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م�ساواة املزايا التقاعدية للوزراء والنواب باملواطنني
التعديل على ن�سب اال�سرتاكات وال�سن مطروح للنقا�ش... وزير “املالية”:

�أك���د وزي���ر �ملالي���ة �ل�شي���خ �أحم���د بن 
حمم���د �آل خليفة �أن �للجن���ة �مل�شرتكة بني 
�ل�شلطت���ني �لت�رشيعي���ة و�لتنفيذية �تفقت 
عل���ى ����رشورة م�ش���او�ة �ملز�ي���ا �لتقاعدي���ة 
لل���وزر�ء و�لن���و�ب و�ل�شوري���ني و�لبلديني 
باملو�طن���ني، على �أ�شا����س �أن �ملو�طن هو 
�ملو�طن، و�أن �ل�شنة هي �شنة عمل كامتد�د 

ل�شنو�ت �خلدمة.
ت�شم���ل  �أن  �إم���كان  �إل���ى  وبالن�شب���ة 
�لتعديالت ن�ش���ب ��شرت�كات �ملو�طنني يف 
�ل�شندوق ورفع �ش���ن �لتقاعد، لفت �لوزير 
عل���ى هام����س �جتم���اع �للجنة �إل���ى �أن هناك 
كثري� من �لإج���ر�ء�ت �لتي تطرق لها �خلبري 
�لكتو�ري �شيتم �طالع �جلميع عليها لحقا.

وذك���ر �لنائ���ب �لأول لرئي����س جمل����س 
�ل�ش���ورى جمال فخ���رو �أنه ج���رى �لتفاق يف 
�لجتماع على عدم �مل�شا�س مبكافاآت نهاية 

�خلدم���ة للمتقاعدي���ن مطلق���ا، م�ش���ري� �إلى 
�أن �للجن���ة قد ت�شط���ر للتعديل على بع�س 

�ملز�يا.
وق���ال �لنائ���ب �لأول لرئي����س جمل����س 
�لن���و�ب علي �لع���ر�دي �إن �للجن���ة تو�شلت 

�إلى جمموعة من �لتفاقات، م�شري� �إلى �أنها 
�شتعمل بقدر �لإمكان ب�شفافية و�حرت�فية، 
م���ع �لأخذ يف �لعتب���ار �أن ل يفاج���اأ �أحد بنى 

تقاع���ده ب�ش���كل مع���ني، فيج���د �أن 
مكت�شباته قد م�شت.

• �حلر�س �لثوري �لإير�ين يهّدد مبنع �شادر�ت �لنفط �لإقليمية	

وا�سنطن تقرتب من و�سع احلر�س الثوري بقائمة الإرهاب
عو��ش���م  وكالت: فيم���ا ه���ّدد �حلر����س 
�لثوري �لإير�ين، �أم�س �لأربعاء، مبنع �شادر�ت 
�لنف���ط م���ن �ل���دول �ملج���اورة �إذ� تعر�ش���ت 
�ش���ادر�ت �إي���ر�ن للحظ���ر مبوج���ب �لعقوبات 
�لدولية، ك�شف م�شوؤول���ون �أمريكيون �أن ملف 
�حلر����س �لثوري �لإير�ين وت�شنيفه على قائمة 
�ملنظمات �لإرهابية مطروح على طاولة وز�رة 
�خلارجية �لأمريكية و�لإد�رة يف �لبيت �لأبي�س 

وفق ما نقلت �شبكة “�شي �ن �ن”.
م���ن جانبه، هّدد �حلر�س �لث���وري �لإير�ين، 
�أم����س، مبن���ع �ش���ادر�ت �لنف���ط م���ن �ل���دول 

�ملجاورة �إذ� تعر�شت �شادر�ت �إير�ن 
12للحظر مبوجب �لعقوبات �لدولية.

• �لجتماع �لأول للجنة �مل�شرتكة لإعادة بحث م�رشوعي قانوين �لتقاعد 	

جـــديـــــًدا  قطــــــاًعا  “اأ�ســــــري” تطلـــــــق 
للت�سنيــــــع والهند�ســــة

تو�سيــــــع دائـــــرة املرت�سحيــــــن جلـــائــــزة 
عي�ســــى خلدمــــة االإن�سانيــــة

قارونـي: بانتظـار حتديـد االحتـاد االآ�سيـوي 
طريقـــــة الت�سفيـــات الثانيــة
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بـــــــــدء عـــــــــر�ش فيلـــــــم “كـــــــارمــــــــا” 
فــــــي البحـــــريــــن

مسافات البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�شخة: �ل�شعودية: ريالن - �لكويت: 200 فل�س - �لإمار�ت : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�رش : جنيهان - �لأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��شرتليني - �لوليات �ملتحدة: دولر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

حت�سيل اأكرث من مليوين دينار من متاأخرات بلدية ال�سمالية

رواتب معر�س التوظيف ال�سحي بني 300 و3500 دينار

و�ش���وؤون  �لأ�شغ���ال  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين: قال وزير 
و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات  و�ش���وؤون  �لأ�شغ���ال 
�لعم���ر�ين ع�شام خل���ف �إن �ل���وز�رة و�شعت 
خطة ملتابعة حت�شيل مديونيات �لبلديات. 

وق���ال يف �ل�شه���ور �لأربع���ة �لأولى للع���ام 2018 
)يناير – �إبريل( نالحظ �أن هناك �نخفا�شا مطرد� 
يف �إجم���ايل �ملبالغ �مل�شتحقة للبلدية، كا�شفا عن 

حت�شي���ل �أكرث من مليون���ني و300 �ألف 
دينار من متاأخر�ت �لبلدية.

�شه���د معر����س �لتوظي���ف يف �لقط���اع 
�ل�شحي �لذي تقيم���ه وز�رة �لعمل و�لتنمية 
�لجتماعية يف بهو �ل���وز�رة يف مدينة عي�شى 

ح�شور� كثيفا.
و�فتتح �ملعر�س وزي���ر �لعمل و�لتنمية 
�لجتماعي���ة جمي���ل حميد�ن بح�ش���ور وزيرة 

�ل�شح���ة فائق���ة �ل�شالح. وق���ال حميد�ن �إن 
تو�ف���ر 800 وظيف���ة �شاغ���رة يف �ملعر����س 
يعك�س م���دى ق���وة ومتا�شك �ش���وق �لعمل، 
وقدرت���ه على تولي���د �لوظائ���ف يف خمتلف 

�لتخ�ش�شات و�لقطاعات �لإنتاجية.
وتر�وحت �لرو�تب �لتي قدمتها �جلهات 

�لعار�ش���ة للوظائف بني 300 دينار 
و3500 دينار.
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ليلى مال اهلل

م�سيدا مبوقف ال�سعودية واالإمارات والكويت... جاللة امللك:

دعــم الأ�سقــاء منــوذج للتكـامــل

�ملنام���ة- بن���ا: ��شتقب���ل عاه���ل �لبالد 
�شاح���ب �جلاللة �ملل���ك حمد ب���ن عي�شى �آل 
خليف���ة يف ق�رش �ل�شخري �أم�س �شفري �ململكة 
�لعربي���ة �ل�شعودي���ة �ل�شقيق���ة عب���د�هلل بن 
عبد�مللك �آل �ل�شي���خ و�شفري دولة �لإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتحدة �ل�شقيق���ة �ل�شيخ �شلطان 
بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�لقائم باأعمال 
�شف���ري دول���ة �لكوي���ت �ل�شقيق���ة عب���د�هلل 

�ل�شطي.
و�أ�ش���اد جاللت���ه خالل �للق���اء باملوقف 
�لد�ع���م لالأ�شق���اء مل���ك �ململك���ة �لعربية 
�ل�شعودي���ة �ل�شقيقة خادم �حلرمني �مللك 
�شلمان ب���ن عبد�لعزي���ز �آل �شعود ورئي�س 

دولة �لإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة �ل�شقيقة 
�شاح���ب �ل�شم���و �ل�شي���خ خليفة ب���ن ز�يد 
�آل نهي���ان و�أمري دولة �لكوي���ت �ل�شقيقة 
�شاح���ب �ل�شم���و �ل�شي���خ �شب���اح �لأحم���د 
�جلاب���ر �ل�شب���اح لدع���م وتعزي���ز ��شتقر�ر 
�لأو�شاع �ملالية يف مملكة �لبحرين، موؤكد� 
جاللت���ه �ل���دور �لكب���ري �ل���ذي �شي�شهم به 
دع���م �لأ�شقاء �ل���ذي يعترب �إح���دى مناذج 
�لتكامل بني �لأ�شقاء يف رفد برنامج لدعم 
�ل���ذي �شيعلن  �لإ�شالح���ات �لقت�شادي���ة 
قريب���اً لتحقيق �أهد�فه مبا ين�شجم مع حجم 

�لطم���وح لتحقيق م�شلح���ة �لوطن 
2و�ملو�طن.

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجي���ة: �أكد م�شاعد 
وزير �خلارجية عبد�هلل �لدو�رشي جناح �لنهج 
�لإ�شالحي يف تاأ�شي����س �لبنية �لدميقر�طية 
للم�شارك���ة يف �حلي���اة �لعامة، وحري���ة �لر�أي 
و�لتعبري و�لتجم���ع، ومتكني �ملر�أة �شيا�شيًّا 
���ا، وحتقي���ق �لتنمي���ة �ل�شامل���ة،  و�قت�شاديًّ
وتعزيز عو�مل �لوح���دة يف �ملجتمع، وتهيئة 
�لبيئ���ة �ملنا�شب���ة لدع���م عم���ل �جلمعي���ات 
و�مل�شاركة �ل�شيا�شية و�لنقابية و�حلقوقية 
و�ملهنية �لوطني���ة، وت�شجيل �إجناز�ت �أخرى 
يف جمال �لتعليم و�ل�شحة و�لت�شال و�لإعالم 
و�لتنمية �مل�شتد�مة. وقال، يف �جلل�شة �لثانية 

من مناق�شة تقرير مملكة �لبحرين للعهد �لدويل 
�خلا����س باحلق���وق �ملدني���ة و�ل�شيا�شي���ة �لتي 
عق���دت يف جنيف، �إننا يف �لبحري���ن نعتز برت�ثنا 
�لذي يوؤكد عل���ى �لتعاي�س و�لتفاعل بني جميع 
مكون���ات �ملجتمع بعيًد� عن �لطائفية و�لنعر�ت 

�ملذهبية. 
و�أ�ش���اف �أن حري���ة �لتجمع و�ل���ر�أي �لتعبري 
�لوطني���ة  و�لت�رشيع���ات  �لد�شت���ور  مكفول���ة يف 
دون قيود �شوى �ل�شو�ب���ط �ملهنية و�لأخالقية 
و�لقان���ون  �لد�شت���ور  يف  عليه���ا  �ملن�شو����س 

و�لإعالمي���ة  �ل�شحافي���ة  و�ملو�ثي���ق 
�ملحلية و�لدولية.

تراثنا يوؤكد التعاي�ش بعيًدا عن الطائفية واملذهبية... الدو�سري:

حرية التجمع والتعبري مكفولة دون قيود

• عبد�هلل �لدو�رشي	 3

االتفاقات يف  مفاجاآت  ال  والعرادي:  اخلدمة...  نهاية  مبكافاأة  م�سا�ش  ال  فخرو: 
�سيد علي املحافظة

• جاللة �مللك م�شتقبال �شفريي �ل�شعودية و�لإمار�ت و�لقائم باأعمال �شفري �لكويت	

بعد روحاين... �سليماين يهدد بعرقلة �سادرات نفط املنطقة
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االق��ت�����ش��ادي  االإ����ش���الح  ���ش��ي��ا���ش��ات  ان��ت��ه��اج  يف  ال��ع��ه��د  ويل  ل�شمو  م��ل��ح��وظ��ة  ج��ه��ود 

اإ�ضادة مبوقف الدول الثلث الداعمة للأو�ضاع املالية بالبحرين
اإ�شهاماتهم منوذج عن التكامل بني االأ�شقاء... جاللة امللك:

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقية تهنئة اإل���ى  رئي�س 
اجلمهوري���ة اجلزائري���ة الدميقراطية 
بوتفليق���ة  عبدالعزي���ز  ال�شعبي���ة، 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
واأعرب جاللته ع���ن اأطيب تهانيه 
للرئي����س بوتفليقة، ومبوفور ال�شحة 
وال�شعادة له بهذه املنا�شبة الوطنية.

بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئة اإل���ى رئي�س جمهوري���ة الراأ�س 
االأخ����ر ج���ورج كارلو����س فون�شي���كا 
وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
اأع���رب جاللت���ه فيها ع���ن اأطيب 
تهانيه له مبوف���ور ال�شحة وال�شعادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهوري���ة كازاخ�شت���ان ن���ور �شلطان 
عي���د  مبنا�شب���ة  وذل���ك  نزاربايي���ف، 

ميالده.
واأعرب جاللته ع���ن اأطيب تهانيه 
نزاربايي���ف  ن���ور �شلط���ان  للرئي����س 
مبوف���ور ال�شحة وال�شع���ادة ول�شعب 
جمهورية كازاخ�شتان ال�شديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.

بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإلى رئي����س جمهورية فنزويال 
البوليفارية نيكوال�س مادورو، وذلك 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
واأعرب جاللته ع���ن اأطيب تهانيه 
له مبوف���ور ال�شحة وال�شع���ادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يهنئ الرئي�س 
اجلزائري بعيد اال�شتقالل

... وجاللته  يهنئ رئي�س الراأ�س 
االأخ�ر بذكرى اال�شتقالل

... وجاللته يهنئ رئي�س 
كازاخ�شتان بعيد ميالده

... وجاللته يهنئ فنزويال 
بذكرى اال�شتقالل

جللة امللك ي�ضيد مبناقب وماآثر ال�ضيخ حممد بن حمد
اأبناء واأحفاد الفقيد �شكروا جاللته على م�شاعره الطيبة

املنام���ة- بن���ا: ا�شتقب���ل عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�ر 
ال�شخ���ري اأم����س �شفري اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شقيق���ة عبداهلل ب���ن عبداملل���ك اآل ال�شيخ و�شفري 
دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتحدة ال�شقيق���ة ال�شيخ 
�شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان والقائم باأعمال 
�شفري دولة الكويت ال�شقيقة عبداهلل ال�شطي. واأ�شاد 

جاللت���ه خالل اللق���اء باملوقف الداع���م لالأ�شقاء ملك 
اململك���ة العربية ال�شعودية ال�شقيقة خادم احلرمني 
املل���ك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ورئي�س دولة 
االإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيق���ة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان واأمري دولة الكويت 
ال�شقيق���ة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر 
ال�شب���اح لدع���م وتعزيز ا�شتق���رار االأو�ش���اع املالية 

يف مملك���ة البحري���ن، منوه���اً جاللته مب���ا يج�شد ذلك 
م���ن الرواب���ط التاريخية الرا�شخة الت���ي جتمع الدول 
ال�شقيق���ة مبملك���ة البحرين، والت���ي تاأكدت يف اأكرث 
م���ن حمطة لتعك����س احلر�س على توطي���د عرى هذه 
العالق���ات االأخوية انبثاقاً من االإميان بوحدة امل�شري 

امل�شرتك الذي يجمعها.
وقال جاللته اإن مملك���ة البحرين حتمل التقدير 

واالمتن���ان مل���ا اأعلنت���ه ال���دول ال�شقيق���ة يف اإط���ار 
التوا�شل االأخ���وي امل�شتمر على جمي���ع امل�شتويات 

وتعزيز اأ�ش�س التعاون والتن�شيق امل�شرتك.
واأ�ش���اد جاللته باجلهود التي ي���وايل بذلها ويل 
العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة لو�ش���ع برنامج متكام���ل لدعم 

اال�شالح���ات االقت�شادي���ة وا�شتقرار االأم���ور املالية 
لتعزي���ز اال�شتدام���ة وا�شتيعاب املتغ���ريات الراهنة 
وامل�شتقبلي���ة، موؤك���داً جاللت���ه ال���دور الكب���ري الذي 
�شي�شه���م به دعم االأ�شقاء ال���ذي يعترب اإحدى مناذج 
التكام���ل بني االأ�شقاء يف رف���د الربنامج الذي �شيتم 
االإع���الن عنه قريب���اً لتحقيق اأهدافه مب���ا ين�شجم مع 

حجم الطموح لتحقيق م�شلحة الوطن واملواطن.

املنامة بنا: ا�شتقب���ل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة يف 
ق�ر ال�شخ���ري اأم�س، وزير املالية ال�شيخ اأحمد 
ب���ن حممد اآل خليفة، وال�شيخ حمد بن حممد اآل 
خليفة واأحفاد ال�شيخ حممد بن حمد بن عبداهلل 
بن عي�ش���ى اآل خليفة )رحمه اهلل(، حيث رفعوا 
اإلى جالل���ة امللك خال�س ال�شكر والتقدير على 

تعازي جاللته وموا�شاته يف وفاة فقيدهم.
واأ�ش���اد جالل���ة العاه���ل مبناق���ب وماآث���ر 
الفقي���د )رحم���ه اهلل(، واإ�شهامات���ه يف خدم���ة 
الوط���ن، �شائالً اهلل �شبحانه وتعالى اأن يتغمده 

بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.
م���ن جانبهم، اأع���رب اأبناء واأحف���اد الفقيد 
عن خال�س ال�شكر واالمتنان جلاللة امللك على 
م�شاع���ر جاللت���ه الطيب���ة، داع���ني اهلل �شبحانه 
وتعال���ى اأن يحف���ظ جاللت���ه ويرع���اه وميتع���ه 
مبوفور ال�شحة وال�شع���ادة ويدميه عزًّا وذخًرا 
و�شن���ًدا، واأن يحقق للمملك���ة و�شعبها الكرمي 

املزيد من الرفعة والتقدم.

• جاللة امللك م�شتقبال �شفريي ال�شعودية واالإمارات والقائم باأعمال �شفري الكويت	

• جاللة امللك م�شتقبال وزير املالية واأبناء واأحفاد ال�شيخ حممد بن حمد بن عبداهلل بن عي�شى )رحمه اهلل(	
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واإدارات “الداخلية” التن�سيق بني “اجلنوبية” 
لدى لقاء �شموه رئي�س الأمن العام... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنام���ة - وزارة الداخلية: التقى حمافظ 
اجلنوبي���ة �شم���و ال�شي���خ خليفة ب���ن علي بن 
خليفة اآل خليفة، اأم�س مبقر املحافظة، رئي�س 
الأم���ن العام اللواء طارق احل�شن بح�شور عدد 

من امل�شوؤولني بوزارة الداخلية.
واأ�ش���اد �شمو املحافظ باجله���ود الكبرية 
الت���ي يق���وم به���ا رج���ال الأمن يف حف���ظ اأمن 
و�شالم���ة املواطنني، بف�ش���ل توجيهات وزير 
الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�شي���خ را�شد بن 

عب���داهلل اآل خليف���ة، موؤكدا حر����س املحافظة 
بالتع���اون  الأمني���ة  الأح���وال  متابع���ة  عل���ى 
والتن�شي���ق امل�شتم���ر م���ع خمتل���ف الإدارات 

املعنية بوزارة الداخلية.
ويف اللقاء، اأ�شار �شم���وه اإلى اأهمية و�شع 
املرئيات امل�شتقبلية وعر�س اخلطط الالزمة 
املناط���ق  يف  الأمني���ة  الحتياج���ات  لتوف���ري 
العمراني���ة اجلديدة وبال�رشاك���ة والتن�شيق مع 

رئا�شة الأمن العام.

حرية التجمع والتعبري مكفولة دون قيود

الربملان العربي يرف�ض التدخل يف �سوؤون الق�ساء البحريني

طالب بعدم ت�شيي�س حقوق الإن�شان لأهداف �شيقة... الدو�رشي:

قرارات “الأوروبي” ُتهدر مبداأ احرتام �شيادة الدول

املنامة - وزارة اخلارجية:  اأكد م�شاعد وزير 
اخلارجية عبداهلل الدو����رشي، يف اجلل�شة الثانية 
م���ن مناق�ش���ة تقري���ر مملك���ة البحري���ن للعهد 
ال���دويل اخلا�س باحلقوق املدني���ة وال�شيا�شية 
الت���ي عقدت يف جنيف، جن���اح النهج الإ�شالحي 
يف تاأ�شي����س البنية الدميقراطي���ة للم�شاركة يف 
احلياة العامة، وحرية ال���راأي والتعبري والتجمع، 
ا، وحتقيق  ���ا واقت�شاديًّ ومتكني املراأة �شيا�شيًّ
التنمي���ة ال�شامل���ة، وتعزي���ز عوام���ل الوحدة يف 
املجتم���ع، وتهيئة البيئ���ة املنا�شبة لدعم عمل 
اجلمعي���ات وامل�شارك���ة ال�شيا�شي���ة والنقابية 
واحلقوقي���ة واملهنية الوطنية.واأ�ش����اف اأن تلك 
الإجنازات املتوا�شلة الت����ي ت�شجلها البحرين توؤكد 
م�شيه����ا قدًم����ا وبر�شوخ كب����ري نحو تعزي����ز وحماية 
حق����وق الإن�شان وحرياته ال�شيا�شي����ة واملدنية التي 
����ا ثابًت����ا يف اإط����ار امل�شرية  متث����ل نهًج����ا ا�شرتاتيجيًّ
وجه����ود  الب����الد،  لعاه����ل  املتوا�شل����ة  الإ�شالحي����ة 
احلكومة بتطوير وحتديث الت�رشيعات الوطنية وفًقا 

للد�شتور واملواثيق الدولية.
واأ�ش����ار اإلى اأنه �شاحب ذل����ك �شيا�شات وبرامج 
واإج����راءات تنفيذي����ة توؤك����د اأهمية انط����الق م�شاريع 
التنمي����ة م����ن منظ����ور احرتام حق����وق الإن�ش����ان، اإلى 
برنام����ج عم����ل احلكوم����ة لالأع����وام )2015-2018( 
واملعنون “نحو جمتمع العدل والأمن والرفاه” الذي 
ي�شته����دف حماي����ة النظام ال�شيا�ش����ي الدميقراطي، 

وحتقي����ق التنمي����ة ال�شامل����ة، والت�ش����دي للجرائ����م 
الإرهابي����ة ومكافح����ة التط����رف، موؤك����دا اأن اململكة 
ت�شري على خطط وبرامج مدرو�شة ت�شتهدف احلا�رش 

وامل�شتقبل من خالل روؤية 2030.
واأردف اأن حرية التجمع والراأي التعبري مكفولة 
قي����ود  دون  الوطني����ة  والت�رشيع����ات  الد�شت����ور  يف 
�ش����وى ال�شوابط املهني����ة والأخالقي����ة املن�شو�س 
عليها يف الد�شتور والقان����ون واملواثيق ال�شحافية 
والإعالمي����ة احللي����ة والدولية والتي حتظ����ر دعوات 
مثرية للطائفية اأو الكراهي����ة الدينية اأو العرقية اأو 
املذهبية اأو من �شاأنها تهديد الأمن القومي النظام 

الع����ام اأو التع����دي على حق����وق الآخري����ن و�شمعتهم 
وكرامتهم اأو خمالفة الآداب العامة اأو انتهاك مبادئ 

حقوق الإن�شان.
وق����ال اإننا يف البحرين نعت����ز برتاثنا الذي يوؤكد 
على التعاي�س والتفاعل بني جميع مكونات املجتمع 

بعيًدا عن الطائفية والنعرات املذهبية.
ويف ختام اجلل�شة، دع����ا م�شاعد الوزير اإلى بذل 
جه����ود اأك����ر يف التاأك����د م����ن م�شادر و�شح����ة ودقة 
املعلومات الت����ي ترد اإلى اللجنة م����ن املنظمات اأو 
غريه����ا حتى ل تتمك����ن تلك املنظمات م����ن الإ�شاءة 

اإلى م�شار تطور حقوق الإن�شان.

