذ وق���ف 

مناق�سة ملف ق�سمة �ل�سلطة”.
و�أ�ساف �أن �التفاق �الإطاري ياأتي 
قبل �تفاقية نهائية و�سي�سمح “بفتح 
�الإن�س���انية  للم�س���اعد�ت  �ملم���ر�ت 
و�إطاق �رش�ح �الأ�رشى” وت�سكيل حكومة 

وحدة �نتقالية بعد 4 �أ�سهر.

�أطر�ف �ل�رش�ع بجنوب 
�ل�سود�ن توقع �تفاقا لل�سام

غريفيث: احلوثيون قبلوا الإ�رشاف الأممي على احلديدة
�ملقاومة �ليمنية �أمنت منطقة �لفازة

• �لفازة تابعة ملحافظة �لتحيتا	

اأبلغ املبعوث الأممي مارتن غريفيث الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي مبوافقة احلوثيني 

ان�صحاب  الأمم��ي ب�صرورة  املبعوث  اأبلغ  اأمم��ي. وكان هادي قد  اإ�صراف  على و�صع احلديدة حتت 

احلوثيني من مدينة احلديدة ومينائها اأو احل�صم الع�صكري.

احلديدة،  وميناء  مدينة  باجتاه  عملياته  التحالف  من  مدعوماً  الوطني  اجلي�س  ويوا�صل 

يف وقت يبداأ فيه املبعوث الأممي جولة جديدة من امل�صاعي ب�صاأن املدينة. يف ال�صياق ذاته، يوؤكد 

التحالف واحلكومة ال�صرعية اأن ان�صحاب امليلي�صيات من ميناء ومدينة احلديدة، �صرط ل�صتئناف 

املفاو�صات ال�صيا�صية ووقف العملية الع�صكرية.

قوات الأ�سد متنع نازحي درعا من العبور.. وتفر�ض “اإتاوات”
يو��س���ل �آالف �ملدني���ن يف درعا مع ��س���تمر�ر 
�لق�س���ف �جلوي و�ملدفعي على بلد�ت ومدن ريف 
�ملدين���ة �لن���زوح ع���ن منازله���م ملناطق �أك���ر �أمناً 
وبعيدة عن �لعمليات �لع�سكرية، كاحلدود �الأردنية 

و�ملناطق �ملحاذية للجوالن �ملحتل.
فمنهم من ق�س���د بيوت مع���ارف لهم، و�آخرون 
توجهو� �إلى �ملد�ر�س لكي يحتمو� من ق�سف قو�ت 
�لنظ���ام، �إال �أن �لق�س���م �الأكرب منه���م ال يز�ل ينتظر 

حتت �الأ�سجار �أماً باحل�سول على خيم لاإيو�ء.
ورجح���ت �الأم���م �ملتحدة م���ن جانبه���ا �أن عدد 
�لذين نزحو� �إلى �حلدود �الأردنية وحدها و�سل �إلى 

�أكر من 45 �ألف مدين، �إال �أن تقدير�ت �لنا�س���طن 
الأعد�د �لنازحن من درعا مبختلف �الجتاهات تفوق 
ذل���ك �لعدد بكثر. وبح�س���ب م�س���ادر حملية، فقد 
توج���ه بع�س �لنازحن �س���وب �ملناط���ق �حلدودية 
مع �جل���والن �ملحتل، هرباً من ط���ر�ن �لنظام �لذي 

يتجنب ق�سف �ملناطق �لقريبة من �إ�رش�ئيل.
كما نقل �ملر�س���د �ل�سوري حلقوق �الإن�سان عن 
م�سادر �أن قو�ت �لنظام متنع �ملدنين من �لدخول 
�إل���ى مناط���ق �س���يطرتها، �أو �لتوجه نحو �لعا�س���مة 
دم�س���ق عرب و�س���ع �حلو�جز �الأمنية على �لطرقات، 
وفر�س �إتاو�ت “غر�مات” ت�سل �إلى 300 �ألف لرة 
�س���ورية، �أي م���ا يع���ادل �ل����500 دوالر تقريبا على 

�لر�غبن يف دخول مناطق �سيطرة �لنظام.

العربية.نت/ سكاي نيوز عربية:

�ل�سعودية: ال �س�حة ملا يتم تد�وله عن منع �ل�سورين من �حلج رو�سيا: ملتزمون باتفاق خف�س �لت�سعيد جنوب �سوريا

�أنهت وز�رة �حلج و�لعمرة �ل�سعودية كافة 
�لرتتيب���ات �ملتبعة لقدوم ح���و�يل )18000( 
حاج من �جلن�س���ية �ل�س���ورية، ير�فقهم )850( 
ع�س���و�ً من �أع�س���اء �جلهاز �لطبي و�الإد�ري يف 
مكتب �س���وؤون حجاج �س���وريا، وقد ��س���تكمل 
و�لتعاق���د�ت  �لرتتيب���ات  جمي���ع  �ملكت���ب 
خلدم���ات و�حتياج���ات �حلج���اج �ل�س���ورين يف 
)مكة �ملكرم���ة، و�ملدينة �ملنورة، و�مل�س���اعر 
�ملقد�س���ة( ولكام���ل �لعدد �لذي �س���يقدم يف 
مو�س���م حج هذ� �لعام 1439ه�. و�أكدت وز�رة 
�حلج و�لعمرة �ل�س���عودية، �أنه ال �س�حة ملا يتم 
تد�ول���ه من �دعاء�ت عن من���ع �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية حلاملي �جلن�سية �ل�سورية �أو غرهم 
من �مل�س���لمن من �أد�ء منا�سك �حلج و�لعمرة، 
فاململكة �لعربية �ل�سعودية ت�ستقبل �ملاين 
م���ن �س���يوف بي���ت �هلل �حل���ر�م م���ن �حلج���اج 
و�الأع���ر�ق،  و�ملذ�ه���ب  �جلن�س���يات  مبختل���ف 
وم���ن جمي���ع �أقطار �لع���امل، يف كاف���ة �لظروف 
�أي���اً كانت وتقدم لهم �خلدمات و�لت�س���هيات 
�لتي متكنهم م���ن �أد�ء منا�س���ك حجهم يف ي�رش 
و�س���هولة و�أمان. وقد مت ��س���تكمال ترتيبات 
�أد�ء مو�طن���ي �أك���ر من )80( دولة لفري�س���ة 
�حل���ج باالتفاق مع �جله���ات �ملعنية ب�س���وؤون 
�حلج يف تلك �ل���دول، لتنظيم قدوم ما يقارب 
�ملليوين حاج ملو�سم حج هذ� �لعام 1439ه�.

نقلت وكاالت �أنباء رو�س���ية عن وز�رة 
�لدفاع قولها، �أم�س �الأربعاء، �إن مو�س���كو 
مل تخرج م���ن �تفاق خف�س �لت�س���عيد يف 

جنوب �سوريا.
وج���اء هذ� �الإعان بع���د تقارير عن �أن 
رو�سيا دعمت قو�ت نظام ب�سار �الأ�سد يف 
هجوم بجنوب غربي �س���وريا هذ� �الأ�سبوع، 

بح�سب رويرتز.
من جه���ة �أخرى، قالت وز�رة �خلارجية 
�لرو�س���ية يف بيان له���ا �أم����س، �إن �لوزير 
�سرغي الفروف وم�ست�سار �الأمن �لقومي 
�الأمركي جون بولتون ناق�س���ا �لو�سع يف 

�س���وريا، و�أوكر�نيا، و�لعاقات �لرو�س���ية 
�الأمركي���ة. و�لتق���ى بولتون �أي�س���ا خال 
فادمي���ر  بالرئي����س  ملو�س���كو  زيارت���ه 

بوتن. 
وكان���ت رو�س���يا ق���د �ن�س���مت �إل���ى 
�لنظام �ل�س���وري بخرق هدن���ة درعا، حيث 
�س���نت من���ذ �أي���ام غ���ار�ت عل���ى مناط���ق 
ت�س���يطر عليه���ا ف�س���ائل �ملعار�س���ة يف 
جن���وب �س���وريا، وذلك للم���رة �الأولى منذ 
�أن و�فقت على وقف الإطاق �لنار يف هذه 
�ملنطقة قبل ع���ام تقريباً، وف���ق ما �أفاد 

�ملر�سد �ل�سوري حلقوق �الإن�سان.

دبي - العربية.نت:  موسكو – وكاالت: 

• دخان يت�ساعد فوق درعا بعد غار�ت لقو�ت �لنظام �ل�سوري �أم�س �الأول )�أ ف ب(	

عواصم – وكاالت:
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يتعم���د البع����ض يف اجلل�س���ات 
والتجمع���ات الرجالي���ة منها وحتى 
الن�س���ائية - واإن كان���ت يف الأولى 
اأك���ر - توجي���ه بع����ض الكلم���ات 
باأ�س���لوب ه���زيل مبط���ن مب���ا يحط 
من قدر و�س���اأن اأحد امل�ساركني يف 
اجلل�س���ة ويدفع الآخرين لل�س���حك، 
ال�س���تهزاء  يف  امل�س���اركة  ورمب���ا 
م���ن قبي���ل النكت���ة والرتفي���ه عن 
ال�س���خ�ض  كان  ل���و  كم���ا  النف����ض 
املعني بال�س���تهزاء مهرجا جمانيا 
ي�س���اركهم جل�س���تهم، وكلم���ا وجد 
امل�س���تظرف الآخري���ن ي�س���حكون، 
كلما اعتقد اأنه خفيف ظل و�ساعف 
من ا�س���تهزائه، على ِح�ساب مكانة 
وقدر اإن�سان، جترح م�ساعره وتهان 

كرامته.
هناك من ي�ستطيع الرد وهناك 
من ُتلجم األ�سنتهم فال يقوون على 
رد اعتبارهم، فمن يرد اإما اأن يكون 
�رسيع بديهة ويرد ال�س���اع �ساعني، 
واإم���ا اأن يكون م���ن اأولئك الذين ل 
ت�س���تفزهم الكلم���ة ول جترهم اإلى 
م�ستنقع قلة الذوق فيرتفعون عن 
الكلم ال���ذي ل طائل منه، فريدون 
مب���ا يلي���ق مب�س���تواهم الأخالق���ي، 
للمعت���دي وغريه  فيعطون در�س���اً 

كي ل يتجراأ ويتمادى م�ستقبالً. 
فكم من �س���ديق هجر �سديقه 
اأم���ام  الن���كات  يف  متادي���ه  بع���د 
الآخرين، وكم من اأخ ق�سا قلبه على 
اأخيه لعدم اح���رتام اأحدهم الآخر يف 
ح����رسة الغري���ب، فما جت���ده اأحياناً 
كالم���اً عادياً وميك���ن اأن يقال بني 
الزمالء اأو املعارف، هو لي�ض كذلك 
عند البع�ض، ولي�ض من الذوق اأ�سالً 
توجي���ه الألف���اظ ال�س���وقية – ويف 
بع�ض الأحي���ان البذيئة - لالآخرين 
من قبي���ل �أن �لب�س���اط �أحمدي كما 
نق���ول يف العامي من الكالم، واأنه ل 

توجد حواجز بني الأ�سدقاء!
اأ�س���لوب  اأن  البع����ض  يعتق���د 
الثقيلة يظهره���م مبظهر  النكت���ة 
اأن  يدرك���ون  ول  الظ���ل،  خفي���ف 
ه���ذا الأ�س���لوب بالإ�س���افة لكون���ه 
ثقي���ال على ال�س���مع و�س���اما للبدن 
والقلب، ي���وؤدي اإلى �رسخ العالقات 
ورمب���ا انتهائها يف اأغل���ب الأحيان، 
فللن���كات ح���دود، وحفظ الأل�س���ن 
من البذيء م���ن الكالم مراآة تعك�ض 
اأخ���الق قائله���ا وم�س���توى تربيته، 
ه���ذه  مث���ل  يف  ي�س���اركون  وم���ن 
املهازل بال�سحك والت�سجيع وعدم 
اح���رتام الآخري���ن ونف�س���ياتهم، ل 
يختلفون عمن بداأه���ا، وهم جميعاً 
ل ي�س���تحقون اأن ي�س���اركهم املرء 
جمل�س���ا، ول اأن يهدر وقته الثمني 
معهم، فمن يح���رتم ُيحرتم واإل فال 

اأ�سف ول حزن على مفارقتهم.

يا�سمينة: الكلمات اإما اأن تعمر 
واإما اأن تدمر، وللنا�ض خواطر.

“مهرج القعده”

كثرياً ما يحتدم النقا�ض يف الزّي العام للنا�ض 
)للمراأة حتدي���داً( وما الذي ُيعترب عيب���اً اأو حراماً، 
عند الباعث لهذا الفكر ما اإذا كان ديناً اأم جمتمعاً، 
فه���ذه حالة من ح���الت املجتمع، والتي ي�س���رتك 
فيه���ا مع عدد من املجتمع���ات اخلليجية والعربية 
التي هّمه���ا اأن تظهر كما حت���ّب اأن يراها النا�ض، 
ل���ذا راج يف الأمث���ال: “ُكل ما ت�س���تهي، والب�ض ما 
ي�ستهي النا�ض”، فلي�ض مهّماً ما تعتقده اأو تفكر 
به، ولكن الأهم على امل�س���توى العلني اأن يتوافق 
النا�ض على ما ي���رون ظاهراً، ولي�ض مهماً ما يدور 

يف الباطن من قناعات.
ه���ذا الأمر يختلط ل���دى الكثريين )الكثريات 
خ�سو�ساً( بني ال�س���لطتني الدينية والجتماعية، 
فال�س���لطة الدينية، املتمثل���ة يف الأوامر والنواهي 
املبا�رسة، اأو غري املبا�رسة التي ا�ستنبطها الفقهاء 
واملجته���دون، تتاأثر – اأكر ما تتاأثر – بال�س���لطة 
الجتماعية، والتي هي الأهم �س���واء ر�س���ي النا�ض 
اأم جتاهلوا هذه احلقيقة، فاإن خ�سوعهم لها اأكر 
من خ�س���وعهم للموجب���ات الدينية، وه���ذا يتبّدى 
�سابقاً يف احتجاب الن�ساء عن الرجال ذوي املكانة، 
اأو حت���ى العتياديني منهم، ولكنهن اأقل احتجابا، 

اأو احت�ساماً اأمام اأ�سحاب بع�ض املهن التي يرونها 
مهناً دنيا مثل ال�سّقاء، فيهملن �سّد اأطراف الثوب 
على الوجه، ك�س���اًل اأو تعّم���داً، واإن بقي رجالً يجوز 
علي���ه ما يجوز على بقية الرج���ال، ويف هذا الزمان 
اأي�س���اً، ف���اإن القي���ود الجتماعي���ة جت���اه الأجانب 
وخ�سو�س���اً ذوي امله���ن الب�س���يطة حيث ت�س���در 
منهن اأ�س���وات ذات دللة ا�ستخفافية، تب�سيطية، 
تهويني���ة: “اإّل......!”، ويذكرن اجلن�س���ية بنوع من 
الالمب���الة، ولك���ن لأنه غريب فيمكن���ه اأن يلمح ما 
يتباري���ن على تغطيت���ه اأو التظاه���ر بتغطيته ملا 
ل يج���وز اأن يراه اب���ن اجلريان، فت�س���عف القيود 
الجتماعية اخلا�س���ة مبفهوم “احل�سمة” كلما كان 

الفرد غريباً، وكلما كان املكان بعيداً جغرافياً.
فاجلغرافي���ا هن���ا ذات تاأث���ريات اجتماعي���ة 
الدوائ���ر احليوي���ة  ب���ني  خ�سو�س���ا يف امل�س���افة 
لالإن�س���ان وقدرت���ه على فع���ل ما يري���د، ولب�ض ما 
ي�س���تهي، فاإحداه���ن ل تن���زل ال�س���اطئ مبالب����ض 
البحر يف بالدها لأنها �ستكون اأمام اأعني م�ستنكرة 
واأي�ساً متفح�سة، مقتحمة، اأكر من غريها، والأمر 
نف�س���ه عندما تتحرى امل�س���ائف التي ل يق�سدها 
العرب، لكي تكون براحته���ا، اإذ )قد( يلمحها من 

يعرفه���ا اأو من يع���رف اأنها من بل���ده، اأو اأنها من 
ثقافت���ه، اأخ���رى تق���ول اإن تخففها م���ن املالب�ض 
ي���زداد كلما ابتعدت عن بالدها، ت�س���حك منتقدة 
م���ا تفعله قائلة: “كاأّن عني اهلل هنا ل تراين هناك 
لأنني بعيدة!”، وه���ذا لي�ض موقفاً فردياً، فمن مل 
ير بعينه، لبّد اأنه �سمع كثرياً عما يحدث من تغيري 
املالب����ض يف الطائرات حاملا ترتف���ع عجالتها عن 
م���درج بع�ض املجتمعات املتحفظة لأن اجلغرافيا 
تغ���رّيت، اأو على و�س���ك! وم���ع اأن للرجال “فقها” 
���ا اأي�س���اً بال�ّس���مت الجتماعي الذي يجب اأن  خا�سّ
يظهروا عليه، ولكن امل�س���األة عند املراأة نف�سها، 

وعند نظرة املجتمع لها، تاأخذ حجماً م�ساعفاً.
والقناع���ات  املواق���ف  يف  التف���اوت  م���ع 
والإمياني���ات، يبقى العامل الجتماعي – بح�س���ب 
وامل���كان  الأك���رب  العم���ق  – �س���احب  املالحظ���ة 
الأرحب يف النفو����ض، وهو ما ُيلب�ض الأفعال لبا�ض 
القبول اأو يعّريها اأخذاً مبا يتوافق عليه النا�ض يف 
املجتمع، وتتغري هذه القناعات عند النتقال اإلى 
جمتمع اآخر له قناعات اأخرى �س���واء كانت باملزيد 

من الت�سامح القما�سي اأو التحفظ الحت�سامي.

عبدعلي الغسرة

سالم 
الكتبي

الإمارات لي�ست بحاجة اإلى و�ساية 
اأو تو�سيات دولية يف مو�سوع اليمن، 
فقد �ساركت يف عملية عا�سفة احلزم 
ث���م اإعادة الأم���ل، يف اإط���ار التزاماتها 
باأم���ن الأ�س���قاء ومبادئه���ا وثوابته���ا 
والأخالقية، فقد  الإن�س���انية  وقيمه���ا 
ب�رسي���ة  ت�س���حيات  الدول���ة  قدم���ت 
غالية، من اأرواح اأبنائها الذين �سحوا 
بدمائهم عل���ى اأر�ض اليم���ن، وتدرك 
متام���اً اأن رواب���ط التاري���خ والقرب���ى 
والدم وامل�س���ري امل�س���رتك م���ع اأبناء 
اليمن ال�س���قيق تفر�ض على الإمارات 
وقيادتها و�س���عبها هذه الت�س���حيات 
الغالي���ة، وبالتايل فالقي���ام بالواجب 
الإن�س���اين والإغاث���ي يت���وازى دائم���اً 
م���ع التخطيط الع�س���كري والعملياتي 
يف اليم���ن، ف�س���عب اليمن اأ�س���قاء لنا 
واإغاثتهم واجب علينا وحق لهم تقوم 
به قيادتنا الر�س���يدة عن طيب خاطر 

وبكل �سهامة واإ�رسار.
ن���درك اأن معرك���ة حتري���ر اليمن 
�س���عبة وموؤمل���ة ولك���ن امليل�س���يات 
التي ترف�ض اإلقاء ال�س���الح وت�رس على 
التعن���ت واتخ���اذ املدني���ني الأبري���اء 
رهين���ة مل ت���رتك جم���الً لأي���ة حل���ول 
اأخرى رغ���م طول النتظار، حيث يدفع 
الثمن هوؤلء الأبرياء الذين يتعر�سون 
لأب�س���ع النته���اكات واجلرائم على يد 

ع�سابات احلوثي وميل�سياته.
عندم���ا نتحدث ع���ن اليمن فنحن 
نتح���دث ع���ن معرك���ة اإغاثة اإن�س���انية 
بالدرج���ة الأول���ى، فالتحري���ر م�س���األة 
ع�س���كرية كان ميكن ح�س���مها يف اأيام 
قالئ���ل لول حر����ض بالغ على �س���المة 
املدني���ني وحمايته���م، واإ����رسار قادة 
التحالف على اأن تك���ون عملية حترير 
اليمن واحدة من العمليات الع�سكرية 
املجهرية التي ت�سع �سالمة املدنيني 
والبنى التحتية هدفا اأول رئي�سيا لها.
ي�س���تحق �س���عب اليمن الأ�س���يل 
التحية ل�س���موده يف احلديدة وغريها 
م���ن املحافظ���ات وامل���دن اليمني���ة، 
واإدراك���ه  لوعي���ه  التحي���ة  وي�س���تحق 
اأهداف الع�سابات الإجرامية احلوثية، 
فما اأحدثته هذه الع�س���ابات يف اليمن 
جرمية يجب اأن حتاكم عليها، وكذلك 
يجب حماكمة املحر�س���ني يف طهران، 
الذي���ن يقفون وراء اخلط���ط احلوثية، 
وي�رسون عل���ى حتري�ض امليل�س���يات 
عل���ى حتويل اليمن اإلى �س���احة كبرية 
ل�س���فك الدم���اء، ويج���ب اأن يدفع كل 
ه���وؤلء ثمن جرائمهم الب�س���عة، ويجب 
اأن تك���ون للقانون الدويل وقفة جادة 
مع جرائم التحري�ض والدعم والتمويل 
لالإره���اب وتنظيمات الفو�س���ى، واإل 
�س���يتحول الع���امل باأكمله اإلى �س���احة 
ب�س���بب  الدم���اء  و�س���فك  للفو�س���ى 
اأفكار املاليل ومن على �ساكلتهم من 
بالدي���ن واملذهب  ع�س���ابات الجتار 