الق�شيبي���ة –  جمل����س ال�ش���ورى : اأ�ش���در 
الرمل���ان العرب���ي يف جل�شت���ه اخلام�ش���ة مبق���ر 
الأمانة العامة للجامعة العربية اأم�س، ومب�شاركة 
رئي�شة جلن���ة ال�ش���وؤون الت�رشيعي���ة والقانونية 
مبجل����س ال�ش���ورى دلل الزاي���د، وع�ش���و جلنة 
ال�ش���وؤون اخلارجي���ة والدف���اع والأم���ن الوطني 
مبجل����س ال�ش���ورى عبدالرحم���ن جم�ش���ري، قرارا 
ورف�ش���ه  ا�شتن���كاره  ع���ن  خالل���ه  م���ن  اأع���رب 
للق���رارات املغلوطة واملمنهج���ة ال�شادرة عن 
الرمل���ان الأوروبي ب�شاأن حال���ة حقوق الإن�شان 
يف البحري���ن، والتدخ���ل يف ال�ش���اأن الق�شائ���ي 
رئي����س  خماطب���ة  الرمل���ان  للمملكة.وق���رر 
الرملان العرب���ي لرئي�س الرمل���ان الأوروبي؛ 
لتاأكيد رف�س البيانات والقرارات ال�شادرة عن 
الرملان الأوروب���ي، والتي حتمل طابع التدخل 

ذات  العربي���ة  لل���دول  الداخلي���ة  ال�ش���وؤون  يف 
ال�شيادة، ورف�س اأي���ة اإمالءات بتعديل قوانني 
حملية اأقرتها الدول العربية وفًقا لد�شاتريها، 
م�شريا اإلى الق���رارات الأخرية ال�ش���ادرة ب�شاأن 

حقوق الإن�شان يف البحرين بتاريخ يونيو 2018 
ومطالب���ة ال�شلطات البحريني���ة الإفراج الفوري 
ع���ن كل الأ�شخا����س الذي���ن �ش���درت �شده���م 

اأحكاما ق�شائية.

• جانب من اللقاء	

• وفد جمل�س ال�شورى ي�شارك يف اجتماع الرملان العربي	

وزير الدفاع ي�سيد مبتانة العالقات مع الإمارات

لندن ت�ست�سيف “الوزاري امل�سرتك” 19 يوليو

مريزا يبحث ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف الريجن�سي

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزي���ر �شوؤون 
الدف���اع الفري���ق الركن يو�ش���ف اجلالهمة يف 
مكتبه بالقي���ادة العامة �شب���اح اأم�س، �شفري 
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة لدى 
مملكة البحرين ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن 

زايد اآل نهيان. 

ورح���ب وزي���ر �ش���وؤون الدف���اع ب�شف���ري 
دولة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�شقيقة 
مبتان���ة  م�شي���ًدا  البحري���ن،  مملك���ة  ل���دى 
العالق���ات الأخوي���ة الوطي���دة الت���ي ترب���ط 
البلدي���ن ال�شقيق���ني، كما مت بح���ث عدد من 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

املنامة - وزارة اخلارجية : عقد الجتماع 
التح�ش���ريي لفري���ق العم���ل امل�ش���رتك بني 
مملك���ة البحرين واململكة املتح���دة، برئا�شة 
الدولي���ة  لل�ش���وؤون  اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل 
ال�شيخ عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة، وذلك يف 

الديوان العام لوزارة اخلارجية.
التح�ش���ريي  الجتم���اع  وتن���اول 
يف  مناق�شته���ا  �شيت���م  الت���ي  املو�شوع���ات 
الجتم���اع ال���وزاري املقب���ل لفري���ق العم���ل 
امل�ش���رتك، الذي �شيعقد يف لندن بتاريخ 19 
يوليو 2018م برئا�شة وزير اخلارجية ال�شيخ 
خالد ب���ن اأحمد بن حمم����د اآل خليفة، ونظريه 

الريطاين.
وناق����س الجتم���اع العديد م���ن الق�شايا 
مقدمته���ا:  ويف  امل�ش���رتك،  الهتم���ام  ذات 

ا  العالقات الثنائية و�شبل تعزيزها، وخ�شو�شً
وال�شتثماري���ة،  القت�شادي���ة  املج���الت  يف 
التعلي���م  قطاع���ات  يف  العالق���ات  وتعزي���ز 
والعل���وم والبتكار والبح���ث العلمي، وكذلك 
التع���اون على م�شت���وى التعلي���م العايل بني 
اجلامع���ات يف كال البلدين، واإن�شاء فريق عمل 
يف هذا اخل�شو����س، وبحث �شبل تطوير اآفاق 
التع���اون يف جم���الت الطاق���ة واملوا�ش���الت 
ومعاجل���ة املياه والبيئ���ة، وبح���ث امل�شاريع 

املرتبطة بتلك املجالت.
كم���ا ج���رى خ���الل الجتم���اع ا�شتعرا�س 
الق�شاي���ا الإقليمية والدولي���ة ذات الهتمام 
امل�شرتك، والتط���ورات اجلارية على م�شتوى 
املنطقة، بالإ�شافة اإل���ى التعاون يف مكافحة 

الإرهاب.

الكهرب���اء  �شئ���ون  وزارة   - املنام���ة 
الكهرب���اء  �شئ���ون  وزي���ر  ا�شتقب���ل  وامل���اء: 
وامل���اء عبداحل�ش���ني مريزا مبكتب���ه وفًدا من 
فن���دق الريجن�شي انرتكونتننت���ال يتقدمهم 
املدير العام ملجموعة فنادق انرتكونتننتال 
البحري���ن Jan Ifcic ومدير فندق الريجن�شي 

حممد �شند ومدير ق�ش���م العالقات احلكومية 
واملرا�ش���م والت�رشيف���ات عل���ي حبيل.واأ�شاد 
الوزي���ر م���ريزا بجه���ود فن���دق الريجن�شي يف 
قط���اع ال�شياحة والفندق���ة، ومت بحث ال�شبل 
املتاحة لتفعيل ا�شتخ���دام الطاقة ال�شم�شية 

يف بع�س مرافق الفندق.

�سمو ال�سيخ علي بن خليفة يوؤكد متانة العالقات مع ال�سني
تعزيز التعاون باملجال القت�شادي وال�شتثماري

املنام���ة - بن���ا: اأك���د نائب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء �شمو ال�شيخ علي ب���ن خليفة اآل خليفة 
متان���ة العالق���ات الت���ي تربط مملك���ة البحرين 

وجمهورية ال�شني ال�شعبية.
واأ�ش���ار �شموه اإلى اأهمية من���و وتطور هذه 
العالق���ات مبا يخدم توجهات البلدين التنموية 

املج���ال  يف  خ�شو�ش���ا  كاف���ة،  املج���الت  يف 
القت�شادي وال�شتثماري.

ج���اء ذل���ك ل���دى ا�شتقب���ال �شم���وه بق����رش 

اأم����س، �شف���ري جمهوري���ة  الق�شيبي���ة �شب���اح 
ال�شني ال�شعبي���ة لدى مملكة البحري���ن اآن ور، 
وذلك مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله الدبلوما�شي 

يف اململكة. ومتنى �شموه لل�شفري كل التوفيق 
يف تعزيز وتقوية العالقات ملا فيه خري و�شالح 

�شعبي البلدين ال�شديقني.

• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�شتقبال ال�شفري ال�شيني	

•  �شمو ال�شيخ خليفة بن علي 	
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�شيخ الأزهر ي�شكر جاللة امللك

“الإ�شكان” تبداأ توزيع وحدات اللوزي

�آالف �مل�صاركني بالن�صاط �ل�صيفي للمر�كز �لقر�آنية

تو�صيع د�ئرة �ملرت�صحني جلائزة عي�صى �الإن�صانية

حت�صيل �أكرث من مليوين دينار من متاأخر�ت “بلدية �ل�صمالية”

بحث �بتعاث �الأطباء وحماية حقوقهم

لت�صمل اأمريكا اجلنوبية وافريقيا و�صخ�صيات بارزة... حممد بن مبارك:

بن�صبة انخفا�ض بلغت 9 % اأبريل املا�صي... خلف:

يف اجتماع وزيرة ال�صحة مع اجلمعية

املنام���ة - بنا: تراأ�ض نائ���ب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة عي�صى خلدمة 
الإن�صاني���ة �صم���و ال�صي���خ حممد بن مب���ارك اآل 
خليفة يف مكتبه بق�رص الق�صيبية اأم�ض الجتماع 
الثالث لل���دورة الرابعة ملجل����ض اأمناء اجلائزة.
خمتل���ف  الجتم���اع  يف  املجل����ض  وا�صتعر����ض 
املو�صوعات املدرجة على جدول اأعماله، حيث 
اطلع عل���ى 5 مذكرات مقدمة من الأمانة العامة 
للجائ���زة ح���ول العديد م���ن الق�صاي���ا والأفكار 
واملقرتحات املت�صلة مب�ص���ار التح�صري لإجناز 
اأعمال الدورة الرابع���ة للجائزة واتخذ حيال كل 

منها ما ينا�صب من قرارات.
ويف الجتم���اع، اأك���د �صم���و ال�صي���خ حمم���د 
ب���ن مب���ارك اآل خليف���ة اأهمي���ة تو�صي���ع دائرة 
املرت�صحني لت�صمل كافة ق���ارات العامل ومنها 
وبال���ذات  وافريقي���ا،  اجلنوبي���ة  اأم���ريكا  دول 

امل�صاري���ع الإن�صاني���ة املت�صل���ة مبعي�صة الب�رص 
وتهيئة م�صتقبل اأف�صل للإن�صانية جمعاء.

كم���ا لف���ت املجل����ض اإل���ى اإم���كان اإ����رصاك 
�صخ�صي���ات عاملية بارزة للح�ص���ور وامل�صاركة 
يف احتفالي���ة ت�صليم اجلائزة يف دورتها الرابعة، 
اإل���ى دع���وة  العام���ة  الأمان���ة  ووج���ه املجل����ض 
�صخ�صي���ات بحرينية مت�صلة بالعم���ل الإن�صاين 

اإل���ى امل�صارك���ة باقرتاح مرت�صح���ني حمتملني 
لنيل اجلائزة.

بالرتتيب���ات  اأحي���ط املجل����ض علم���ا  كم���ا 
اخلا�ص���ة بعقد الجتماع الث���اين للجنة التحكيم 
يف اأوائ���ل اأكتوب���ر الق���ادم بالعا�صم���ة املنامة 
حيث �صتنج���ز جلنة التحكي���م الك�صف املخت�رص 

بالفائزين املحتملني.

املنام���ة - وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: قال وزير الأ�صغال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين ع�ص���ام خلف اإن 
الوزارة و�صعت خطة ملتابعة حت�صيل مديونيات 
البلديات، م�صريا اإلى اأن البلديات قطعت �صوطا 
كب���ريا يف تنفيذه���ا عرب خط���وات ع���دة اتخذتها 
تب���داأ من عملية الت�صوية م���ع اأ�صحاب احل�صابات 
املتاأخ���رة. كم���ا وج���ه الوزير خل���ف املعنيني يف 
البلدي���ات الأرب���ع يف الجتم���اع ال���دوري للجهاز 
التنفي���ذي يف �ص���وؤون البلديات بح�ص���ور وكيل 
�ص���وؤون البلدي���ات نبي���ل اأبوالفت���ح واملديرين 
العام���ني يف البلديات اإلى خماطب���ة وزارة العمل 
والتنمية الجتماعية ب�صاأن ح�صابات الأ�رص املعوزة 

التي عليها متاأخرات للتحقق من بياناتها. 
وق���ال “يف ال�صهور الأربع���ة الأولى من العام 
2018 )يناير – اأبريل( نلحظ من البيانات التي 
ب���ني اأيدينا اأن هن���اك انخفا�صا مطردا يف اإجمايل 
املبال���غ امل�صتحقة للبلدية، وه���ذا موؤ�رص لقيا�ض 
فعالي���ة العم���ل والإجراءات الت���ي مت اتخاذها يف 

تنفيذ اخلطة ال�صنوية املعتمدة”.
اإجم���ايل  يف  انخفا����ض  “هن���اك  واأ�ص���اف 
املديونيات يف �صهر اأبريل 2018 مقارنة باأبريل 
2017 مبقدار 687 األفا و856 دينارا اأي بن�صبة 

انخفا�ض 9 % على الرغم من زيادة عدد ح�صابات 
امل�صرتكني بن�صبة 7 %“.

واأو�صح اأن���ه مت ت�صوي���ة 35079 ح�صابا من 
اأ�ص���ل 96906، كا�صف���ا ع���ن حت�صي���ل اأكرث من 
مليونني و300 األف دينار من املتاأخرات ل�صالح 

البلدية.
من جهته، قال املدير العام لبلدية ال�صمالية 
يو�ص���ف الغتم اإن البلدية و�صعت خطة لتح�صيل 
املديونيات وعملت فيها على ت�صويات لعدد من 
احل�صابات ونتج عنها حت�صي���ل اأكرث من مليوين 
دين���ار. وتاب���ع “اإن مديونية احل�صاب���ات التي مت 
ت�صويته���ا ت�ص���كل 34 % م���ن اإجم���ال مديوني���ة 

ح�صاب���ات ر�صوم البلدية واإيجارات الأملك، اأي ما 
يعادل 36 % من اإجمايل عدد احل�صابات”. وذكر 
اأن املديوني���ات تنح����رص يف ح�صابات امل�صرتكني 
م���ن البي���وت ال�صكنية وتقدر ب���� 57 % من حجم 
املديوني���ات وت���رتاوح ب���ني 100 و500 دين���ار 

واأقل من ذلك. 
واأو�ص���ح اأن “املديوني���ة الفعلي���ة للبلدي���ة 
تق���در مبليون���ني و17 األفا و468 دين���ارا والتي 
�صتك���ون م���ن اأولوياته���ا يف الف���رتة املقبل���ة”، 
م�ص���ريا اإلى اأنه وبناًء على فعالية خطة التح�صيل 
والإج���راءات التي مت اتخاذها، م���ن املمكن اإنهاء 

ملف املديونيات يف 36 �صهراً. 

املنامة - جمعية الأطب���اء: اأكدت جمعية الأطباء 
البحرينية اأهمية اجلهود الت���ي تبذلها وزارة ال�صحة 
ممثلة بالوزيرة فائقة ال�صالح يف جمال دعم الطبيب 
وتهيئ���ة بيئة العم���ل املواتية له �صم���ن الإمكانات 
املتاح���ة، ومبا يحقق اله���دف الذي ين�ص���ده اجلميع 
واملتمث���ل يف تق���دمي خدم���ات �صحي���ة وطبية ذات 
ج���ودة للمواط���ن واملقيم.جاء ذل���ك، يف اجتماع عمل 
عقده جمل�ض جمعية الأطباء مع وزيرة ال�صحة بح�صور 
وكيل ال���وزارة ولي���د املان���ع وال���وكلء امل�صاعدين 
وع���دد من كب���ار امل�صوؤولني يف ال���وزارة وم�صت�صفى 

ال�صلمانية الطبي.
وناق����ض الجتماع عدًدا م���ن الق�صايا التي تهم 
الطبي���ب، ويف مقدمته���ا م�صاأل���ة توف���ري التدري���ب 
والبتع���اث للأطب���اء الت���ي توقفت لف���رتة مما ي�رص 
مب�صت���وى الأطب���اء وح�صوله���م على اأعل���ى الدرجات 

العلمية يف املجال الطبي.
واأك���د امل�صوؤول���ون يف ال���وزارة وج���ود �صاع���ة 
خم�ص�ص���ة اأ�صبوعيًّا لأطباء املراكز ال�صحية تخ�ص�ض 

للتدري���ب ومناق�صة احلالت ملا لها من فائدة كبرية 
تعود على الأطباء وتطورهم.

وجرى اأي�ًصا بحث م�صاألة اإ�صافة 10 مر�صى لكل 
طبي���ب يف املركز ال�صحي بعد انته���اء دوامه مبا�رصة 
ليعاينه���م يف 10 دقائق، وهن���ا اأو�صحت ال�صالح اأن 
الإج���راء غري قان���وين ورمبا يكون مبب���ادرة من اإدارة 

املركز ال�صحي نف�صه.

واأك����د جانب جمعية الأطب����اء اأهمية توفري مزيد 
م����ن احلماي����ة اللزم����ة للطبيب م����ن العت����داء اأثناء 
مزاولت����ه لعمله، م����ع اإتاحة الفر�صة اأمام����ه لت�صجيل 
�صك����وى بحق املعت����دي بطريقة �صل�صل����ة بعيًدا عن 
مراك����ز ال�رصطة. كما اأكد الجتماع �����رصورة و�صع اآلية 
لرد العتبار للطبيب الذي يتعر�ض لتهام بالوقوع 

يف خطاأ طبي.

املنام���ة - بن���ا: تقدم �صي���خ الأزهر 
ال�رصي���ف الإم���ام الأك���رب اأحم���د الطي���ب 
بخال����ض ال�صكر والتقدي���ر جلللة امللك 
وال���ى مملك���ة البحري���ن قي���ادة وحكومة 
و�صعبا على م�صاعرهم النبيلة يف موا�صاته 
وتعزيته يف وفاة �صقيقته )رحمها اهلل(.

ج���اء ذل���ك ل���دى ا�صتقبال���ه الأمني 
امللكي���ة  اخلريي���ة  للموؤ�ص�ص���ة  الع���ام 
م�صطف���ى ال�صي���د يف مكت���ب ف�صيلت���ه 
بالأزه���ر ال�رصي���ف م�صطف���ى، حيث نقل 
رئي����ض جمل����ض  وموا�ص���اة  تع���ازي  ل���ه 
اأمن���اء املوؤ�ص�صة امللكي���ة اخلريية �صمو 
ال�صي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليفة يف وفاة 

�صقيقة ف�صيلت���ه �صائل املولى عز وجل 
اأن يتغم���د الفقي���دة بوا�ص���ع رحمته واأن 
ي�صكنه���ا ف�صيح جناته.م���ن جانبه، تقدم 
�صي���خ الأزه���ر ال�رصي���ف بخال����ض ال�صكر 
والتقدي���ر اإلى جللة املل���ك والى مملكة 
البحري���ن قي���ادة وحكوم���ة و�صعب���ا على 
م�صاعرهم النبيل���ة يف موا�صاته وتعزيته 
يف وفاة �صقيقته رحمها اهلل، مثمنا ل�صمو 
ال�صي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليفة وال�صيد 
تعازيهم���ا ال�صادقة وموا�صاتهم، م�صريا 
اإلى اأن ذلك كان له بالغ الأثر يف تخفيف 
امل�صاب الأليم يف فقد �صقيقته )رحمها 

اهلل(.

املنام���ة - وزارة الإ�ص���كان: تنفيًذا 
لأم���ر ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����ض جمل����ض ال���وزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللكي الأم���ري �صلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة بتوزي���ع 5000 وحدة 
�صكنية، ويف اإطار توجيهات عاهل البلد 
�صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل 
خليفة، التي �صدرت خلل �صهر رم�صان 
املبارك، مبا يلبي احتياجات املواطنني 
ومتابعة جله���ود احلكومة برئا�صة رئي�ض 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو امللك���ي الأمري 
خليف���ة بن �صلم���ان اآل خليف���ة يف تنفيذ 
برنامج عملها، اأعلن وزير الإ�صكان با�صم 
احلمر اأم�ض عن بدء توزيع وحدات م�رصوع 

اللوزي الإ�صكاين على امل�صتفيدين.
وتابع احلم���ر اأن عملية توزيع م�رصوع 
الل���وزي �صت�صتمر على دفع���ات متتالية 

���ا حت���ى نهاي���ة الأ�صب���وع املقب���ل  يوميًّ
اأع���داد امل�صتفيدين ب�صورة  ل�صتيعاب 
منتظمة، مو�صًح���ا اأنَّ توزيع هذا امل�رصوع 
ميث���ل �صهادة جن���اح مل�ص���ار ال�رصاكة مع 
القطاع اخلا�ض، حيث يعد اأحد امل�صاريع 
الت���ي �صملته���ا اتفاقي���ة تنفي���ذ �رصك���ة 
ن�صيج مل�صاريع ال�صك���ن الجتماعي على 
الأرا�ص���ي احلكومي���ة، اإلى جان���ب م�رصوع 

مدينة �صلمان. 
الإجن���از  ن�ص���ب  و�ص���ول  اأنَّ  واأك���د 
مب����رصوع الل���وزي الإ�صكاين اإل���ى مراحل 
متقدمة للغاية وال�رصوع يف توزيع وحداته 
ي�صجع على تطوير العمل يف هذا الجتاه، 
والدف���ع ملزي���د من التعاون م���ع �رصكات 
القط���اع اخلا����ض ليكون طرًف���ا اأ�صا�صيًّا 
الإ�صكاني���ة  يف دورة توف���ري امل�صاري���ع 

للمواطنني من ذوي الدخل املحدود.

وزارة   - امل�����ن�����ام�����ة 
الإ�صلمية  وال�صوؤون  العدل 
والأوقاف: �رصح وكيل الوزارة 
فريد  الإ���ص��لم��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون 
 3000 من  اأك��رث  اأن  املفتاح 
م�����ص��ارك��اً وم�����ص��ارك��ة م��ن 96 
مركزاً قراآنياً، و7 مراكز لرعاية 
الأجيال التابعة لوزارة العدل 

واملوزعة  والأوقاف  الإ�صلمية  وال�صوؤون 
يف  انتظموا  اململكة  حمافظات  كافة  يف 
ال�صيفي لهذا  الن�صاط  برامج وفعاليات 
العام، الذي حتر�ض الوزارة على تنفيذه 
�صنوياً بهدف �صقل النا�صئة وال�صخ�صية 
ال�صوية وغر�ض مبادئ املواطنة ال�صاحلة 
لدى حفظة القراآن الكرمي، وحر�صها على 
العطلة  خلل  الطلبة  فراغ  اأوق��ات  �صغل 
باملنفعة  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا  ال�صيفية 
ال�صيفي  الن�صاط  اأن  واخل��ر.واأ���ص��اف 
جناحاً  املا�صية  ال�صنوات  يف  حقق  ق��د 
يف  ال�صنوية  ال��زي��ادة  يف  متثل  ملمو�صاً 
اإ�صافة  الربنامج،  على  املقبلني  ع��دد 
لعدد املراكز واحللقات القراآنية اخلا�صة 
العربية  بغري  وال��ن��اط��ق��ني  ب��اجل��ال��ي��ات 
الأجيال، ف�صلً عن قيا�ض  ومراكز رعاية 
ا�صتفادة  مل���دى  الإ���ص��لم��ي��ة  ال�����ص��وؤون 

ال����ط����لب م����ن امل��ع��ل��وم��ات 
وامل���ه���ارات وال�����ص��ل��وك��ي��ات 
والتي  الأن�صطة،  يف  املقدمة 
الأن�صطة  تلك  تعزيز  ت��وؤك��د 
والأخ����لق  ال�����ص��ام��ي��ة  للقيم 
تهتم  قراآنية  بيئة  يف  النبيلة 
برت�صيخ املبادئ املبنية على 
الو�صطية والعتدال، اإذ تويل 
ومتابعة  لتنفيذ  اهتمامهما  جل  ال��وزارة 
بتوجيه  وتقوم  ال�صيفي  الن�صاط  برامج 
واإر����ص���اد ال���ك���وادر الإداري�����ة ب��امل��راك��ز 
واحللقات القراآنية ومراكز رعاية الأجيال 

ل�صتقطاب الطلب والطالبات.
واأو�صح اأن من اأبرز الأهداف التي 
الإ�صلمية  ال�����ص��وؤون  اإدارات  تعمل 
خمرجات  زي���ادة  ه��ي  حتقيقها  على 
وتن�صئة  ونوعاً،  كّماً  القراآنية  املراكز 
احلنيف  الدين  مبادئ  على  الأج��ي��ال 
واحلفاظ  الفا�صلة،  والأخ��لق  والقيم 
ع���ل���ى ال���ف���ك���ر ال���و����ص���ط���ي امل���ت���زن 
املعرفة  اإث���راء  عن  ف�صلً  املعتدل، 
والقيادي  امل��ه��اري  اجلانب  وتنمية 
وتر�صيخ  ال��ط��لب،  ل��دى  والإب��داع��ي 
برامج  ال�صاحلة، عرب  معاين املواطنة 

واأن�صطة املراكز.

• �صمو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض اأمناء جائزة عي�صى خلدمة الإن�صانية 	

•  وزيرة ال�صحة يف اجتماع مع جمل�ض جمعية الأطباء 	

• فريد املفتاح	

• •ع�صام خلف 	 يو�صف الغتم	

ال نهمل �ملر�صى وخمزون بنك �لدم كاف
تعقيبا على �صكوى مري�صة �صكلر يف مقطع �صوتي... “ال�صحة”:

املنامة - وزارة ال�صحة: قالت وزارة ال�صحة 
اإنه���ا تابعت م���ا تناقلته اأم�ض و�صائ���ل التوا�صل 
الجتماعي ب�صاأن �صك���وى من خلل مقطع �صوتي 
ل�صقيق���ة اإح���دى مري�صات ال�صكل���ر من اخلدمات 
العلجي���ة بال�صلماني���ة، ����رصدت في���ه وقائ���ع غري 
دقيقة. وع���ربت “ال�صحة” عن ا�صتيائها ال�صديد 

من ن�رص وتناقل الأخبار املغلوطة.
وقال���ت ال���وزارة يف بيان اإن مكت���ب �صكاوى 
املر�صى بال�صلمانية كان يتابع احلالت املذكورة 

عن كثب وعلى اطلع مبجريات الأمور، وعندما مت 
تناق���ل املقطع ال�صوتي وال�صك���وى التي طرحت 
باأح���د الربام���ج الإذاعية، �صباح اأم����ض، زار رئي�ض 
ق�ص���م ال�صكاوى املري�صات وحت���دث مع ذويهم، 
وا�صتم���ع اإل���ى ملحظاته���م، وطماأنه���م عن خطة 
الع���لج، واأبدوا حينها الر�صا ع���ن العلج. اإ�صافة 
اإل���ى ذلك اأك���دت املري�ص���ات اأنه���ن يتلقني يف 
املجمع اخلدم���ات ال�صحية اللزم���ة كافة، ولي�ض 
هن���اك اأي تق�ص���ري اأو ن���وع من الأهم���ال كما ورد 

بال�صكوى. 
ب���اأن املري�ص���ة الت���ي يف الط���وارئ  واأف���اد 
اأدخلت بعد ظه���ر اأم�ض اإلى جناح تنومي املر�صى 
ل�صتكم���ال الع���لج، واملري�ص���ة الأخ���رى منوم���ة 
بالعناي���ة الق�صوى، وتخ�صع لعناية مكثفة، ونقل 
ال���دم املطل���وب لها، وهن���اك خم���زون احتياطي 
كاف اإذا تطلب الأمر، ول �صحة ملا تناقلته بع�ض 
و�صائ���ل التوا�صل من معلومات خل���ت من الدقة 

عن نق�ض خمرون الدم يف بنك الدم املركزي.
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خمرجات اجتماعات “التقاعد” 
لن تكون مفاجئة لأحد

ل م�سا�س مبكافاأة نهاية اخلدمة للمتقاعدين

م�ساواة املزايا التقاعدية للوزراء والنواب باملواطنني

التفاق على الإطار العام لعمل اللجنة الثالثية... العرادي:

قد ت�ضطر اللجنة للتعديل على بع�ض املزايا... فخرو:

التعديل على ن�ضب ال�ضرتاكات و�ضن التقاعد مطروح للنقا�ض... وزير “املالية”:

ق���ال النائ���ب الأول لرئي����ض جمل����ض النواب 
عل���ي العرادي اإن اللجنة تو�ضلت اإلى جمموعة من 
التفاقات، م���ن بينها التفاق عل���ى الإطار العام 

لعمل اللجنة وما تطمح اإلى حتقيقه.
ولف���ت اإل���ى اأن اأه���م مبداأي���ن مت التواف���ق 

عليهم���ا يتمث���الن يف ع���دم امل�ضا����ض مبكت�ضبات 
امل�ضتفيدين م���ن املتقاعدين، اإلى جانب ال�ضعي 
جميع���ا يف تطوي���ر القوان���ن املعني���ة بالتقاعد؛ 
لإطال���ة عم���ر ال�ضنادي���ق ال�ضتثماري���ة، ولتكون 
اأك���ر ربحي���ة. واأ�ض���ار يف رده عل���ى ا�ضتف�ضارات 
ال�ضحفين اإلى اأن اللجن���ة �ضتعمل بقدر الإمكان 
ب�ض���كل �ضفاف واحرتايف، مع الأخ���ذ يف العتبار اأن 

ل يفاج���اأ اأحد بنى تقاع���ده ب�ضكل معن، فيجد اأن 
مكت�ضباته قد م�ضت.

اأكد النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض ال�ضورى 
جم���ال فخ���رو اأن���ه ج���رى التف���اق يف الجتماع 
عل���ى عدم امل�ضا����ض مبكافاآت نهاي���ة اخلدمة 

للمتقاعدين مطلقا.
وراأى اأن���ه يج���ب العم���ل عل���ى م���د اأعم���ار 
ال�ضنادي���ق التقاعدي���ة لأط���ول اأج���ل ممكن، 
وذلك م���ن خالل تقري���ر اإ�ضالح���ات جذرية يف 
قانون التقاع���د احلايل، وعليه ف���اإن خمرجات 
ه���ذه اللجنة �ضتتم يف �ضورة تعديالت تقر من 
جان���ب ال�ضلطة الت�رشيعية؛ بهدف احلفاظ على 
دور ال�ضلط���ة الت�رشيعي���ة الرقابي يف اإدخال اأي 
اإ�ضالح���ات جديدة، واأو�ض���ح اأن الهم الأ�ضا�ض 
لدى اللجنة هو عدم امل�ضا�ض بحقوق املواطن 
امل�ضتحقة له بقدر الإم���كان؛ لأنها قد ت�ضطر 
للتعدي���ل عل���ى بع����ض املزايا، ولك���ن نتمنى 

األ مت����ض هذه التعدي���الت املواطن يف و�ضعه 
احل���ايل، فقد مت�ض���ه يف امل�ضتقب���ل، وبالتايل 
�ضنحاول ق���در الإمكان اأن نعم���ل على حتقيق 

الت���وازن. واأ�ض���ار اإل���ى اأن ال�ضلط���ة الت�رشيعية 
تتطلع اإل���ى درا�ضة تقرير اخلب���ر الكتواري، 
الإ�ضالح���ات عل���ى �ضوئه���ا،  لإع���داد  وذل���ك 
وعلي���ه، ف���اإن احلكوم���ة يف الجتم���اع املقب���ل 
�ضتق���دم املقرتح���ات التي تق���دم بها اخلبر 
الكت���واري لالإ�ضالحات ومناق�ضتها ودرا�ضتها 

بالتف�ضيل.
وبن اأن ه���دف اللجنة الأ�ضا�ض هو �ضمان 
ا�ضتمرارية ال�ضن���دوق على مدى احلياة، وهذا 
ال�ضن���دوق �ضيك���ون دائم���ا بحاج���ة اإل���ى عمل 
اإ�ضالحات ملد عمره بع���د كل فرتة من الزمن، 
واجلمي���ع م�ضوؤول عن املحافظة على بقاء هذه 

ال�ضناديق، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
واأكد اأن “ال�ضناديق اأخذت اأموال النا�ض، 
وه���ي ملزم���ة باإع���ادة ه���ذه الأم���وال وب�ضكل 
اأف�ضل؛ ك���ي يعي�ض املواط���ن البحريني حياة 

اأف�ضل”.

اأك���د وزي���ر املالية ال�ضي���خ اأحمد بن حممد 
اآل خليفة اأن اللجنة امل�ضرتكة بن ال�ضلطتن 
الت�رشيعي���ة والتنفيذي���ة اتفقت عل���ى �رشورة 
م�ض���اواة املزاي���ا التقاعدية لل���وزراء والنواب 
وال�ضوري���ن والبلدي���ن باملواطن���ن، عل���ى 
اأ�ضا����ض اأن املواطن هو املواط���ن، واأن ال�ضنة 

هي �ضنة عمل كامتداد ل�ضنوات اخلدمة.
وقال: لب���د اأن نكون املثل الأعلى يف هذا 
اجلان���ب، فاملواط���ن هو املواط���ن، واملعادلة 
واحدة للجميع، و�ضيتم مناق�ضة كيفية �ضياغة 

هذه الروؤى يف تعديالت تتم على القانون.
واأ�ضاف على هام����ض اجتماع اللجنة للنظر 
يف قانون التقاعد: اإن الهدف من ت�ضكيل هذه 
اللجنة هو النظر يف مو�ض���وع التقاعد وكيفية 

تطوير الت�رشيعات التي تخدم اجلميع.
نب���ذة  ا�ضتعرا����ض  مت  اأن���ه  اإل���ى  واأ�ض���ار 
ع���ن �ضنادي���ق التقاع���د وتاري���خ تاأ�ضي�ضه���ا 
واإح�ضاءات والتعديالت التي متت والمتيازات 
التي جرى تطويرها يف الفرتة ال�ضابقة واأثرها.
وتابع: اإلى جانب ذل���ك متت مناق�ضة اآلية 
عمل اللجنة، ودرا�ض���ة ال�ضتثمارات املوجودة 
يف ال�ضن���دوق وكيفي���ة حوكمته���ا وخ�ضوعها 
للرقابة من جانب جهات متعددة، وا�ضتعرا�ض 
بع����ض الأرقام ح���ول هذه ال�ضتثم���ارات، كما 
مت طل���ب مرئيات جمل�ضي ال�ض���ورى والنواب، 

اإ�ضافة اإلى ما �ضتقدمه احلكومة من مرئيات.
واأو�ض���ح اأن طريقة عمل اللجن���ة �ضتكون 
حتت م���راأى من اجلميع وب���كل �ضفافية، حيث 
�ضيتم اإطالع اجلمي���ع بن فرتة واأخرى عن اآخر 

امل�ضتجدات.
ولف���ت اإل���ى اأن ا�ضتدام���ة ال�ضناديق من 
م�ضلح���ة اجلمي���ع، والدميقراطي���ة ه���ي التي 
�ضتحقق هذه ال�ضتدامة من خالل التو�ضل اإلى 
حل���ول تقنع غالبية النا�ض. وذك���ر اأن التوافق 
يف النهاية هدفه ا�ضتدامة ال�ضناديق و�ضمان 
وجودها خلدمة النا�ض خالل ال�ضنوات املقبلة.

المواد الجديدة
وب���ن اأن التعدي���الت التي �ضيت���م العمل 
عليه���ا �ضتكون من خالل اإ�ضاف���ة مواد جديدة 
للقان���ون ت�ض���اف للقان���ون احل���ايل، تعر����ض 
للت�ضويت عليها من جانب ال�ضلطة الت�رشيعية.
وذك���ر اأن ال�ضنادي���ق التقاعدي���ة تنق�ضم 
اإلى نوعن يف العامل، الأول هو اأن يكون هناك 
ح�ض���اب للمواطن يو�ضع فيه كل ما يدخره وما 
تودع���ه جه���ات العمل له فيه، وه���ذه ل تعاين 
عج���وزات اكتواري���ة، ونظ���ام ال�ضناديق التي 
لدينا، وهي تتعر�ض لعجوزات اكتوارية؛ نظرا 

لوجود حقوق مثبتة للمواطنن فيها.
 وق���ال: نح���ن �ضنحافظ على ه���ذا النظام 
لي����ض  الكت���واري  فالعج���ز  اأداءه،  و�ضنط���ور 

�ضيئ���ا جدي���دا يف مملك���ة البحري���ن، فالتعامل 
مع العج���وزات الكتوارية هي ال�ضمة الطبيعية 

للتعامل مع هذه ال�ضناديق.
واأبل���غ اأن توج���ه احلكوم���ة ه���و التع���اون 
م���ع ال�ضلط���ة الت�رشيعية، مع الأخ���ذ يف العتبار 
م�ضلح���ة ذوي الدخل املتو�ض���ط واملحدود يف 

حال كان لأي اإجراء اأثر على امل�ضرتكن.
ويف رده عل���ى ا�ضتف�ض���ار �ضح���ايف ح���ول 
التقاعد املبكر ورفع �ض���ن التقاعد، اأ�ضار اإلى 
اأنه �ضيج���ري ا�ضتعرا�ض هذه الأمور يف اللجنة، 
ولك���ن ل ينبغي اأن نتوق���ع اأن ياأتي يوم جترى 
في���ه تغي���رات على نظ���ام تقاع���دي ملواطن 
م�ض���ى على خدمت���ه فرتة طويل���ة، وعليه فاإن 
اللجن���ة �ضت�ضع���ى للو�ضول اإلى حل���ول مقنعة 

لالأغلبية.
وب�ضاأن م�ض���اواة املزايا التقاعدية للوزراء 
والن���واب وال�ضوري���ن والبلدين باملواطنن 
باأثر رجعي، اأفاد باأن جميع ما يتم احلديث عنه 
يتعلق بامل�ضتقبل، ولك���ن املبداأ الذي ينبغي 
تاأكي���ده ه���و اأن املواطن هو املواط���ن، �ضواء 
كان موظف���ا اأم وزيرا، ف�ضن���ة العمل هي �ضنة 

عمل.
وبالن�ضب���ة اإلى اإمكان اأن ت�ضمل التعديالت 
ن�ض���ب ا�ض���رتاكات املواطن���ن يف ال�ضن���دوق 
ورفع �ضن التقاع���د اأردف: اإن هناك كثرا من 
الإجراءات الت���ي تطرق لها اخلب���ر الكتواري 

�ضيتم اإطالع اجلميع عليها لحقا.

• علي العرادي	

• جمال فخرو	

�سيد علي املحافظة

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

الموعد النهائي لتقديم العطاءات قيمةالضمان
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

CED-
PCP/74/2018

500/-
  دينــار
 بحرينـي

-/15 دينار
 نقدًا

 غير قابل للرد

فعلى المقاولين المؤهلين و الراغبين في الدخول في هذه المناقصة و المسجلين مع إدارة هندسة التكاليف بالوزارة أو 
ممن لديهم سجل تجاري بحريني مدرج تحت نفس نشاط المناقصة أعاله إلدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي الدخول 
للموقع المبين أعاله للحصول على وثائق المناقصة من خالل موقع وزارة األشغال او موقع بوابة الحكومة اإللكترونية – 
البحرين المذكور أعاله اعتبارا من اليوم الموافق05   يوليو 2018م ، أو دفع المبلغ إلى أمين الصندوق بإدارة الموارد المالية 
بالوزارة ( الطابق الثالث) المبنى الجديد ، و الذي سيصدر وصل من نسختين لمزيد من االستفسار الرجاء اإلتصال على الرقم 

17545633-17545761

يتم تقديم العطاءات في مظروف واحد.

تشمل هذه المناقصة على توريد و توصيل اسطوانات الكلور السائل لمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي باإلضافة 
إلى استبدال و تركيب االسطوانات في موقع العمل بتوبلي.  

سيرفض أي عطاء ال تنطبق عليه الشروط أعاله باإلضافة للشروط المحددة في وثائق المناقصة.
يعتبر هذا اإلعالن مكمًال لوثائق المناقصة.

مالحظة: يمكنكم اآلن شراء وثائق المناقصة من خالل خدمة المناقصات الداخلية على موقع وزارة األشغــــال أو موقع 
بوابة الحكومـة اإللكترونيـة – البحـرين – ( URL- https:Bahrain.bh) بإستخدام بطاقة االئتمان. 

تختم  أن  وعلى  المناقصة  موضوع  نشاط  على  مشتملة  تكون  أن  على  التجاري  السجل  شهادة  من  نسخة  ترفق  أن 
الشهادة بختم الشركة.

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات (بحسب األحوال) على االستمارة.
أن يرفق الضمان االبتدائي وشهادة نسبة البحرنة الصادرة من وزارة العمل على أن تختم الشهادة بختم الشركة.

أي بنود أخرى مذكورة في التعليمات لمقدمي العطاءات.
أو الجهة  أو المؤسسة  أو المصورة) المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة  ضرورة ختم جميع المستندات (األصلية 

مقدمة العطاء.
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.3

.4

.5

توريد الكلور السائـل 
لمركز توبلي لمعالجة 

مياه الصرف الصحـي    

رقم المناقصة موضوع المناقصة

االحــــد
  22يوليو 2018 م
2:00 ظــهـراًً

اليوم/التاريخ والوقت

كما يجب مراعاة الشروط التالية:

إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي
تعلن وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن طرح المناقصة التالية: 

 تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشان تنظيم المناقصات والمزايدات و المشتريات 
والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 إضافة إلى االلتزام بشروط المناقصة، 
مجلس  بدول  الوطنية  للمنتجات  األولوية  بإعطاء  الخاص  2015م  لسنة   (40) رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  االلتزام  وكذلك 

التعاون لدول الخليج العربية.
تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب المناقصات في الطابق السادس بوزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني المبنى الغربي حسب الموعد المشار إليه أعاله 

يجب أن يكون العطاء صالحًا لمدة 180 يومًا من تاريخ اإلقفال ومصحوبًا بالتأمين االبتدائي كما هو مبين أعاله أو 1% من 
قيمة العطاء أيهما أقل (وفي جميع األحوال يجب أال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن -/100 دينار بحريني) وذلك نقدًا 
التأمين  شركات  أو  المالية  المؤسسات  إحدى  من  تأمين  بوليصة  أو  مصدق  ضمان  خطاب  أو  مصدق  شيك  صورة  في  أو 

المحلية وساري المفعول طوال مدة سريان العطاء.

أسئلة على طاولة اللجنة المشتركة
غري���ب اأمر وزير املالي���ة، اإذا كان هناك عدم توجه للم����ض بحقوق املتقاعدين، 
واأن الني���ة مالئكية، وحتمل روح القدي�ضن، فلماذا نزل القانون بطريقة ال�ضتعجال 
ك�ضيارة اإ�ضعاف قاطعة الإ�ضارات احلمراء للتقاعد القدمي؟ ويف الوقت بدل ال�ضائع 

للربملان؟ وملاذا نزل، والَنّا�ض نيام على اأر�ضفة الغفلة؟
مع���ايل الوزي���ر، افركوا تقاع���د النواب وال�ضوري���ن والبلدين وال���وزراء باملاء 
وال�ضاب���ون، و�ض���اووه بتقاع���د النا�ض، لكن ل تغ���روا القان���ون، وارجعونا للقانون 

القدمي.
اإن مو�ضوعن���ا الأهم ه���و وجود ال�ضم���ان احلقيقي وبول�ض���ة التاأمن على عدم 
امل�ضا����ض بتقاعد النا�ض، الت�رشيحات هي عملية هروب لالأمام، وحماولة التخفي عن 

�رش اأزمة الهيئة باإ�ضبع �ضعيف.
قلت���م “اإن التعديالت لن مت�ض مكافاآت نهاية اخلدم���ة ول حقوق املتقاعدين” 
يا مع���ايل الوزير، منذ 2005 اإلى 2017 وكل ت�رشيحات معاليكم يف ال�ضحافة تقول 
ل���ن من�ض حق���وق املتقاعدين، و�ضنحافظ عل���ى اأموالهم، و�ضرنف���ع اأرباحهم، وكان 
معالي���ك رئي�ض جمل����ض اإدارة الهيئة ثم اأ�ضبح وكيلكم، فه���ل فعال مل مت�ض حقوق 

املتقاعدين؟ هل فا�ضت ال�ضناديق بالأرباح، هل تال�ضى العجز؟
ي���ا معايل الوزي���ر، بن يدي كل ت�رشيحات���ك ال�ضابقة عن الوع���ود الوردية التي 
كنت توزعه���ا كحدائق �ضحافية من اأنكم �ضتو�ضل���ون �ضناديق التقاعد اإلى مواقع 
بن جنوم الأرباح، فهل حدث ذلك؟ ففي رّدك على جلنة التحقيق الربملانية بتاريخ 
الثالث���اء 15 مايو 2018 قلت با�ضتعرا�ض اإجنازات الهيئة مادحا الهيئة، قائال “كما 
يت���م �ضنويا مراجعة اأدلة ال�ضيا�ضات والإجراءات املتعلقة بال�ضتثمار، بالإ�ضافة اإلى 
ت�ضكيل عدة جلان ا�ضتثماري���ة متخ�ض�ضة، منها: جلنة اإدارة املخاطر )ملراقبة ن�ضب 
املخاطر يف العمليات ال�ضتثمارية(، اللجن���ة التنفيذية )وهي امل�ضوؤولة عن مراجعة 
فر�ض ال�ضتثمار(. وقد حقق���ت �رشكة اإدارة الأ�ضول نتيجة لل�ضيا�ضات ال�ضتثمارية 
املتبع���ة، ن�ضبة عائد بلغت ح���وايل )8.93 %( يف دي�ضمرب 2017، حيث يتولى اإدارة 
املحفظ���ة ال�ضتثمارية يف ال�رشكة فريق خمت�ض يتمتع باخلربة املالية وال�ضتثمارية 
واملوؤه���الت العلمية العلي���ا يف الدرا�ضات املالي���ة والكتوارية، اإل���ى جانب �ضهادة 
املحل���ل امل���ايل املعتم���د، واإدارة املخاط���ر، كما يعمل م���ع فريق العم���ل موظفون 
متخ�ض�ض���ون يف املحا�ضبة والتدقيق، وي�رشف عل���ى جميع اأعمال ال�رشكة جمل�ض اإدارة 
م�ضتق���ل مكون من اأهل اخلربة والخت�ضا�ض، وهم نخبة م���ن رجال الأعمال البارزين 
يف القطاع اخلا�ض، بالإ�ضافة اإلى ممثلن ل�ضناديق التقاعد”. معايل الوزير اذا كان 
كالمكم �ضائبا من وجود خربة واهل اخت�ضا�ض ورجال اعمال بارزين، فلماذا كل هذه 
الإمكان���ات اخلارقة مل متنع تبخر و�ضطب، وعدم ا�ضرتداد املالين، وخ�رشان اأخرى يف 

ال�ضتثمارات؟ فهل ناأخذ بالوعود الوردية اأم ن�ضكو الواقع املر؟
مع���ايل الوزير كلمة ))لن مت����ض حقوق املتقاعدين (( كلم���ة مطاطية، فاإذا لن 
مت����ض، ملاذا كل هذه الفزعة لهذا القانون اجلديد؟ خوفا على اإفراغ ال�ضناديق؟ اإذا 

كان الأمر للحفاظ على ال�ضناديق، فارجعوا كل الأموال؛ لأنها اأموال النا�ض.
مع���ايل الوزي���ر، كان���ت و�ضيت���ك ملجل����ض اإدارة الهيئ���ة يف ع���دم ال�ضتثمار يف 
امل�ض���ارف، والبن���وك ب�ضب���ب املخاط���رة والأزمة املالي���ة العاملية، وبع���د ذلك قام 
املجل�ض مبخاطرة مع بنك اآركبيتا، وتبخرت مئة مليون دولر!!! وهناك مالين ذهبت 

مل�ضاريع اأخرى ومَل يتم التعوي�ض.
اأقول يا معايل الوزير، نريد بقاء القانون القدمي رحمة باجلميع، فالنا�ض ت�ضتحق 
بعد �ضي���اع املالين ال�ضعور بالطمئنان بتقاعد مريح، وه���ذا اأقل القليل تقدمونه 

لها بعد تبّخر مالين من اأموالها يف ال�ضناديق!! عدا عن مكافاآت جمل�ض الإدارة.
ي���ا معايل الوزي���ر، ارجع���وا كل هذه الأم���وال، وحا�ضب���وا املتنفذي���ن، �ضتمتلئ 
ال�ضناديق، ول�ضتم بحاجة اإلى قانون جديد، فالقانون القدمي كاف عاف ما اأجمله !!