والطائفية. “اإيالف”.
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سوالف

ل اأعل����م مت����ى �س����ننتهي و”نفت����ك” من 
الر�س����ائل الق�س����رية املزعج����ة التي ت�س����لنا 
ع����رب الهاتف م����ن خمتلف اجله����ات، “دينية، 
دعائي����ة، ترويجية وغريها”، وما اأثار انتباهي 
ه����و ت�رسي����ح اطلع����ت علي����ه �س����دفة لأح����د 
امل�س����وؤولني يف جمعي����ة حماي����ة امل�س����تهلك 
البحرينية ، حيث يق����ول “اإن اجلمعية اأدركت 
�س����عوبة تتب����ع املكامل����ات والر�س����ائل لأنها 
تاأتي من خارج البحرين، واأ�س����ار اإلى اأن بع�ض 
ال�����رسكات متخ�س�س����ة يف بيع قواع����د بيانات 
حت����وي معلومات �سخ�س����ية، م����ا يجعل كثريا 
من م�س����رتكيها عر�س����ة ملثل ه����ذا النتهاك 

اجلزئي����ة  عل����ى  و�س����اأركز  للخ�سو�س����ية”، 
الثانية م����ن الت�رسيح املتعلق����ة باملعلومات 

ال�سخ�سية.
�سمعنا كثريا عن تنفيذ اإجراءات للحد من 
الر�سائل الن�سية الدعائية املزعجة، عرب عدة 
طرق وتفعيل بع�ض الربامج، اأو حتى اإر�س����ال 
ر�س����ائل اإلى �رسكة الت�س����الت التي تتعامل 
معه����ا، ولك����ن كل املح����اولت تف�س����ل وبكل 
اأ�ساليب العمل التف�س����يلية ومازال املواطن 
ي�س����تلم تلك الر�سائل املزعجة، وبات حما�رسا 
م����ن عرو�����ض املتاج����ر وال�����رسكات “غ�س����ن 
عليه”، وكاأنه اأ�س����بح لزاما عليه اأن ي�س����تقبل 

الر�س����ائل ويفتحها دون مراعاة اخل�سو�سية، 
و�سخ�س����يا كدت اأفقد عقلي ب�س����بب و�سول 
تلك الر�سائل املزعجة ومن �رسكات وحمالت ل 
اأعرف عنها اأي �سيء ومل اأزرها يوما ما، حمالت 
تدل����ل عل����ى تخفي�س����ات للمالب�����ض، واأخ����رى 
تعلمنا موا�سفات ب�ساعتها اجلديدة، و�رسكة 
ثالثة تقدم لك �سورة وا�سحة من الكذب حني 
تخ����ربك باأنك فزت وكل ما عليك هو القتناع 
ب�س����هولة، وهناك اأي�سا يف هذا امليدان زهرة 
احلي وفاتنت����ه وهي املكاملات الت����ي تاأتينا 
من حمالت و�رسكات حتلي����ة املياه، اإذ تتفاجاأ 
باأح����د يكلمك على رقم����ك اخلا�ض ويقول لك 

باحل����رف “لقد مت تر�س����يحك لرتكي����ب جهاز 
حتلي����ة مي����اه يف بيتك، ق����م بتجربت����ه اأول ثم 
قرر، ما هو املوعد املنا�س����ب ليقوم مندوبنا 
بزيارتك����م”، من اأعطى هذا املح����ل اأو ال�رسكة 
اأرق����ام النا�����ض وكي����ف ي�س����محون لأنف�س����هم 
باإزعاج املواطنني بالت�س����الت، نعم... كيف 
ح�س����لت تلك ال�����رسكات على اأرق����ام هواتفنا 

وهل هذا الفعل خمالف للقانون اأم ل؟
م����ا اأكتب����ه لي�ض خواط����ر عاب����رة و�رسيعة، 
اإمنا ق�س����ية تعمد اإزع����اج وم�س����ايقة النا�ض 
بالت�س����الت يف جمي����ع الأوق����ات دون مراعاة 

ظروفهم.

متى سننتهي من الرسائل النصية 
الدعائية المزعجة؟

�س���من جدول اأعم���ال دورة جمل����ض حقوق 
الإن�س���ان املنعق���دة بجني���ف قدم وف���د مملكة 
البحرين مداخلة للرد على ادعاءات عن اأو�س���اع 
وه���ي  البحري���ن،  مملك���ة  يف  الإن�س���ان  حق���وق 
ادعاءات كاذبة ول تعك�ض واقع حقوق الإن�س���ان 
يف اململكة، ومل تعتمد على اأ�سانيد حقيقية، بل 
هي مزاعم ت�ستند على ت�سليل فا�سح ومغر�ض 
مل���ا حققت���ه البحرين م���ن مكت�س���بات حقوقية 
واإن�سانية، كما اأنها تخدم اأجندات خارجية للنيل 

من �سيادة البحرين.
منُذ اأن بداأ امل�رسوع الإ�سالحي جلاللة امللك 
ومملكة البحرين ت�س���ري يف نهج �سادق و�سحيح 
يف جم���ال حق���وق الإن�س���ان، وبجانب م�س���ادقة 

احلكوم���ة امُلوقرة على الكثري م���ن التفاقيات 
والعهود واملواثيق الدولية فقد ت�سمن ميثاق 
العمل الوطني والد�س���تور وتعديالته املتتالية 
الكث���ري م���ن البن���ود وامل���واد الت���ي تتف���ق مع 
التفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق 
الإن�س���ان يف املجالت ال�سيا�س���ية والقت�سادية 
والجتماعي���ة والإن�س���انية مم���ا حق���ق للبحرين 
و�س���عبها العديد من الإجنازات ب�سهادة الكثري 
من الدول واملنظمات الإقليمية والدولية التي 

عززت م�سرية التنمية الوطنية امل�ستدامة.
البحري���ن  اأن  املفو�س���ية  تع���ي  اأن  يج���ب 
وقيادته���ا وحكومته���ا ُملتزمة باح���رتام مبادئ 
للقوان���ني  وفًق���ا  وحريات���ه  الإن�س���ان  حق���وق 

والت�رسيع���ات الت���ي �س���نتها والت���ي تتف���ق مع 
القوان���ني واملواثي���ق والعه���ود الدولية التي 
�س���ادقت عليها البحرين والتزمت بها تنفيذاأ، 
ومبوجب ذلك، فاإن البحرين وقيادتها و�سعبها 
يرف�سون ما �سدر عن املفو�سية ب�ساأن الأو�ساع 
احلقوقي���ة يف البحري���ن والذي ُيج���ايف احلقيقة 
ويفتق���د املو�س���وعية، ول يعك�ض م���ا تقوم به 
البحرين يف حفظ ا�س���تقرار البالد واأمن و�سالمة 
�سعبها وكل املقيمني على اأر�سها. وما ورد يف 
ذل���ك البيان ُيعترب تدخاًل يف ال�س���وؤون الداخلية 
للبحري���ن وخرًقا للمب���ادئ والقوانني والأعراف 
الدولي���ة وفًق���ا لق���رار اجلمعي���ة العام���ة لالأمم 
املتحدة رقم )36/103( املوؤرخ يف 9 دي�سمرب 

1981م ال���ذي مين���ع التدخل بجمي���ع اأنواعه يف 
ال�س���وؤون الداخلية للدول، كما اأنه مُيثل تغافال 
واعتداء مق�س���ودا من املفو�سية على ما يتمتع 

به الق�ساء البحريني من ا�ستقاللية ونزاهة. 
اإن احلكوم���ة تعم���ل بخط���ى ثابت���ة حلماية 
والتط���رف  الإره���اب  م���ن  و�س���عبها  البحري���ن 
والعن���ف، وحتقيق العدل وامل�س���اواة، واحلفاظ 
على حقوق ال�س���عب البحريني ومكت�سباته التي 
كفله���ا الد�س���تور البحريني، وهو نهٌج م�س���تمر 
وممت���د ع���رب تاريخها امُل�س���تند على الت�س���امح 
والتعاي����ض م���ع الآخر ب���ني معتنق���ي الديانات 
والثقاف���ات املختلفة ومبا يحاف���ظ على كرامة 

الإن�سان.

تقرير ينال من حقوق اإلنسان
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انطلق م�ؤخرا يف االردن حتت رعاية وزيرة 
الثقاف���ة االردين ب�سم���ة الن�س����ر يف املرك���ز 
الثق���ايف امللكي فعاليات مهرج���ان “ع�سيات 
طق�����س امل�رشحية” يف دورت���ه احلادية ع�رشة، 
الت���ي ت�ستم���ر حت���ى 28 اجل���اري مب�سارك���ة 
البحري���ن، حيث ي�ست�سي���ف املهرجان الفنان 
البحريني جا�سم حممد من�س�ر الى جانب عدداً 
م���ن ال�سخ�سي���ات املعني���ة واملهتم���ة، وهم: 
عبد الر�س���ا جا�سم الع���راق، والفنان���ة زوهاد 
�سيفالوي ت�ن�س، ومن ال�سع�دية املخرج يا�رش 
احل�س���ن والفنان تركي ع�ين، اأما املكرمان يف 
هذه الدورة فهما ال�سخ�سية الثقافية العربية 
الفنان اأحمد ب�رحيم���ة من االإمارات، والكاتب 

امل�رشحي االأردين حممد عطيات.
املهرج���ان ال���ذي، ي�ستمل عل���ى م�ساركة 
ع����رش عربي���ة، تقيمه فرقة طق�����س امل�رشحية، 
بالتع���اون مع وزارة الثقاف���ة ونقابة الفنانني 
االأردني���ني واأمان���ة عم���ان الك���رى واملرك���ز 
عرو����س  في���ه  وت�س���ارك  امللك���ي،  الثق���ايف 
غنائية راق�س���ة لفرقتي احلن�نة واملهابي�س، 
ويت�سمن ور�سة عمل م�رشحية بعن�ان “تقنيات 
التعب���ر اجل�سدي وعنا����رش العر�س امل�رشحي” 
تديرها زوهاد �سيفالوي م���ن ت�ن�س، اإ�سافة 

مل�ساركة جن���م �ستار اأكادميي الفنان م�سعب 
اخلطي���ب وال�ساعر راكان فرج والفنان عي�سى 
غطا�س، كم���ا تعقد ن���دوة بعن����ان “جتليات 
م����رشح ال�س����ر”، يتح���دث فيه���ا م���ن العراق 
كل من ريا����س ال�سك���ران، عبدالر�سا جا�سم، 

ويديرها يحيى الب�ستاوي من االأردن.
وراأى نقي���ب الفنان���ني االأردنيني رئي�س 
اللجن���ة العلي���ا املنظم���ة للمهرج���ان الفن���ان 
ح�سني اخلطيب ح�ل م�ساركة ع�رش دول عربية، 
اأن “طق��س”ه���� نقط���ة م�سيئ���ة يف احلرك���ة 
امل�رشحية االأردنية، نظراً لل�سمعة الطيبة التي 
يحظى بها حملياً وعربياً، متحدثاً عن امل�ساحة 

املتاح���ة لتحقيق االإجن���از االإبداعي والفني يف 
االأردن. واأك���د اخلطيب اأهمية دعم املهرجان، 
الفت���اً اإل���ى تراجع يف ه���ذا ال�س���اأن بالرغم من 
اإ�سهام املهرج���ان الفني، م�ؤك���داً دعم وزارة 
الثقاف���ة وبع����س اجلهات االأهلي���ة والر�سمية 

انطالقاً من االلتزام وال�رشاكة مع “طق��س”.
ودع���ا اخلطيب يف م�ؤمتر �سحايف اإلى دعم 
احلركة الفني���ة والثقافي���ة، خ�س��ساً امل�رشح 
باعتب���اره ب�ابة للفن العامل���ي، مبيناً اأن م�رشح 
طق�����س يقدم �س�رة ح�سارية عن االأردن من 
خ���الل ت�سليط ال�س����ء على االآث���ار واملناطق 

االأثرية يف االأردن والثقافة عم�ما.
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يدخ���ل الفن���ان با�س���م �سمرة خ���الل اأي���ام قليلة 
بالت�ه���ات ت�س�ي���ر فيلمه اجلديد “را����س �سيطان”، 
بعد تاأجيل ت�س�يره اأكرث من 3 اأ�سهر، ب�سبب ان�سغال 
االأبط���ال امل�سارك���ني بالعم���ل يف التح�س���ر لدرام���ا 
رم�س���ان. واأنه���ى املخ���رج ك���رمي اإ�سماعي���ل معاينة 

االأماك���ن التي �سيتم الت�س�ير فيها، ومن املنتظر اأن 
يبداأ فري���ق الفيلم ت�س�يره خ���الل االأ�سب�ع االأول من 
�سهر ي�لي� املقبل. الفيلم من اإنتاج اأحمد عبدالبا�سط 
وتاأليف عمرو الدايل، واإخراج كرمي اإ�سماعيل، وهناك 

اجتاه لعر�سه يف م��سم عيد االأ�سحى املقبل.

مسافات

ذكرى رحيل النجم خفيف الظل صالح نظمي

اأكرث م���ن 50 فيلم���ا �سينمائي���ا و10 م�سل�سالت هي 
ر�سي���د الفن���ان الراحل �س���الح نظمي، وال���ذي ا�ستهر يف 
بدايات���ه ب�سخ�سية ال�ساب ثقيل الظل ولكنه حينما تقدم 
يف العمر ت�لى مملكة اأدوار ال�رش وقدم �سل�سلة من االأدوار 
تتمح����ر يف رجل االأعم���ال ال�رشي���ر اأو رئي����س الع�سابة اأو 

اجلزار الغ�سا�س اجل�سع اأو تاجر املخدرات.
�سالح نظمى امل�سه�ر باأدوار ال�رش والرخامة كان على 
عك����س ما ظه���ر يف ال�سينم���ا والتليفزي����ن وامل�رشح فقد 
كان طيبا ويتمتع بخف���ة ظل كبرة خارج الت�س�ير و�سط 
اأ�سدقائ���ه وله م�قف���ني اإن�سانيني �سع���ب اأن يتكررا يف 

زماننا هذا اأو نادرا ما يحدث مثلهما.
امل�ق���ف االأول حينم���ا كان �س���الح نظم���ي يف انتظار 
م�ل����د جديد ومر ب�سائقة مالية كبرة قبيل م�عد والدة 
زوجته وحينما عل���م بذلك �سديقه الفنان ح�سني �سدقي 
ا�ستدع���اه ملكتب���ه وعر�س علي���ه م�ساركت���ه بط�لة فيلم 
ومنح���ه عرب�ن كبر من اأجره وت�س���اء االأقدار فيما بعد اأن 
يلغ���ي الفيل���م وال يتم تنفي���ذه فيذه���ب نظمي حل�سني 
�سدقي ويعيد له االأم�ال الت���ي ح�سل عليها لكن االأخر 
يرف�س ب�سدة معترا ما ح�سل عليه �سالح نظمي ه� رزق 

م�ل�ده اجلديد ما دفع �س���الح نظمي اإيل ت�سمية م�ل�ده 
ح�سني على ا�سم ح�سني �سدقي.

اأما امل�قف االن�ساين االآخر فه� خدمة زوجته القعيدة 
ملدة 30 عام راف�سا اأن يتزوج عليها وكان ينفق االأم�ال 
الت���ي يتقا�ساها من اأعماله الفني���ة على عالجها ومل ميل 
ي�ما لط�ل مر�سها حتى ت�فاها اهلل ليدخل بعدها �سالح 
نظم���ي يف حالة من االكتئاب وُينقل بعدها بفرتة ق�سرة 
اإل���ى امل�ست�سفى ويظل ل�سه����ر يف العناية املركزة حتى 

يت�فاه اهلل العام 1991.

 طارق الشناوي: 
خالد يوسف أضاع 
مجهود الفنانين في 
فيلم كارما

قال الناقد ط���ارق ال�سناوي ان الفن���ان عمرو �سعد يف 
فيل���م “ كارما “ الذي عر�س يف عي���د الفطر املبارك بجميع 
دور العر����س ال�سينمائية رائع، وقدمت الفنانة زينة دورها 
ب�س���كل جديد يثبت قدراتها التمثيلي���ة كذلك دور الفنانة 
دالل عبد العزيز كان متقنا ويثبت قدراتها الفنية. واأ�ساف: 
املخرج خال���د ي��سف اأ�ساع جمه�د الفنانني بال�سكل الذي 
ق���دم في���ه فيلم “ كارم���ا “ فالفيل���م ينق�س���ه العديد من 
االأ�سي���اء �س�اء يف االإخراج اأو تن���اول الق�سة. يدور العمل يف 
اإط���ار درامي اجتماعي تتناول الأح���داث يف خطوط متوازية، 

وب�س���كل مت�سابك العالقة بني امل�سلمني وامل�سيحيني، من 
خ���الل ق�سة �ساب م�سلم يتعلق بحب فتاة م�سيحية ويتزوج 
منه���ا، بالرغم من اعرتا�س اجلمي���ع على تلك الزيجة، وعلى 
جهة اأخرى تورط اأحد رج���ال الأعمال يف ق�سية ف�ساد كبرية 
بالدول���ة. يذك���ر اأن فيلم “كارم���ا” من بط�ل���ة عمرو �سعد 
وغ���ادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد امل�رشي وح�سن 
ال���رداد وخالد ال�س���اوي ودالل عبدالعزي���ز واإيهاب فهمي 
واالإعالمي ي��سف احل�سيني، وعدد اآخر من النج�م، وه� من 

تاأليف حممد رفيع، واإخراج خالد ي��سف.

    BUZZ      
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حمرر م�سافات

جذبت الفنانة هيفاء ح�سني اأنظار واإعجاب 
املتابع���ني لها عل���ى �سفحته���ا الر�سمية على 
م�قع االإن�ستغرام بعدم���ا رفعت �س�رتها وهي 
حتمل طف���اًل ر�سيًعا غاية يف ال���راءة واجلمال، 
حي���ث اأعلنت هيف���اء اأنه اب���ن اأخيه���ا ال�سغر، 
وانهال���ت عليه���ا التعليق���ات الت���ي تع���ر عن 
اإعج���اب اجلميع بالطف���ل خ�س��س���ا اأنه ميتلك 
�سحكة مالئكية بريئة. بينما قارن البع�س بينه 
وبني اأبنائها يف وراثة بع�س مالحمها، ومل حتر 

اجلمه�ر يف معرفة من يك�ن هذا الطفل.
وكتبت هيف���اء تعليًقا يعر عن مدى حبها 
له���ذا الطف���ل وال���ذي ك�سفت ع���ن ا�سمه حيث 
قالت: “ما �ساء اهلل ن�ح ولد اأخ�ي.. ما يف األطف 

من هاملخل�ق”.
ويف نف����س ال�سي���اق ن����رشت هيف���اء �س�رة 
بعده���ا بلحظات البنها الكب���ر �سعد اأثناء حمله 
لنف����س الطف���ل وال���ذي ب���دا اأك���رث �سع���ادة يف 
اأح�س���ان ابنها ال�س���اب.. وكتبت هيف���اء معلقة 
عل���ى ال�س�رة: “من عذابي قل���ت لعي�نك هال.. 
ي���ا هال بك ي���ا عذابي يا ه���ال.. ول���دي �سعد مع 
ن�ح ولد اأخ����ي”. و�ساركت هيفاء بدراما �سهر 
رم�س���ان املا�س���ي بثالثة اأعمال ه���ي “اخلطايا 
الع�رش” مع الفنان عب���د املح�سن النمر و”بطران 
عاي�س ي�م���ه” مع الفنان عل���ي الغرير، وكذلك 
م�سل�سل “�سيء من املا�سي” والذي وقفت من 

خالله اأمام زوجها الفنان حبيب غل�م

البحرين تشارك في مهرجان
 ”عشيات طقوس” في األردن

• مهرجان ع�سيات طق��س امل�رشحية ينطلق ال�سبت	

هيفاء حسين 
تحمل طفال بوجه مالئكي.. فمن يكون؟

• زوجة الفنان �سالدح نظمي التي دخلت االإ�سالم من اأجله	
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 نور الغندور 
في السعودية من أجل “تومورو”

الكوميدي����ة  امل�رسحي����ة  �شن����اع  يب����داأ 
“توم����ورو”، الت����ي  املخ�ش�ش����ة لالأطف����ال 
لقيت جناح����ا خالل عر�شها بالكويت، رحلة 
لتقدمي عرو�شهم بال����دول العربية، بداية 

من ال�شعودية.
واأعلن����ت بطل����ة امل�رسحي����ة الفنانة نور 
الغن����دور ع����ر �شفحته����ا الر�شمي����ة عل����ى 
موقع اإن�شتغرام مواعي����د واأماكن العرو�س 
اجلديدة للم�رسحي����ة بال�شعودية، معربة عن 

�شعادتها ملقابلة اجلمهور ال�شعودي.
وكتب����ت “ن����ور” عل����ى ال�ش����ورة الت����ي 
امل�رسحي����ة:  عرو�����س  اأح����د  م����ن  ن�رسته����ا 
tomo - t “

row بف�ش����ل اهلل يف الكوي����ت، ننتقل اإلى 
ال�شعودي����ة احلبيب����ة )ج����دة – الريا�����س(.. 
مرك����ز جدة الدويل للمعار�����س احلارثي من 
4 ل8 يولي����و.. ومركز الريا�س للموؤمترات 

واملعار�س من 12 ل16 يوليو”.
وتعتر “تومورو” من االأعمال امل�رسحية 
التي تنا�شب كل االأ�رسة، خا�شة اأنها موجهة 

ب�شكل كبري اإلى االأطفال.
 وي�ش����ارك يف بطولته����ا اإل����ى جانب نور 
الغن����دور، �شج����ون، عب����د اهلل عب����د الر�شا، 
وليل����ى عب����د اهلل، ره����ف العن����زي، حمم����د 
ال�شعد، ومن تاأليف �شحاب واإخراج عبد اهلل 

عبد الر�شا.