عن���دي خط���اب لكم معايل الوزي���ر تقول فيه ن�ض���ا اإن اأذرع ال�ضتثم���ار بالهيئة 
متتلك “روؤي���ة م�ضتقلة ومتكامل���ة لإدارة احلقيبة ال�ضتثمارية، حي���ث تقوم ال�رشكة 
-ب�ض���كل م�ضتق���ل- مبراجعة الفر����ض ال�ضتثمارية يف الأ�ض���واق املحلية واخلارجية 
واتخ���اذ الإجراءات الالزمة وفق لوائ���ح احلوكمة املعمول به���ا يف ال�رشكة؛ لعتمادها 
ومن ثم متابعة اأداء املحفظة ال�ضتثمارية” ما تطرحه يخالف الواقع واإل اأين الأرباح؟
ي���ا معايل الوزير “�ضم���ان ا�ضتمرارية ال�ضناديق” يك���ون بال�ضتثمار ال�ضحيح، 
وع���دم �ضطب املالين، وباإرج���اع الأموال التي تبخرت واأي�ض���ا بالرقابة على جمل�ض 
الهيئ���ة وجمل����ض اإدارة اأذرعه���ا ال�ضتثماري���ة، وع���دم توجيه ال�ضتثم���ار بطرق غر 
قانونية. اأقول: قانون التقاعد القدمي هو احلل، هذه روؤيتي اأطرحها بكل �ضفافية.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

التعدي���الت �ضتت���م م���ن خ���الل اإ�ضاف���ة م���واد جدي���دة للقان���ون
التعام���ل م���ع العج���وزات الكتواري���ة �ضم���ة طبيعي���ة لل�ضن���دوق

• وزير املالية متحدثا يف اجتماع اللجنة امل�ضرتكة	
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بدء تدريب املر�سحني لبعثات �سمو ويل العهد 2019

“ال�سحة” تدعو الراغبني يف احلج اأخذ التطعيمات

يف جميع املدار�س تطبيق “ديرتك اأولى” 

“الأهلية” ت�ستعر�س م�رشوعات تخرج طلبة الهند�سة

�شهد باكورة م�شاريعها يف املحرق... خالد بن حمد:

ت�شهم م�شتقبالً بتن�شيط االقت�شاد

املنامة - بنا: وّجه النائب االأول لرئي�س املجل�س 
االأعلى لل�شب���اب والريا�شة، رئي�س االحتاد البحريني 
الألعاب الق���وى، الرئي�س الفخري لالحت���اد البحريني 
لريا�ش���ة ذوي العزمية �شم���و ال�شيخ خال���د بن حمد 
اآل خليفة، باعتم���اد تطبيق مبادرة �شموه #ديرتك_

اأول���ى، بجميع املدار����س احلكومي���ة واخلا�شة، التي 
د�ّشنها �شموه مبدر�شة عبدالرحمن كانو الدولية.

جاء ذل���ك، خالل زي���ارة �شم���و ال�شي���خ خالد بن 
حمد اأم�س ملحافظة املح���رق لتد�شني باكورة اأعمال 
املب���ادرة، الت���ي �ش���ارك يف تنفيذه���ا فري���ق طلب���ة 
وطالبات املرحلة الثانوية مبدر�شة عبدالرحمن كانو، 
بع���د انتهائه���م من ترمي���م واحد من البي���وت االآيلة 
لل�شق���وط �لو�قعة باملحافظة، �لت���ي �شهدت �أعمال 
الرتمي���م والبناء يف هذا املنزل، ال���ذي ياأتي انطالًقا 
لتحقي���ق الروؤية والر�شالة واالأه���داف ملبادرة �شموه 
حت���ت �شع���ار #ديرتك_اأول���ى، الت���ي ترك���زت على 
حتقي���ق مب���داأ ال�رشاك���ة املجتمعية، وتفعي���ل روابط 
التوا�ش���ل االجتماعي���ة وم���د العون ور�ش���م ابت�شامة 
االأم���ل يف حمياه���ا اأ�شحاب املن���زل ال���ذي مت اإعادة 

ترميمه وت�شليمه اإليهم.
و�شهدت الزيارة، ح�شور وزير الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي، ووزير �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة 
ه�ش���ام اجلودر، وحمافظ املح���رق �شلمان بن هندي، 
ونائ���ب رئي�س جمل�س اإدارة مدر�شة عبدالرحمن كانو 
الدولية طارق كانو، وع�شو جمل�س االإدارة طالل كانو 

وعدد من امل�شوؤولني من اإدارة املدر�شة.

سعداء بما تم إنجازه

وبه���ذه املنا�شب���ة، اأعرب �شم���و ال�شيخ خالد بن 
حم���د ع���ن �شعادته الكب���رة مبا اأجنزه فري���ق العمل 
املكّون من طلبة مدر�ش���ة عبدالرحمن كانو الدولية، 
ال���ذي عك����س ب�شورة وا�شح���ة ما يتمتع ب���ه ال�شباب 
البحرين���ي من اإ�رشار وعزمي���ة على حتقيق الهدف يف 
خمتل���ف املج���االت الت���ي يتواجدون فيه���ا، وهذا ما 
يوؤكد اأن البحرين تزخر بالطاقات ال�شابة التي تتمتع 
بالقدرات الت���ي ت�شاهم يف بناء وتطوير املجتمع من 
خالل امل�شاركة يف العملية التنموية مبختلف جماالت 

احلياة.

تطبيق المبادرة على عدد أكبر من المدارس 

وقال �شموه: “لقد وجهنا وزير الرتبية والتعليم 
لتطبيق مبادرتنا #ديرتك_اأولى بال�رشاكة مع مكتبنا 
االإعالم���ي لت�شم���ل عدًدا اأك���ر من مدار����س اململكة 
احلكومي���ة واخلا�شة، وذلك به���دف ات�شاع انت�شارها 
لتخ���دم اأكر �رشيحة يف املجتمع، مبا يعزز من مفهوم 
امل�شوؤولي���ة املجتمعي���ة ل���دى ال�شب���اب، وي�شهم يف 
تفعيل دوره���م للم�شاركة يف تنفيذ الرامج الداعمة 
للعملي���ة التنموي���ة ال�شامل���ة، ال���ذي يرتج���م اأهداف 
امل����رشوع االإ�شالح���ي لعاه���ل البالد، مب���ا يتوافق مع 
روؤي���ة البحري���ن 2030 لدع���م امل�شاري���ع النه�شوية 

لتحقيق مزيد من الرفعة والتقدم باململكة”.

جهودنا مستمرة لترجمة التوجيهات الملكية

وق���ال �شم���وه: “اإن جهودنا م�شتم���رة يف ترجمة 
توجيه���ات جاللة امللك، يف دع���م التنمية ال�شاملة يف 

جميع القطاعات، من خالل اإطالق املبادرات الهادفة 
التي تعن���ى بتعزيز املفاهي���م االجتماعية والوطنية 
وتر�شي���خ امل�شوؤولية امل�شرتكة ب���ني اأفراد املجتمع 
ال�شيما الطلبة، ودعم ال�شباب اأحد الركائز االأ�شا�شية 
لتنمية وتطوير املجاالت احلياتية، من خالل ت�شمني 
تلك املب���ادرات مب�شاريع وطني���ة وتطوعّية وخرية 

ت�شهم يف مزيد من الرفعة والتقدم للمملكة”.

تكوين جيل طالبي

واأ�ش���اف اأن ه���ذه املب���ادرة �شيكون له���ا االأثر 
االإيجاب���ي يف تكوي���ن جيل م���ن الطلب���ة لديهم روح 
امل�شوؤولية واالنتم���اء والوطنية والرغبة وحب العمل 
عل���ى تنفي���ذ امل�شاري���ع التنموية، مبا يخ���دم اخلطة 
احلكومية التي ر�شمها رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمر خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، وويل 
العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان 
بن حمد اآل خليف���ة، التي تدفع نحو ا�شتثمار املوارد 
والطاق���ات ال�شبابية لتنمية وبن���اء الوطن، لتحقيق 
مزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار لبحريننا الغالية.

إشادة بطاقات الطلبة

وق���ال �شمو ال�شيخ خالد ب���ن حمد: “ن�شيد بتلك 
الطاقات الطالبي���ة التي ا�شتطاع���ت اأن تنجز بنجاح 
اأول مهم���ة له���ا يف مبادرتنا الت���ي اأطلقناه���ا، التي 

نهدف من خاللها اإلى حتفيز ال�شباب على امل�شاركة 
احلقيقي���ة يف املجتم���ع، وتكوين اأجي���ال لديها روح 
العط���اء واملبادرة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي يف 
نفو�س ال�شباب، وزرع قّيم وروح الوطنية والوالء لدى 
الطلبة، وال�شعي لت�شخر اجلهود مل�شاعدة االآخرين، 
وتنمي���ة ق���درات ال�شباب يف جم���ال البن���اء والتنمية 
وتعزي���ز مفهوم العمل االإن�ش���اين لدى ال�شباب، وفق 
الروؤية الت���ي ر�شمناها لهذه املب���ادرة والتي ترتكز 
على ثالث مرتكزات رئي�شي���ة هي قّيم، بناء، تعمر، 
لتحقي���ق ر�شالته���ا الهادفة لرت�شيخ قّي���م الرتابط 
والتكاتف والوطني���ة، كواحدة من الركائز االأ�شا�شية 
الت���ي ت�شهم يف حتقي���ق التنمي���ة امل�شتدامة، وذلك 
م���ن خالل تعزيز ثقاف���ة العمل التطوع���ي يف نفو�س 
ال�شب���اب ودفعه���م للم�ش���ي قدما نحو بن���اء وتعمر 

املجتمع”.

عرض اإلنجاز باآليباد

وقام �شمو ال�شيخ خال���د بن حمد بجولة تفقدية 
يف املن���زل، اطلع �شموه خالله���ا على ما قام به فريق 
الطلب���ة والطالبات من املدر�شة الذي���ن اأ�رشفوا على 
عملي���ة البناء والرتميم يف املن���زل. كما واطلع �شموه 
م���ن خالل جه���از االآيباد على مراح���ل ترميم من خالل 
ال�ش���ور والفيديوه���ات امل�شورة الت���ي وثقت تلك 

املراحل حتى االنتهاء من هذه املهمة.

املنامة - اجلامعة االأهلية: حث امل�شت�شار االأول 
لل�شوؤون االأكادميية باجلامعة االأهلية بكر ح�شن طلبة 
كلية الهند�شة باجلامعة عل���ى االنتقال مب�شاريعهم 
الهند�شي���ة يف مرحل���ة الدرا�ش���ة اجلامع���ة اإلى ريادة 
االأعم���ال، بحيث تتح���ول اأفكاره���م وابتكاراتهم اإلى 
م�رشوع���ات �شناعية وجتارية منتجة ت�شهم يف تن�شيط 
ال�شوق املحلي واالقت�شاد الوطني، م�شيًدا يف الوقت 
نف�شه بجهود اأ�شاتذة كلية الهند�شة من اأجل متكني 

خريجيها من خمتلف املهارات البحثية واملهنية.
جاء ذلك، على هام�س افتتاحه معر�س امل�شاريع 
الهند�شية لطلب���ة كلية الهند�ش���ة باجلامعة االأهلية 
للف�ش���ل الدرا�ش���ي الث���اين م���ن الع���ام الدرا�ش���ي 
الهند�ش���ة  ق�ش���م  رئي����س  مبعي���ة   2017 /2018
واالت�ش���االت اأحمد جمي���ل وبح�شور اأ�شات���ذة الكلية 
ونخب���ة من اخلراء واملخت�شني وجمهو الطلبة، حيث 
اأُقي���م املعر����س يف البه���و العلوي مبق���ر اجلامعة يف 
جمم���ع التاأمينات على �شكل م�شابق���ة تناف�شية بني 
الطلبة املتوق���ع تخرجهم، ال���ذي تناف�شوا يف عر�س 
ابتكاراته���م واأفكارهم الهند�شي���ة. وابتكر الطالب 
اأن�س ال�شراوي جهازا لتاأمني يقظة ال�شواق يف رحالت 
ال�شفر وامل�شافات الطويل���ة، حيث تقوم تقنية هذا 
اجله���از الذي يو�شع اأمام ال�شائق يف املركبة من اأجل 
املراقب���ة الذكية لعيون ال�شائ���ق ور�شد اقرتابه من 
مرحلة النوم من اأجل تنبيهه ومرافقية بجر�س اإنذار.

اأم���ا الطلب اأن�س املرباطي فلق���د انحاز م�رشوعه 
للحف���اظ عل���ى البيئة وابت���كار �شور تدوي���ر جديدة 
للنفاي���ات االإلكرتوني���ة، م���ن خ���الل اإع���ادة توظيف 

احلوا�شي���ب القدمي���ة املهمل���ة مل�شاع���دة النجارين 
والنحات���ني واأ�شحاب احلرف عل���ى ر�شم ت�شاميمهم 
باال�شتعان���ة به���ذه احلوا�شي���ب ب���دال م���ن ا�شتخدام 

الطرق اليدوية القدمية. 
وان�شغل الطالبان حممد عبدالقادر حممد وخولة 
الك���واري بتطوير م�رشوع اأمن���ي اإلكرتوين للم�شادقة 
عل���ى املعامالت املالي���ة من خالل �شبك���ة االإنرتنت، 
ميكن امل�شارف من حتقيق حماية اأكر للخ�شو�شية 

املعلوماتية واملالية لعمالئها.
اأم���ا الطالب حمم���د القائد فابتك���ر نظاًما ذكيًّا 
يعّزز م���ن جع���ل االإ�ش���ارة ال�شوئي���ة يف التقاطعات 
املزدحمة اأكثة ذكاء ومرونة وفاعلية، ومتلك القدرة 
عل���ى تغي���ر اأزمن���ة ال�شم���اح بامل���رور واإيقافه لكل 

م�شار ا�شتناًدا حلج���م ما يواجهه كل م�شار من �شغط 
املركبات.

وا�شتوقف���ت ظاهرة ال مباالة بع����س ال�شائقني 
باحل���وادث الب�شيطة الت���ي يرتكبونها ث���م مي�شون 
دون اأي رج���وع ل�شاح���ب ال�شيارة املت����رشرة اهتمام 
الطالبت���ني زين���ب الب����رشي وفاطمة عبا����س اللتني 
ابتكرتا جهاًزا لقيا����س ال�شدمات التي قد تتعر�س 
اإليه���ا ال�شي���ارة مبختل���ف اأنواعها ويق���وم بت�شوير 
���ا حت���ى ل���و كان���ت ال�شي���ارة دون  ال�رشب���ات تلقائيًّ
ت�شغي���ل، كما يق���وم اجلهاز بت�شوير لوح���ة ال�شيارة 
املرتكب���ة للحادث وحتديد نوع هويتها وتنبيه مالك 
ال�شيارة املت�رشرة مبا�رشة من خالل هاتفه الذكي اإلى 

وقوع احلادث.

املنام���ة - بنا: اأكدت مدي���رة برنامج ويل 
العه���د للمن���ح الدرا�شي���ة العاملي���ة �شينثي���ا 
جي�شلين���ج اأهمية التدري���ب يف تنمية مهارات 
وق���درات الطلب���ة املتميزي���ن باالإ�شاف���ة اإلى 
التعلي���م، م�شي���دة بجه���ود ويل العه���د نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة يف دع���م �شب���اب البحرين 

املتفوق.
جاء ذلك خالل اط���الق الرنامج التدريبي 
للطلب���ة املرت�شحني لبعث���ات �شمو ويل العهد 
لع���ام 2019 وال���ذي ياأت���ي �شم���ن اخلطوات 
الالزمة لالختيار. حيث نظم الرنامج بالتعاون 
م���ع معه���د البحري���ن للدرا�ش���ات امل�رشفي���ة 
افتتاحي���ة مبق���ر  جل�ش���ة   )BIBF( واملالي���ة 
املعهد لتعري���ف الطلبة بتفا�شي���ل الدورات 
التدريبي���ة الت���ي �شتق���دم له���م خ���الل فرتة 

ال�شيف وال�شنة الدرا�شية القادمة.
واأ�ش���ارت مديرة برنامج ويل العهد للمنح 
الدرا�شي���ة العاملية اإلى اأهمية م�شاركة الطلبة 
يف ال���دورات التدريبية التي تهدف اإلى تنمية 
مهارته���م ال�شخ�شية يف القي���ادة والتوا�شل، 
باالإ�شافة ملهاراتهم االأكادميية مثل التحليل 
والنق���د الفك���ري وكتابة املق���االت والبحوث. 
واأك���دت اأن الرنام���ج التدريب���ي يحتوي على 
عدد م���ن ال���دورات واالأن�شط���ة املكثفة منها 
دورة يف مه���ارة الكتابة االأكادميية، باالإ�شافة 
اإلى دورة يف النق���د الفكري، وبرنامج تدريبي 

لتنمية املهارات القيادية ومينح هذا الرنامج 
امل�شارك���ني فيه �شهادة معتم���دة يف القيادة 
Chartered Ma - ينن قبل املعهد العامل
agement Institute )CMI L3 Certif-

cate in Team Leading(، باالإ�شاف���ة اإلى 
اختب���ار لتقييم ال�شخ�شية يهدف الى م�شاعدة 
املهني���ة  امل�ش���ارات  اختي���ار  عل���ى  الطلب���ة 
امل�شتقبلي���ة املنا�شب���ة. وقال���ت اإن الرنامج 
�شينظ���م اي�ش���اً للطلبة املرت�شح���ني �شل�شلة 
حما�رشات وجل�شات نقا�س مع عدد من اخلراء 
يف املج���االت االكادميي���ة واملهني���ة والتنمية 
ال�شخ�شي���ة. كم���ا �شيوف���ر برنام���ج �شمو ويل 
العهد دورات خا�شة الإعداد الطلبة المتحانات 

.SAT وال IELTSال
من جانب���ه، األقى رئي�س مرك���ز املهارات 
القيادية واالداري���ة والتقييم مبعهد البحرين 
 )BIBF( واملالي���ة  امل�رشفي���ة  للدرا�ش���ات 
عبداهلل ال�ش���ادة كلمة اعرب فيه���ا عن حر�س 
املعهد على التعاون مع برنامج ويل العهد يف 
هذه املرحل���ة التدريبية واالإ�شه���ام يف تطوير 

قدرات طلبة البحرين املتفوقني.
 واأ�ش���اد بروؤي���ة �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
ويل العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء يف تطوي���ر ال�شباب 
البحريني ودعم االن�شط���ة والرامج التعليمية 
والتدريب���ة. كما اأكد حر����س جميع املوظفني 
يف املعهد على اجن���اح هذه الرامج التدريبية 

وتوفر جتربة ايجابية للطبة املر�شحني.

املنام���ة - وزارة ال�شح���ة: دع���ت اللجنة 
التن�شيقية الأعمال بعث���ة احلج الطبية بوزارة 
ال�شح���ة الراغبني يف تاأدية منا�شك احلج لهذا 
العام اإل���ى مراجعة املراك���ز ال�شحية التابعة 
ملنطقة �شكنهم، م�شطحب���ني معهم �شهادة 
االأ�شف���ر”  التطعي���م  “كتي���ب  التطعيم���ات 
اخلا�س بتطعيماتهم، وذلك الأخذ التطعيمات 
املو�شى بها للحج واإجراء الفحو�شات الطبية 
الالزمة، وا�شت���الم الكتي���ب ال�شحي اخلا�س 
باحل���ج والعمرة وق���راءة ما به م���ن اإر�شادات 
تتوف���ر  حي���ث  مهم���ة،  �شحي���ة  وتعليم���ات 
التطعيم���ات الالزم���ة للحج يف جمي���ع املراكز 
ال�شحي���ة، ويعط���ى للراغب���ني يف تاأدية احلج 
طوال اأي���ام االأ�شبوع خالل الف���رتة ال�شباحية 

عدا اأيام العط���الت واالإج���ازات الر�شمية، اأما 
خ���الل الفرتة امل�شائية فيعط���ى يوم االإثنني 

فقط .
اأك���دت اللجن���ة عل���ى امل�شاب���ني  كم���ا 
باأمرا����س مزمن���ة ك���داء ال�شك���ري وارتف���اع 
�شغط الدم واأمرا�س القلب واأمرا�س اجلهاز 
التنف�ش���ي املزمنة وغرها، ب����رشورة مراجعة 
اخلا�ش���ة  الطبي���ة  لال�شت�ش���ارات  طبيبه���م 
بحالته���م ال�شحي���ة، واأخ���ذ االأدوي���ة الالزم���ة 
لهذه احل���االت خالل فرتة تواجدهم يف الديار 
املقد�ش���ة، م���ع ����رشورة اأخذه���م للو�شف���ات 
الطبي���ة اخلا�ش���ة باأدويته���م م�شدق���ة م���ن 
الطبي���ب املعالج، وذلك لالإج���راءات اخلا�شة 

باإدخال االأدوية للحجاج للديار املقد�شة.