أحداث

الحمل:
اأنت مفعم باحليوية وال�شجاعة، ولن جتد 

ظروًفا اأف�شل لتنفيذ طموحاتك.

الثور:
تقدم بح���ذر الأنه ميكن اأن تفقد الرتكيز 

ب�شهولة من خالل التفا�شيل املعقدة

الجوزاء:
توقعات���ك غ���ري الواقعي���ة ق���د ت�شيبك 

بخيبة االأمل على اأية حال

السرطان:
تاأك���د من االقرتاب م���ن االأ�شياء بطريقة 

عاقلة وح�شا�شة 

األسد:
 الي���وم مث���ايل لعق���د لق���اءات اجتماعية 

وقبول ما يوجه لك من دعوات 

العذراء:
ما زال الفلك يطالبك بعدم الت�رسع وعدم 

الزهو والتزام الكتمان

الميزان:
م���ن املحتمل ظه���ور اأزمات ع���ن قريب، 

فحاول اأال تفقد مزاجك

العقرب:
ا�شرتخ قليال وم���ن الغد تقاوم التكا�شل 

لتظهر بكامل طاقتك

القوس:
علي���ك اأن تتاأنى يف خطوات���ك وقراراتك 

اليوم

الجدي:
ال ت�ش���ب بخيب���ة اأم���ل كب���رية م���ع �شري 

جمريات االأمور اليوم

الدلو:
عل���ى الرغم من خططك، فاإنك لن تتمكن 

من اإجناز الكثري

الحوت:
ق���اوم الرغبة يف لوم االآخري���ن اإذا �شارت 

االأمور �شد رغبتك

28 يونيو

1922
�شلطة االنتداب الفرن�شي 
على �شوريا تعني �شبحي 

بك بركات رئي�ًشا عليها.

1945
الوح���دة  حك���ومة  تكوين 
ال��وط��ن��ي��ة امل���وؤق���ت���ة يف 

بولندا.

1950
ك��وري��ا  عا�صمة  ���ص��ق��وط 
بيد  ���ش��ي��ول  اجل��ن��وب��ي��ة 

قوات كوريا ال�شمالية.

1957
الرئي�س االأمريكي دوايت 
املركز  يفتتح  اأيزنهاور 

االإ�شالمي يف وا�شنطن.

1960
ك���وب���ا ت����وؤم����م م�����ش��ايف 
االأمريكية  النفط  تكرير 

املوجودة على اأرا�شيها.

1972
»اتفاقية  على  التوقيع 
����ش���ي���م���ال« ب����ني ال��ه��ن��د 
وب��اك�����ش��ت��ان ل��ت�����ش��وي��ة 
بينهما  احل��رب  م�شكالت 
التي ن�شبت العام 1971.

1991
منظمة  منظمة  تفكيك 

الكومكون ال�شوفيتية.

1997
تاي�شون  م��اي��ك  امل��الك��م 
اإيفاندر  اأمام غرميه  يخ�رس 
عندما  وذل��ك  هوليفيلد 
اأذنه  من  جزء  بق�شم  قام 

اأثناء �شري املباراة.

اأ�ش����ارت الفنان����ة البحريني����ة اأمرية حممد 
اإل����ى اأنها تعّر�شت للكثري م����ن الظلم االأدبي 
خالل عملها الفني فيما يخ�س ترتيب ا�شمها 
وو�شعه����ا بالدعاي����ة، ولكنه����ا تتحا�ش����ي اأن 
تتعر�����س لظلم مايل وحتر�����س على احل�شول 

على اأجرها قبل التمثيل.
وقال����ت الفنان����ة البحريني����ة اإنه����ا تفك����ر 
بالزواج بعد بلوغه����ا 37 �شنة واإنها م�شتعدة 
لرتك الفن من اأجل زوجها امل�شتقبلي. وترى 
اأمرية اأن الدراما مل تن�ش����ف املراأة اخلليجية، 
اإذ اعت����ادت على اإظهارها بامل����راأة ال�شعيفة 
واملظلوم����ة. وتع����رتف املمثل����ة البحرينية يف 
حوارها مع احلي����اة اللندنية اأنها رف�شت اأكرث 
م����ن عمل الأ�شب����اب عدة من بينه����ا االأجر الذي 
ق����دم لها اأو الدور الذي عر�س عليها، وتقول 
اأن الق�شي����ة الواقعي����ة املوؤث����رة التي تطمح 
الأن جت�شديه����ا يوم����اً م����ا يف دور �شينمائي اأو 
تلفزيوين ه����ي ق�شية املراأة وو�شعها، غالب 

م����ا ُيط����رح يف الدرام����ا اخلليجية غ����ري من�شف 
للم����راأة اخلليجية، فهي تظه����ر يف دور املراأة 
ال�شعيف����ة اأو املطلقة اأو االأرمل����ة، واملعنقة، 
والفت����اه املظلومة، واالأم التي مل تاأخذ حقها، 
لكنن����ا اأخرياً ن����رى يف بع�س الكت����اب حاال من 
التج����دد، ون�شاه����د يف ال�شاح����ة روح����ا �شبابية 
خمتلفة، وهو ما �شيعيد للمراأة حقها، واالأهم 
م����ن وجهة نظري هو نقل �شورة املراأة ب�شكل 
واقعي فاملراأة اخلليجية باتت تناف�س الرجل 

وو�شلت ملراتب رفيعة يف �شتى املجاالت.
اأما اأ�شعب دور قمت به فتقول اأن الفنان 
يف حت����ٍد مع نف�ش����ه، وهي تف�شل م����ن االأدوار 
اأ�شعبه����ا، واالأدوار املركبة، فبعد م�شرية 24 
عاماً، مل تعم����ل دوراً يحمل بطولة مطلقة، مع 
اأننا يف زمن البطوالت اجلماعية، ولالآن هي يف 
انتظ����ار ه����ذا النوع م����ن االأدوار التي �شبق يل 
اأن اأديته����ا على خ�شبة امل�����رسح. وتوؤكد اأمرية 
انه����ا دفع����ت فوات����ري باهظة ب�شب����ب املجال 

االعالم����ي والتلفزي����وين وكث����رية ه����ي مث����ل 
الوقت والدرا�شة والعم����ر، الفن اأخذ كل تلك 
االأ�شي����اء منها، واأهمها انها مل تكمل درا�شتها 
اجلامعية وح�شلت على الدبلوم، مع انها كنت 

اأطمح الأكرث من ذلك.
وعن راأيها ع����ن �رس العدوانية التي جندها 
عن����د مرت����ادي مواق����ع التوا�ش����ل االجتماعي 
فتاأكد اأم����رية اأن يف االآونة االأخرية بت اأ�شاهد 
نوع����اً م����ن حم����اوالت اال�شتف����زاز للم�شاه����ري 
يف ال�شو�شي����ل ميدي����ا، وت����رى اأن ه����ذا النوع 
من املمار�ش����ة اال�شتفزازية ج����زءا من الكبت 
الذي يع����اين منه ممار�ش����ه، واكت�شفت اأن رد 
امل�شاه����ري على تعلي����ق كتبه اأحده����م ي�شعر 
اأمثال هوؤالء باالهتمام ال اأكرث وال اأقل، واأحياناً 
حني يكتب اأحدهم تعليقا �شلبيا، اأما اأن اأم�شح 
التعليق اأو اأعطيه حظرا، واأحيانا حني اأحتدث 
�شخ�شياً مع كاتب التعليق، اأجده �شخ�شاً اآخر، 
يكتب يل اأنه ت�رسع يف الكتابة، ويعتذر ويطلب 

امل�شاحمة وهذا اأمر جميل.

أمتع ما في الحياة؟
 حياتي ال�شخ�شية تختلف عما يراه النا�س 
على ال�شا�شة التي غالب����ا ما اأج�شد من خاللها 
دور الفت����اة املغ����رورة اأو املت�شلطة، لكن يف 
احلياه الطبيعي����ة، اأنا اإن�شان����ة مرحة وب�شيطة 

فوق ت�شور النا�س.

شخصيتك بعد الخسارة؟
 اأن����ا اأتخط����ى واأجتاوز واأكم����ل طريقي، ال 

اأقف عند نقطة ما، وهذه ميزة.

سنة حظك؟
 2007، و2014، بالن�شب����ة يل والتي كان 
ل����دي فيهم����ا زخم كب����ري من االأعم����ال، وكنت 

حمظوظة جداً فيهما.

كم سؤال في عقلك ليس لديك 
إجابة عنه؟

 كثرية، واأحياناً ال اأجد لها اإجابة مطلقاً.

هل سبق أن أخبرك أحدهم أن لك 
مستقبال مشرقا؟

 كثريون يتنبوؤون يل بامل�شتقبل امل�رسق، 
لكن باالإميان والتفاوؤل تكون احلياة م�رسقة.

الشروق والغروب؟
 ال�شب����اح هو البداي����ة، االأ�شئل����ة خمتلفة 
الأن احلما�ش����ة اأك����رث، اأما يف اللي����ل فهو وقت 

حما�شبة النف�س.

العالقة الوحيدة الدائمة؟
 عالقتي بربي، ثم عالقتي مع اأ�رستي.

تفاعل ع���دد م���ن م�شتخدمي موقع 
م���ع  “توي���رت”  االجتماع���ي  التوا�ش���ل 
ها�شتاغ “زواج حال الرتك”، الذي يبدو 
اأنه �شائع���ة اأطلقها معجب���ون بالفنانة 

ال�شغرية.
وتبل���غ املمثلة البحرينية حال الرتك  
16 عاًم���ا،  وهي ابن���ة املنتج البحريني 

حممد الرتك من طليقته منى ال�شابر.

ورغم اأن���ه ال �شحة ل�شائعة زواج حال 
ال���رتك، التي ح���اول البع����س تلفيقها 
با�شتخ���دام �ش���ورة قدمي���ة م���ن العام 
2017 للفنان���ة ال�شاب���ة وه���ي ترتدي 
ف�شتاًنا ي�شبه ف�شاتني حفالت الزفاف، 
ومعلق���ني  بالفنان���ة  معجب���ني  اأن  اإال 

ا�شتغلوا املنا�شبة لل�شخرية والتهكم.
وكانت الفنانة حال الرتك ردت على 

خر زواجها بالنف���ي، طالبة من االإعالم 
واجلمهور اأن يرتكوها بحالها.

ويب���دو اأن انت�شار ها�شت���اغ “ زواج 
ح���ال ال���رتك” قد انت����رس بع���د اأن ن�رست 
ال���رتك �ش���وًرا له���ا تظهر فيه���ا وهي 
ترتدي ف�شت���ان عرو�س، باالإ�شافة اإلى 
�شور اأخ���رى منها �شورة اتخذتها جملة 

غالًفا لها.

ما حقيقة زواج 

حال الترك؟

أميرة محمد... فنانة األدوار الصعبة والمركبة



العديد م���ن االأعمال ال�س���ينمائية التي القت 
جناح���اً جماهريي���اً �س���خماً، قررت بعده���ا �رشكات 
االإنت���اج اال�س���تمرار يف اإنت���اج اأجزاء جدي���دة لهذه 
االأعم���ال، وذل���ك نظ���راً لنجاحه���ا ال���ذي مل يك���ن 
متوقعاً، لت�س���تمر �رشكات االإنتاج يف �سخ عدد من 
االأج���زاء ا�س���تكماالً للنجاح العامل���ي الذي حتققه 

هذه االأعمال ال�سينمائية.

Split
الفيلم مت طرح اجلزء االأول منه العام 2016، 
للمخرج العاملي اإم. نايت �س���ياماالن، وامل�س���هور 
بكتابت���ه واإخراجه لع���دد من اأف���ام الرعب، حيث 
ق���ررت “Universal” ال�رشكة املنتج���ة للفيلم، 
اإنت���اج ج���زء ثان م���ن الفيل���م، وذلك بع���د النجاح 
الكب���ري الذي حققه، حيث بلغت اإي���رادات الفيلم 
ب�س���باك التذاك���ر االأمريكي ل����138 مليون دوالر، 

وعاملي���اً الأكرث من 200 ملي���ون دوالر، واجلزء 
الثاين �سي�س���تكمل نف�س اأحداث اجلزء االأول، 
اإل���ى جانب ان�ض���مام خي���وط درامي���ة جديدة 
منه���ا عودة النج���م برو�س ويلي���ز، و�سامويل 
ال جاك�س���ون، واجل���زء الث���اين يحم���ل عن���وان 
“Glass”، وم���ن املق���رر طرح���ه مطلع العام 

املقبل.

Wall Street
الفيل���م ينتمي لعامل امل���ال، حيث قام 

ببطولت���ه النج���م العاملي ماي���كل دوجا�س، 
و�سارك���ه البطول���ة �س���اريل �س���ن، وقام���ت 

 ”20th Century Fox“ باإنتاج���ه �رشك���ة
العام 1987، ليحقق الفيلم جناحاً كبرياً 

وغري متوقع���اً وذلك نظراً لعدم وجود 
اأي عوامل ب�رصي���ة اأو تقنية ت�ضمن له 

النجاح، حيث بلغت اإيراداته ب�ضباك 
التذاك���ر االأمريكي، 4 مليون دوالر، 
وعاملي���اً ل����43 ملي���ون دوالر، م���ن 

ميزانية مل تتخطي ال����15 مليون دوالر، 
لتقرر ال�رشك���ة املنتجة اإنتاج ج���زء ثان من 

 Wall Street: Money“ الفيل���م وحم���ل ا�س���م
ا�ستم���رار  م���ع   ،2010 Never Sleeps” الع���ام 
دوجال����س ببطولة الفيل���م، اإلى جان���ب م�ضاركته 
البطولة من قبل النجم ال�ساب �سيا البوف، ومتكن 
الفيلم م���ن حتقيق جناح فاق جن���اح اجلزء االأول، 
باإيرادات بلغت 52 ملي���ون دوالر ب�سباك التذاكر 
االأمريك���ي، وعاملياً ل�134 ملي���ون دوالر، كما مت 

تر�ضحيه جلائزتي جولدن جلوب.

Barbershop
الفيلم اإنتاج العام 2002، و�سارك يف بطولته 
نخبة م���ن النجوم، على راأ�ضهم النجم اأي�س كيوب، 
والفيل���م ينتم���ي لأف���الم الكوميدي���ا، حيث تدور 
اأحداث���ه بالكامل باأحد �سالونات احلاقة يف مدينة 
�سيكاجو االأمريكية، وحقق 

الفيل���م جناحاً جتارياً كب���راً، حيث بلغت اإيراداته 
ب�سب���اك التذاك���ر االأمريك���ي ل�75 ملي���ون دوالر، 
وعاملياً ل�77 ملي���ون دولر، من ميزانية مل تتخط 
Metro- Gol 12 مليون دوالر، لتق���رر “- �لل���

wyn- Mayer”، ال�رشك���ة املنتجة للفيلم اإنتاج 
ج���زء ثان مبيزانية مل تتج���اوز ال�18 مليون دوالر، 

وبلغت اإيراداته ل�65 مليون دوالر عاملياً.

Top Gun
رمبا يكون فيلم “Top Gun” هو �سبب من 
اأ�ضباب ال�ضه���رة العاملية، للنجم توم كروز، حيث 
يعت���ر العديد م���ن املتابعن للف���ن ال�سابع هذا 
الفيلم كواحد من كا�سيكيات ال�سينما العاملية، 
حي���ث حقق الفيلم جناحاً كب���رياً وقت عر�سه عام 
1986، وبلغ���ت اإيراداته العاملي���ة ل�356 مليون 
دولر، من ميزانية مل تتخطي ال�15 مليون دوالر، 
لتعل���ن ال�رشكة املنتجة ع���ن اإنتاجها جلزء ثان 
من الفيلم، مع االحتف���اظ ببطل الفيلم 
توم كروز، واملقرر ط���رح اجلزء الثاين 
م���ن الفيلم ب�سه���ر يوليو م���ن العام 

املقبل.

Sicario: Day of Sol-
dado

الفيل���م مت ط���رح اجلزء الأول من���ه جتارياً 
خال العام 2015، و�سارك يف بطولته نخبة من 
جنوم هوليوود، على راأ�ضهم النجمة اإميلي بالنت، 
و�ساركه���ا البطول���ة النجم���ن، جو����س برول���ن، 
وبيني�ضيو ديل تورو، وبعد النجاح العاملي الكبر 
الذي حققه الفيلم، قررت “Lionsgate” ال�رشكة 
املنتج���ة للج���زء االأول، اإنت���اج جزء ث���اين للفيلم، 
وال���ذي بلغت اإي���رادات اجل���زء االأول عاملياً ل�84 
ملي���ون دوالر، لت�ستكمل ال�رشكة املنتجة جناح 
اجلزء الأول مع الحتفاظ مبعظم فريق عمل 
اجلزء االأول، ومن املقرر طرح اجلزء الثاين 

من الفيلم خال نهاية ال�سهر اجلاري.
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اإعداد: طارق البحار

 Sgt. Stubby:Anق���د تكون رتبة املالزم اأول “�ستابي” يف
American Hero ر�ضمي���ة وقد ل تك���ون كذلك، لكن بح�ضب 
اجلن���ود الذي���ن حارب���وا معه عل���ى اجلبه���ة الغربية خ���الل احلرب 
العاملية الأولى، اأنقذ هذا الكلب كثرين وجازف بحياته اخلا�ضة 
ورف���ع معنوي���ات املحيط���ن به. حت���ى اأن���ه األقى القب����س على 

جا�ضو�س اأملاين وفق بع�س امل�ضادر.
اإن���ه نوع الق�ض�س التي ترّوج لنف�ضها بنف�ضها، ل �ضيما حن 
نع���رف جذور �ستاب���ي ال���ذي كان يف االأ�سل كلباً اأج���رب ومت�رشداً 
قب���ل اأن يتبناه ال�ضاب اللطيف روبرت كون���روي )ب�ضوت لوغان 
لريم���ان(. ال اأحد يعرف �سب���ب مرور نحو 100 �سن���ة قبل و�سول 
هذه احلكاية املوؤث���رة اإلى ال�ضا�ضة، لك���ن اختارتها �رصكة الإنتاج 
اجلدي���دة ن�سبي���اً “فان اأكادمي���ي” يف جورجيا لتك���ون حمور اأول 

فيلم ر�سوم متحركة من اإنتاجها.
م���ن الناحية الإيجابية، حّول الفيل���م �ضتابي اإلى كلب �ضغر 
وظري���ف. اإن���ه كلب ممتلئ م���ن ف�ضيلة “ترير” لك���ّن َن�َسبه غري 
موؤك���د. وبف�ض���ل تقنية جاذب���ة وناجحة م�ضتوحاة م���ن “ديزين”، 
اأ�ضبح���ت عيناه كبرَتن ومتداخلَتن بع����س ال�ضيء. ي�ضعب اأن 
نقاوم كلباً يتجول يف مع�سكر التدريب ويجل�س يف اهتمام ويك�سب 

تعاطف ال�ضابط القيادي بف�ضل حتيته املميزة بحوافره.

عل���ى �ضعيد اآخر، يبل���ي املخرج ريت�ض���ارد لين وم�ضاعده يف 
الكتابة ماي���ك �ستوكي ح�سناً يف حماولة ا�ست���ذكار وقائع احلرب 
م���ن دون املبالغ���ة يف عر����س م�ضاهد العن���ف. �ضن�ضاه���د جنوداً 
يتدحرج���ون بفع���ل القذائ���ف ومي���ّدون اأيديهم ب���كل ياأ�س لكن 
تتوقف مظاه���ر الرعب عند هذا احلد. يوؤدي جرار دوبارديو دور 
اجلن���دي الفرن�ضي املرح غا�ضت���ون باتي�ضت وي�ضف���ي نفحة من 
احلن���ن الأوروبي املوؤثر حن يق���ول �ضاحكاً: “ل���ن اأحمي بذلك 
اإل قلب���ي ال�ضعيف”. اأم���ا هيلينا بونهام كارت���ر التي جت�ضد دور 
�سقيق���ة كونروي النا�سط���ة مدنياً، فتكون اأ�سب���ه براوية خارجية 
للق�ض���ة. من الناحي���ة ال�ضلبية، تبدو الر�ض���وم املتحركة يف فيلم 
Sgt. Stubby بدائي���ة ب�ض���كل مري���ع. ل حتم���ل الوج���وه تعابر 
وا�ضح���ة وتب���دو اخللفي���ات ب�ضيط���ة وُيعترب “طاق���م املمثلن” 
املتحرك���ن �ضئيالً )حن ُيوؤخذ كونروي اإل���ى امل�ضتو�ضف مثالً، 
يك���ون ال�ضخ�س الوحيد في���ه!(. تنجم هذه النواق����س كلها على 
الأرج���ح عن �ضع���ف التمويل ولي�س قلة البت���كار. لكن قد يكون 

نق�س التفا�ضيل خميباً لالآمال من الناحية الب�رصية.
 Sgt. رغ���م هذه ال�سلبي���ات كلها، ُيفرت����س اأن ي���روق فيلم
Stubby لأ�ضغر امل�ضاهدين الذين يتمتعون مبخّيلة قادرة على 

�سد الثغرات.