• جانب من زيارة �شمو ال�شيخ خالد بن حمد	

ال تحرفوا بوصلة نقاش التقاعد
توافق املجتمع���ون بطاولة “ترويكا” التقاعد اأم�س م�شاواة الوزراء والرملانيني 

والبلديني مع املواطنني ال�شتحقاق التقاعد. 
وال اأبل���غ من الرد بعبارة “�شباح اخلر!” على االتفاق بني ال�شلطتني الذي قتلته 
ال�شحاف���ة واملجتم���ع امل���دين وال�شالونات ال�شيا�شي���ة نقا�شا، قبل اأع���وام، من دون 

اإ�شغاء ل�شوتها.
هل ا�شتلزم هذا االتفاق -غر امللّح- اإحراج اأطراف حكومية لدفع قانون اإ�شالح 
التقاع���د للرملان، ورف�شه باالإجماع مبجل�س النواب، و�شجة اإقراره مبجل�س ال�شورى، 

ثم معاجلة اخلطاأ بحكمة ملكية اآزرت املوقف ال�شعبي ال�شاخط.
يتع���ني عل���ى وزارة املالية اأو غرها م���ن االأطراف على طاول���ة اجتماع “ترويكا” 
التقاع���د اأال يحرف���وا بو�شلة النقا�س بتاألي���ب املواطنني والراأي الع���ام �شد النواب 
وال�شوريني والبلديني ع���ر اإثارة مو�شوع تقاعدهم؛ الأنه مل يكن املو�شوع املحوري 

عندما ا�شتدت اأ�شنَّة معركة قانون التقاعد.
ورمب���ا يتوجب التذكر ببع�س الالءات التي اأ�شقط���ت م�رشوع القانون ال�شابق: ال 
لتخلي الرملان عن �شالحيته يف اإقرار اأّي انتقا�س للمزايا واملكا�شب التقاعدية، وال 

لزيادة ن�شبة اال�شرتاكات، وال لزيادة �شن التقاعد.
م���ن الواج���ب رمي م�رشوع القان���ون ال�شيئ يف �شل���ة املهم���ات، والتفكر العملي 
باإ�ش���الح نظام التقاعد، مبب�شع اجل���راح، ولي�س بقلم ناع���م، والبداية بنف�س الهيئة 

العامة للتاأمني االجتماعي واأدواتها اال�شتثمارية.
اأما االإ�رشار الغريب على تعديل القانون النافذ، فاإنه مريب. 

تيار
“تنبع كل اخلطايا من خطيئتني اأ�شا�شيتني: الت�رشع والك�شل”.

كافكا
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�صيدة تلزم طليقها بت�صديد قر�صها ال�صخ�صي وحتجز على اأمواله

ر بيانات طبيب احلب�س �صنة مع وقف التنفيذ لآ�صيوي زوَّ

املواطن: اأنا�ضد رئي�س “الأعلى للق�ضاء” اإعادة النظر يف الدعوى

لاللتفاف على القانون

مل يج����د املواطن )ح.ع( ملجاأً غ����ر ال�ضحافة ليبث 
�ضكواه بع����د اأن اأو�ضد الق�ضاء اآخر اأبوابه يف وجهه، رغم 
اعتقاده اأنه ميتلك الأدلة الدامغة التي تثبت براءته مما 

ن�ضب اإليه من تهم.
وتع����ود حيثي����ات الق�ضي����ة كما رواه����ا املواطن ل� 
“الب����الد” اإلى عدة اأعوام م�ضت، ح����ن قّرر هو وزوجته 
)�ضابًقا( اقرتا�س مبلغ من املال لل�رشوع يف اإقامة م�رشوع 

جتاري يدر عليهما دخالً اإ�ضافيًّا.
واأ�ض����ار اإل����ى اأن����ه ولعدم قدرت����ه عل����ى القرتا�س 
حينه����ا، تولت زوجته مهمة اقرتا�س املبلغ املقدر بنحو 
12 األ����ف دينار، يف الوقت الذي الت����زم فيه هو ب�ضداد 
مبل����غ القر�ض عرب اإيداع الأق�شاط ال�شهرية البالغة 190 
ديناًرا يف ح�ضاب زوجته. وبناء على رغبة زوجته بال�ضكن 
م����ع والدتها يف منزل والدها، ق����ام املواطن ببناء ملحق 
لهما �ضمن حدود منزل والد زوجته مببالغ ت�ضل اإلى 10 

اآلف دينار تقريًبا، تكفل بها الزوج.
وعلى اإثر ن�ضوب خالفات بينه وبن زوجته، تو�ضل 
الطرفان اإلى اتفاق باإنهاء العالقة بينهما، لينتهي بهما 

الأمر يف نهاية املطاف اإلى الطالق.
ولك����ن الأمر مل ينته عند الط����الق، فاملبلغ الذي مت 
اقرتا�ضه لإقامة م�رشوع جت����اري مل ي�رشف للغر�س الذي 
مت اقرتا�ضه لأجل����ه، ومل ي�ضدد الطليقان منه �ضوى 10 

اأق�شاط مبا يعادل 1900 دينار تكفل ب�ضدادها الزوج.
واأ�ض����اف: لقد حتولت ال�ضتف����ادة من القر�س من 
م�����رشوع جتاري اإلى جزء ب�ضيط مت ا�ضتخدامه يف التاأثيث 
وجزء ل�رشاء ال�ضيارة وج����زء ا�ضتخدمته الزوجة ا�ضتخداًما 
����ا. وبع����د وق����وع الط����الق اجتهت الطليق����ة اإلى  �ضخ�ضيًّ

املحكم����ة ورفع����ت دع����وى �ضد طليقه����ا، مطالب����ة اإياه 
بت�ضدي����د مبلغ القر�س، الذي اتهمت����ه باختال�ضه، ونفي 

�رشائها �ضيارة بجزء منه.
ا  وهنا اأو�ضح الطليق اأنه قدم للمحكمة �ضيًكا اإداريًّ
يثبت اقتطاعها ما يقدر بنحو 4.6 اآلف دينار من املبلغ 
ل�ضالح �رشاء �ضيارة، اإل����ى جانب م�ضتندات اأخرى تتعلق 

بتحمله تكاليف بناء امللحق يف منزل والدها املتوفى.
وبّن املواط����ن اأن امل�ضتندات التي اطلعت عليها 
“الب����الد” اأكدت وج����ود ف�ضاد يف ال�ضت����دلل من حيث 
اعتم����اد حمكمة التميي����ز على حكم املحكم����ة البتدائية 
����ا، وعدم اأخذها بحكم  الت����ي اأ�ضدرت حكمها عليه غيابيًّ
حمكمة ال�ضتئناف التي ح�رش جل�ضاتها وقدم فيها كافة 

امل�ضتندات لأول مرة.
وف�ض����ل: اأن مذك����رة التميي����ز اأ�ضارت اإل����ى اإرفاق 
املدعى عليه لأ�ض����ول م�ضتندات مل ي�ضبق عر�ضها على 
حمكم����ة املو�ض����وع، يف الوق����ت التي اأكدت في����ه اأوراق 

حمكمة ال�ضتئناف تقدميه لهذه امل�ضتندات.
ووفًق����ا لأوراق دع����وى حمكم����ة ال�ضتئن����اف ف����اإن 

املدعى علي����ه اأرفق امل�ضتندات التالي����ة: �ضيك اإداري، 
ور�ضالة م����ن البنك تثبت �رشاء �ضي����ارة، و�ضهادة تاأمن 
تاأثي����ث  ل�����رشكات  فوات����ر  و5  وملكيته����ا،  ال�ضي����ارة 

ومفرو�ضات، واتفاق مع �رشكة مقاولت.
وذكر اأنه وبع����د �ضدور حكم حمكمة التمييز، �ضدر 
�ضده عدة اأوامر قب�س دفع على اإثرها املبالغ املطالب 

بها خلروجه من احلجز.
واأ�ض����ار اإل����ى اأنه بعد ف����رتة تقدم بطل����ب تق�ضيط 
املبلغ، فح�ضل عل����ى موافقة من حمكمة التنفيذ بذلك، 
اإل اأن����ه وبالرغ����م من التزام����ه ب�شداد الأق�ش����اط ما زالت 
ت�ض����در عليه عدة اأوامر من بينه����ا تعميم على ح�ضاباته 
البنكية، اإ�ضافة اإلى ا�ضتم����رار طليقته يف رفع الدعاوى 

عليه.
ونا�شد الطليق عرب “البالد” رئي�س املجل�س الأعلى 
للق�ضاء عب����داهلل البوعينن بتكليف مكت����ب التفتي�س 
الق�ضائ����ي للنظر يف حيثي����ات الق�ضي����ة، التي �ضهدت 
ف�ضاًدا يف ال�ضتدلل وانعداًم����ا لت�ضبيب احلكم ال�ضادر 

�ضده.

دان���ت املحكمة الك���ربى اجلنائي���ة الأولى 
متهما اآ�ضيوي )36 عاما(، يعمل مديرا تنفيذيا 
لأحد امل�ضت�ضفي���ات اخلا�ضة، باتهامات تتعلق 
بالتزوير يف بيانات هيئة �ضوق العمل؛ ليتمكن 
من ا�ضتخ���راج ترخي�س مزاول���ة مهنة الطب يف 

امل�ضت�ضفى، وق�ضت مبعاقبته واكتفت بحب�ضه 
مل���دة �ضنة واح���دة بدل م���ن العقوب���ة املقررة 
به���ذا ال�ضاأن بعدم���ا اأخذته بق�ضط م���ن الراأفة، 
كما اأمرت بوقف تنفي���ذ العقوبة املق�ضي بها 
مل���دة 3 �ضنوات تبداأ من تاريخ �ضرورة احلكم 
نهائيا.وذكرت املحكمة يف حيثيات حكمها اأنه نظرا 
لظروف الدع���وى ومالب�ضاتها، فاإنه���ا اأخذت املتهم 

بق�ض���ط من الراأف���ة عمال بحقه���ا املخول له���ا بن�س 
املادة )72( م���ن قانون العقوبات، ونزلت بالعقوبة 

اإلى احلد الوارد باملنطوق.
وب���ررت املحكم���ة اأمرها بوقف تنفي���ذ العقوبة 
ب���اأن املتهم لي�س لدي���ه اأية اأ�ضبقي���ات، واأن اأخالقه 
وما�ضي���ه يحمالن عل���ى العتقاد باأنه ل���ن يعود اإلى 

ارتكاب جرمية جديدة.

• �ضورة �ضوئية من ال�ضيك الإداري	

“ال�صتئناف” تزيد تعوي�س عائلة ُقتلت طفلتها ده�ًصا

القب�س على �صخ�س ك�رس زجاج �صيارة و�صطا على اأموال

اإجراءات حيال مالك ال�صفن ال�صغرية املخالفة

قال���ت املحامية زينب �ضبت اإن حمكمة 
ال�ضتئن���اف العليا املدني���ة الرابعة حكمت 
باإلغ���اء حك���م كان يق�ض���ي بتعوي�س ذوي 
طفل���ة، تبلغ من العمر �ضنت���ن، واملتوفاة 
يف حادث م���روري مببلغ 4000 دينار فقط، 
وق�ض���ت جمدًدا باإل���زام امل�ضتاأنف �ضدهما 
املت�ضب���ب باحل���ادث و�رشك���ة التاأم���ن اأن 
يدفعوا للم�ضتاأنف���ن مبلًغا مقداره 7000 
دينار عل���ى اأن يوزع فيما بن امل�ضتاأنفن 

على النحو املبن بالأ�ضباب.
واأو�ضح���ت �ضب���ت اأن وقائ���ع الق�ضية 
تتمث���ل يف اأن امل�ضتاأنفن كانوا قد اأقاموا 
دعواهم للمطالبة بالتعوي�س اإثر ما ت�ضبب 
ب���ه املدعى عليه من وفاة بن���ت امل�ضتاأنف 
الأول، اإذ ا�ضطدم بها يف حادث مروري نتج 
عن���ه وفاة املجني عليها، كما اأن امل�ضتاأنف 

�ض���ده مل يتوقف لإنقاذ املجن���ي عليها بل 
لذ بالفرار من موقع احلادث.

ومتكن���ت الأجهزة الأمني���ة من القب�س 
على املت�ضبب باحلادث -امل�ضتاأنف �ضده 
الأول- بع���د م���رور 3 �ضهور م���ن الواقعة، 
وبع���د اإحالت���ه للمحاكم���ة من قب���ل النيابة 
العامة �ضدر بحقه حكم جنائي من املحكمة 
املخت�ضة، التي ق�ض���ت مبعاقبته باحلب�س 
مل���دة 3 �ضه���ور، وذل���ك لإدانت���ه بالإهمال 
وع���دم مراعات���ه لقان���ون امل���رور وعالماته 
والق���رارات املنظم���ة لل�ض���ر، ولكونه قاد 
مركبت���ه م���ن دون اأن يتخ���ذ اأق�ض���ى عناية 
واحلر�س ال���الزم اأثناء قيادته للمركبة، مما 
اأدى اإل���ى ده�ض���ه املجني عليه���ا ب�ضيارته، 
والت�ضب���ب يف تعر�ضه���ا لإ�ضاب���ات بليغ���ة 
ووفاتها قب���ل و�ضولها اإل���ى امل�ضت�ضفى، 
ف�ض���اًل عن هروبه من موق���ع احلادث وعدم 

الإبالغ عنه.

املنامة - وزارة الداخلية: �رشح مدير عام 
مديري���ة �رشطة املحافظة اجلنوبي���ة اأن �رشطة 
املديرية، متكنت م���ن القب�س على �ضخ�س، 
يحم���ل جن�ضية اإفريقية م�ضتب���ه ب�رشقته مبلغا 
مالي���ا من �ضي���ارة خا�ض���ة يف منطق���ة الرفاع 
ال�رشق���ي، وذل���ك بع���د قيام���ه بك����رش النافذة 
الأمامية لل�ضيارة.واأو�ضح اأن املديرية، وفور 

تلقيها بالغاً بالواقع���ة، با�رشت اأعمال البحث 
والتح���ري، والت���ي اأ�ضفرت ع���ن حتديد هوية 

امل�ضتبه بارتكابه الواقعة والقب�س عليه.
واأ�ضار مدير عام مديرية �رشطة املحافظة 
الإج���راءات  اتخ���اذ  مت  اأن���ه  اإل���ى  اجلنوبي���ة، 
القانوني���ة املق���ررة، واإحال���ة الق�ضي���ة اإل���ى 

النيابة العامة.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأك���دت 
قيادة خف���ر ال�ضواحل اأنه���ا �ضوف تقوم 
باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حيال 
مالك ال�ضف���ن ال�ضغرة الذين مل يقوموا 
برتكي���ب جه���از التع���رف عل���ى ال�ضفن، 
وذلك مع انق�ضاء الفرتة الزمنية املقررة 
الت���ي كانت ممتدة على م���دى 18 �ضهرا 
م���ن تاريخ تنفيذ الق���رار رقم )3( ل�ضنة 
2017 بتعدي���ل بع����س اأح���كام الق���رار 
رق���م )13( ل�ضنة 2007، ب�ض���اأن حتديد 
�رشوط ال�شالم���ة لل�شف���ن ال�شغرية التي 

تقل حمولته���ا الإجمالية ع���ن 150 طنا، 
والذي ُيلزم كل رب���ان �ضفينة اأو مالكها 
اأو جمهزه���ا اأو م�ضتخدمه���ا بو�ضع جهاز 
التع���رف عل���ى ال�ضف���ن عل���ى ظه���ر كل 

�ضفينة �ضغرة.
ودعت قي���ادة خف���ر ال�ضواحل مالك 
ال�ضف���ن ال�ضغ���رة الذي���ن مل يلتزم���وا 
بتنفي���ذ الق���رار املذك���ور اإل���ى المتناع 
ع���ن الإبح���ار قبل و�ض���ع اجله���از، جتنباً 
للعقوبات والتداب���ر املن�ضو�س عليها 

يف القانون.

رواتب معر�س التوظيف ال�صحي ترتاوح بني 300 و3500 دينار
�ضهد ح�ضور باحثن عن عمل من تخ�ض�ضات خمتلفة... و700 دينار للطبيب

�ضهد معر�س التوظيف يف القطاع ال�ضحي 
الذي تقيمه وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية 

يف بهو الوزارة يف مدينة عي�ضى كثافة ح�ضور.
 ووق���ف الباحث���ون عن عم���ل اأم���ام جهات 
التوظي���ف لت�ضلي���م �ضرهم الذاتي���ة وت�ضجيل 
خمتل���ف  م���ن  امل�ضارك���ن  ل���دى  بياناته���م 

القطاعات الطبية يف القطاع اخلا�س.
وتراوح���ت الرواتب الت���ي قدمتها اجلهات 
العار�ض���ة للوظائف بن 300 دينار اإلى 3500 
دينار كانت من ن�ضيب �ضاغر طبيبة ا�ضت�ضارية 

ن�ضائية.
 

خارج النطاق

يقت����رش  مل  التوظي���ف  معر����س  ح�ض���ور 
عل���ى الباحث���ن ع���ن عم���ل يف املج���ال الطبي، 
اإذ �ضه���د ح�ضور حمل���ة الثانوي���ة العامة وحملة 

البكالوريو�س يف تخ�ض�ضات عدة.
وذك���ر باحث���ون ع���ن عمل ل���� “الب���الد” اأن 
املعر����س يقدم بع����س الوظائف خ���ارج نطاق 
املجال ال�ضحي، ومينح الفر�ضة لأكرث عدد من 

العاطلن للتقدمي على ال�ضواغر املتاحة فيه.

طبيبة متفائلة

قال���ت الطبيبة فاطمة علي ل� “البالد” اإنها 
متفائل���ة بح�ض���ور هذا املعر����س املتخ�ض�س، 
وقدم���ت �ضرته���ا الذاتية لدى اأك���رث من جهة 
عل���ى اأمل اأن يتم قبوله���ا والتجاوز عن �ضنوات 
اخلربة التي عادة ما تتع���ذر بها امل�شت�شفيات 
اخلا�ض���ة. واأ�ضاف���ت بعد اأكرث م���ن عامن على 
التعطل والنتظار ل تك���ون الرواتب املرتفعة 
هي التي نبحث عنه���ا بقدر ما ن�ضعى للح�ضول 
على جمال ملمار�ش���ة مهنتنا وتطوير خربتنا يف 

املجال الطبي.
واأ�ض���ارت اإل���ى اأن الرواتب الت���ي حددتها 
املوؤ�ض�ض���ات الطبي���ة وامل�ضت�ضفي���ات اخلا�ضة 

ت���رتاوح ب���ن 500 اإل���ى 700 دين���ار للطبيب 
العام.

طالبة قانون

وقال���ت فاطم���ة حمم���د )طالب���ة قانون يف 
ال�ضنة الثانية(:  حر�ضت على احل�ضور على اأمل 
احل�ضول على وظيفة موظفة اأمينة �ضندوق اأو 
تخ�ض�س قانوين رديف للعمل بالقطاع الطبي.

وقالت اإن الرواتب املعرو�ضة للتخ�ض�ضات 
غ���ر املجال الطب���ي مل تتج���اوز 300 دينار، اإل 

اأنها ت�ضهد اإقبال كبرا من الباحثن عن عمل.

خريجة تاريخ

اأما خريجة التاريخ اأمينة علي والعاطلة عن 
عم���ل منذ عام���ن، فكانت تبح���ث يف املعر�س 
ب���ن الأطب���اء واملمر�ضن على اأم���ل احل�ضول 

على وظيفة، واإن كانت راتبها 300 دينار.
وذكرت اأن املعر����س يوفر الوظائف لغر 
الأطباء واملمر�ضن والخت�ضا�ضين يف املجال 
الطب���ي اأي�ض���ا، وطموحه���ا اأن يت���م قبولها يف 
وظيفة �ضكرت���رة اأو موظفة ا�ضتقبال اأو اأمينة 

�ضندوق.

• •خالل جولة الوزيرين حميدان وال�ضالح باملعر�س	 حميدان يعر�س راتبا ي�ضل اإلى 450 دينارا مبركز للتاأهيل الطبي	

عبا�س اإبراهيم

�صيد علي املحافظة

ليلى مال اهلل

الخميس 5 يوليو 2018 
21 شوال 1439

العدد 3551

800 وظيفة �صاغرة مبعر�س التوظيف بالقطاع الطبي
مب�ضاركة 41 مركزا وم�ضت�ضفيات وموؤ�ض�ضات طبية خا�ضة

افتتح وزير العم���ل والتنمية الجتماعية 
جميل حميدان وبح�ضور وزيرة ال�ضحة فائقة 
ال�ضال���ح معر�س التوظيف يف القطاع الطبي 
الذي تنظم���ه وزارة العمل بدعم وتعاون من 
وزارة ال�ضحة، وي�ضتمر حتى اليوم اخلمي�س، 
وذل���ك يف مبنى الوزارة مبدينة عي�ضى، حيث 
ي�ضته���دف ه���ذا املعر����س املتخ�ض�س فئة 
الباحثن عن عمل م���ن حملة املوؤهالت التي 
تتوافق مع احتياج���ات املوؤ�ض�ضات واملراكز 

الطبية يف القطاع املذكور.
ي�ض���ارك يف املعر����س 41 من�ض���اأة م���ن 
مراكز وم�ضت�ضفيات وموؤ�ض�ضات طبية عاملة 
يف القطاع اخلا�س، حي���ث تعر�س اإلى جانب 
 800 الجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزارة 
فر�ضة توظيف موجهة للباحثن عن عمل من 
خريجي املعاهد والكلي���ات الطبية وخريجي 
الثانوي���ة العام���ة؛ ل�ضغ���ل الوظائ���ف الفنية 
والإدارية يف املوؤ�ض�ضات الطبية، بواقع 300 

�ضاغ���ر وظيفي توفرها اجله���ات امل�ضاركة، 
و500 �ضاغ���ر وظيف���ي ل���دى بن���ك ال�ضواغر 
بال���وزارة، موجه���ة للراغب���ن باللتح���اق يف 
خمتل���ف التخ�ض�ضات الوظيفي���ة يف القطاع 

ال�ضحي.
ويف ت�رشي���ح ل���ه به���ذه املنا�ضب���ة، اأكد 
حمي���دان اأن اإقام���ة �ضل�ضل���ة املعار�س تاأتي 
تنفي���ذا لتوجيه���ات رئي�س ال���وزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي الأمر خليفة ب���ن �ضلمان اآل 
خليف���ة ب�ض���اأن تنظي���م معار����س التوظيف 
التخ�ض�ضية لعر����س فر�س العمل املنا�ضبة 
يف من�ضاآت القط���اع اخلا�س للمواطنن، ويف 
اإط���ار تكثي���ف جه���ود وزارة العم���ل لت�رشيع 
وترة اإدم���اج الباحثن ع���ن عمل يف خمتلف 
حر����س  اإل���ى  لفت���ا  اجلاذب���ة،  القطاع���ات 
ال���وزارة على اختيار املعار����س التخ�ض�ضية 
للقطاعات الت���ي ت�ضهد منوا متزايدا وتخلق 
العديد من الوظائف يف خمتلف التخ�ض�ضات، 

م�ض���را اإلى اأن تنظيم معر����س التوظيف يف 
القطاع ال�ضحي للم���رة الثانية ياأتي يف اإطار 
ما ي�ضهده هذه القطاع من منو بف�ضل تزايد 
ال�ضتثمار في���ه وجذبه للموؤ�ض�ضات واملراكز 
الطبي���ة الإقليمي���ة والدولية، موؤك���دا اأهمية 

ا�ضتثمار ذلك يف اإدماج الباحثن عن عمل.
واأ�ضار اإلى اأن توفر 800 وظيفة �ضاغرة 
يف هذا املعر����س يعك�س مدى قوة ومتا�ضك 
�ضوق العمل، وقدرته عل���ى توليد الوظائف 
والقطاع���ات  التخ�ض�ض���ات  خمتل���ف  يف 
الإنتاجية، وهو ما ت�ضتثمره الوزارة يف زيادة 
وترة توظيف املواطن���ن مبن�ضاآت القطاع 
اخلا����س، لفتا اإلى اأن ال���وزارة تبذل جهودا 
م���ع �رشكائه���ا الرئي�ضي���ن ل�ضال���ح الكوادر 
البحريني���ة، لتك���ون اخلي���ار الأف�ض���ل عن���د 
التوظيف، وذلك من خالل توفر العديد من 
احلواف���ز امل�ضجعة واملحف���زة للباحثن عن 

عمل واأ�ضحاب العمل على حد �ضواء.