أجزاء ثانية من أشهر أفالم هوليوود... قريبا في السينما

اأعلن النجم الهندي الكبري �ساروخان 
اأفالم���ه  اأح���دث  ت�ضوي���ر  انته���اء  ع���ن 
“zero”، ع���رب تغري���دة ن�رصه���ا عل���ى 
“تويرت”،  �ضفحت���ه الر�ضمي���ة مبوق���ع 
م�ضحوب���ة �ضورة ل���ه وتعلي���ق يقول: 
“الأفالم ل تنته���ي.. لكن هناك العديد 
م���ن الأ�ضي���اء اجلميلة تنتهي م���ن حولنا.. 
عل���ى  بالعم���ل  امل�ضارك���ن  ل���كل  �ضك���را 

الت�ضوير املثمر واحلافل”.
واأعل���ن �ساروخ���ان عر����س فيلم���ه اجلدي���د ب���دور 
ال�سينما، خ���ال دي�سمر 2018، مو�ضًحا اأن العمل يتطل���ب جمهودا كبرا يف الت�ضوير 

واأعمال اجلرافيك�س واخلدع، خ�ضو�ضا اأنه يظهر لأول مرة يف دور رجل “قزم”.
وا�ضتع���ان خمرج الفيل���م اأناند راي، باأح���دث الكامرات لت�ضوي���ر م�ضاهده، حيث 
اإن���ه لن يقّل�س حجم �ضاروخ���ان فح�ضب، بل ي�ضوره بعد�ضات خا�ض���ة لتق�ضر ذراعيه 

وقدميه ب�سكل يتنا�سب مع حجم االأج�سام الطبيعية لاأقزام.

zero

باربرا

إيطاليا
ميغ���رارت  مهرج���ان  اإدارة  اخت���ارت 

ال�ضينمائ���ي الإيطايل، الأدي���ب الإماراتي 
خالد الظنح���اين، رئي�س جمعية الفجرية 
الجتماعي���ة الثقافية، ع�ض���واً يف جلنة 
حتكي���م املهرج���ان ال���ذي �سيعق���د يف 
خ���الل  باإيطالي���ا  كالتابيلوت���ا  مدين���ة 

الف���رتة م���ن 8 اإل���ى 11 يولي���و املقبل، 
برعاية وزارة الثقافة االإيطالية.

وتت�ضم���ن فعالي���ات ال���دورة اجلدي���دة 
MigrArti Film Fest Calt - )للمهرج���ان 

bellotta(، الذي تنظم���ه جمعية ال�ضباح الثقافية بالتعاون مع دائرة 
العالق���ات الثقافية العامة وهيئة ال�ضينما وامل����رصح الإيطاليتن، عر�س 60 فيلماً 
روائي���اً ووثائقياً من خمتلف الدول العربي���ة والأوروبية، و�ضتمنح جوائز املهرجان 
للفئات الفائزة من خالل جلنة حتكيم ت�ضم يف ع�ضويتها كالً من املخرجننْ الإيطايل 
راميون���د كرو�ساين، والفرن�س���ي جان كلود مرياباال، والفنان���ن باولو كونتي�سيني 

وباولو ما�ضيني وغايتانو ارونيكا، والأديب الإماراتي خالد الظنحاين.

بارب���را  �سانت���ا  مهرج���ان  اأعل���ن 
ال�ضينمائي الدويل ال���ذي اأ�ضبح اأحد 

اأهم املحطات على الطريق ال�ضنوي 
جلوائ���ز االأو�سكار، عن اأن ن�سخته ال� 
34 م���ن املق���رر اأن تنطل���ق يف 30 
يناير وت�ضتمر حتى 9 فراير 2019.

وق���ال روج���ر دورلين���ج املدي���ر 
التنفي���ذي للمهرجان، يف بي���ان له: “اإنه 

اأمر غ���ري عادى وحمف���ز لاحتفال ب���اأن يتجه 
ال�ضن���دوق اإلى دورته 34، و�سانت���ا باربرا م�ستعدة 

بفارغ ال�ضرب للرتحيب مرة اأخرى مبخرجي الأفالم العاملين”.
 ي�ضع���ى مهرجان �ضانتا باربرا ال�ضينمائي ال���دويل ل�ضت�ضافة اأفالم عالية اجلودة 
مبا يف ذل���ك العديد من العرو�س الأولى فى الوليات املتح���دة والعامل، فاإنها ت�ضتهر 
بتخليدها امل�ضائي الكامل للفنانن الذين مييلون اإلى اأن يكونوا من كبار املتناف�ضن 
يف حفل توزي���ع جوائز الأو�ضكار خالل فرتة ت�ضويت الأو�ضكار، وفقا للتقرير الذي ن�رص 

.“ hollywoodreporter“ على موقع

�ضتتول���ى الكاتبة احلائزة على جائزة بوليتزر مرتن، لن نوتيدج، كتابة م�رصحية غنائية جديدة 
ح���ول ماي���كل جاك�ضون، مبوافقة ورثة مل���ك البوب. ويتوقع اأن يبداأ عر�س ه���ذه امل�رصحية يف 2020 
يف نيوي���ورك عل���ى ما اأو�ض���ح منتجو العمل.ومل يعرف بع���د عنوان امل�رصحية الت���ي �ضتتولى كتابتها 
نوتيدج اأ�ضتاذة امل�رصح يف جامعة كولومبيا، اإحداها عن م�رصحية “�سويت” التي عر�ست العام 2015 

و�ضيت�ضمن العر�س اأغان ملايكل جاك�ضون.

Calypso يحقق 51 مليون مشاهدة

Sgt. Stubby:An American Hero
طرح البرومو الدعائي 

THE MEG الثاني لفيلم

حق���ق كليب املط���رب البورتريك���ي لوي�س 
فون�ضي )Calypso( مع جنمة الراب �ستيفلون 
دون 51 مليون م�ضاهدة خالل اأول اأ�ضبوع، وهو 

الكليب الذي حمل الكثري من روح البهجة.
م���ن  واأغاني���ه  لوي����س  كليب���ات  وتعت���رب 
اأك���ر الأعم���ال متابعة عل���ى مواق���ع التوا�ضل 
االجتماع���ي و”يوتي���وب”، حي���ث ا�ستطاع���ت 
اأغني���ة دي�سبا�سيت���و اأن حتتل قائم���ة بيلبورد 
 Despacito وكلم���ة  اأغني���ة،   100 لأف�ض���ل 
تعني “ببطء”، ودخلت عقول املاين؛ �سغارا 
وكب���ارا، حت���ى اإن ع���ددا كبرا م���ن امل�ضاهر 

رددوا كلماتها.

طرح���ت ال�رشكة املنتجة لفيلم االأك�سن واخليال العلمي 
THE MEG الروم���و الدعائ���ي الثاين اخلا����س بالعمل 
متهي���ًدا لعر�س���ه ي���وم 10 اأغ�ضط�س املقبل ف���ى الوليات 

املتحدة االأمريكية.
ق�ضة الفيلم تدور قبل 5 �سنوات حيث يواجه الغطا�س 
والكاب���ن البح���ري جونا����س تايل���ور خطًرا كب���ًرا يف خندق 
ماريان���ا، يج���ربه على اإجها����س مهمته والتخل���ي عن ن�ضف 
طاقمه ب�ضبب الهج���وم على �ضفينته بوا�ضطة خملوق بحري 

�سخم يبلغ طوله 70 قدًما.
الفيل���م ق�ّضته م�ضتوحاة من كت���اب يحمل نف�س ال�ضم 
للكاتب �ضتيف األن، وهو من تاأليف دين جورجاري�س، جون 
هوبر واإريك هوب���ر ومن بطولة روبي روز، جي�سون �ستاثام، 
راي���ن ويل�ضون، روب���رت تايلور، جي�ضي���كا ماكنامي، كليف 

كرت�س ويل بينجبينج، ومن اإخراج جون ترتلتوب.
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اس��تهل منتخبن��ا الوطن��ي لكرة الس��لة 
مش��واره بالف��وز ع��ى نظ��ره املنتخب 
االم��ارايت بنتيجة 79/73 وذل��ك يف اللقاء 
الذي جمعهام يوم أمس عى صالة الشيخ 
سعيد بن مكتوم بنادي شباب أهيل ديب ) 
فرع املمرز ( يف انطالق مرحلة اإلياب من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل كأس اسيا 
2021 والتي تستضيفها مدينة ديب بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة الش��قيقة يف 

الفرتة ما بني 27 وحتى 30 يونيو الحايل.
واتسمت املباراة بالندية واإلثارة يف جميع 
فرتاته��ا، حيث تبادل الفريقان التس��جيل 
والتقدم بالنتيجة حتى الربع األخر الذي 
ضاع��ف العبونا في��ه تركيزهم وجهدهم 
يف س��بيل خطف الف��وز، وتقدم املنتخب 
اإلم��ارايت يف 3 فرتات، لك��ن منتخبنا قلب 
الطاولة عليه يف الربع الحاسم، وكان الربع 
األول ق��د انتهى بتقدم اإلم��ارات بنتيجة 
 ،43/41 الث��اين  الرب��ع  وكذل��ك   ،27/27
وحاف��ظ اإلم��ارات عى تقدم��ه يف الربع 
الثالث 63/62، لكن الربع األخر وبفضل 
تبديالت املدرب سلامن رمضان والرتكيز يف 
الدفاع والهج��وم نجح منتخبنا يف تحقيق 

الفوز بنتيجة 79/73.
وبذل��ك كرر منتخبنا ف��وزه عى اإلمارات 
بعد أن فاز ذهابا بنتيجة 73/69، وبالتايل 
تقاس��م الصدارة مع املنتخب الس��عودي 

برصيد 7 نقاط.
 ،)26/27( الف��رتات:  نتائ��ج  وج��اءت 
وكان   ،)17/10  (  ،)21/20(  ،)15/16(
أفضل املس��جلني من صفوف منتخبنا بدر 
عبدالله جاسم 19 نقطة وأحمد عزيز 13 
نقطة وحسني شاكر 9 نقاط ومحمد كويد 

12 نقطة.
وش��هد اللقاء حضور النائب نارص القصر 
نائ��ب رئي��س مجلس االتح��اد البحريني 
لك��رة الس��لة رئي��س لجن��ة املنتخب��ات 
الوطنية حيث جلس يف املنصة الرئيس��ية 
إىل جان��ب كب��ار الش��خصيات من وفود 
املنتخب��ات املش��اركة يتقدمه��م الل��واء 
اس��امعيل القرق��اوي رئي��س االتحادي��ن 

العريب واالمارايت لكرة السلة.

الشوط األول

بدأ منتخبنا املباراة بتش��كيلة مكونة 
من حس��ني ش��اكر وهش��ام رسحان 
وصباح حس��ني وبدر عبدالله جاس��م 

ومحمد كويد.
افتتح التسجيل ملنتخبنا هشام رسحان 
عرب اخ��رتاق رسيع، وف��رض منتخبنا 
أسلوبه يف الدقائق األوىل بتألق صباح 
حسني تحت الحلق وتسجيله 6 نقاط 
متتالي��ة مانحاً منتخبن��ا التقدم 8/2، 
وع��زز محمد كويد وحس��ني ش��اكر 
تق��دم منتخبن��ا بنتجي��ة 12/4 ليجرب 
مدرب االم��ارات عبدالحميد ابراهيم 
عى التدخل وطلب وقت مس��تقطع 
وأجرى بعض التبديالت، وتحسن أداء 
املنتخب اإلمارايت، ومتكن من تقليص 
النتيج��ة إىل 14/13 ليتدخ��ل مدرب 
منتخبنا س��لامن رمضان بطلب وقت 
مس��تقطع، وواصل املنتخب االمارايت 
عودت��ه القوي��ة واس��تغل األخط��اء 
الهجومية التي وقع فيها العبو منتخبنا 
وتقدم بنتيجة 18/16، وأجرى سلامن 
رمضان بعض التبديالت بدخول أحمد 
عزيز وعيل ش��كر الل��ه ومحمد أمر 
وتبادل املنتخبان التسجيل وتألق بدر 
الثالثيات  بتس��جيل  عبدالله جاس��م 
وانته��ى الربع األول بتق��دم االمارات 

بنتيجة 27/26.
دف��ع مدرب منتخبنا س��لامن رمضان 

يف بداية الربع الثاين بالالعب حس��ن 
نوروز لزيادة القوة الهجومية، واستمر 
املنتخ��ب اإلم��ارايت يف تقدمه 34/29 
مس��تغاًل ف��ارق البني��ة الجس��امنية 
لالعبي��ه، وأعاد منتخبنا ترتيب أوراقه 
ولع��ب برتكي��ز يف الدف��اع ونجح يف 
العودة إىل التق��دم 39/38 بعد تألق 
حسن نوروز، وعيل شكر الله، وتبادل 
املنتخب��ان التس��جيل وانته��ى الربع 
الثاين بتقدم اإلمارات بنتيجة 43/41. 

الشوط الثاني

دخل منتخبنا بقوة يف بداية الربع الثالث 
واس��تطاع عرب الثالثيات واالخرتاقات من 
تس��جيل 10 نقاط ليتق��دم 51/43، لكن 
املنتخ��ب اإلم��ارايت نجح ع��رب الهجامت 
العكسية الرسيعة والثالثيات من العودة 
إىل التقدم بنتيج��ة 55/54 قبل 4 دقائق 
م��ن نهاية الف��رتة ليجرب م��درب منتخبنا 
سلامن رمضان عى طلب وقت مستقطع 
وأج��رى بعض التبديالت بدخول حس��ني 
ش��اكر وحس��ن نوروز، ونجح منتخبنا يف 
إدراك التع��ادل 58/58، وانته��ى الرب��ع 

الثالث بتقدم اإلمارات بنتيجة 63/62. 
وع��زز املنتخب اإلم��ارايت تقدمه 65/62 
يف بداي��ة الرب��ع األخر، ونج��ح منتخبنا 
عرب الدف��اع القوي والهجامت العكس��ية 
الرسيع��ة يف الع��ودة إىل التق��دم 68/67 
عن طري��ق محمد كوي��د وميثم جميل، 
وعزز حسني ش��اكر تقدم منتخبنا 71/69 
بتسجيله ثالثية، وأدرك املنتخب اإلمارايت 
التعادل 71/71 قبل 3 دقائق من النهاية، 
وحص��ل بدر عبدالله ع��ى 3 رميات حرة 
نجح يف تس��جيل نقطتني مانح��ا منتخبنا 
التق��دم 73/71، وس��جل محم��د كوي��د 

نقطتني ليزيد من تق��دم منتخبنا 75/71 
قب��ل دقيقة ونصف م��ن النهاية، وطلب 
س��لامن رمضان وقت مستقطع من أجل 
املحافظ��ة عى التقدم، وقل��ص املنتخب 
اإلمارايت النتيجة إىل 75/73 قبل 59 ثانية، 
وحصل أحم��د عزيز ع��ى رميتني حرتني 
قب��ل 16 ثانية نجح يف تس��جيلهام ليعزز 
تقدم منتخبنا 77/73، وسجل أحمد عزيز 

نقطت��ني إضافيت��ني ليؤمن ف��وز منتخبنا 
بنتيجة 79/73.

السعودية تهزم عمان

ويف اللق��اء األول يوم أم��س فاز املنتخب 
الس��عودي عى ش��قيقه املنتخب العامين 
بنتيجة 76/60 لرف��ع رصيده إىل 7 نقاط 

مش��اركا يف الصدارة من ثالث��ة انتصارات 
وخس��ارة واحدة أمام املنتخ��ب اإلمارايت 
يف مرحل��ة الذهاب التي أقيمت يف فرباير 

املايض مبملكة البحرين.
ومل يجد املنتخب السعودي أي صعوبة يف 
فرض سيطرته وتحقيق الفارق املريح من 
النقاط يف نهاية الش��وط األول مس��تفيدا 
من املعس��كر التدريبي الذي أقامه أخرا 

يف تركي��ا وخاض فيه ع��ددا من اللقاءات 
التجريبي��ة القوي��ة، كام اس��تغل الجهاز 
الفن��ي للمنتخ��ب الس��عودي إمكانيات 
العبي��ه البدنية والفنية جي��دا إىل جانب 
عامل الخربة مقارنة م��ع العبي املنتخب 

العامين.

اليوم راحة

خصص��ت اللجن��ة التنظيمي��ة الخليجية 
لكرة الس��لة اليوم الخميس راحة لجميع 
املنتخبات األربعة التي تش��ارك يف مرحلة 
اإلي��اب من التصفيات اآلس��يوية املؤهلة 
إىل كأس اس��يا 2021، وتستأنف املباريات 
يوم غد الجمعة بإقامة مباراتني عى صالة 
نادي شباب أهيل ديب )فرع املمزر( حيث 
تجم��ع املب��اراة األوىل منتخبن��ا الوطني 
بنظره الس��عودي يف متام الساعة الرابعة 
والنصف بتوقيت مملك��ة البحرين، فيام 
يلع��ب املنتخب اإلم��ارايت أمام ش��قيقة 
العامين عند السادس��ة وخم��س وأربعني 

دقيقة مساًء.

منتخبنا يتدرب على فترتين 
استعدادا للسعودية

الوطن��ي تدريبات��ه  يس��تأنف منتخبن��ا 
اليوم وذلك اس��تعدادا للمواجهة املقبلة 
أم��ام ش��قيقه املنتخ��ب الس��عودي يوم 
غد الجمع��ة، ويخ��وض منتخبنا حصتني 
تدريبيت��ني حي��ث س��يتدرب يف الف��رتة 
الصباحية ملدة س��اعة ونصف عى صالة 
نادي ش��باب أه��يل ديب )ف��رع النهدة( 
يف متام الس��اعة الع��ارشة والنصف، فيام 
س��يتدرب ع��ى صال��ة البطول��ة التابعة 
لنادي ش��باب أهيل ديب )ف��رع املمز ( يف 
الفرتة املسائية ملدة س��اعة ونصف أيضا، 
وس��ينطلق التدري��ب يف مت��ام الس��اعة 
السادس��ة مس��اء بتوقيت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.

االستعانة بالدارت فش

يح��رص الجه��از الفني ملنتخبن��ا الوطني 
لكرة السلة عى االس��تفادة من التقنيات 
املتط��ورة يف علم التدريب حيث يخصص 
جلسات لالعبني من أجل مشاهدة لقطات 
فيديو عرب برنامج الدارت فش، الذي يقوم 
بتحلي��ل كل نقاط الق��وة والضعف لدى 
املناف��س ويركز عى تح��ركات الالعبني يف 
امللعب، ويق��وم خبر الدارت فش يف كرة 
السلة مبملكة البحرين حسن ميك املدرب 
املس��اعد بإع��داد مقاط��ع وعرضها عى 
الالعبني يف الوقت الذي يتوىل فيه الكابنت 
س��لامن رمضان ال��رح وتوزيع املهامت 

الفنية عى الالعبني.

جماهير بحرينية تساند 
منتخبنا

ش��هد لقاء منتخبنا ونظ��ره اإلمارايت يوم 
أمس حضور عدد من  الجامهر البحرينية 
التي حرصت ع��ى القدوم إىل مدينة ديب 
ومس��اندة منتخبنا يف مشواره بالتصفيات 

اآلسيوية املؤهلة إىل كأس اسيا 2021.

بدر عبداهلل: بالتركيز حسمنا 
الفوز

قال الع��ب منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
ب��در عبدالل��ه جاس��م إن املب��اراة أمام 
املنتخ��ب اإلم��ارايت كانت قوي��ة ومثرة 
ومتقلب��ة يف النتيج��ة، وتاب��ع: نجحنا يف 
تطبيق تعليامت املدرب سلامن رمضان يف 
الوقت الحاس��م بالربع األخر ومتكنا من 
تحقيق الفوز، وأض��اف: تنتظرنا مواجهة 
صعبة أمام الس��عودية وسنعد لها بشكل 

جيد اليوم.

منتخبنا يحقق فوزا مثيرا على اإلمارات في عقر داره
في إياب التصفيات اآلسيوية لكرة السلة

دبي         الوفد اإلعالمي

لقطات من مباراة البحرين واإلمارات من تدريبات منتخبنا لكرة السلة

لقطات من مباراة البحرين واإلمارات

 من عرض الدارت فش

جانب من الجماهير البحرينية

بدر عبداهلل

 من المؤتمر الصحفي

سلمان رمضان: قرارات رجحت الكفة 
حسين شاكر: طريقة الدفاع سبب الفوز

قال مدرب منتخبنا سلامن رمضان يف املؤمتر 
الصحايف إن قرارات الالعبني كانت صحيحة يف 
الربع األخر، وهي التي رجحت كفة البحرين 

لتحقيق الفوز إىل جانب الروح القتالية العالية 
يف الدفاع، وأشاد رمضان بأداء الالعبني يف 

املباراة.
من جانبه أكد حسني شاكر كابنت منتخبنا أن 

طريقة الدفاع كانت السبب يف تحقيق الفوز، 
نجحنا من خاللها يف الحد من خطورة أبرز 

العبي اإلمارات.