حمرر ال�صوؤون املحلية



ال�سعودية: تعديل املرجع 
الت�سعريي للنفط لآ�سيا

اأرامك���و  �رشك���ة  قال���ت  -روي���رز:  دب���ي 
ال�سعودي���ة اأم����س الأربع���اء اإنها ق���ررت تعديل 
مرجعه���ا الت�سعريي ل�سحنات النف���ط اخلام اإلى 

اآ�سيا.
وكان املرجع الت�سعريي لأرامكو هو متو�سط 
تقييمات خامي دبي وعمان على من�سة بالت�س. 
اأما املعادلة ال�سعرية اجلديدة ف�ست�ستخدم خام 
عمان يف بور�سة دبي للطاقة بدل من خام عمان 
عل���ى من�سة بالت����س بدءا من الأول م���ن اأكتوبر، 

بح�سب ما ذكرته ال�رشكة ال�سعودية يف بيان.

“زين” و“�سيزومل اأنربرايز” تربمان �رشاكة
املنام���ة - زي���ن البحري���ن: وقعت �رشكة زي���ن البحرين، اتفاقي���ة �رشاكة جدي���دة مع �سيزومل 
اأنربراي���ز، ال�رشك���ة العاملية حللول الط���ريان وحلول الأعم���ال يف ال�رشق الأو�س���ط، حيث �ستقوم 
بتزوي���د �سي���زومل اأنربرايز بحل���ول الت�س���الت ال�ساملة.  ووق���ع اتفاقية ال�رشاك���ة اجلديدة كل 
م���ن مدير مبيعات ال����رشكات يف زين البحرين، ي���زن زيتون، والرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة �سيزومل 
اأنربرايز، جورج �سيزومل، وذلك يف مقر �سيزومل مبجمع حظائر الطائرات يف مطار البحرين الدويل. 
وق���ال يزن زيتون “تعد �رشكة �سيزومل اأنربرايز من ال����رشكات الرائدة املزودة خلدمات الطريان 
واخلدم���ات اللوج�ستي���ة يف البحري���ن، ولذلك ي�رش �رشكة زي���ن البحرين اأن تك���ون ال�رشيك املعتمد 
لتقدمي احللول املوؤ�س�سية الى �سيزومل اأنربرايز عرب توفري خدمة اإنرنت فائقة ال�رشعة وتقدمي 
جميع حلول الت�سالت لتلبية احتياجاتها”. من جهته، قال جورج �سيزومل “م�ستوى اللتزام الذي 
�سهدن���اه م���ن زين البحرين هو العام���ل الرئي�س لتوقيعنا على هذه التفاقي���ة، اإذ تتطلب حلول 

الطريان اأن تكون مثالية وحتتاج اإلى توّفر اأف�سل امل�ستويات خلدمات الت�سال. 
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اقتصاد
“اأ�ســري” تطـلـق قطاًعا جديًدا للت�سنيـع والـهنـد�سـة

تقلي�س العمالة بن�سبة 21 % وهيكلة مالية لل�رشكة

     علي الفردان من املنامة

 ك�سف���ت ال�رشكة العربية لبن���اء واإ�سالح ال�سفن 
“اأ�رشي” عن اإطالق قط���اع �سناعي جديد وهو قطاع 
الت�سني���ع والهند�سة من خ���الل تد�سني ق�سم جديد 
ُيعنى بهذا املجال، اإذ بداأت بالفعل تنفيذ م�رشوعني 
لبابكو ومرف���اأ الغاز امل�سال، �سم���ن م�ساعي ال�رشكة 
لتعزي���ز وتنويع اإيراداتها املالي���ة يف ظل التحديات 

التي ي�سهدها ال�سوق.
والقطاع اجلدي���د الذي تت�سمن خدماته ت�سنيع 
و�سيان���ة الوح���دات والهي���اكل احلديدي���ة، �سبكات 
الأنابيب، املن�سات البحرية وبناء ال�سفن هو الق�سم 
الرابع من �سم���ن التخ�س�سات الأ�سا�سية يف ال�رشكة، 
وبهذا ت�سم���ل اخلدمات املتعددة ل�رشك���ة اأ�رشي اأربع 
خدم���ات رئي�سي���ة وهي: اإ�س���الح وحتوي���ل ال�سفن، 
اإ�سالح وحتويل املن�س���ات البحرية، اإ�سالح وحتويل 
ال�سف���ن احلربي���ة اإ�ساف���ة اإل���ى خدم���ات الت�سني���ع 

والهند�سة. 
وت�س���كل اأعم���ال اإ�سالح ال�سفن نح���و 55 % من 
اأن�سط���ة ال�رشك���ة يف حني ت�سكل الن�سب���ة املتبقية يف 
الوق���ت الراهن عملي���ات املن�سات. وق���ال م�سئولو 
ال�رشك���ة يف موؤمت���ر �سح���ايف، عقد يف ن���ادي كابيتال 
كل���وب اأم����س، اإن ال�رشك���ة انتهت من هيكل���ة مالية 
�سمل���ت �سخ راأ����س مال اإلى جان���ب تغيري يف هيكلة 

ملكي���ة ال�رشك���ة، اإذ رفع���ت البحرين من خ���الل �رشكة 
“ممتلكات” ح�سته���ا يف اأ�رشي، اإل اأن امل�سئولني مل 
يتطرق���وا اإلى ه���ذه الن�سبة التي تق���در بنحو 96 % 

بح�سب تقارير.
وذكر الرئي����س التنفيذي ل�رشكة “اأ�رشي”، اندرو 
�س���و، خالل املوؤمت���ر ال�سح���ايف، اأن الع���ام 2017 - 
2018 �سه���د حت�سًن���ا يف اأداء ال�رشك���ة واأن ال�سج���ل 
احلاف���ل من اخلربات ملدى قرابة الأربعني عاًما لدى 
“اأ�رشي” يوؤهلها لتحقيق نتائج اإيجابية، وامتنع �سو 
عن الإف�ساح عن اأرقام تتعلق بالو�سع املايل لل�رشكة 

يف خ�سم عملية الهيكلة الأخرية.
واأ�سار �س���و اأن ال�رشكة تطم���ح يف احل�سول على 
عق���ود اإقليمي���ة فيم���ا يتعل���ق بالن�ش���اط اجلديد يف 

الهند�سة والت�سنيع.
وتاب���ع “اأن ه���ذا القط���اع اجلدي���د )الت�سني���ع 
والهند�سة( ميثل تخ�س�س متج���ذر يف تركيبة اأ�رشي 
عل���ى م���ر ال�سنني كما يعت���رب من اأه���م املكونات يف 
اأعم���ال اإ�سالح ال�سف���ن واإ�سالح املن�س���ات البحرية 
بالن�سبة لنا، وما نقوم به الآن هو اإطالق هذه اخلربات 
املمتدة ع���رب ال�سنني يف قط���اع منف�سل متخ�س�س 

وم�ستقل يف اإيراداته”. 
املا�سي���ة  �سن���ة  الأربع���ني  “خ���الل  واأ�س���اف 
ا�ستطاع���ت اأ����رشي اأن حتت���ل مرك���ًزا رائ���ًدا يف جمال 
الإ�سالح البحري، اأما الآن فتكمن الفر�سة اأمامنا لكي 

نك���ون رواًدا اأي�ًسا يف ت�سنيع الوحدات ال�سناعية يف 
اخلليج العربي”. 

وم�سى بالق���ول “هناك موؤ����رشات لنمو واعد يف 
قط���اع ت�سنيع الوح���دات ال�سناعي���ة والهند�سية يف 
املنطق���ة ابتداًء من البحرين الت���ي اآلت فيها ملكية 
ا، الأمر الذي من  اأ�رشي اإلى احلكومة بن�سب���ة عالية جدًّ
�ساأنه اأن يدعم ال�ستقرار وال�ستدامة التي تتما�سى 

مع احتياجات الزبائن على املدى البعيد”. 
اإل���ى ذل���ك، ق���ال مدي���ر اإدارة امل���وارد الب�رشية 

واخلدم���ات، ال�سيخ دعي���ج بن حممد ب���ن �سلمان اآل 
خليفة، اإن ال�رشكة قامت بعملية اإعادة هيكلة للموارد 
الب�رشية منذ العام 2017، اإذ مت تقلي�س حجم العمالة 
بن�سبة تقدر بنحو 21 %، موؤكًدا عدم تاأثر اأي بحريني 
م���ن عملي���ة الهيكلة، مو�سًح���ا اأنه مل يت���م ف�سل اأي 
بحريني، واأن اأي بحريني خرج من ال�رشكة كان ب�سكل 

طوعي وعرب امل�سارات الطبيعية.
واأكد ال�سيخ دعي���ج اأن ال�رشكة ت�سعى بالتعاون 
م���ع وزارة العمل وال�سئ���ون الجتماعية يف رفع ن�سبة 

البحرنة واإيجاد �سواغر وظيفي���ة للبحرينيني، اإل اأنه 
رب���ط توفري الفر����س الوظيفية بتحقي���ق الإيرادات 
واملوازن���ة مع النفقات. من جانب���ه، �رشح مدير البناء 
اجلديد والهند�س���ة بال�رشكة، �سوفي���ري �ساركار “اأن 
هن���اك ما يقارب 490 مليار دولر يف �سورة م�ساريع 
مل يتم البدء فيها يف اخلليج العربي �سمن قطاعاتنا 
امل�ستهدفة وه���ي قطاعات الطاق���ة والغاز والنفط 
واملي���اه والبروكيماوي���ات”. واأ�س���اف “هناك �سح 
���ا يف من�ساآت الت�سنيع يف املنطقة وينطبق ذلك  حاليًّ
ب�س���ورة اأكرب على البحري���ن، ولذلك فاإن العديد من 
هذه الأعم���ال يتم التعاقد فيها مع �رشكات من خارج 
املنطق���ة”، م�س���رًيا اإلى “اأن �رشكة اأ����رشي قادرة الآن 
على تلبية املتطلب���ات الت�سنيعية هذه يف املنطقة 
باجل���ودة املطلوب���ة واأن تك���ون املن�س���اأة املف�سلة 
لذلك”، خمتتًما “نوؤمن باأهمية اأن يتم تنفيذ م�ساريع 

املنطقة من قبل �رشكات من املنطقة ذاتها”. 
وتاأت���ي ه���ذه امل�ستج���دات م���ن قب���ل ال�رشك���ة 
ا�ستجابة للطلب املتنامي يف املنطقة على املن�ساآت 
الت�سنيعي���ة عالي���ة اجل���ودة. كم���ا اأدت التط���ورات 
يف القطاع���ات ال�سناعي���ة كقط���اع البروكيماويات 
والتحلي���ة والطاقة يف البحري���ن واخلليج العربي اإلى 
رف���ع الطلب على من�س���اآت الت�سنيع مبا يفوق ما هو 
متوفر، �سانحة بذلك املجال اأمام �رشكة اأ�رشي لغتنام 

مثل هذه الفر�س.

• املوؤمتر ال�سحايف ل�“اأ�رشي” اأم�س	

“BIBF” و ”التنمية الإ�سالمي” يوقعان مذكرة تفاهم
“البحرين الأولى” تنجز م�رشوع قرية املركادو

البنفالح وال�سفري النيبايل يبحثان التعاون مبجال الطريان

حي متعدد ال�ستخدامات باجلنبية يتكون من 42 فيال

اإعادة ت�سغيل حمتمل خلط جوي مبا�رش

املنام���ة - البحري���ن الأول���ى: احتفل���ت �رشك���ة 
البحرين الأول���ى للتطوير العق���اري، با�ستكمال اأول 
م����رشوع �سكني لها، وهي قرية امل���ركادو. ح�رش حفل 
التد�س���ني، الذي اأقي���م على موقع امل����رشوع، رئي�س 
املجل����س البلدي للمنطقة ال�سمالي���ة حممد بوحمود، 
ورئي�س جمل�س اإدارة �رشك���ة البحرين الأولى والقائم 
باأعم���ال الرئي����س التنفي���ذي، وليد اخلاج���ة، اأع�ساء 
جمل����س الإدارة، وجمموع���ة من رجال ون�س���اء الأعمال 

املتميزين يف املجتمع.
وق���ال اخلاج���ة “نحن �سع���داء للغاي���ة لالحتفال 
باإجناز قرية املركادو، لق���د قمنا ببناء وت�سليم فلل 
ذات ج���ودة عالي���ة لت�سبح واحدة م���ن اأف�سل الفلل 
ال�سكني���ة املتواف���رة يف ال�سوق الي���وم. الفلل اليوم 
جاهزة لينتقل اإليه���ا اأ�سحابها و�ستتحول قريباً اإلى 

واحدة من اأكرث الأحياء متعة للعي�س فيها”.
 م���ن جهت���ه، قال حمم���د بوحم���ود، اإن مثل هذه 
امل�ساريع احليوية تخدم �س���كان املنطقة ال�سمالية. 
واإن م����رشوع املركادو يع���د اأحد اأهم تل���ك امل�ساريع 

الت���ي تقدم حلول �سكنية وخدم���ات جتارية متعددة 
للقاطن���ني، مبدي���اً اإعجابه مبا �ساهده م���ن ت�ساميم 
للم����رشوع، مع���ربا ع���ن �سك���ره للقائم���ني عل���ى هذا 
Dec -  ململ�رشوع املتميز.  وبدوره عرب �ساحب �رشكة

rators املق���اول الرئي�سي للم�رشوع، اأكرم مكنا�س، 
ع���ن �سعادته باحل�سول على ه���ذا امل�رشوع املرموق، 
ومتّكن���ه م���ن ت�سلي���م امل����رشوع مبوا�سف���ات عالية 

لأ�سحابه.

املحرق - �رشكة املطار: عقد الرئي�س التنفيذي 
ل�رشك���ة مط���ار البحرين حمم���د البنف���الح اجتماعا مع 
ال�سف���ري النيبايل ب���ادام �سندا����س ملناق�س���ة اإعادة 
الت�سغي���ل املحتمل خلط ط���ريان مبا�رش بني البحرين 
وجمهورية النيبال. وح�رش الجتماع الرئي�س التنفيذي 
لل�س���وؤون التجارية يف �رشكة مطار البحرين اأمين زينل 

ورئي�س ق�سم تطوير الطرق اجلوية نوال املاجد.
وخالل الجتماع ناق����س ال�سفري والبنفالح اأي�سا 
�سب���ل التع���اون املحتمل���ة ب���ني البلدي���ن يف جم���ال 
الطريان، وهو ما من �ساأنه اأن يعزز العالقات الثنائية 
بني الدولتني، خا�سة يف قطاعي ال�سياحة والتجارة.

واأع���رب البنفالح ع���ن خال�س �سك���ره وتقديره 
لل�سف���ري عل���ى ما يبذل���ه من جه���ود حثيث���ة لتعزيز 
العالق���ات ب���ني البحري���ن ونيب���ال، موؤك���دا اأن ه���ذا 
الجتم���اع يعك�س اأي�س���ا اجله���ود املتوا�سلة ل�رشكة 

مطار البحرين و�رشكائها م���ن اأجل تطوير طرق جوية 
جدي���دة تنطلق من مطار البحري���ن الدويل، خ�سو�سا 
تل���ك التي تخدم مواطني النيبال يف البحرين، موجها 

الدعوة لك���ربى �رشكات الط���ريان النيبالي���ة الراغبة 
يف مناق�س���ة التع���اون املحتم���ل لزيارة �رشك���ة مطار 

البحرين، وذلك بالتن�سيق مع ال�سفري.

ا�ست�س���اف   :”BIBF“  - اجلف���ري 
معه���د البحري���ن للدرا�س���ات امل�رشفي���ة 
واملالي���ة “BIBF” املدير العام للمعهد 
 - ”IRTI“ الإ�سالمي للبحوث والتدريب
التابع لبنك التنمية الإ�سالمي - همايون 
دار يف مقر املعهد لتوقيع مذكرة تفاهم 

وتعزيز التعاون امل�سرك.
ويعت���رب املعهد الإ�سالم���ي للبحوث 
التابع���ة  الكيان���ات  اأح���د  والتدري���ب 
للتنمي���ة،  الإ�سالم���ي  البن���ك  ملجموع���ة 
الرئي�س���ة يف جمموع���ة  الوح���دة  وميث���ل 
البن���ك لإجراء الأبحاث يف جم���ال التمويل 
الإ�سالم���ي، وتقدمي ال���دورات التدريبية 
ال�ست�ساري���ة  واخلدم���ات  واملعلوم���ات 
وامل�ساع���دة الفني���ة وتطوي���ر املنتجات 
املالية الإ�سالمية �سمن الكيانات التابعة 
للمجموعة والدول الأع�ساء لدى جمموعة 

البنك.
ومبوجب ه���ذا التفاق، �ستعمل كلتا 
املوؤ�س�ست���ان ب�س���كل وثي���ق عل���ى دمج 
اأح���دث التقنيات التعليمي���ة والتدريبية 
التمويل  الإلكروين وحم���اكاة  كالتعل���م 
الإ�سالمي وغريها، وذلك بهدف النهو�س 

بقطاع التمويل الإ�سالمي يف املنطقة.
ومته���د ه���ذه التفاقي���ة ا�ستمرارية 
ل���ن  ال���ذي  الطرف���ني،  ب���ني  التع���اون 

يقت�رشعل���ى املب���ادرات التدريبية فقط، 
واإمن���ا �سيمتد مل�ساريع اأخ���رى �ست�ساهم 
ب�س���كل كب���ري يف تعزي���ز من���و التموي���ل 
الإ�سالم���ي كقط���اع اأعم���ال ا�سراتيج���ي 

و�رشيع النمو.
و قال مدير معهد البحرين للدرا�سات 
امل�رشفي���ة واملالية، اأحمد ال�سيخ “يعترب 
معه���د “BIBF” م���زود تدريب���ي عاملي 
رائ���د يف يف جم���ال التموي���ل الإ�سالم���ي، 
ويتمي���ز باعتب���اره من اأوائ���ل املعاهد يف 
جمي���ع اأنح���اء الع���امل لتق���دمي �سهادات 
احرافي���ة يف جم���ال التموي���ل الإ�سالمي. 
وي�سعدن���ا التعاون مع معهد بنك التنمية 
ال���رثوة  اإمكاني���ات  لتعزي���ز  الإ�سالم���ي 

الب�رشية يف قطاع التمويل الإ�سالمي”.
من جانبه، قال هومايون دار: “ن�سعد 
بالتع���اون م���ع معه���د “BIBF”، والذي 
يعت���رب م���زود رائد للتدري���ب وخا�سة يف 
جمال التمويل الإ�سالمي، و�سيعمل معهد 
 ”BIBF“ م���ع  وثي���ق  ب�س���كل   »IRTI«
كاأح���د مراكز التمي���ز العاملية واملوثوقة 
م���ن قبل بن���ك التنمية الإ�سالم���ي. توؤمن 
كلتا املوؤ�س�ستني مببداأ زيادة ال�ستثمار 
يف التعليم والتدري���ب، الأمر الذي يوؤدي 
اإلى زيادة الفائدة والإنتاجية على الفرد 

واملوؤ�س�سة.

• افتتاح قرية املركادو يف اجلنبية 	

• البنفالح جمتمعا مع ال�سفري النيبايل 	

ت�سوير: ر�سول احلجريي

“العمل”  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ع���م���ال���ة  ب���ت���وظ���ي���ف  ال���ت���زام���ه���ا  اأك��������دت  ال���������رشك����ة 

و”م����رفاأ  “ب��اب��ك����و”  ل�  اأعمال  ت��ن��ف��ي��ذ 
اجل��دي����د ب��ال���ق���س����م  ال��م���س����ال”  ال��غ��از 
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حممد بن خليفة: يحق لـ“احتاد املالك” مقا�ساة املتخلف عن دفع ر�سوم اخلدمات
املناعي: 50 % االإجناز يف “فونتانا اإنفينيتي” واالنتهاء مطلع 2020

    زينب العكري من اجلفري

ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ملوؤ�س�س���ة التنظي���م 
العق���اري، ال�سي���خ حممد بن خليف���ة اآل خليف���ة، اإن 
تاأ�سي�س احتاد املالك مهم جلميع امل�ساريع ل�سمان 
حق���وق امل�سرتي���ن وامل�ستثمري���ن، مو�سًح���ا “يحق 
ملدير االحتاد ح�سب القانون اأن ينذر ال�سخ�س الذي 
مل يدف���ع ر�سوم اال�س���رتاك 3 مرات وبع���د فرتة 90 
يوًم���ا اإر�سال���ه للقا�سي التنفي���ذي لتخلفه عن دفع 
ر�س���وم ال�سيان���ة، ومن غري العدل دف���ع م�ستثمرين 

لر�سوم ال�سيانة وتخلف اآخرين”.
واأ�س���اف “ال نري���د اأن تتع���ر امل�ساري���ع لعدم 
تطبيق ه���ذا ال����رط واأن تنتهي اخلدم���ات املقدمة 
من���ذ بداية ����راء الوح���دات ب�سبب عدم دف���ع ر�سوم 
اال�سرتاك التي كانت مناطة بامل�ستثمرين منذ اليوم 

االأول”.
جاء ذل���ك، خ���الل االفتت���اح الر�سم���ي ل�”اأجنحة 
فونتان���ا”، حيث ق���ال ال�سي���خ حمم���د “ي�سعدين يف 
هذه املنا�سب���ة اأن اأ�سكر �ركة الكوهجي واأبارك اإلى 
عبدالغفار الكوهج���ي افتتاح اأجنحة فونتانا الع�رية 
الت���ي توؤم���ن الرفاهي���ة للمواطن���ني واملقيمني يف 

البحرين”.

واأثن���ى عل���ى دور �رك���ة الكوهج���ي يف اإقام���ة 
امل�ساري���ع املتطورة الت���ي ت�ستقط���ب جميع فئات 
املجتم���ع، واأن اإقامة مثل ه���ذه امل�ساريع تخلق بيئة 

م�ستقطبة لروؤو�س االأموال واال�ستثمارات الدولية.
واأكد ال�سيخ حممد اأن موؤ�س�سة التنظيم العقاري 
عل���ى اأمت اال�ستع���داد لتق���دمي كافة الدع���م الالزم 
للم�ساريع العقارية وامل�ستفيدين من خدماتها، قائالً 
“�سع���داء لروؤية اإجناز امل�ساريع يف البحرين بالوترية 
املطلوب���ة وبالعهد الذي تعودنا عليه، وهذه النقطة 
مهمة للم�ستثمرين يف امل�روع ومن املهم اأن يح�سل 
امل�س���ري للعقار �سمن امل�روع على اخلدمات التي 
مت االإع���ان عنها وق���ت البيع، ومبل���غ ال�سيانة التي 

وردت يف العقد املبدئي للم�روع”.
ولفت اإل���ى اأن “فونتانا العقارية” من ال�ركات 
الرائدة يف اململكة يف جمال التطوير، ومن ال�سباقني 
يف و�س���ع احلل���ول العقاري���ة املمت���ازة والت�ساميم 
الهند�سية املعمارية اجلميلة، داعًيا جميع املطورين 

الأخذ اخلطوات التي قامت بها ال�ركة.
وعن تقبل العاملني يف القطاع العقاري لقانون 
التنظيم العقاري، اأك���د ال�سيخ حممد اأنه مت ت�سجيل 
60 % م���ن الفئ���ة امل�ستهدف���ة كو�سط���اء، داعًي���ا 
البقي���ة لاإ����راع يف الت�سجيل �سواء اأكان���وا مطورين 

مل�ساريع تطوير عقارية اأم التابعة ووكاء املبيعات 
واملثمنني العقارية خال فرة ال�سهرين املتبقيني 

لفرة ت�سحيح االأو�ساع.
واأ�س���اف “اإنه يف مطلع �سبتم���ر �ستكون هناك 
ا�سراط���ات اإلزامي���ة وعل���ى اجلمي���ع اأن يكون���وا قد 
ح�سلوا عل���ى رخ�سة ممار�سة املهنة و�ستكون هناك 
اإجراءات وا�سحة وعلى اجلميع التعامل مع االأ�سخا�س 
املرخ�س لهم ل�سم���ان حقوق املطور وامل�ستثمرين 

وعدم �سياع احلقوق”.

م���ن جانبه���ا، اأك���دت املدي���ر الع���ام للمبيعات 
والتطوير العقاري ب�ركة “فونتانا العقارية”، اإميان 
املناع���ي، اأن ن�سبة االإجناز يف م����روع اأبراج “فونتانا 
اإنفينيتي” بلغت 50 %، فيما بلغت ن�سبة املبيعات 

80 %، على اأن يتم االنتهاء مطلع العام 2020.
واأ�ساف���ت اأن “فونتان���ا اإنفينيتي” توفر حوايل 
800 �سقة للتملك احل���ر ومرافق كاملة وفريدة من 
نوعه���ا مثل النه���ر الهادئ ح���ول املطع���م املعلق، 
برك �سباح���ة مع �ساالت ح�ري���ة وا�ستثنائية، م�رح 

�سينمائ���ي من���زيل، ناٍد ي�س���م عدة قاع���ات ريا�سية 
خمتلف���ة، واأخ���رًيا واح���دة من اأه���م مراف���ق فونتانا 
اإنفينيت���ي املمي���زة الت���ي �ستوف���ر بيئ���ة ا�ستوائية 
على م���دى 73 األف قدم مربع، باالإ�ساف���ة اإلى االآثار 
املحيط���ة مث���ل الغاب���ات اال�ستوائي���ة واملوؤث���رات 

ال�سوتية للبيئة احليوانية فيها.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن ن�سب���ة املبيع���ات يف “اأجنحة 
فونتان���ا” بلغت 100 % وذلك بف�سل ال�سمعة التي 

اكت�سبتها ال�ركة من خال م�ساريعها ال�سابقة.
واأ�ساف���ت اأن عدد ال�سقق يف امل�روع تبلغ 378 
�سقة باأحجام واإطاالت خمتلفة، وبيعهم كان �سهل، 
حيث اإن ال�ركة متتلك قاع���دة بيانات للعماء الذي 
�سهل م���ن الت�سويق، الفتة اإلى اأن حوايل 40 جن�سية 

متلكت يف امل�روع والغالبية من البحرينيني.
واأو�سحت اأن مبيع���ات “اأجنحة فونتانا” حققت 
جناح���ا الفتا واهتمام االأ�سقاء اخلليجيني باال�ستثمار 
يف البحري���ن، اإذ تعتر ال�سوق البحرينية االأف�سل من 
ناحية العائد واالأ�سعار، مبينة اأن امل�روع نقلة نوعية 
يف التطوير العقاري. ويتكون امل�روع من 27 طابًقا، 
وي�سم 387 �سقة متنوعة الت�ساميم على م�ساحة 62 
األ���ف مر مربع قريبة من البحر، بكلفة اإجمالية ت�سل 

اإلى 70 مليون دوالر.

• خالل االفتتاح الر�سمي ل�”اأجنحة فونتانا”	

“البحرين الإ�سالمي” و“بن فقيه” يوقعان مذكرة تفاهم
“امل�سارف”: البنوك البحرينية تتمتع بو�سع مايل قوي

نوهت بدور “املركزي” يف اال�ستقرار االقت�سادي

املنامة - جمعية امل�سارف: اأكد الرئي�س 
التنفي���ذي جلمعية م�س���ارف البحرين، وحيد 
القا�س���م، اأن البنوك يف البحرين تتمتع بو�سع 
مايل ق���وي يتح�سن ب�س���ورة م�ستم���رة بدعم 
م���ن �سيا�سات مالية ونقدي���ة حكيمة يقودها 
م����رف البحري���ن املرك���زي جنب���ا اإل���ى جنب 
م���ع حر����س البن���وك البحرينية عل���ى تطبيق 
املمار�س���ات املالي���ة وامل�رفي���ة احل�سيفة 
املحقق���ة للمعاي���ري الدولي���ة، وتبن���ي اأحدث 
االأ�سالي���ب االإداري���ة والفني���ة الت���ي ت�سمن 
ا�ستقراره���ا املايل وا�ستدام���ة ن�ساطها ومنو 

اأرباحها.
واأ�س���ار القا�سم اإل���ى اأن البحرين م�ستمرة 
بو�س���ع وتطبي���ق اإج���راءات وخط���وات تكفل 
حتقيق الت���وازن املايل، موؤك���دا اأهمية حزمة 
الدع���م املايل واالقت�سادي م���ن قبل االأ�سقاء 
يف كل من ال�سعودي���ة واالإمارات والكويت يف 
امل�ساهم���ة بفاعلي���ة يف حتقيق ه���ذا الهدف 
االأمر ال���ذي �سينعك�س اإيجاب���ا دون �سك على 

الت�سنيفات االئتمانية للمملكة.
ونوه القا�س���م بالتاأكيد امل�ستمر من قبل 
م�رف البحرين املركزي حول التزام البحرين 
باحلف���اظ عل���ى رب���ط الدين���ار بال���دوالر عند 

. 0.37608
وا�ستعر�س القا�سم ع���ددا من املوؤ�رات 

القوي���ة على حت�س���ن الو�سع امل����ريف، ومن 
بينها االرتف���اع امللحوظ يف موجودات اجلهاز 
امل����ريف يف البحري���ن م���ن 187 ملي���ار دوالر 
يف دي�سم���ر 2017 اإل���ى 190 مليار دوالر يف 
ماي���و 2018، اأي بزي���ادة 3 ملي���ارات دوالر، 
كم���ا ارتفعت موجودات بن���وك التجزئة وهي 
العامل���ة يف ال�سوق املحلي بنح���و مليار دينار 
خ���الل 5 اأ�سهر فقط م���ن 31.4 ملي���ار دينار 
يف دي�سم���ر 2017 اإل���ى 32.4 ملي���ار دين���ار 
يف ماي���و 2018، وارتفع���ت قيمة الت�سهيالت 
الت���ي تقدمها البنوك لاأن�سط���ة االقت�سادية 
املحلية بنحو 580 مليون دينار خالل 5 اأ�سهر 
فقط وهي زيادة كبرية للغاية وتعك�س الدور 
االأ�سا�سي الذي تلعبه البنوك يف حتريك عجلة 
النم���و االقت�سادي يف القطاعات غري النفطية 
الت�سهي���ات  جمم���وع  بل���غ  اإذ  البحري���ن،  يف 
املمنوح���ة من قبل القط���اع امل�ريف لاأن�سطة 
االقت�سادية واالأفراد 9.1 مليار دينار بنهاية 

مايو 2018.

املنام����ة - البحرين االإ�سامي: وقع بنك 
البحرين االإ�سامي مذكرة تفاهم م�سرك مع 
�ركة ب����ن فقيه لا�ستثم����ار العقاري تهدف 
اإلى تقدمي متويل للزبائن الراغبني يف �راء 
فيا يف م�روع ال�سدرة ال�سكني الفاخر. ح�ر 
توقي����ع االتفاقية كل من الرئي�س التنفيذي 
للبن����ك ح�سان ج����رار، ورئي�س جمل�����س اإدارة 
�ركة بن فقي����ه لا�ستثمار العقاري، في�سل 

فقيه.

وتن�����س االتفاقي����ة عل����ى قي����ام البنك 
بتقدمي متويل عق����اري للزبائن البحرينيني 
الراغب����ني ب�����راء في����ا يف م�����روع ال�س����درة 
ال�سكن����ي التابع ل�ركة بن فقي����ه لا�ستثمار 
العق����اري وال����ذي يتميز بتق����دمي تخفي�س 
بن�سب����ة 5 % عل����ى الدفع����ة االأول����ى، وفرتة 
متوي����ل ت�س����ل اإل����ى 25 عام����اً. كم����ا ميكن 
للزبائ����ن غ����ري البحرينيني التق����دم بطلبهم 

�سمن نظام متويلي ذي مزايا اأخرى. 

املنام���ة - بور�س���ة البحري���ن: اأقف���ل موؤ�ر 
البحري���ن الع���ام اأم����س االأربع���اء عن���د م�ست���وى 
1،322.45 بارتفاع وقدره 11.83 نقطة مقارنة 
باإقفاله يوم الثاثاء، يف حني اأقفل موؤ�ر البحرين 
االإ�سالمي عند م�ست���وى 967.93 بارتفاع وقدره 

4.55 نقطة مقارنة باإقفاله ال�سابق.
وت���داول امل�ستثم���رون يف بور�س���ة البحرين 
5.01 ملي���ون �سه���م، بقيم���ة اإجمالي���ة قدره���ا 
1.82 ملي���ون دين���ار، مت تنفيذه���ا من خال 82 
�سفقة، حيث ركز امل�ستثم���رون تعاماتهم على 
اأ�سهم قط���اع ال�سناعة والتي بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداول���ة 1.35 ملي���ون دين���ار اأي م���ا ن�سبت���ه 
74.18 % من القيمة االإجمالية للتداول وبكمية 
قدره���ا 2.15 مليون �سهم، مت تنفيذها من خال 

5 �سفقات.

وجاءت اأملني���وم البحرين “األب���ا” يف املركز 
االأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�سهمه���ا املتداولة 1.35 
مليون دينار اأي م���ا ن�سبته 74.18 % من اإجمايل 
قيم���ة االأ�سه���م املتداولة وبكمي���ة قدرها 2.15 
مليون �سهم، مت تنفيذها من خال 5 �سفقات. 

اأما املركز الثاين فكان للبنك االأهلي املتحد 
بقيمة قدره���ا 190.11 األف دين���ار اأي ما ن�سبته 
10.42 % م���ن اإجمايل قيم���ة االأ�سهم املتداولة 
وبكمي���ة قدرها 814.94 األف �سهم، مت تنفيذها 

من خالل 17 �سفقة.
ث���م ج���اءت جمموعة ج���ي. اف. ات����س املالية 
بقيمة قدره���ا 131.60 األف دين���ار اأي ما ن�سبته 
7.22 % م���ن اإجم���ايل قيمة االأ�سه���م املتداولة 
وبكمي���ة قدرها 969.61 األف �سهم، مت تنفيذها 

من خالل 16 �سفقة.

• وحيد القا�سم	

غدي���ر عب���د اجللي���ل ال���درازي.. �ساب���ة اكت�سب���ت هواية 
الت�سمي���م الداخل���ي والديكور م���ن والدته���ا، وح�سلت على 
�سه���ادة يف الت�سمي���م الداخلي م���ن كلية الهند�س���ة بجامعة 
ا�ست�س���ارات لاأف���راد  ب���داأت يف تق���دمي  البحري���ن، ومنه���ا 
واملوؤ�س�سات يف الت�سوي���ق لاأثاث وخدمة الت�سميم الداخلي 
وتنفيذ امل�ساريع. “الباد” التقت الدرازي التي تدير مكتب 

“Lines interior” مع زميلتها، وفيما يلي ن�س اللقاء:

- ه���ل ل���ك اأن حتدثينا ع���ن طبيعة عملك، 
ومتى اأطلقتيه؟

جم��ال  يف  متخ�ص�ص��ة  داخلي��ة،  م�صمم��ة 

 5 من��ذ  الداخل��ي  الت�ص��ميم  يف  اال�صت�ص��ارات 

�ص��نوات، حي��ث متيزنا فك��رة عمل اال�صت�ص��ارات 

ودورات الت�ص��ميم الداخل��ي للمتزوجني حديًثا 

املنا�ص��بة  احلل��ول  اإيج��اد  عل��ى  مل�ص��اعدتهم 

للت�صمي��م م��ن خ��ال فه��م اهتمام��ات بع�صه��م 

البع���ض وانعكا�صها على املنزل ال��ذي �صيجمعهم 

)القف���ض الذهب��ي(، حي��ث ب��داأت بن�ص��ر ه��ذا 

املفه��وم من خال ور�صة “من��زيل من ت�صميمي” 

الت��ي متت ا�صت�صافتها يف 4 حمات اأثاث معروفة 

بالبحري��ن، وقام اأكرث م��ن 50 �صخ�صا بامل�صاركة 

فيها واال�صتفادة من املعلومات التي مت طرحها.

 Lines“ حالًي��ا اأن��ا اأدير مع زميلت��ي مكتب

interior” الذي من خاله نقدم كافة خدمات 
اال�صت�ص��ارات  م��ن  ابت��داء  الداخل��ي  الت�صمي��م 

لاأف��راد واملوؤ�ص�ص��ات، جل�ص��ات الت�ص��وق لاأثاث، 

خدمة الت�صميم الداخلي، وتنفيذ امل�صاريع.

- هل ا�ستفدِت من جتربة اجليل ال�سابق يف 

اإدارة االأعمال، وه���ل تتلقني الن�سيحة من 
اأفراد العائلة؟

الوالد كان له الف�صل الكبري من خال خربته 

يف جم��ال املق��اوالت والبن��اء يف ح��ل العدي��د من 

امل�ص��كات الت��ي واجهتني يف البداي��ة، واأمي كانت 

اإحدى االأ�صباب املحف��زة التي جعلتني اأن�صم لهذا 

املجال ب�صبب حبها للديكور، ولكن اأف�صل التجارب 

ا�صتف��دت منه��ا ه��ي جت��ارب زمائ��ي رواد  الت��ي 

االأعمال واأ�صح��اب مكاتب الت�صميم الداخلي، من 

خ��ال حتليل ومناق�صة العوائ��ق التي نتعر�ض لها 

عموما وم�صاركة اخلربات والن�صائح مًعا.

- كي���ف تديري���ن عمل���ك اخلا����س، ه���ل 
تتواجدي���ن با�ستم���رار اأم ت�سعني اخلطط 
والرام���ج للعامل���ني لدي���ك، م���ا اأ�سلوبِك 
يف االإدارة، وكي���ف تطورين���ه متا�سي���ا م���ع 

املتغريات؟

Lines inter -“  قق��وم ب��اإدارة مكتبن��ا

or” اأن��ا وزميلتي مًعا، حيث اإننا ن�صع خططا 
لكل م�ص��روع معا، ثم نقوم بتوزي��ع امل�صوؤوليات 

وو�ص��ع جداول زمنية الإجن��از كل م�صروع على 

حدة، نوؤمن باأن االإدارة تتم من خال املتابعة 

واالإ�ص��راف عل��ى جمي��ع تفا�صي��ل  امل�صتم��رة 

امل�ص��روع �صخ�صًيا ابت��داء من اأ�ص���ض البناء يف 

املوقع نف�ص��ه حتى التفا�صيل ال�صغرية لاأثاث 

خال �صنعها يف الور�ض املتخ�ص�صة.

- هل تفكرين بتطوير وتو�سيع اأعمالِك؟ 
نعم، فنح��ن نوؤمن ب��اأن الت�صميم الداخلي 

اأ�صل��وب حي��اة وثقاف��ة يج��ب اأن ين�ص��ر حيث 

يوؤث��ر عل��ى االأ�صخا���ض وحياته��م وبالت��ايل 

للمن��زل  اختياراته��م  عل��ى  ذل��ك  �صينعك���ض 

وغ��ريه، لذل��ك نحن ن�صع��ى لتطوي��ر عملنا من 

خال تثقي��ف عمائنا وجعل رحلة الت�صميم 

بجمي��ع  وم�صاركته��م  ممتع��ة  له��م  الداخل��ي 

التفا�صيل.

املحرر القت�سادي

غدير الدرازي: التصميم الداخلي أسلوب حياة وثقافة

دورات للمتزوجين حديًثا
لمساعدتهم في “القفص الذهبي”

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

) CR2018 -87257( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فهد عبدالسالم محمد االنصاري

االسم التجاري احلالي: جنرال خلدمات االطار
االسم التجاري اجلديد: جنرال لبيع االطار

قيد رقم: 83255-1

القيد: 92379
التاريخ: 3/7/2018

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

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة 
رجل الطاقة الذهبي للخدامات ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  للخدامات  الذهبي  الطاقة  رجل  شركة  اصحاب  السادة 

القيد رقم 92379، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
رجل الطاقة الذهبي للخدامات ذ.م.م

إلى: شركة الربوة هيوج للعقارات واخلدمات ذ.م.م
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة شيري لألسهم والسندات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 

تقدم إليها السيد/ جميل علي حسن أحمد عواجي باعتباره املصفي 

القانوني لشركة شيري لألسهم والسندات ذ.م.م املسجلة كشركة 

ذات مسؤلية محدودة  مبوجب القيد رقم 89184، طالبني إشهار انتهاء 

أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 

التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 

رقم 21 لسنة 2001.

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  املغرب  حور  شركة  في  الشركاء  السادة 

106479، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة تضامن  

برأسمال وقدره مائة وخمسون )150( دينار، بني كل من:

خالد أحمد محمد سعيد

ابتسام الزياني االزعاني

القيد: 106479
  التاريخ :2018/7/2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )95990( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

احملل  حتويل  بطلب  الصائغ  اسماعيل  عبدالعال  طاهره  املعلن:  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى السيد / محمود علي حسن ابراهيم الوسطي.2  

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

وزارة الصناعة والتجارة
)CR2018-81122( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

اسم الفرعرقم السجل التجاري

رحيق الزهور1-58543

رحيق الزهور2-58543

رحيق الزهور3-58543

رحيق الزهور4-58543

رحيق الزهور5-58543

رحيق الزهور6-58543

رحيق الزهور7-58543

رحيق الزهور8-58543

رحيق الزهور9-58543

رحيق الزهور10-58543

رحيق الزهور11-58543

رحيق الزهور12-58543

رحيق الزهور13-58543

رحيق الزهور14-58543

رحيق الزهور15-58543

رحيق الزهور16-58543
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القيد: 54245 - التاريخ: 2/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )23665( لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لـ شركة اخلليج للمشاريع التعليمية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة اخلليج للمشاريع التعليمية ذ.م.م املسجلة مبوجب 

القيد رقم 54245، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
شركة اخلليج للمشاريع التعليمية ذ.م.م

GULF EDUCATIONAL PROJECTS W.L.L
إلى: شركة اخلليج للمشاريع التعليمية )جامعة العلوم التطبيقية( ذ م م

GULF EDUCATIONAL PROJECTS )Applied Science University( WLL
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الطبي  عاشور  د.باسم  مركز  لـ  املالك  عاشور  احمد  ميرزا  باسم  السيد 
)مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 87631، طالبني حتويل املؤسسة 
ألف   )1.000BD ( وقدره  برأسمال  ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  الفردية 

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1. باسم ميرزا أحمد عاشور

2. ليلى ابراهيم عاشور خليل

القيد: 87631
  التاريخ :2018/5/27

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )81323( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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ويوؤي���د وزير اخلارجية ماي���ك بومبيو، ت�صنيف 
احلر����س الث���وري على قائم���ة الإره���اب وفق “�صي 
اإن اإن”. ه���ذه الأخ���رة لفت���ت اإلى اأن خط���وة اإدراج 
احلر����س الإيراين على لئح���ة املنظم���ات الإرهابية 
مطروحة منذ اأ�صهر وتدر�س ب�صكل مكثف كجزء من 

الت�صعيد يف ا�صرتاتيجية وا�صنطن جتاه طهران.
الق���رار �صيتيح للبيت الأبي����س فر�صة جتميد 
الأ�ص���ول التابعة للحر�س الثوري وفر�س حظر �صفر 
اإل���ى جانب عقوبات جنائية بالت���وازي مع العقوبات 

ا. القت�صادية املفرو�صة حاليًّ
م���ن جانب���ه، ه���ّدد احلر����س الث���وري الإيراين، 
اأم����س الأربع���اء، مبنع �ص���ادرات النفط م���ن الدول 
املج���اورة اإذا تعر�ص���ت �ص���ادرات اإي���ران للحظ���ر 

مبوج���ب العقوب���ات الدولية. ونقل���ت وكالت اأنباء 
اإيرانية ر�صمية ع���ن قائد “فيلق القد�س” باحلر�س 
الثوري الإيراين قا�ص���م �صليماين قوله اإن “احلر�س 
الث���وري الإي���راين م�صتع���د لتطبي���ق �صيا�صة متنع 
�ص���ادرات النف���ط الإقليمي���ة اإذا مت حظ���ر مبيعات 
اخلام الإيراني���ة”. واأ�صاد �صليماين بتهديد الرئي�س 
الإيراين ح�صن روحاين باأن “الدول الأخرى باملنطقة 
ل ميكنه���ا ت�صدي���ر النف���ط اإذا ُمنع���ت اإي���ران م���ن 
بيع اخل���ام”. وكان م�ص���وؤول اأمركي كب���ر قال اإن 
الولي���ات املتح���دة ته���دف اإل���ى خف�س اإي���رادات 
طه���ران من النف���ط اإل���ى ال�صف���ر، يف م�صعى لدفع 
القي���ادة الإيرانية اإلى تغي���ر �صلوكها الإرهابي يف 
املنطقة. واإيران ثالث اأكرب م�صدر للنفط يف منظمة 

البل���دان امل�صدرة للب���رتول )اأوب���ك(، وت�صدر نحو 
ا. مليوين برميل من اخلام يوميًّ

ال�صيا�صي���ن  امل�صت�صاري���ن  كب���ر  واأ�ص���ار 
باخلارجي���ة الأمركي���ة براين ه���وك، اإل���ى اأن بالده 
ت�صع���ى اإلى “ت�صفر” مكا�صب طه���ران من النفط 
اخل���ام. واأو�ص���ح ه���وك اأن 50 �رشكة اأعلن���ت نيتها 

تقلي�س عالقاتها التجارية طهران.
واأكد امل�صوؤول اأن “هدف الوليات املتحدة هو 
الو�صول بحج���م واردات اأكرب عدد ممكن من الدول 
من النفط الإيراين اإلى �صفر يف اأقرب وقت ممكن”، 
م�صًرا اإلى اأن هناك طاقة اإنتاجية احتياطية عاملية 
يف �ص���وق النفط تكفي لتغطي���ة انخفا�س اإمدادات 

اخلام الإيرانية.