أش��اد عض��و املجلس البل��دي مبحافظة 
املحرق يوسف الذوادي والعبا املنتخب 
الوطني الس��ابقني محمد ساملني وراشد 
ال��دورسي بدوري خالد ب��ن حمد لكرة 
قدم الصاالت السادس الذي يقام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لرياضة ذوي العزمية 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والذي يق��ام بتنظيم م��ن جانب وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة بالرشاكة مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وتحت شعار #ملتقى_
األجيال وذلك يف الفرتة 24 يونيو الجاري 
وحتى 9 أغسطس املقبل، حيث يأيت هذا 
الدوري ضمن مبادرات س��موه الداعمة 

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

والوزارات والجاليات.
وأكدوا أن دوري خالد بن حمد للمراكز 
الش��بابية واألندي��ة الوطني��ة والفتيات 
وذوي العزمية والوزارات والجاليات من 
مبادرات النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى س��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد آل خليفة ستس��اهم يف 
نق��ل لعبة كرة القدم داخل الصاالت إىل 
تطور ملحوظ من خالل اكتشاف املزيد 

من املواهب الرياضية.

 الذوادي: جهود كبيرة
وأش��اد عض��و املجلس البل��دي مبحافظة 
املحرق يوس��ف ال��ذوادي بالجهود التي 
يبذلها س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة يف دعم الحركة الشبابية والرياضية 
يف مملكة البحرين، مؤكدا أن سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة مل يدخر الجهود 
يف س��بيل رعاية ودعم الشباب البحريني 
عىل مختلف األصعدة خصوصا الرياضية، 
مبينا أن سموه حريص عىل دعم الشباب 
الريايض بجميع أش��كال الدعم بالش��كل 
ال��ذي يعط��ي انطباع��ا بأهمي��ة عنرص 

الشباب يف املجتمع.

 سالمين: اكتشاف المواهب
أما العب املنتخب الوطني محمد ساملني، 
فق��د أش��ار إىل أن دوري خال��د بن حمد 
سيساهم يف اكتشاف املزيد من املواهب 
يف م��دق وقرى البحرينية، وإن مش��اركة 
ه��ذا الك��م الهائل م��ن العب��ي األندية 
واملراكز الش��بابية، س��يقود إىل املزيد من 
االكتشافات عىل املدى البعيد، وسيؤسس 

إىل واق��ع أفض��ل يف دوري خالد بن حمد 
لكرة قدم الصاالت، مش��را إىل أن مبادرة 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
زيادة حجم الالعب��ني وارشاك األندية غر 
املنضوية تحت راية اتحاد الكرة سيساهم 
يف اتس��اع رقع��ة املنافس��ة له��ا أبعادها 
اإليجابية س��تكون واضحة عىل كرة القدم 

داخل الصاالت.

الدوسري: صقل المواهب
وق��ال امل��درب الوطني راش��د الدورسي 
بأن دوري خالد ب��ن حمد لكرة الصاالت 
يف نسخته السادس��ة كفيل بالكشف عن 
املواهب واملتميزي��ن يف مختلف مناطق 
اململك��ة وصقله��ا؛ من أج��ل توجيهها يف 
الطري��ق الصحي��ح، وأن ه��ذه املب��ادرة 
الضخم��ة والكب��رة من س��موه س��تقود 
الرياضة نحو آفاق رحبة، وستخلق قاعدة 
عريض��ة م��ن م��اريس لعبة ك��رة القدم 
داخل الصاالت، مشيدا باملستويات الفنية 
الطيب��ة التي ظهر عليه��ا الالعبون، والتي 

تؤكد استعدادهم الجيد للدوري.

 السهلة الجنوبية يدك مرمى 
صدد بنتيجة كبيرة

حقق فريق مركز شباب السهلة الجنوبية 
فوزا عريضا عىل مركز شباب صدد بنتيجة 
11 هدف��ا مقابل هدف��ني يف املباراة التي 
أقيمت عىل صالة مدينة خليفة الرياضية 
ضمن منافسات الجولة األوىل للمجموعة 

الخامسة لدوري املراكز الشبابية.
فريق السهلة الجنوبية كان الفريق األكرث 
حض��ورا يف املب��اراة؛ نظ��را لتمركز العبيه 
بصورة مثالية اس��تغاللهم الفرص فيا مل 

يستطع صدد مجاراة منافسه.
ويدي��ن الس��هلة الجنوبي��ة بالفض��ل يف 
االنتصار لالعبه املتألق علوي موىس الذي 
س��جل س��بعة أهداف يف الدقائق 2، 19، 
25، 33، 34، 37، 40، في��ا س��جل بقي��ة 
األه��داف كل من محم��د موىس 16، 23، 
وعبدالله محمد 17، عيل خلف 38، فيا 

س��جل هديف صدد كل من محمود سعيد 
5، حسني عبدالحسني 36.

 مدينة حمد يجتاز الشاخورة 
بفارق 5 أهداف
متكن فريق مركز ش��باب مدينة حمد من 
اجتياز مركز شباب الشاخورة بنتيجة كبرة 
قوامها 9 أهداف مقابل 4 ضمن منافسات 

الجولة األوىل للمجموعة السادسة.
وكان فريق مركز شباب مدينة حمد األكرث 
تنظيا يف املب��اراة ومتكنوا من االنتش��ار 
بش��كل متميز؛ األمر الذي أتاح لهم فرص 
عديدة وس��جل له كل م��ن إبراهيم عيل 
3، 4، وحس��ني إبراهيم 7، 9، 20، 39 ،40، 
وعيل صالح 10، والس��يد هاشم 22، فيا 
سجل للش��اخورة محمد عيىس 8، حسني 

أحمد15، السيد أمني 26، 33.

فوز سهل ألبوصيبع على 
أبوقوة بسداسية بيضاء

حق��ق فريق مركز ش��باب أبوصيبع فوزا 
مستحقا وس��هال عىل حساب فريق مركز 
ش��باب أبوقوة بس��تة أه��داف مقابل ال 
يشء، يف اللق��اء ال��ذي جمعها، مس��اء 
أم��س األول، ضم��ن منافس��ات الجولة 
األوىل للمجموعة الخامسة لدوري املراكز 

الشبابية.
ومتك��ن فريق مركز ش��باب أبوصيبع من 
بس��ط سيطرته عىل املباراة، وكان الطرف 
األفضل خالل أغل��ب املجريات، خصوصا 
مع متيزه يف الشقني الدفاعي والهجومي، 
ومتيز خط الحراس��ة لدي��ه أيضا بتواجد 

أحمد عبدالرسول.
وج��اءت أه��داف أبوصيبع ع��ن طريق 
جعفر البناي يف الدقيقة )4(، حسني امللك 
)16( و)25(، عبدالله مهدي )25(، وجواد 

عبدالله هدفني يف الدقيقة )29(.
 

الديه يتخطى الجنوب بثالثية 
مقابل هدف

حق��ق فريق مركز ش��باب الديه فوزا 

مثين��ا ومها عىل حس��اب فريق مركز 
ش��باب الجنوب بثالثة أهداف مقابل 
واحد، يف اللقاء الذي جمعها، مس��اء 
أم��س األول، ضمن منافس��ات الجولة 

األوىل للمجموعة السادسة.
وكان فري��ق الديه الط��رف األفضل يف 
املباراة، خصوصا مع اس��تثاره للفرص 
التي س��نحت له عىل النح��و األفضل، 
يف ح��ني أن فريق الجن��وب عابه كرثة 
إضاعة الف��رص رغم املحاوالت املتكرر 
التي س��نحت له أمام مرمى الديه، يف 
حني لعب حارس الديه  حس��ن عباس 
دورا كبرا يف حاية مرمى فريقه أيضا.
وج��اءت أه��داف املباراة ع��ىل النحو 
اآليت: للديه س��جل عزيز عقيل وحسن 
ناجي وجعفر كري��م يف الدقائق )20( 
و )29( و )40(، وللجن��وب أحمد عيل 

.)40(

 خليل إبراهيم دينامو ذوي 
العزيمة
يعترب تواجد خليل إبراهيم امللكاوي فعاال 
يف دوري خال��د بن حمد خالل نس��خته 
الساس��ة. ويعد خليل إبراهي��م )دينامو( 
بالنس��بة للعم��ل يف األم��ور اإلدارية، إذ 
يس��اهم كثرا يف العمل اإلداري من خالل 
تواج��ده اليومي واملبك��ر يف صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
وخلي��ل إبراهيم من فئ��ة ذوي العزمية، 
كا أنه ش��ارك يف منافس��ات دوري خالد 
بن حمد ل��ذوي العزمية خالل النس��خة 
الخامسة، وقدم مس��تويات جيدة. ويعد 
خلي��ل م��ن الش��خصيات الت��ي تحظى 
بالتفاف كبر من جانب جميع املش��اركني 
واملنظم��ني؛ لروح��ه املرح��ة وعفويت��ه 
يف التعام��ل وتقدي��م املس��اعدة لكاف��ة 

األشخاص.
وتواج��د خلي��ل إبراهي��م مل يقترص عىل 
السنتني، وإمنا كان متواجدا يف أغلب نسخ 
ال��دوري، ويعد من الوجوه املعروفة لدى 
الجمي��ع؛ نظرا ملا يقدمه من مس��اهات 

إدارية وأدوار متعددة.

الالعبة فاطمة بوشهري 
تتابع دوري المراكز

النس��ايئ بش��كل  يتواج��د العنرص 
ممي��ز والفت يف النس��خة السادس��ة 
من الدوري، إذ ع��ىل الرغم من عدم 
انط��الق منافس��ات دوري الفتي��ات 
حت��ى اآلن، إال أن الحضور النس��وي 

كان جيدا خالل األيام املاضية.
الالعبة فاطمة بوشهري، والتي مثلت 
فري��ق اإلرصار يف النس��خة املاضي��ة، 
كانت من بني الحضور عىل املدرجات 
ملتابع��ة مباري��ات الي��وم الثالث، إذ 
أعربت عن ش��كرها لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد ع��ىل رعايته الكرمية 
لهذا التجم��ع الذي يجمع عددا كبرا 

من الشباب البحريني من الجنسني.
وقال��ت نش��كر س��موه ع��ىل لفتته 
لك��رة  دوري  أول  بإقام��ة  الكرمي��ة 
الصاالت للفتيات، وتشجيع سموه لنا 

للعب كرة الصاالت.
وأضاف��ت أنها حققت يف مش��اركتها 
األوىل يف النسخة املاضية املركز الثاين، 
مشرة إىل أنها تسعى لتحقيق األفضل 

خالل نسخة هذا العام.

 العب نادي البحرين الجزاف: 
بطولة ممتعة لكل الفئات

ش��هدت منافس��ات ال��دوري تواج��د 
العب فريق نادي البحرين لكرة القدم 
عبدالل��ه الجزاف. وحرص الجزاف عىل 
الحضور ملدرجات صالة مدينة خليفة، 

ومتابعة جزء من املباريات اليومية.
وقال عبدالله الجزاف إنه يوجه الشكر 
والتقدير لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة لرعايته الكرمية لهذا الحدث 
الكبر، معربا عن إعجابه الكبر بالعدد 
املش��ارك من مختلف الفئات، ومؤكدا 
أنها واحدة من أنجح وأفضل البطوالت 

املحلية.

وأك��د الج��زاف أهمية اس��تمرار هذه 
البطوالت، خصوصا مع األجواء الرائعة 
التي تصاحبها، وأن الجميع يستمتع يف 

ظل هذه املنافسة الرشيفة والقوية.

 خلف: الحظ خذل الجنوب
قال العب فريق مركز ش��باب الجنوب 
محمد أحم��د خل��ف إن الحظ خذل 
فريقه خالل مباراة فريق مركز ش��باب 
الديه، والتي انتهت بخسارة فريقه )-3

.)1
وأش��ار خل��ف يف ترصيح بع��د نهاية 
املب��اراة إىل أن الحظ مل يجانب فريقه، 
خصوصا مع الف��رص الضائعة املتكررة 

طوال شوطي املباراة.
وأوض��ح أن الخس��ارة ال تعن��ي نهاية 
املط��اف، خصوص��ا أن املش��وار مازال 
طوي��ال، وأن فرص��ة فريق��ه يف بل��وغ 
األدوار اإلقصائية قامئة خاصة مع وجود 
مباريات متبقية ميكننا فيها التعويض، 

وتحقيق النتائج اإليجابية.

انطالق الجولة الثانية اليوم 
الخميس

تنطلق اليوم الخمي��س الجولة الثانية 
 4 س��تقام  حي��ث  املنافس��ات،  م��ن 
مواجه��ات ع��ىل صالة مدين��ة خليفة 

الرياضية.
ويلعب يف املواجهة األوىل مركز شباب 
ال��زالق مع مرك��ز ش��باب النعيم عند 
الس��اعة 5 وه��ا يف املجموعة الثانية، 
تليه��ا مباراة بني مركز ش��باب كرباباد 
ومركز ش��باب املح��رق عند الس��اعة 
6 للمجموع��ة األوىل، وعن��د الس��اعة 
7 يلتقي مركز ش��باب ع��راد مع مركز 
ش��باب البس��يتني ضم��ن املجموع��ة 
الثاني��ة، وتختتم اللقاءات مبواجهة بني 
مركز شباب سافرة ومركز شباب مدينة 

زايد عند الساعة 8 للمجموعة األوىل.

تنافس قوي في دوري خالد بن حمد لكرة الصاالت
إشادة بالمعرض المصاحب

لجنة اإلعالم واالتصال  دوري خالد بن حمد

العب السهلة الجنوبية علوي موسى يتسلم الجائزةخليل إبراهيمفاطمة بوشهريعبداهلل الجزاف
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محمد خلف مع العبي الديه فريق مركز شباب أبوصيبعمن لقاء الشاخورة ومدينة حمد

ج��دد ن��ادي مدينة عي��ىس ثقته يف 
املدرب الوطني جاسم محمد لقيادة 
الفري��ق األول لكرة القدم للموس��م 

الثالث عىل التوايل.
وجرت مراسم توقيع العقد يوم أمس 
مبقر الن��ادي بحضور رئي��س النادي 
جاسم العكربي واملدرب جاسم محمد 
ليحتف��ظ الن��ادي بخدم��ات املدرب 

الذي أنهى املوسم املايض مع الفريق 
يف املركز الرابع بدوري الدرجة الثانية.
ويتطلع نادي مدينة عيىس من خالل 
هذا التعاقد مع املدرب جاسم محمد 
لتحقيق االس��تقرار الفن��ي ومواصلة 
العمل الجاد للظهور بصورة أفضل يف 
املوسم القادم وتحسني نتائج الفريق 
يف س��لم الرتتيب الع��ام وصوالً لحلم 

الصعود لدوري الدرجة األوىل.
وميتلك جاس��م محمد خ��ربة طويلة 
يف عامل التدريب إذ س��بق له أن كان 
ضم��ن الجهاز الفني للمنتخب األول، 
ك��ا أنه ارشف عىل قيادة العديد من 
فرق الدرجة الثانية كان آخرها نادي 

التضامن ومن قبله االتفاق.
وع��ىل الصعيد ذات��ه، تعاق��د نادي 

مدينة عي��ىس مع املدرب محمد عيل 
محمد ليعمل مساعًدا ملدرب الفريق 
األول جاس��م محمد، ك��ا تعاقد مع 
يوس��ف أحمد عيىس ليك��ون مدرًبا 
األول،  الفري��ق  املرم��ى يف  لح��راس 
وبذلك يكتمل الطاق��م الفني لنادي 
مدين��ة عي��ىس الس��اعي إىل ال��ربوز 

جاسم محمد أثناء توقيع العقدبصورة أفضل يف املوسم القادم.

جاسم محمد مدرًبا لمدينة عيسى للموسم الثالث
حسن علي



أعرب النائب األول لرئيس املجلس األعىل 
الشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، ع��ن فخره واعت��زازه مبباركة 
واعتامد عاهل البالد صاحب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة املهن الرياضية 
كمهن رس��مية معتمدة يف تصنيف املهن 
مبملكة البحرين، مؤكدا س��موه أن هذه 
الخط��وة الرائ��دة التي اتخذه��ا جاللته 
س��تلقي بظاللها عىل تحقيق نقلة نوعية 

للرياضة البحرينية.
وقال س��موه “إن االعتامد املليك من لدن 
س��يدي الوالد جاللة امللك املفدى حفظه 
الله ورعاه للمهن الرياضية كمهن رسمية 
يف التصني��ف املعتمد للمه��ن باململكة، 
يعكس ما تحظى ب��ه الرياضة البحرينية 
م��ن اهت��امم ودع��م كبريين م��ن لدن 
جاللته، والذي دامئ��ا ما يوجهنا ملضاعفة 
الجه��ود املبذولة لخدم��ة تطوير وارتقاء 

هذا القطاع الحيوي”.
وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة أن اس��تقبال جالل��ة امللك لبطل 
كامل األجس��ام البحريني سامي الحداد، 
ال��ذي توج أخ��ريا بلقب بطولة إس��بانيا 
للمحرتف��ن، ومنح جاللته له جواز س��فر 
يتضمن مهنة العب كامل أجسام محرتف 
هو نظري ما قدم��ه من جهود بارزة لرفع 
اسم وعلم مملكة البحرين عاليا مبختلف 
املش��اركات واملحافل الرياضي��ة الدولية؛ 
ليصبح بذل��ك أول ريايض بحريني يحمل 
صفة مهنة رياضية احرتافية، والتي تعترب 
خطوة محفزة لجميع الرياضين عىل بذل 
قصارى جهدهم من أجل الظهور بصورة 
مرشف��ة وإح��راز مزي��د م��ن اإلنجازات 

الرياضية.
وأكد س��موه أن املباركة امللكية السامية 
من لدن عاهل الب��الد لالحرتاف الريايض 
ع��رب اعت��امد امله��ن الرياضي��ة بص��ورة 
رس��مية، تع��د صفحة جدي��دة يف تاريخ 

الرياض��ة البحرينية، والتي س��يكون لها 
انعكاسات إيجابية عىل تحقيق مزيد من 
الرفعة والتقدم لقطاع الشباب والرياضة 
باململك��ة، معت��ربا س��موه أن ذل��ك كله 
مبثابة تقدير رفيع من جاللة امللك ألبنائه 
الرياضي��ن؛ ليكونوا قادري��ن عىل امليض 
نحو تقديم األفضل واملنافس��ة دامئا عىل 

بلوغ منصات التتويج.
ومثن س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة الجه��ود املتميزة ملمث��ل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، لتنفيذ 
توجيه��ات جاللة امللك بالنهوض بالحركة 
الرياضي��ة، عرب الخطط واالس��رتاتيجيات 
املتط��ورة التي اس��تطاعت م��ن خاللها 
البحري��ن أن تعزز م��ن مكانتها املرموقة 

عىل خارطة الرياضة العاملية.
ومث��ن األم��ن الع��ام للمجل��س األع��ىل 
للش��باب والرياضة نائب رئي��س اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م آل خليف��ة اإلج��راءات الرامية 
إىل مأسس��ة االحرتاف الريايض يف مملكة 
البحري��ن، مبيًن��ا أن االع��رتاف بالتفرغ 

البحرينين  الرياضي��ن  االحرتايف ومته��ن 
ألول مرة يعد خط��وة مهمة عىل طريق 
تنفيذ بنود اسرتاتيجية االحرتاف الريايض 

يف اململكة. 
وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة 
أن تفض��ل جاللة امللك مبن��ح أول جواز 
يحم��ل مهنة املح��رتف الري��ايض للبطل 
العاملي يف كامل األجس��ام سامي الحداد 
يرتجم رعاي��ة جاللته للحرك��ة الرياضية 
وتوجيهات��ه الس��امية لالرتق��اء مبس��رية 
الرياضة البحرينية عىل مختلف األصعدة. 
وأش��ار األم��ن الع��ام للمجل��س األعىل 
للشباب والرياضة إىل أن االعرتاف بالتفرغ 
الري��ايض ومته��ن الرياضي��ن البحرينين 
يجس��د اهتامم الحكومة برئاس��ة رئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة 
ب��ن س��لامن آل خليفة يف دع��م القطاع 
الريايض، كام ينسجم مع رؤية ويل العهد 
نائب القائد األع��ىل النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري س��لامن بن حمد آل خليفة، والتي 
تسترشف املس��تقبل املرشق للمملكة يف 

مختلف املجاالت. 
ون��ّوه الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليفة بجهود سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليف��ة يف دع��م وتنفيذ اس��رتاتيجية 
االح��رتاف الري��ايض، مام ميه��د الطريق 
أمام انطالقة متجددة يف مس��رية الرياضة 

البحرينية مبختلف مكوناتها.
بدوره، أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الجودر أن اهت��امم جاللة امللك 
بالرياضة البحرينية عموما ومنح الرياضة 
أولوي��ة خاصة يؤكد ح��رص جاللته عىل 
إحراز الرياضة يف اململكة مكانة متقدمة 
بن مص��اف الدول األكرث متيزًا يف مختلف 
املنافس��ات الرياضية، مؤك��ًدا أن الحراك 
الق��وي ال��ذي يش��هده قط��اع الرياضة 
يف اململك��ة ه��و نت��اج حقيق��ي ومث��رة 
دعم جالل��ة امللك الس��رتاتيجية النهوض 
بالرياضة؛ لتأكيد وصول جميع منتسبيها 

إىل أعىل املناصب. 
وأض��اف الج��ودر “إن اهت��امم العاهل 
الكبري باس��رتاتيجية االحرتاف الريايض يف 
اململكة س��اهم يف اعتامد الرياضة كمهنة 
احرتافية م��ن خالل من��ح جاللته البطل 
البحريني سامي الحداد أول جواز يعرف 
املهن��ة بالعب محرتف، األم��ر الذي ميثل 
إنج��ازًا حقيقيًّا للرياضة البحرينية وبوابة 
ملواصلة التطور ويضع مسريتها أمام عهد 

جديد لتحقيق اإلنجازات النوعية”. 

وتابع “إن متهن الرياضين البحرينين هو 
تأكيد صادق عىل تطلعات س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة لرؤية الرياضة 
البحرينية؛ لتس��ري قدما يف طريق مرشوع 
االحرتاف الريايض؛ باعتباره سمة الرياضة 
العاملية، والعمل عىل توفري البيئة اإلدارية 
والتنظيمية والقانونية الصحيحة لتحويل 
الرياضين البحرينين إىل محرتفن؛ بهدف 
ض��امن تحقي��ق اإلنج��ازات للمملكة يف 

مختلف املحافل”. 
وأش��ار الجودر إىل أن متهن الرياضة هو 
نتاج للمبادرة الوطنية “اس��تجابة” التي 
طرحه��ا س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة ورك��زت عىل تهيئ��ة األرضية 
املناس��بة ملنح االحرتاف الرياضية اإلطار 
القانوين والتصني��ف املهني املعتمد لدى 
مملكة البحري��ن وإدراج مهنة االحرتاف 
الريايض ضمن جداول التصنيفات املهنية، 
األمر الذي مينح الالعب املحرتف استقرارًا 
ماديًّا ومعنويًّا ووظيفيًّ��ا ويعطيه الرتكيز 
األكرث وااللتزام باالنضباطية يف التدريبات 
اليومية لرفع منس��وب الخربة الفنية لدى 
الالع��ب، مام يضمن تحقي��ق املزيد من 

اإلنجازات مستقبال”. 
ووصف األمن العام املساعد للمجلس 

األعىل للشباب والرياضة، األمن العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر اعت��امد امله��ن الرياضي��ة يف 
جدول التصنيفات املهنية لدى مملكة 
البحرين مبثاب��ة التقدير املليك لجميع 
الرياضين وأنه دافع محفز لهم للتألق 
والتميز وتحقيق املزيد من اإلنجازات، 
كام أنه يعكس الرعاية امللكية الفائقة 
الت��ي تحظ��ى به��ا الحركة الش��بابية 
والرياضية من لدن عاهل البالد ودعم 
جاللته املستمر لهذا القطاع، مام أمثر 
عن تحقيق العديد من املنجزات التي 
رفعت هامة الوطن مبختلف امليادين.

وأض��اف عس��كر أن اس��تقبال جاللة 
امللك للبط��ل العاملي س��امي الحداد 
وتسليمه جواز سفره الجديد املتضمن 
مهنته الع��ب كامل أجس��ام محرتف؛ 
أّهله ليصبح بذلك أول ريايض بحريني 
ت��دون احرتافيت��ه الرياضي��ة كمهن��ة 

رسمية.
وأش��ار عس��كر إىل أن ه��ذه املبادرة 
تعد نقلة نوعي��ة جديدة يف املنظومة 
الرياضية البحرينية التي يقودها بكل 
اقتدار س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة؛ بهدف االرتقاء بالقطاع الشبايب 
والري��ايض الذي ش��هد تح��ت قيادته 

طفرة كبرية عىل األصعدة كافة.
وأك��د عس��كر أن تطبي��ق االح��رتاف 
الري��ايض واعتب��ار الرياض��ة مهنة يف 
مملكة البحرين س��يكون ل��ه العديد 
من االنعكاس��ات اإليجابي��ة يف الرقي 
بالحركة الرياضية، حيث توفري الغطاء 
التنظيم��ي والقان��وين والتأميني عىل 
الريايض، األمر س��يوفر الحياة الكرمية 
الراح��ة  بداخل��ه  وس��يزرع  لالع��ب 
والطأمنينة، وسيدفعه ملواصلة العطاء 
والتميز ويش��جعه عىل الربوز والتألق 
لرف��ع راية اململكة مبختل��ف املحافل 

الخارجية.

خالد بن حمد: االعتماد الملكي للمهن الرياضية لمزيد من اإلنجازات المشرفة
سلمان بن إبراهيم: تمهين الرياضيين خطوة مهمة على طريق االحتراف

البالد سبورت
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اعتمد االتحاد البحرين��ي للكرة الطائرة 
القامئ��ة األولية ملنتخب الش��واطئ التي 
تتضم��ن 6 العب��ن م��ن بينه��م 3 م��ن 
املنتخب الس��ابق و3 عنارص جديدة تم 
اختيارها للمنتخب ألول مرة اس��تعداًدا 
للمشاركة يف البطولة العربية التي ستقام 
مبدين��ة أغادي��ر املغربية م��ن 31 يوليو 

املقبل لغاية 6 أغسطس املقبلن.
وتضم القامئة األولية التي اختارها املدرب 
الوطن��ي عيل جعفر كال من عيل مرهون 
ونارص صالح عنان وأمين هرونه )النادي 
األهيل(، ومحمد يعق��وب وعباس مطر 
)داركليب(، س��يد أم��ن مصطفى )نادي 
التضام��ن(، حيث وقع عليه��م االختيار 
بن��اء عىل تقييم املدرب ملس��توياتهم يف 
البطولة الش��اطئية املفتوحة التي نظمها 

مجلس الكرة الطائرة الشاطئية مؤخرًا.
وقال عضو مجل��س إدارة االتحاد، رئيس 
مجلس الكرة الطائرة الش��اطئية محمد 
الفردان إن القامئ��ة الحالية التي تتكون 
من 6 العبن س��تتقلص إىل 4 العبن أثناء 
املغادرة إىل البطولة مام يعني اس��تبعاد 
العبن اثنن، مش��رًيا إىل أن االختيار وقع 
من��ذ البداية ع��ىل 6 العب��ن إلعدادهم 
لعدة أه��داف يف مقدمته��ا العمل عىل 
تهيئ��ة مجموعة من العن��ارص الجديدة 
الواعدة، وتحس��با ألي ظروف طارئة قد 
تط��رأ مثل غياب بعض الالعبن بس��بب 
اإلصاب��ة أو العم��ل أو أي ظ��رف آخر، 
والبق��اء س��يكون لألفض��ل وذل��ك بناء 
عىل تقيي��م الجهاز الفن��ي بغض النظر 
عن العم��ر. وأضاف الف��ردان أن إعداد 

املنتخب س��يبدأ يوم السبت املقبل عىل 
املالع��ب الرملي��ة التابع��ة لالتحاد، كام 
س��يتم إخضاع الالعب��ن إىل مخترب األداء 
البدين التابع للجن��ة األوملبية البحرينية 
إلجراء بعض االختب��ارات البدنية للتأكد 
من سالمة الالعبن بدنيًّا وصحيًّا والتأكد 
من عدم وجود إصابات لديهم والتعرف 

عىل جاهزيتهم.
وأض��اف بأن��ه م��ن املؤم��ل أن يغ��ادر 
املنتخ��ب إىل مدينة أغادير املغربية قبل 
أربعة أي��ام من انطالق البطولة العربية، 
أي بتاريخ 27 يوليو تقريبا بهدف مواصلة 
اإلعداد هناك قبل انطالق الحدث العريب 
وخوض عدة مباريات تجريبية مع الفرق 
الت��ي تش��ارك يف الجولة العاملي��ة التي 

محمد الفردانستحتضنها املغرب يف تلك الفرتة. علي مرهون ضمن قائمة المنتخب

اعتماد قائمة منتخب شواطئ الطائرة بـ 3 عناصر جديدة
بدء اإلعداد السبت المقبل

حسن علي

الرفاع  االتحاد البحريني للكرة الطائرة

الحلواجي يجتمع بلجنة مالعب “آسيوية شباب الطائرة”

كثف��ت اللجن��ة التنفيذي��ة للبطول��ة 
اآلس��يوية يف نس��ختها التاس��عة عرشة 
للك��رة الطائ��رة تحت س��ن 20 عاما، 
والتي س��تنظمها البحرين يف الفرتة من 
18 حتى 29 يوليو املقبل من اجتامعتها 
م��ع اللجان العاملة م��ن أجل الوصول 
ألق��ى درج��ات الجاهزية الس��تقبال 
الحدث اآلسيوي، حيث ينشد القامئون 
عىل البطولة النجاح قبل انطالقتها عىل 
صالتي اتحاد اللعبة واتحاد الطاولة، ومبا 
يعكس الص��ورة الحقيقية للمملكة يف 
اس��تضافة األحداث الرياضية املختلفة، 

ومبا يعك��س كذلك الخ��ربة التنظيمية 
التي س��تكون أحد أبرز س��امت ضامن 
التف��وق يف ه��ذا الجانب، واس��تكامل 
مسلسالت النجاح التي حققها االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة برئاس��ة الشيخ 
ع��يل بن محمد آل خليف��ة، وقد اطلع 
مدي��ر البطولة ف��راس الحلواجي عىل 
س��ري عمل لجنة املالعب برئاسة راشد 
جابر من خ��الل االجت��امع الذي عقد 
مؤخ��را بقاع��ة االجتامع��ات باتح��اد 
اللعبة بالرف��اع، وبحضور رئيس اللجنة 
راشد جابر وأعضائها، حيث وقف عىل 

احتياجات اللجن��ة ومتطلباتها؛ بهدف 
تأمن كافة س��بل النجاح مع مناقش��ة 
آلية العمل وجدول تدريبات املنتخبات 
املشاركة عىل صاالت التدريب التي تم 
اختيارها، كام تم االتفاق عىل استكامل 
النواق��ص واالحتياج��ات كافة املتعلقة 
بلجنة املالعب بش��كل مستعجل ورفع 

التقارير الخاصة بذلك بشكل فوري.
من جانب آخر، أشاد راشد جابر بالدعم 
الكبري ال��ذي تلقاه لجن��ة املالعب من 
جانب اللجن��ة املنظمة العليا واملتابعة 
درج��ات  ألق��ى  للوص��ول  الحثيث��ة 

الجاهزي��ة قبل بدء وص��ول املنتخبات 
املشاركة، مشريا أن االجتامع الذي عقد 
م��ع مدي��ر البطولة ف��راس الحلواجي 
جاء إيجابي��ا من حيث وض��ع النقاط 
عىل الح��روف، وتذلي��ل أي صعوبات 
كانت تواجه عم��ل اللجنة، موضحا أن 
لجنته تضم أصحاب الخربة من الحكام 
والوجوه الشابة البحرينية املعطاء التي 
س��بق وأن عملت يف عدة استحقاقات 
خارجية اس��تضافتها البحرين، وهذا ما 
سيسهل مهمة اللجنة خالل االستحقاق 

اآلسيوي. جانب من اجتماع فراس الحلواجي مع لجنة المالعب



الخميس 28 يونيو 2018 
14 شوال 1439 - العدد 3544 24

إسبانيا تبحث عن روح 2010
وكاالت: رغم تأه��ل الفريق إىل الدور 
الث��اين يف بطول��ة كأس الع��امل 2018 
الثانية يف  بروس��يا وتصدره املجموعة 
الدور األول للبطولة، تواجه طموحات 
املنتخب اإلس��باين لكرة القدم خطورة 
هائلة، الس��يام بعدما كشفت مباراته 
أمام املنتخب املغريب املشاكل الدفاعية 

التي يعاين منها املاتادور.
وكانت املباراة، الت��ي انتهت بالتعادل 
الصعب والثمني م��ع املنتخب املغريب 
)أس��ود األطل��س(، كش��فت العدي��د 
م��ن املش��اكل الدفاعي��ة الت��ي يعاين 
منها املنتخب اإلس��باين أحد املرشحني 
للمنافسة عىل لقب املونديال الرويس.

وتأه��ل املنتخ��ب اإلس��باين إىل الدور 
الث��اين، وال��ذي يلتقي في��ه املنتخب 
الرويس صاح��ب األرض، ولكن مباراته 

مع املغرب أكدت أن املاتادور اإلسباين 
يحتاج لعالج العديد من األمور إذا أراد 

مواصلة مسريته يف البطولة.
ومل يكن فرينادو هي��ريو، املدير الفني 
للمنتخب اإلسباين، سعيًدا عىل اإلطالق 
مبا شهدته املباراة أمام املنتخب املغريب 

يف كالينينجراد.
وتع��ادل املنتخب اإلس��باين مع نظريه 
املغ��ريب بفض��ل نظام حك��م الفيديو 
املس��اعد )فار( ليحت��ل الفريق املركز 
األول يف مجموعت��ه بف��ارق األهداف 
املس��جلة فق��ط أمام نظ��ريه الربتغايل 
ال��ذي تعادل مع نظريه اإليراين 1-1 يف 

املباراة األخرى باملجموعة.
ورغم تجنب املنتخب اإلسباين املواجهة 
الصعبة م��ع منتخب أوروجواي، الذي 
تصدر املجموعة األوىل يف الدور األول 

للبطولة، يش��عر هيريو بقلق ش��ديد 
بش��أن فرص فريقه يف الف��وز باللقب 
العامل��ي. وكان هيريو توىل مس��ؤولية 
تدريب الفريق قب��ل يومني فقط من 
أوىل مباري��ات املنتخ��ب اإلس��باين يف 
البطول��ة، وذلك بع��د اإلقالة املفاجئة 

ملواطنه جولني لوبيتيجي.
ومن��ذ ذلك الحني، تع��ادل الفريق مع 
نظ��ريه الربتغ��ايل 3-3 وف��از بصعوبة 
عىل إي��ران 0-1 وتعادل م��ع املغرب 
2-2، ولكن املباريات الثالث كش��فت 
عن الف��وىض الدفاعية التي يعاين منها 
الفريق وخاصة يف املباراة أمام املغرب.
وعندم��ا فاز املنتخب اإلس��باين بلقب 
كأس الع��امل 2010 بجن��وب إفريقي��ا، 
تلقت ش��باك الفريق بقي��ادة مدربه 
األسبق فيس��نتي دل بوس��ي هدفني 

اثنني فقط عىل م��دار جميع مباريات 
البطول��ة. وق��ال هيريو: “ه��ذا ليس 
الطريق الذي نتبعه. ال ميكننا السامح 
للمنافس بالحص��ول عىل هذه الفرص 

العديدة”.
وأوضح : “إذا أردن��ا الوصول ملا نحلم 
ب��ه ، علينا التعامل مع هذه التفاصيل 

وأن ننتقد أنفسنا”.
ويدرك العبو املنتخب اإلس��باين حجم 
هذه املش��كلة خاص��ة وأن الفريق مل 
يخ��ر أي مباراة يف رحلته بالتصفيات 

األوروبية املؤهلة للبطولة.
وقال إيسكو، الذي سجل الهدف األول 

للفري��ق يف مرمى املغرب: “مرة أخرى 
هناك بعض الشكوك، من اآلن فصاعًدا، 
املباريات س��تكون حي��اة أو موًتا.. ال 
ميكننا مواصلة الس��امح ملنافسينا بهز 
ش��باكنا. علينا الرتكي��ز. نعرف جيًدا ما 
نفتقده وهو الس��يطرة عىل املباريات 
واالس��تحواذ عىل الكرة.. علينا أن نبدأ 
تش��غيل طاقاتن��ا. أي فري��ق منافس 

ميكنه اإلطاحة بنا”.
كام انتقدت وس��ائل اإلعالم اإلسبانية 
الفري��ق. وذك��ر روبرت��و بالوم��ار يف 
صحيفة “ماركا” الرياضية : “ليس من 
املعق��ول أن املنتخب اإلس��باين تصدر 

مجموعت��ه بعدما قدم نص��ف مباراة 
فقط بشكل جيد. ولكنها كرة القدم”. 
وينتظ��ر أن يخترب املنتخ��ب الرويس، 
ال��ذي س��جل 8 أه��داف يف مبارياته 
بال��دور األول للبطولة، حف��اوة وكرم 
الدفاع اإلس��باين خاصة وأن املدافعني 
وس��ريخيو  بيكيه  ج��ريارد  العمالق��ني 
رام��وس مل يظهرا مبس��تواهام املعهود 

حتى اآلن.
واآلن، س��يكون عىل هيريو اس��تغالل 
األي��ام القليل��ة املقبل��ة للتخلص من 
الثغرات يف دفاع املاتادور قبل مواجهة 

املنتخب الرويس يف موسكو.

صحف كرواتيا تشيد بالعالمة الكاملة

الفريق األفضل

أزمة ديشامب

األرجنتين تطوي الفوز

وكاالت: أش��ادت الصحف الكرواتية، 
الصادرة أمس األربعاء، مبنتخب البالد، 
بعد فوزه 1-2، عىل نظريه األيسلندي، 
الثالثاء، يف الجولة الثالثة من مباريات 
املجموعة الرابعة، بالدور األول لكأس 
العامل. وانتزع املنتخب الكروايت، الفوز 
الثم��ني عىل أيس��لندا، ليك��ون الفوز 
الثال��ث له عىل الت��وايل يف املجموعة، 
حيث حقق الفريق، العالمة الكاملة، 

وتصدر املجموعة برصيد 9 نقاط.
وخالل املباري��ات الثالث باملجموعة، 
س��جل املنتخب الكروايت، 7 أهداف، 

واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.
وذكرت صحيفة 24 س��اتا، يف عنوانها 
“املنتخب الكروايت تعامل مع أيسلندا 
بقس��وة، ويلتقي الدمنارك عىل بطاقة 

التأهل لدور الثامنية باملونديال”.
كام ركزت الصحف، ع��ىل حقيقة أن 
زالتكو داليتش املدير الفني للمنتخب 
الك��روايت، دف��ع ب� 9 العب��ني جدد يف 

التش��كيلة األساس��ية للفري��ق أم��ام 
أيس��لندا، ليمن��ح الراح��ة لعدد من 

نجومه األساسيني.
وذك��رت الصحيفة “املنتخب الكروايت 
أظه��ر أن لديه مجموعة من الالعبني، 
عىل مقاعد البدالء، ميكنهم املش��اركة 
يف أي وقت، وتقديم املطلوب منهم”.
كام أشارت الصحيفة إىل املباراة التالية، 
وحذرت حارس املرمى الدمناريك كاسرب 

شاميكل قائلة “كاس��رب، دافور سوكر 
سجل يف ش��باك والدك، ماندزوكيتش 

سيهز شباكك”.
وكان س��وكر، ال��ذي ي��رتأس االتحاد 
مهاج��ام  الق��دم،  لك��رة  الك��روايت 
باملنتخب الكروايت، عندما فاز الفريق 
باملرك��ز الثال��ث يف موندي��ال 1998 
بفرنس��ا، حيث ق��اد جي��اًل رائًعا من 

نجوم الكرة الكرواتية.

وكاالت: اكتسب املنتخب الكروايت 
اح��رتام جمي��ع منافس��يه، وعىل 
رأس��هم املنتخب الدمن��اريك الذي 
س��يواجهه يف دور ال��� 16، وذلك 
بعد تألقه بشكل ملفت يف الدور 
األول من بطولة كأس العامل 2018 
بروس��يا.وقال أوجه هاريدي، املدير 
“س��نواجه  الدمنارك:  ملنتخب  الفني 
الفريق األفضل يف دور املجموعات”.
الدمن��اريك مع  املنتخ��ب  ويتش��ابه 
نظ��ريه الك��روايت يف أنه أنه��ى أيضا 
دور املجموع��ات بدون تلقي هزمية 
واحدة، ولكنه حل ثانيا يف املجموعة 
الثالث��ة خلف فرنس��ا، بعد أن حقق 

الفوز يف مباراة وتعادل يف مباراتني.

وأض��اف هاريدي الذي قاد الدمنارك 
للتعادل ب��دون أهداف مع فرنس��ا 
أمس الثالثاء: “ع��ىل األرجح قدمت 
كرواتي��ا كرة الق��دم األفضل من بني 
كل املشاركني، ستكون مباراة صعبة 

وكبرية وسنتحرض لها بوعي كبري”.
الدمن��اريك أي  املنتخ��ب  يتل��ق  ومل 
هزمية منذ 19 مباراة، ولكن صالبته 

التكتيكية ال تس��ري بش��كل مواز مع 
تقديم مستوى كبري يف اللعب.

يذك��ر أن الجامهري يف مب��اراة أمس 
الت��ي لعب��ت يف موس��كو أطلق��ت 
االس��تهجان يف مواجه��ة  صاف��رات 
الهجومية  النزع��ة  لغياب  الفريقني، 
ع��ن طريق��ه األداء الخاص��ة ب��كل 

منهام.