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

اإ�رشائيل تهدم قرية فل�صطينية... ودعوات “للنفر”
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

����رشع جي����س الحتالل الإ�رشائيلي به���دم قرية فل�صطيني���ة يف منطقة اخلان الأحمر جن���وب �رشقي مدينة 
القد����س، يف ال�صف���ة الغربية، اأم����س الأربعاء. وكان���ت قوات الحت���الل الإ�رشائيلي، ق���د �صلمت املواطنن 
يف اخل���ان الأحم���ر، اأوامر باإغالق طرق داخلية يف التجم���ع، ل�”اأغرا�س خا�صة”، وفق م���ا ذكرت و�صائل اإعالم 
فل�صطيني���ة. ودفع اجلي�س الإ�رشائيلي بتعزيزات ع�صكرية كبرة وجرافات اإلى املنطقة، منذ �صاعات الفجر 

الأولى، واأعلنها منطقة ع�صكرية مغلقة، ومنع دخول ال�صكان اإليها.
 ونقل���ت وكالة الأنباء الفل�صطينية “وفا” عن رئي�س هيئة مقاوم���ة اجلدار وال�صتيطان، وليد ع�صاف، 
قول���ه اإن قوات الحتالل داهمت جتمع اخلان الأحمر، م�صاء الثالث���اء، و�صلمت املواطنن اأوامر تفيد باإغالق 
ط���رق داخلية يف التجم���ع. ودعا ع�صاف الفل�صطيني���ن اإلى التوجه ملنطقة اخلان الأحم���ر ملنع الحتالل من 
هدم���ه، قائ���ال اإن جرافات الحتالل با�رشت من���ذ فجر الأربعاء �ص���ق طريق يو�صل ما بن ال�ص���ارع الرئي�صي 

ومنطقة اخلان الأحمر.
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صنعاء ـ اف ب: 

ق���ال املبع���وث اخلا����س لالأمن 
الع���ام لالأم���م املتح���دة اإل���ى اليم���ن، 
مارت���ن غريفي���ث، اأم�س الأربع���اء، اإنه 
اأجرى حمادثات و�صفها بال� “مثمرة” 
احلوثي���ن  املتمردي���ن  زعي���م  م���ع 
عبدامللك احلوث���ي. ويحاول غريفيث 
من���ذ 3 اأيام اإقن���اع احلوثين بت�صليم 
ال���ذي  ومينائه���ا  احلدي���دة  مدين���ة 
حول���ه احلوثيون من �رشي���ان لتو�صيل 
امل�صاعدات الإن�صانية اإلى ج�رش للتزود 
الإيرانية.وقب���ل مغادرت���ه  بالأ�صلح���ة 
�صنعاء، قال غريفيث اإنه رمبا يلتقي 
الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي 

يف مدينة عدن.
وللحوثيني تاريخ طويل يف �إحباط 
اأي حل���ول �صيا�صي���ة تخ���رج البالد من 
الأزم���ة الت���ي تعي�صها من���ذ انقالبهم 
عل���ى ال�صلط���ة ال�رشعي���ة قب���ل نحو 4 

�صنوات.

غريفيث يتحدث عن 
“مفاو�صات مثمرة” مع احلوثي

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

الرتكي����ة قرى  ق�صف����ت املدفعي����ة 
الع����راق �صم����ايل  كردي����ة يف كرد�صت����ان 

البالد، يف اأربيل، اأم�س الأربعاء.
وا�صتهدف الق�ص����ف الرتكي منطقة 
برادو�ص����ت التابع����ة ملنطق����ة �صي����دكان 
�صمال �رشقي حمافظة اأربيل يف كرد�صتان 

�لعر�ق بعدة �صو�ريخ.
واأك����د اإح�ص����ان اجللبي، مدي����ر ناحية 
ني����وز  ل�”�ص����كاي  ت�رشي����ح  �صي����دكان يف 
عربي����ة”، اأن مدفعي����ة اجلي�����س الرتك����ي 
ع����اودت ق�صفها املتقط����ع على عدد من 
القرى الكردية، بع����د موجة من الق�صف، 
الثالث����اء. وتتمرك����ز املدفعي����ة الرتكي����ة 
على بع����د 16 كيلومرًتا م����ن مركز ناحية 

�صيدكان على احلدود مع تركيا. 
وكثف����ت تركي����ا يف الآون����ة الأخ����رة 
العم����ال  ح����زب  قواع����د  �ص����د  �رشباته����ا 
الكرد�صت����اين يف �صمال العراق، خا�صة يف 

معقله يف منطقة جبل قنديل.

ق�صف تركي على قرى 
كردية �صمايل العراق

واشنطن ـ اب: 
اأكد البي���ت الأبي�س جم���دًدا موقفه 
املتمثل يف عدم اعرتاف الوليات املتحدة 
ب�صم �صبه جزي���رة القرم الرو�صية. وقال 
املتحدث با�صم البي���ت الأبي�س، هوغان 
جيديل، لل�صحافين عل���ى منت الطائرة 
التي كانت تق���ل الرئي�س دونالد ترامب 
اإلى غرب فرجينيا “نحن ل نعرتف مطلًقا 

مبحاولت رو�صيا �صم القرم”.
ويعت���زم ترام���ب ونظ���ره الرو�صي 
فالدمير بوتن عق���د قمة يف 16 يوليو 

متوز بهل�صنكي.
قم���ة  اأن  اأعل���ن  الكرمل���ن  وكان 
“كل  تناق����س  اأن  ميك���ن  هل�صنك���ي 

املوا�صيع” با�صتثناء القرم.
واجلمعة اأث���ار ترامب �صك���وًكا حول 
موق���ف الولي���ات املتح���دة م���ن ق�صية 
الق���رم، عندما مل ي�صتبع���د ب�صكل وا�صح 
اإمكاني���ة الع���رتاف ب�ص���م رو�صي���ا �صبه 

اجلزيرة اإليها.

البيت الأبي�س: اأمركا ل 
تعرتف ب�صم رو�صيا للقرم

برلين ـ أ ف ب: 
حذرت امل�صت�صارة الملانية انغيال 
مركل اأم����س الأربعاء الرئي�س دونالد 
ترامب من اإ�صعال “حرب جتارية” اإذا 
نّف���ذت الولي���ات املتح���دة تهديدها 
بفر�س ر�ص���وم جمركية على وارداتها 

من ال�صيارات من الحتاد الأوروبي.
ويف كلمة اأمام الربملان الفدرايل 
قالت م���ركل اإن الطرفن يخو�صان 
ا” منذ قرار ترامب فر�س  “نزاًعا جتاريًّ

ر�صوم على ال�صلب والأملنيوم.
وقال���ت “من امل�صتح�صن منع هذا 
النزاع من التحول اإلى حرب حقيقية” 
م�صيفة اأن هذا يتطلب اتخاذ خطوات 

“من اجلانبن”.
والأحد اتهم ترامب اأوروبا “باأنها 
�صيئة مثلها مث���ل ال�صن” من ناحية 
التج���ارة، موؤك���ًدا اأنه يفك���ر يف فر�س 
�رشيب���ة 20 % عل���ى واردات بالده من 

ال�صيارات من الحتاد الأوروبي.

مركل حتذر ترامب 
من “حرب” جتارية

وا�ضنطن تقرتب من و�ضع احلر�س الثوري على قائمة الإرهاب
بعد روحاين.. �صليماين يهدد بعرقلة �صادرات نفط املنطقة

• احلر�س الثوري الإيراين يهّدد مبنع �صادرات النفط الإقليمية	

فيما هّدد احلر�س الثوري الإيراين، اأم�س الأربعاء، مبنع �صادرات النفط من الدول املجاورة 

اأن  اأمريكيون  م�صوؤولون  ك�صف  الدولية،  العقوبات  مبوجب  للحظر  اإي��ران  �صادرات  تعر�صت  اإذا 

طاولة  على  مطروح  الإرهابية  املنظمات  قائمة  على  وت�صنيفه  الإي���راين  ال��ث��وري  احلر�س  ملف 

“�صي ان ان”. وك�صف  وزارة اخلارجية الأمريكية والإدارة يف البيت الأبي�س وفق ما نقلت �صبكة 

م�صوؤولون اأمريكيون لل�صبكة اأن ملف احلر�س الثوري مطروح على طاولة الإدارة الأمريكية، واأنها 

تناق�صه يف الوقت احلايل.

عوا�ص���م � وكالت: ق���ال متح���دث با�صم 
املعار�صة ال�صوري���ة امل�صلحة اإن املحادثات 
ب���ني وفدها و�ل�صباط �لرو����س ف�صلت �أم�س 
الأربعاء يف التو�صل اإلى اتفاق لإنهاء القتال 
يف جن���وب �صوري���ا.ويف ت�رشي���ح لروي���رتز ق���ال 
اأب���و ال�صيم���اء املتح���دث با�ص���م غرف���ة العمليات 
املركزية يف اجلنوب الت���ي متثل ف�صائل اجلي�س 
ال�ص���وري احل���ر الرئي�صي���ة الت���ي تتفاو����س م���ع 
الرو����س ”املفاو�ص���ات م���ع الع���دو الرو�ص���ي يف 
ب�رشى ال�صام ف�صلت ب�ص���ب اإ�رشارهم على ت�صليم 
ال�ص���الح الثقيل“. يف غ�صون ذلك، اأفادت م�صادر 
دبلوما�صي���ة، اأن جمل����س الأم���ن ال���دويل �صيلتئم 
الي���وم اخلمي�س يف جل�ص���ة طارئة، لبح���ث الو�صع 
يف جنوب غرب���ي �صوريا، حيث ت�صبب هجوم ت�صنه 
ق���وات النظام باإ�صن���اد من رو�صيا �ص���د ف�صائل 

معار�صة بنزوح حوايل 300 األف �صخ�س.
ودعا اإلى هذا الجتماع الطارئ كل من ال�صويد 
الت���ي تتولى الرئا�صة الدورية ملجل�س الأمن خالل 
يوليو اجلاري والكوي���ت، بح�صب ما اأعلنت البعثة 
ال�صويدية لدى الأمم املتح���دة. وبح�صب املنظمة 
الدولي���ة فقد نزح م���ا بن 270 األًف���ا و330 األف 
�صوري ب�صبب الهجوم املتوا�صل. وكانت متحدثة 

با�ص���م وزارة اخلارجي���ة الأمركي���ة ق���د قالت اإن 
الوزير مايك بومبيو ناق����س وقًفا لإطالق النار يف 
جنوب �صوريا، وذلك يف ات�صال هاتفي مع نظره 
الرو�ص���ي �صرغي لف���روف يوم الثالث���اء. وقالت 
املتحدثة هيذر ناورت لل�صحافين “الآن، وبينما 

نتابع الو�صع هناك، تنتابنا خماوف �صديدة”.
واأ�صاف���ت “هن���اك �رشب���ات جوي���ة م�صتمرة، 

توقف���ت بع����س امل�صاع���دات الإن�صاني���ة ورمب���ا 
بداأت تدخل جم���دًدا الآن، لك���ن بالتاأكيد الو�صع 
غ���ر اآمن”. من جانبها، اأعلن���ت احلكومة الأردنية، 
ع���ن فتح 3 معاب���ر على احلدود م���ع �صوريا، اأم�س 

الأربعاء، لالإ�رشاع يف مترير امل�صاعدات للنازحن.
وقال���ت الناطق���ة با�ص���م احلكوم���ة، جمان���ة 
غنيم���ات، “اإن احلكوم���ة ق���ررت فت���ح 3 معاب���ر 
حدودية مع �صوري���ا الأربعاء، بهدف ت�صهيل مرور 
ال�صوري���ن،  للنازح���ن  الإن�صاني���ة  امل�صاع���دات 

بح�صب وكالة “عمون” الأردنية.
قال وزي���ر اخلارجي���ة الأردين اأمين ال�صفدي 
اأم�س اإن ع�رشات ال�صاحن���ات املحملة بامل�صاعدات 

الإن�صانية تنتظر اإذن �صوريا بالعبور.
وكان ال�صف���دي يتح���دث يف موؤمت���ر �صحايف 
بعد حمادثات مع نظره الرو�صي �صرجي لفروف 
يف مو�صك���و. وق���ال تعليًقا على �رشب���ات مدفعية 
انطلقت م���ن �صوريا واأ�صابت اأرا�ص���ي اأردنية اإن 
الق���وات الأردني���ة م�صتع���دة للدفاع ع���ن م�صالح 
الب���الد. واأبلغ ال�صف���دي رو�صيا اأم�س ب���اأن احلوار 
ال�صيا�ص���ي ووق���ف اإطالق النار م���ن الأولويات يف 
جن���وب �صوريا حي���ث قال اإن الو�ص���ع قد يف�صي 

لكارثة اإن�صانية.

فشل المفاوضات بين الروس وفصائل الجنوب السوري
األردن ينتظر موافقة دمشق على دخول المساعدات اإلنسانية

�صبط اأ�صلحة اإيرانية 
بحوزة عنا�رش طالبان

للجي�����س   215 الفرق����ة  ق����ال قائ����د 
الأفغاين يف جنوب البالد، ويل حممد اأحمد 
زي، اإن ق����وات اجلي�����س يف حربه����م �ص����د 
تنظي����م طالبان، متكنوا من �صبط كميات 
من اأ�صلح����ة اإيرانية ال�صنع ل����دى مقاتلي 

هذا التنظيم.
الأول����ى  القن����اة  م����ع  مقابل����ة  ويف 
للتلفزي����ون الأفغ����اين، اته����م اأحم����د زي 
يف  طالب����ان  ميلي�صي����ات  بدع����م  اإي����ران 
اإقليم����ي “هلمند” و”نيم����روز”، يف جنوب 
اأفغان�صت����ان وقرب احل����دود الباك�صتانية 

والإيرانية.
واأ�ص����اف اأحم����د زي اأن عنا�رش طالبان 
الق����وات  م����ع  املعلن����ة  الهدن����ة  خرق����وا 
احلكومية خارج املناطق، التي ي�صيطرون 
عليه����ا باأمر من قادته����م. وتزامًنا مع زي، 
اته����م قائد الل����واء الراب����ع يف فرقة 215 
املتمو�ص����ع يف ولي����ة نيم����روز، اأ�صح����اب 
الدي����ن رو�ص����ان، اإيران بالتدخ����ل املبا�رش 
اإن  رو�ص����ان  واأك����د  الولي����ة.  �ص����وؤون  يف 
اإيران، اإ�صافة اإل����ى الأ�صلحة، تزود عنا�رش 
طالبان مبواد �صناعة الألغام. واأ�صاف اأنه 
اأر�ص����ل تقريًرا حول املو�ص����وع للعا�صمة 

الأفغانية كابول.

عواصم  وكاالت: 

دبي ـ العربية نت:

 بيروت ـ اف ب:

• م�صلح من اجلي�س ال�صوري احلر يف اليادودة بدرعا	

اأعلن تنظيم داع�س الإرهابي مقتل 
اأحد اأبناء زعيمه اأب���و بكر البغدادي يف 
هجوم �صّن���ه مع مت�صددي���ن اآخرين يف 
حمافظة حم�س بو�صط �صوريا، بح�صب 
م���ا اأفادت وكالة اأعماق الناطقة با�صم 
التنظي���م الإرهاب���ي. ون����رشت الوكالة 
الدعائية ع���رب تطبيق تلغرام نقالً عما 
ي�صمى “ولية حم�س” التابعة للتنظيم 
الب���دري”  “حذيف���ة  للفت���ى  �ص���ورة 
مرتدًيا الزي الأفغ���اين وحامالً بندقية 
كال�صنيكوف واأرفقتها ببيان نعي جاء 
في���ه اإن جنل “اأبو بكر البغدادي” قتل 
يف املحطة احلرارية بولية حم�س. واأبو 
بكر البغدادي الذي اأُعلن مقتله مرات 
عدة، ُيعتقد اأنه ما زال على قيد احلياة 
على الأرا�ص���ي ال�صورية احلدودية مع 
العراق، بح�صب ما اأكد م�صوؤول عراقي 
اأن  املن�رشم.ويعتق���د  ماي���و  مطل���ع  يف 
البغ���دادي لديه 4 اأطفال م���ن زوجة اأولى 

وابن من زوجة ثانية.

مقتل جنل اأبو بكر 
البغدادي يف �صوريا

اأمريكـا تطيـح بـاأول زيـارة “يابانـيـة” لإيـران منـذ 1978
طوكيو ـ رويترز: 

قالت وكالة كي���ودو لالأنباء اأم����س الأربعاء 
اإن رئي����س وزراء اليابان �صينزو اآبي األغى زيارة 
لإيران هذا ال�صهر فيما يتخذ الرئي�س الأمركي 

دونالد ترامب موقًفا مت�صدًدا حيال طهران.

وقال���ت كي���ودو اإن الزي���ارة الت���ي كان���ت 
�صت�صب���ح الأولى لزعيم ياب���اين لإيران منذ 40 
عاًم���ا كان مقرًرا اأن تكون جزًءا من جولة لرئي�س 
ال���وزراء يف ال�رشق الأو�صط تب���داأ يوم 11 يوليو. 
واأ�صافت الوكالة نق���ال عن م�صادر يف احلكومة 
اأن الياب���ان اأبلغ���ت اإي���ران باأن اآبي ل���ن يتمكن 

م���ن زيارة طهران رغم ترتيب���ات كانت تتخذها 
ملحادث���ات يجريها مع الرئي����س ح�صن روحاين. 
ومع ذلك ق���ال موتو�صادا ماتان���و وهو متحدث 
با�ص���م مكتب رئي�س ال���وزراء اإن �صيًئا مل يتقرر 

ب�صاأن خطط �صفر اآبي اإلى اخلارج.
واتخذ ق���رار عدم زي���ارة اإي���ران على �صوء 

حمل���ة ترامب لعزل طه���ران وخن���ق �صادراتها 
النفطي���ة بع���د اأن ق���رر الرئي����س الأمرك���ي يف 
ماي���و ان�صحاب بالده من التفاق النووي املوقع 
مع اإي���ران يف 2015. وحثت الولي���ات املتحدة 
اليابان وحلفاءها الآخرين على وقف �رشاء النفط 

الإيراين متاما بحلول الرابع من نوفمرب.
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ال ميكن �ل�سك���وت �أكرث على 
م���ا يح���دث يف جمم���ع �ل�سلمانية 
�لطبي من �إهمال �سارخ للمر�سى 
�ل���دم  عموم���اً، وملر�س���ى فق���ر 
خ�سو�ساً،  “�ل�سكل���ر”  �ملنجل���ي 
يت�س���ارك في���ه �جلميع،  �إهم���ال 
فهن���اك ته���اون يف ح���ل م�سكلة 
�آالف من مر�س���ى �ل�سكلر �لذين 
يتاأمل���ون: “�رحمون���ا �إنن���ا نتاأمل 
حتى �لنخاع وال نطلب منكم غري 
حقنا يف �لعالج، و�لباقي على �هلل 

فهو ي�سفينا”.
�سنويا ن�سجل ع�رش�ت �ملوتى 
م���ن ه���ذ� �ملر����ض، ونتوقع كل 
ح���ن �ضماع خرب �ضق���وط �ضحية 
جمم���ع  �سحاي���ا  م���ن  جدي���دة 
�ل�سلماني���ة �لطبي، وحتى �الآن ال 
جند حقاً من يقف وقفة م�سوؤولة 
ويحاول، ولو ملجرد �ملحاولة �أن 
يبحث عن طريق���ة لتقليل ن�سبة 
وفي���ات مر�سى �ل�سكل���ر، �ألي�ض 

منكم رجل ر�سيد؟
�أفاق���و�  كلم���ا  �مل�سوؤول���ون 
من �سباته���م، جتمل���و� و�حت�سو� 
لنا بربتوكول  ليخرجوا  قهوتهم 
جدي���د لع���الج مر�س���ى �ل�سكلر، 
�حرت�م���اً  و�أق���ل  ق�س���وة،  �أك���رث 
الإن�ساني���ة �ملر�س���ى، �أيعق���ل �أن 
يطل علين���ا الربوتوكول بوجهه 
�لقبيح ليقول: “ال عالج ملر�سى 
الط���وارئ اإال بعد مرور 8 �ساعات 
من دخ���ول �مل�ست�سفى”؟ �أيعقل 
ب�ضي���ارات  املر�ض���ى  ينق���ل  اأن 
االإ�ضع���اف للط���وارئ وال يجدون 

العالج اإال بعد مرور ثلث يوم!
�أن  �ل�سح���ة  وز�رة  تعل���م  �أال 
يف �لثاني���ة �لو�ح���دة ميوت �آالف 
ويول���د يف املقاب���ل اآالف، اأي اأن 
الثاني���ة الواح���دة تف�ض���ل ب���ن 
�حلياة و�مل���وت ال ثماين �ساعات 
كامل���ة! ه���ذ� �إن مل تط���ل �لفرتة 
حتى يتكرم اأح���د االأطباء ويتابع 
احلالة، تاركن املري�ض ي�ضارع 
�الآالم وي���ذوق طعم �ملوت مر�ت 

ومر�ت. 
 

يا�سمين���ة: �أنت���م مد�نون من 
رب ال�ضماء.

أليس منكم رجل رشيد

كم �ضمعنا اأن فقد االأحبة غربة، غري 
اأن عي����ض جترب���ة الفقد ه���ذه م�ضداٌق 
ال يقب���ل الت�ضكي���