وكاالت: أصب��ح املنتخ��ب الفرن��ي 
لكرة الق��دم مطالب��ا مبراجعة خطته 
الهجومية وأداء العبي الخط والوسط 
يف الناحي��ة الهجومية قب��ل مواجهة 
املنتخ��ب األرجنتين��ي، يوم الس��بت 

املقبل، يف الدور الثاين للبطولة.
وط��وى املنتخ��ب الفرن��ي رسيع��ا 
صفحة التعادل الس��لبي املثري للجدل 
م��ع املنتخ��ب الدامن��اريك يف خت��ام 
مبارياته بالدور األول وبدأ االستعداد 
رسيعا ملباراته املهم��ة والصعبة أمام 
املنتخ��ب األرجنتيني أحد املرش��حني 

دامئا للمنافسة عىل لقب املونديال.
وخالل مباريات��ه الثالث بالدور األول 
للبطولة، س��جل املنتخ��ب الفرني 3 
أهداف فحس��ب، وج��اء أحدها عن 
طريق النريان الصديقة من أحد العبي 
املنتخب األس��رتايل عن طريق الخطأ 
يف مرم��ى فريقه كام س��جل أنطوان 
جريزم��ان هدفا للفري��ق من رضبة 

ج��زاء يف نف��س املباراة، فيام س��جل 
النج��م الش��اب كيليان مب��ايب هدف 
الف��وز 0-1 عىل املنتخ��ب البريويف يف 

مباراة الفريق الثانية بالبطولة.
وانته��ت املب��اراة الثالث��ة بالتع��ادل 
السلبي بني الفريق ونظريه الدامناريك، 
أم��س الثالث��اء، حي��ث ب��دا الهجوم 
املش��تت للفري��ق بقي��ادة جريزمان 
وأوليفي��ه جريو عاجزا عن هز ش��باك 
كاس��رب  الدامن��اريك  املرم��ى  ح��ارس 

شاميكل.
ولكن املنتخب الفرني بقيادة املدرب 
ديديي��ه ديش��امب ي��رى أن البطولة 

س��تبدأ لتوه��ا م��ن خ��الل املواجهة 
املرتقبة مع التانجو األرجنتيني يف دور 

ال� 16 للبطولة.
وال ميك��ن اعتبار مب��اراة األمس أمام 
املنتخب  مقياس��ا ملس��توى  الدمنارك 
الفرني، بعدما أجرى ديشامب عددا 
من التغيريات لف��ي صفوف الفريق، 
من أجل تجنب إيقاف أي من العبيه، 
بسبب الحصول عىل إنذار جديد مثل 
ب��ول بوجبا، وملنح قس��ط من الراحة 
لالعبني آخرين مثل مبايب، السيام وأن 
الفريق تأه��ل فعليا للدور الثاين قبل 

هذه املباراة.

ع��اش املنتخب األرجنتيني، س��اعات 
من النش��وة بعد ف��وزه، الثالثاء، عىل 
نيجريي��ا والعبور بصعوب��ة بالغة إىل 
مثن نه��ايئ موندي��ال روس��يا 2018، 
لكن��ه اس��تعاد الي��وم اله��دوء، وبدأ 
يف االس��تعداد ملبارات��ه القوي��ة أمام 
فرنسا، يوم الس��بت املقبل، يف مدينة 
كازان الروس��ية. وأثار االنتصار الذي 
حققه منتخ��ب األرجنتني )1-2( عىل 
نيجرييا بهدف قاتل للمدافع ماركوس 
روخو )د 86(، فرحة عارمة يف نفوس 
العبي التانجو، وع��رات اآلالف من 
الجامهري التي زحفت وراء الفريق يف 
ملعب سان بطرسربج الذي استضاف 
اللق��اء، بع��د أن عاش��وا لحظات من 

الرعب من ش��بح الخ��روج من الدور 
للموندي��ال. واس��تمرت أجواء  األول 
الفرحة الكبرية باملرور إىل أول األدوار 
اإلقصائية للمونديال طوال مدة رحلة 

ع��ودة الفريق إىل املط��ار للعودة إىل 
معسكره يف مدينة برونيستي.

وردد الالعبون أهازيج االنتصار خالل 
عودتهم إىل املطار يف إحدى الحافالت.

إسبانيا حققت المطلوب من دون إقناع

  فيليبي لويز )البرازيل(:
 “العب كبير، صديق رائع.. نيمانيا ماتيتش”. 

 ريكاردو كواريزما )البرتغال(: 
“الهدف األول تحقق.. بانتظار الخطوة الثانية”. 

 بيدرو غاليس )بيرو(:
 “شكًرا لهذا الفريق الرائع.. شكًرا بيرو”.

أنطوان غريزمان )فرنسا(:
 “يحيا الزرق..”. 

من لقاء كرواتيا وآيسلندا

كرواتيا كسبت احترام الجميع

ديدييه ديشامب

األرجنتين تستعد لمنتخب فرنسا
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وكاالت: ال يزال املدافع خوسيه ماريا 
خيمينيز، أحد األعمدة األساسية يف 

منتخب أوروجواي، يف طور التعايف من 
إصابته التي لحقت به مؤخرًا، مام يثري 
الشكوك حول إمكانية لحاقه باملواجهة 

املرتقبة أمام الربتغال، السبت املقبل، 
يف دور الـ 16، لبطولة كأس العامل. وقال 

طبيب منتخب أوروجواي، ألربتو بان، 
أمس األربعاء، داخل معسكر الفريق، 

مبدينة نيجيني نوفجورود “التطور جيد 
للغاية، نحن متفائلون بوجوده يف قامئة 
املباراة”. وسجل مدافع أتلتيكو مدريد، 
هدف فوز فريقه عىل مرص يف املباراة 
األوىل ألوروجواي يف املونديال، وشارك 

يف املباراة الثانية أمام السعودية، ولكن 
بسبب شعوره بآالم عضلية يف الفخذ، مل 
يتمكن من خوض املباراة األخرية يف دور 

املجموعات، أمام روسيا.
وأوضح طبيب منتخب أوروجواي، أن 
خيمينيز يعاين من التهابات يف منطقة 

الفخذ، ولكنها ليست بالخطرية، بالقدر 
الذي قد يهدد مشاركته يف املباراة. وبدأ 
خيمينيز رسيًعا، خوض تدريبات خاصة 

للتعايف من إصابته، وعن هذا تحدث 
ألربتو قائاًل “لقد عمل بشكل أقل حدة 

عن باقي الفريق، اليوم عمل بكثافة 
متوسطة، وغًدا سينخرط يف العمل 

الجامعي”.

مسابقة الزمن تشجيع حتى اإلعياء
وكاالت: تفاعــل أســطورة كــرة 
القدم األرجنتينية دييغو مارادونا 
مــع املبــاراة املصرييــة ملنتخب 
بالده يف مونديال روســيا 2018 
ضد نيجرييا )1-2( بكل حواسه، 
من الرقــص إىل توجيه الحركات 
النابية بإصبعيه، وصوال إىل اإلعياء 
بطرسبورغ.وعىل  ملعب سان  يف 
غرار املباراتني األوليني للمنتخب 
يف املجموعة الرابعة ضد ايسلندا 
)1-1( وكرواتيــا )صفر - 3(، كان 
مارادونا الــذي قاد األرجنتني إىل 
لقبها العاملي األخري العام 1986، 
حــارًضا يف املدرجــات ملــؤازرة 
ليونيل ميــي ورفاقه يف املباراة 
املصريية ملشــوارهم يف املونديال 
الكامريات  والتقطــت  الــرويس. 
صورا ملارادونا )57 عاما( يحتفل 
بهــدف التقــدم الــذي ســجله 
ميي يف الدقيقة 14 بهســتريية. 
الزائــد الذي  وتســبب الحامس 
وصل إىل حــد تدخــل مرافقيه 
لإلمساك به وتجنب سقوطه من 
فــوق الحاجز الزجاجي للمنصة، 
بحالة من اإلعياء، بحسب الصور 
التــي تــم تداولها عــىل مواقع 
واللقطات  االجتامعــي  التواصل 
من كامريات موجودة يف املنصة.

وشــوهد مارادونــا وهــو مييش 
إىل  قــاده  شــخص  مبســاعدة 
مقصورة كبار الشخصيات لتهدئة 

أعصابه خالل اسرتاحة الشوطني.
وبحســب موقع صحيفة “أويل” 
عــاىن  األرجنتينيــة،  الرياضيــة 
مارادونا من “ارتفاع ضغطه” ما 
تسبب له “بأمل يف عنقه”، قبل أن 
يتلقى العــالج ويعود إىل مكانه، 
حيث أصيــب باالكتئاب مجدًدا 
بعدما نجحــت نيجرييا يف إدراك 
التعادل مطلع الشوط الثاين من 

ركلة جزاء.

إال أن مارادونــا فــرح بطريقــة 
مجنونة بعد هدف اإلنقاذ الذي 
ســجله ماركــوس روخــو قبل 4 
دقائق عىل انتهاء الوقت األصيل 
ما سمح لبالده باللحاق بكرواتيا 
إىل مثن النهايئ. ويف أول ردة فعل، 
رفع مارادونا اصبعيه الوســطيني 
للكامريات، وتوجــه بكلمة نابية 
باألسبانية، بحسب حركة شفتيه.

ولعــل هذه الحركــة ال ترقى إىل 

مصــاف الحركــة التاريخية التي 
نفذهــا مارادونــا بيــده، أو “يد 
الله” كام سامها، التي سجل بها 
هدفــا يف مرمى انكلــرتا يف ربع 
النهايئ مونديال 1986، يف طريقه 

لقيادة بالده للقبها الثاين.
وطأمنت “أويل” عشاق األسطورة 
األرجنتينيــة إىل أنه عاد بســالم 
إىل فندقــه، نافية بذلــك تقارير 
متداولة عن نقله إىل املستشفى.

دييغو مارادونا 

وكاالت: أكد مدافع املنتخب الربتغايل 
سيدريك سواريس أن فريقه يحرتم 

منتخب أوروجواي كثريًا، الذي 
سيرضب معه موعدا السبت املقبل، 

يف إطار منافسات دور الـ 16، لبطولة 
كأس العامل.وقال سواريس، أمس 

األربعاء، خالل تواجده يف معسكر 
منتخب الربتغال “الخصم ميتلك العبني 

جيدين، ولكننا أيًضا منتلك أسلحتنا 
الخاصة، نتمتع مبميزات ومبستوى كبري، 

ميكننا أن نسبب لهم إزعاًجا”.
وخاض منتخب الربتغال، أمس، تدريباته 

يف ظل غياب اثنني من عنارصه، وهام 
املدافع رافايل جرييرو، واملهاجم 

جيلسون مارتينيز.
ومل تتمكن الربتغال من اإلفالت من فخ 
التعادل بهدف ملثله أمام إيران، يف آخر 

مباريات الفريق يف دور املجموعات، 
لتحتل املركز الثاين، يف املجموعة 

الثانية خلف إسبانيا، لتواجه منتخب 
أوروجواي.

ويرى سواريس، أن البكاء عىل فرصة 
اعتالء صدارة املجموعة، لن يجدي نفًعا 

اآلن، واختتم قائاًل “هدفنا اآلن هو 
هزمية أوروجواي، املباراة صعبة للغاية، 

ولكننا أبطال أوروبا، وأثبتنا مرارًا أننا 
جيدون للغاية”.

إزعاج أوروغواي

استمتع الحضور يف قاعة متنزه 
عــذاري، خــالل عــرض لقــاء 
منتخبي األرجنتني ونيجرييا، يوم 
أمــس األول، ضمن منافســات 
العامل  دور املجموعات لــكأس 

2018 املقامة حاليا يف روسيا.
يأيت ذلك ضمن إطــار الرشاكة 
املتبادلــة بــني جريــدة البالد 
 LEYAN EVENTS ورشكــة 
حيــث   ،MANAGEMENT
 LEYAN رشكــة  خصصــت 
EVENTS MANAGE-
MENT صالــة كبــرية مبتنــزه 
عذاري، لنقــل جميع مباريات 
كأس العامل 2018 املقامة حاليا 

يف روسيا.
وتفاعلــت الجامهــري الحارضة 
بحرارة مــع مجريــات املباراة 
التي عرضت يف شاشــتي عرض 
كبريتــني، كام تفاعلــت بحرارة 
روخو،  األرجنتيني  هــدف  مع 
والذي منح منتخب بالده ورقة 
واالبتعاد  الثــاين  للدور  التأهل 

عن الهبوط املبكر الحتمي بعد 
أن كانت النتيجة )1 - 1(.

الدعوة  وتواصل الرشكة توجيه 
لجميــع محبــي كــرة القــدم 
واملشــجعني لحضــور القاعــة 
واالســتمتاع مبشــاهدة جميع 

مباريات املونديال العاملي.

5 جوائز

وتخصــص الرشكــة 5 جوائــز 

ألصحــاب التوقعــات الفائــزة 
مبــاراة مــن  بــكل  املتعلقــة 
مباريــات كأس العــامل. إذ يتم 
الســحب عــىل جوائز  يوميــا 
التوقعــات الخاصة بكل مباراة 
بعد نهايتها، وتســليم الفائزين 
جوائزهــم. والجوائز املخصصة 
هي كوبونات بقيمة 25 دينارا، 
إذ ســتخصص 5 كوبونات لكل 

مباراة.

تشكيالت متنوعة 
للمنتجات واألزياء

وتشــمل القاعــة أيضــا معرضا 
مصاحبــا القــى حضــورا الفتــا 
خصوصا من قبل العنرص النسايئ، 
الذي اطلع عىل تشكيلة متنوعة 
من مختلف املنتجات واألغذية 
إضافة  واملرشوبات،  واملأكوالت 
إىل تواجد معرض ألبســة خاص 

عرب عرض التصفية ملنتجات من 
ســوريا وتركيا ومــرص واألردن 
بأشــكال  والكويت  وفلســطني 
متنوعة أللبسة وأزياء مختلفة، 
عالوة عىل تشــكيلة مميزة من 
العطــور، إذ أن عروض التصفية 

تصل إىل 70 %.

أجواء حماسية

يأيت ذلك وســط أجواء حامسية 

مبشــاهدة  لالســتمتاع  الهبــة 
نجوم الكرة العاملية يتنافســون 
عىل لقــب املونديال، مع وجود 
ركن خاص لألطفــال والعائالت 
واالســتمتاع مبعــرض املنتجات 
املتنوعة، إذ توجه الرشكة الدعوة 
لجميع الجامهري للحضور مجانا 
واالستمتاع مبشــاهدة مباريات 
املونديال، والحصول عىل فرصة 

الفوز بإحدى الجوائز.

قاعة “عذاري” تشهد أجواء حماسية خالل لقاء األرجنتين ونيجيريا
الدعوة متواصلة لالستمتاع بمشاهدة نجوم المونديال

لقطة للحضور خالل متابعة المباراة

مشجع أرجنتيني

لحظة الهدف األرجنتيني

حضور متنوع في القاعة

أحد عشاق منتخب األرجنتين

العائالت تسجل حضورها في القاعة

)تصوير: خليل إبراهيم( من الحضور في مباراة األرجنتين ونيجيريا  

أحمد مهدي

خيمينيزسيدريك

م�����ب�����اراة ك������ل  ف������ي  ج������وائ������ز   5 ب�������  ال������ف������وز  ف�����رص�����ة 
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ب��ل��ج��ي��ك��ا وإن���ج���ل���ت���را
للصدارة ل��وج��ه  وج��ًه��ا   

ال��ج��ري��ح��ت��ان ت��ب��ح��ث��ان ع��ن وداع م��ش��رف

أم��ام  إنجل��را  س��تلعب  وكاالت: 
بلجيكا، ضمن املجموعة الس��ابعة 
بنهائيات كأس الع��امل لكرة القدم، 

يف كالينينجراد، اليوم الخميس.
وتأهل الفريقان لدور ال� 16 عقب 
انتصاره��ا بش��كل مقن��ع يف أول 
مباراتني لها يف املجموعة السابعة، 

عىل تونس وبنا.
وفازت إنجل��را 1-6 عىل بنا وهو 
أك��ر انتصار إلنجل��را يف أي بطولة 
كبرية، بينا سجلت بلجيكا خمسة 
أهداف يف مباراة واحدة يف نهائيات 
كأس العامل، ألول م��رة يف تاريخها، 

بانتصارها 2-5 عىل تونس.
ويتصدر املهاج��م اإلنجليزي هاري 
كني السباق نحو نيل الحذاء الذهبي 
لهداف كأس العامل يف روسيا، برصيد 
خمس��ة أهداف حت��ى اآلن، بينا 
يتس��اوى البلجي��ي روميلو لوكاكو 
مع الرتغ��ايل كريس��تيانو رونالدو 

برصيد أربعة أهداف لكل منها.
وس��جل لوكاكو هدفني أمام تونس 
وهو ما جعل��ه أعىل العب بلجيي 

يس��جل أهداف��ا يف بطول��ة دولية 
كرى حي��ث أحرز س��بعة أهداف 
إجاال يف كأس العامل 2014 وبطولة 
أوروبا 2016، إضافة لنس��خة كأس 

العامل الحالية يف روسيا.
وس��جل الالعب البالغ م��ن العمر 
25 عاما 17 هدًفا يف 11 مباراة مع 

بلجيكا.
وش��ارك إيدين هازارد صانع لعب 
بلجيكا بش��كل مبارش يف 23 هدفا، 
خالل آخر 21 مباراة له مع منتخب 
بالده، حيث س��جل 11 وأرسل 12 

متريرة مؤثرة.
وجعلت ثالثي��ة كني يف مرمى بنا، 
من��ه ثالث العب إنجليزي يس��جل 
ثالث��ة أه��داف يف مب��اراة واحدة 
بكأس العامل عقب جيف هريس��ت 
الع��ام 1966 وج��اري لينيكر العام 

.1986
وبات كني أيضا أول العب يس��جل 
هدفني أو أك��ر يف أول مباراتني يف 
كأس العامل منذ البولندي جريجور 

التو العام 1974.

ويتساوى الفريقان يف رصيد النقاط 
وفارق األهداف لكن إنجلرا تتصدر 
املجموعة اآلن بس��بب أفضليتها يف 

سجل اللعب النظيف.
وإذا ما انتهت املباراة بالتعادل، فإن 
الفريق صاحب األفضلية يف س��جل 
اللع��ب النظيف، وهو م��ا يتحدد 
بإجايل ع��دد البطاق��ات الحمراء 

والصفراء، سيتصدر املجموعة.
ونالت إنجل��را إنذارين حتى اآلن 

بينا نالت بلجيكا ثالثة إنذارات.
املجموعة  بص��دارة  الفائز  ويلتقي 
مع صاحب املركز الثاين باملجموعة 
الثامن��ة الذي قد يك��ون اليابان أو 
أو كولومبيا، وس��يواجه  الس��نغال 
متص��در  الث��اين  املرك��ز  صاح��ب 

املجموعة الثامنة.
والتقى الفريق��ان 21 مرة وتتفوق 

إنجلرا برصيد 15 انتصارًا.
ولع��ب االثنان مرتني يف كأس العامل 
 1954 نهائي��ات  يف   4-4 وتع��ادال 
وف��ازت إنجل��را 1 - صف��ر العام 

.1990

وكاالت: كانت بنا وتونس كبيش الفداء 
لثن��ايئ الص��دارة باملجموعة الس��ابعة 
يف كأس الع��امل، لذا يري��د االثنان إظهار 
مدى استفادتها من الدروس يف روسيا، 

عندما يلتقيان اليوم الخميس.
وتبدو تونس، املصنفة 21 عامليًّا، وممثلة 
العرب وإفريقيا، أكر حرًصا عىل اسرداد 
الكرياء، بينا يبدو أن بنا س��عيدة مبا 

يكفي لخوض النهائيات ألول مرة.
وستكون هذه أول مواجهة بني الفريقني 
عىل اإلط��الق، ومن املتوقع أن يش��هد 
اللقاء أهداًفا عدي��دة يف ظل معاناتها 

دفاعيا.
ولعبت تونس بشكل جيد أمام إنجلرا، 

وخ��رت بصعوب��ة 1-2، بفضل هدف 
ه��اري ك��ني يف اللحظ��ات األخ��رية ثم 

انهارت لتخر 2-5 أمام بلجيكا.
ويف ظهوره��ا الخام��س يف كأس العامل، 
مل تتخ��ط تونس أب��دا دور املجموعات 
لكن حسم املركز الثالث سيعطي بعض 

السلوى لفريق املدرب نبيل معلول. 
وبعد لقاء بلجيكا، قال معلول إن الكرة 
العربي��ة أمامها طري��ق طويل للتنافس 
بش��كل قوي يف املحافل العاملية، خاصة 
أن مرص واملغرب والس��عودية فش��لوا 
أيًض��ا يف اجتي��از دور املجموع��ات يف 
روس��يا. وأض��اف معلول “نحت��اج إىل 
جيلني آخرين للوصول إىل أعىل مستوى 

من اللياقة والقوة البدنية. نحن بعيدون 
عن املستوى املطلوب”.

وأق��ر وهب��ي الخزري قائ��د تونس بأن 
ا” بني الفرق العربية  الفجوة “كبرية جدًّ

واألوروبية.
وج��اء منتخ��ب بن��ا م��ن بل��د يعتر 
البيس��بول رياضته الشعبية املفضلة لذا 

مل تنعقد عليه اآلمال يف روسيا.
وخرت بن��ا -3صفر م��ن بلجيكا يف 
الجول��ة األوىل ورغم خس��ارتها املدوية 
1-6 م��ن إنجل��را، احتفل مش��جعوها 

بهدف فيليبي بالوي.
وقال هرن��ان داريو جوميز، مدرب بنا 
املصنف��ة 55 عامليًّ��ا، إنه تعلم دروس��ا 

قاسية وسيس��تغل التجربة األوىل للبناء 
عليها والتحسن مستقبال. 

“استمتعت  الكولومبي  املدرب  وأضاف 
مبباري��ات كأس العامل وأنا س��عيد جدا 
بالوج��ود هنا ومن املؤس��ف أننا ودعنا 

البطولة”.
وتاب��ع امل��درب ال��ذي ق��اد كولومبي��ا 
واإلكوادور يف كأس العامل 1998 و2002 
“نحن نصن��ع تاريخا وميك��ن أن نكون 
مثاال يحت��ذى به، وقد نرك إرثا لبنا يف 

املستقبل”.
وأردف “من املهم الوجود يف كأس العامل 

وهذه من أروع التجارب يف مسرييت”. تونس تسعى الستعادة الكبرياء

اليابان تتسلح بالهجوم أمام بولنداقمة مصيرية بين السنغال وكولومبيا
وكاالت: رمب��ا يخ��ى منتخ��ب 
تك��رار س��يناريو  الس��نغال من 
مبارات��ه األخ��رية يف كأس العامل، 
ح��ني تق��دم مرتني أم��ام اليابان 
قبل أن تنتهي املب��اراة بالتعادل 
2-2، عندما يواج��ه كولومبيا يف 
مباراة حاسمة يف آخر مواجهات 
املجموع��ة الثامن��ة، عىل ملعب 
سارا اليوم الخميس.وكان مبقدور 
املنتخ��ب األفريق��ي حس��م تأهله 
لدور الس��تة عرش يف تل��ك املباراة 
الت��ي أقيمت األحد امل��ايض، لكنه 
أهدر الفوز لتصبح فرصه يف التأهل 
عىل املحك، رغم أن كفة السنغال ال 

تزال هي األرجح حتى اآلن.
وتحتاج السنغال إىل نقطة التعادل 
أم��ام كولومبي��ا يف مب��اراة الي��وم 

للتأهل.
لكن الخسارة أمام كولومبيا ستجعل 
املنتخب القادم من أمريكا الجنوبية 
هو الذي سيضمن التأهل بدال من 
السنغال التي س��تودع البطولة إذا 
نجح��ت اليابان يف تجن��ب الهزمية 
أم��ام بولن��دا، يف املب��اراة األخرى 
يف  س��تقام  والت��ي  باملجموع��ة، 

فولجوجراد يف التوقيت نفسه.
ويخدم التعادل أيًضا فرص كولومبيا 

يف التأهل برشط هزمية اليابان.
ويتقاس��م منتخبا السنغال واليابان 
ص��دارة املجموع��ة برصيد 4 نقاط 
يليه��ا منتخ��ب كولومبي��ا بثالث 
نقاط بعد أن فاز 3 - صفر يف إستاد 
كازان األح��د املايض، ع��ىل بولندا، 

التي ودعت البطولة بالفعل.
كان هذا الفوز أكر تعويض ملنتخب 
كولومبيا الذي تجرع مرارة الهزمية 
بعرشة العبني 1-2 أم��ام اليابان يف 
مباراته االفتتاحية وهو الذي سبق 
ل��ه بل��وغ دور الثانية يف نس��خة 

2014 من البطولة.
وأظهر العبون مثل خوان كوادرادو 
وراداميل فالكاو كفاءة الفريق الذي 
ع��اد لصفوفه خامي��س رودريجيز 
هداف نس��خة كأس العامل السابقة 

يف 2014 بالرازيل.
وق��ال خوس��يه بيكرم��ان م��درب 
كولومبي��ا بعد الفوز “لعب الفريق 
بش��كل جاعي وتظهر كرة القدم 
الحقيقية من خالل اللعب الجاعي 
ال��ذي يؤدي إلح��راز أهداف، نحن 
اآلن يف موقف جيد يف كأس العامل”.
وستش��عر الس��نغال بالقلق حيال 

موقفها بعد أن نجحت يف الفوز 2-1 
ع��ىل بولندا يف مباراته��ا االفتتاحية 
قب��ل أن تتعادل 2-2 أم��ام اليابان 
وتعجز عن حس��م التأهل وتحقيق 

العالمة الكاملة من النقاط.
وأكد املداف��ع كاليدو كوليبايل عىل 
ف��رص منتخب ب��الده قائال “فرص 
التأه��ل ال تزال بأيدين��ا وال تعتمد 
عىل نتائ��ج فرق أخرى” لكن زميله 
ألفري��د ندي��اي حذر م��ن املهمة 

الصعبة التي ستواجهها السنغال.
وقال ندياي “أسلوب لعب كولومبيا 
يشبه أسلوبنا يف االعتاد عىل القوة 
البدنية والتقدم برعة. نعرف أننا 
يجب أال نخر هذه املباراة وندرك 
أنه س��يكون علينا أن نبذل قصارى 

جهدنا للتأهل”.

وكاالت: س��تخوض الياب��ان مباراته��ا 
الحاس��مة الي��وم الخمي��س، يف ختام 
دور املجموع��ات بكأس الع��امل، أمام 
بولندا التي ودع��ت البطولة بالفعل، 
وهي تدرك أن التعادل يكفيها للتأهل 
ألدوار خ��روج املغلوب، بعد أن فازت 
عىل كولومبيا ثم تعادلت مع السنغال 

يف أول مباراتني يف املجموعة الثامنة.
وخدم الح��ظ اليابان أم��ام كولومبيا 
بعد أن نال��ت ركلة جزاء وطرد العب 
منافس بع��د ثالث دقائ��ق فقط من 
املباراة التي انتهت 1-2 لصالح اليابان 
التي أجادت التنظيم وإنهاء الهجات.
ورغ��م أن التعادل س��يكون كافيا إال 
أن اليابان متي��ل للنزعة الهجومية مع 
مدربها أكريا نيش��ينو وع��ىل األرجح 
ستخوض املباراة بهدف تحقيق الفوز 

عىل بولندا الجريحة.
وق��ال ماكوتو هاس��يبي قائد منتخب 
اليابان الليلة املاضية “اليابان ليس��ت 
م��ن نوعي��ة املنتخبات الت��ي تكتفي 

بنقطة التعادل”.
نرك��ز  أن  علين��ا  أن  “أظ��ن  وتاب��ع 
عىل حص��د النقاط الث��الث بدال من 
االس��تغراق يف الحسابات، حصلنا عىل 
أربع نقاط يف مباراتني لكننا مل نضمن 

أي يشء بعد”.
وتعهد نيش��ينو بتقديم أداء هجومي 
حني توىل تدري��ب املنتخب يف أبريل 
املايض، ونجح فريقه يف روسيا بالفعل 
يف إحراز أربعة أهداف بخالف العديد 

من الفرص.

وق��ال امل��درب بعد نج��اح فريقه يف 
إدراك التع��ادل مرت��ني كان آخرها يف 
الدقيق��ة 78 لتنتهي املب��اراة بنتيجة 
2-2 أمام السنغال األحد املايض “كنت 
أس��عى لتحقي��ق الفوز، كن��ت أريد 
التقدم حتى لو كان أمام الفريق وقت 

قصري قبل نهاية املباراة”.
ورمبا تخوض اليابان تحديا أس��هل يف 
مواجهة بولن��دا التي تش��عر باملرارة 
بع��د أن خ��رت أول مبارات��ني أمام 
السنغال وكولومبيا ومل تهز الشباك إال 

مرة واحدة.
وتحتل بولندا املركز الثامن يف تصنيف 
االتح��اد الدويل لك��رة الق��دم لكنها 
أخفق��ت يف مواصلة مس��ريتها القوية 
الت��ي بدأته��ا يف تصفي��ات التأه��ل 
ل��كأس العامل بع��د أن احتلت صدارة 

مجموعتها بخسارة وحيدة.

ويرج��ع معظم الفضل يف هذا النجاح 
إىل روبرت ليفاندوفسي مهاجم بايرن 
ميونيخ األملاين ال��ذي أحرز 16 هدفا 
لصال��ح بولندا يف التصفي��ات املؤهلة 

لكأس العامل يف روسيا.
لكن ليفاندوفسي مل يرتق إىل مستوى 
الطموحات ومل يس��جل أي هدف يف 
املباراتني السابقتني وهو ما أكد شكوكا 
بش��أن قدرته عىل تقديم أداء بارز يف 

البطوالت الكرى.
وقال ليفاندوفس��ي بعد الخس��ارة 3 
- صفر أم��ام كولومبيا “مل متض الكثري 
م��ن األمور ك��ا ينبغي خ��الل كأس 
العامل، شعرت أنني كنت وحيدا، قاتل 
الالعبون وقاتل��ت معهم وفعلت كل 
ما بوسعي لكن القتال وحده ال يكفي 
للف��وز يف كأس الع��امل، يلزم أن تتمتع 

بالكفاءة وهو أمر ينقصنا كثريًا”.

اليابان تحمل الراية اآلسيوية في روسيامعركة افريقية التينية مرتقبة
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نواف شكراهلل وياسر تلفت

أس��ند االتحاد الدويل لكرة القدم 
)الفيفا( مهمة إدارة لقاء منتخبي 
بنام وتونس، اليوم الخميس، ضمن 
الجولة 3 للمجموعة الس��ابعة يف 
كأس العامل 2018 املقامة حاليا يف 
روسيا إىل طاقمنا الدويل املونديايل.
نواف  ال��دويل  وس��يدير حكمن��ا 
ش��كرالله املب��اراة يرافق��ه الحكم 
املساعد الدويل األول يارس تلفت.

للمب��اراة  طاقمن��ا  إدارة  وت��أيت 
باعتبارها التكلي��ف الثاين لهام يف 
املونديال الحايل، إذ سبق وأن أدارا 
مب��اراة بولندا والس��نغال يوم 19 
يوني��و الجاري، ك��ام تواجد نواف 
ش��كرالله بصفته حك��ام رابعا يف 
وس��ويرسا،  منتخبي رصبيا  مباراة 
باإلضافة إىل تواجد يارس تلفت يف 
ذات املباراة بصفته حكام مساعدا 

احتياطيا.

لطاقمنا  الث��اين  التكليف  ويعت��ر 
املونديايل تأكيدا عىل التميز الكبري 
ال��ذي أظه��ره الطاق��م يف املباراة 
األوىل ب��ن بولندا والس��نغال، إذ 
قدم ش��كرالله وتلفت أداء مميزا 
استطاعوا من خالله قيادة املباراة 
إىل بر األمان عر القرارات الناجحة 
والصحيحة، والت��ي لقيت إعجاب 
التحكي��م  لجن��ة  يف  املس��ؤولن 
الدولي��ة، األم��ر الذي س��اهم يف 
حص��ول الطاقم ع��ىل تكليف ثان 
يف دور املجموع��ات أس��وة بباقي 
الح��كام املميزي��ن الذي��ن أداروا 

مباراتن حتى اآلن يف املونديال.
ويعد طاقمنا املونديايل من األطقم 
الت��ي حققت نجاحات مش��هودة 
املس��تويات، خصوصا  عىل جميع 
بع��د متيزه خ��الل ظه��وره األول 
يف موندي��ال 2014 ال��ذي أقيم يف 

الرازي��ل، لتتواصل الثق��ة الدولية 
بحكامن��ا يف تواجده��م مبونديال 

روسيا الحايل.
يأيت ذلك تواصال للنجاح الكبري الذي 
عر  البحريني  التحكي��م  يحقق��ه 
تواجده يف مختلف االس��تحقاقات 
الكروية عىل جميع األصعدة، نظري 
ما تقدمه الصاف��رة البحرينية من 
متيز كبري حصل��ت من خالله عىل 
الثقة املحلي��ة واإلقليمية والقارية 

والدولية.
يشار إىل أن نواف شكرالله 

دور  يف  مبارات��ن  أدار 
املجموعات لكأس العامل 
2014، ك��ام تواج��د يف 
دور ال� 16 بصفته حكام 
أن  املتوقع  وم��ن  رابعا، 
يواصل مشواره بنجاح يف 

املوندي��ال الحايل، خصوصا 

مع الخ��رة الكبرية التي اكتس��بها 
الطاق��م ومتكن��ه م��ن البق��اء إىل 

األدوار اإلقصائية.

طاقمنا يدير مباراة بنما وتونس اليوم
اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

)وكاالت(: امتدح االتحاد الدويل لكرة القدم 
“الفيفا”، الالعب سامل الدورسي، العب املنتخب 

السعودي، عقب لقائهم مع منتخب مرص يف بطولة 
كأس العامل 2018.

وتألق سامل الدورسي، يف لقاء املنتخب السعودي 
ومنتخب مرص، يف اللقاء الذي أقيم عىل ملعب 

فولغوغراد، ضمن منافسات الجولة الثالثة واألخرية 
بدور املجموعات.

ومتكن سامل الدورسي، من تسجيل هدف الفوز 
للمنتخب السعودي عىل منتخب مرص، يف الوقت 

بدل الضائع من اللقاء.
وعنون االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” يف 

الصفحة الرسمية لبطولة كأس العامل عىل موقع 
التواصل االجتامعي تويرت “تحدثنا مع نيامر الخليج 

بعد املباراة”.
وأجرى االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” مقابلة 
مع سامل الدورسي، بعد مباراة املنتخب السعودي 

ومنتخب مرص، وأكد الالعب سعادته بدخوله قامئة 
هدايف بطولة كأس العامل 2018.

يذكر أن املنتخب السعودي احتل املركز 
الثالث يف املجموعة األوىل، برصيد 3 نقاط، 

فيام تصدر منتخب األوروجواي ترتيب 
املجموعة برصيد 9 نقاط، وحل منتخب 

روسيا يف املركز الثاين برصيد 6 نقاط، وتذيل 
منتخب مرص ترتيب املجموعة بدون نقاط.

الدوسري “نيمار الخليج”

سالم الدوسري

ال������ب������رازي������ل ت���ع���ب���ر ص����رب����ي����ا ب���ث���ن���ائ���ي���ة
وكاالت: أنه��ى املنتخب الرازييل 
املهّمة بنج��اح، وتأّهل إىل الدور 
مث��ن النه��ايئ م��ن بطول��ة كأس 
العامل 2018 لك��رة القدم املقامة 
يف روس��يا، بفوزه ع��ىل املنتخب 
ال��رصيب بهدف��ن نظيفن مس��اء 
ملع��ب  ع��ىل  األربع��اء  أم��س 
الجول��ة  يف  أرين��ا،  أوتكريت��ي 
األخرية من منافس��ات املجموعة 

الخامسة.
وأح��رز باوليني��و )36( وتياج��و 

سيلفا )68( هديف اللقاء.
وتص��ّدرت الرازي��ل املجموع��ة 
برصي��د 7 نق��اط؛ لتتأّهل ملالقاة 

املجموع��ة  ثاني��ة  املكس��يك 
تجّم��د رصيد  في��ام  السادس��ة، 
املنتخ��ب الرصيب عن��د 3 نقاط، 

رافق��ت  بعدم��ا  مبّك��را،  ووّدع 
األدور  إىل  الرازي��ل  س��ويرسا 
اإلقصائي��ة رغ��م تعادله��ا م��ع 

كوستاريكا 1-1.
ومل يجر مدرب املنتخب الرازييل 
تيتي أي تغيريات عىل تش��كيلته 

األساس��ية الت��ي تعادل��ت م��ع 
كوستاريكا 2-2 يف الجولة الثانية، 
فلعب جابريال جيس��وس كرأس 

حربة أمام نيامر وويليان وفيليبي 
كوتينيو. 

يف املقابل، أجرى مدرب رصبيا 
مالدن كرس��تيتش 3 تعديالت 
عىل تشكيلته التي خرست أمام 
س��ويرسا، فأفس��ح برانيسالف 
إيفانوفيتش ودوسكو توسيتش 
املج��ال أمام أنتون��ن روكافينا 
وميل��وس فيليكوفيتش بالخط 
الخلفي، فيام شارك آدم ليايتش 
ل��وكا ميليفوييفيتش يف  مكان 
خط الوسط. وأرغمت اإلصابة 
الرازييل مارسيلو عىل الخروج 
من امللعب يف الدقيقة العارشة.

فرحة برازيلية تكررت مرتين البرازيل تخطت صربيا وتأهلت في الصدارة

تأهل رغم التعادلالسويد في الريادة
الس��ويد  س��حقت  وكاالت: 
منافس��تها املكس��يك 3 - صفر 
ورغم ذلك تأهل الفريقن سويا 
إىل دور 16 ب��كأس العامل لكرة 
القدم يوم أم��س األربعاء عىل 

حساب أملانيا حاملة اللقب. 
وتص��درت الس��ويد املجموعة 
بعد  األهداف  بفارق  السادسة 
التساوي مع املكسيك برصيد 6 
نقاط بفارق 3 نقاط عن أملانيا 
الخسارة  بعد  الجنوبية  وكوريا 
املدوي��ة لحامل��ة اللق��ب 2 - 
صفر من املنتخب اآلس��يوي يف 

التوقيت نفسه. 
الشوط  السويد عىل  وهيمنت 
األول ثم تقدم��ت يف الدقيقة 
فيكت��ور  أخف��ق  عندم��ا   50
كالس��ون يف التعامل مع الكرة 
لكنها وصلت لحسن حظه إىل 
أوجستينس��ون  لودفيج  زميله 
الذي باغت الح��ارس جويرمو 

أوتشوا. 
دقيق��ة ضاعف��ت   12 وبع��د 
أندرياس  عر  التقدم  الس��ويد 
جرانكفيس��ت م��ن ركلة جزاء 
ارتكبها هيكتور  مخالف��ة  بعد 
مورينو ض��د ماركوس بريج ومل 
الفيديو  يلجأ الحك��م ملراجعة 
رغم اعرتاضات العبي املكسيك. 

املكس��يك  واكتمل��ت مأس��اة 
عندما س��جل إدس��ون ألفاريز 
الهدف الثالث بالخطأ يف مرماه 

يف الدقيقة 74. 
وقال أوجستينسون للصحافين 
”حلمت بهذا األمر. أقىص يشء 
جنوين كنت أمتناه هو التسجيل 

يف كأس العامل“.

وكاالت: تعادل منتخبا س��ويرسا 
وكوستاريكا، بهدفن لكل فريق، 
يف املب��اراة التي جمعتهام ضمن 
منافس��ات الجول��ة األخرية من 
ببطولة كأس  املجموع��ات  دور 

العامل.
أح��رز بلريي��م دزمياي��يل )31( 
بينام  لسويرسا،   )88( ودرميتش 
س��جل كين��دال واتس��ون )56( 
ويان س��ومر بالخط��أ يف مرماه 

.)93(
وارتفع رصيد سويرسا إىل 5 نقاط 
باملرك��ز الثاين، خل��ف الرازيل؛ 
لتتأه��ل لل��دور الث��اين وتواجه 
السويد، بينام تحقق كوستاريكا 
أول نقاطه��ا يف البطولة، وتودع 
الدور  منافس��ات املونديال من 

األول.
تس��جيل  من  دزمياييل  ومتك��ن 
الهدف األول ملنتخب س��ويرسا 
يف الدقيق��ة 31، بعدم��ا وصلته 

الكرة بتمري��رة رائعة من بريل 
إمبولو، وس��ط خ��روج للحارس 

كيلور نافاس.
ومن ركنية يف الدقيقة 56، نفذت 
عن طريق كامبل، متكن كيندال 
واستون، مدافع كوستاريكا، من 
تس��جيل هدف التعادل برأسية 

أسكنها شباك يان سومر.
ويف الدقيق��ة 88، نج��ح البديل 
درميت��ش يف تس��جيل اله��دف 

الثاين لسويرسا، بعد عرضية من 
دينيس زكريا، س��ددها املهاجم 

يف املرمى. 
وعاد حكم املباراة الحتساب ركلة 
جزاء عىل س��ويرسا، بعد سقوط 
كامبل داخل املنطقة، ويسددها 
روي��ز، ال��ذي فش��ل يف تحويلها 
باملرمى، لتصط��دم بالعارضة ثم 
الشباك  بحارس سويرسا وتسكن 

وتعلن عن تعادل الفريقن.

فرحة العبي السويد بالفوز والصدارة

من لقاء سويسرا وكوستاريكا
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وكاالت: ودعت أملانيا حاملة اللقب كأس العامل يف 
روس��يا من الدور األول، بعد هزمية مفاجئة صفر 
- 2 أمام كوريا الجنوبية يف الوقت املحتسب بدال 
م��ن الضائع، أمس األربع��اء، يف الجولة الختامية 
للمجموعة السادسة.وس��جل كي��م يونغ جون 
هدف��ا بعد مراجعة حكم الفيديو املس��اعد، 
وأضاف س��ون هيونغ مني الهدف الثاين قبل 

صافرة النهاية.
وظهر بطل الع��امل 4 مرات، الذي كانت آخر 
مرة خرج فيها من الدور األول يف كأس العامل 
عام 1938، ظال باهتا للفريق الفائز بالبطولة 
قبل 4، س��نوات وس��جل هدف��ني فقط يف 3 

مباريات.
وودع بطل نس��خة 2014 بعد هزميته الثانية 

يف املجموعة السادس��ة الت��ي تذيلها، لتصبح 
أملانيا حامل اللقب الس��ادس الذي يفشل يف 

عبور الدور األول من النسخة التالية.
وأصبحت هذه “اللعنة” عالمة يف موندياالت 
األع��وام األخ��رة، حيث ودع حام��ل اللقب 

املونديال التايل يف 4 من آخر 5 بطوالت.

زلزال 
 و”لعنة بطل”
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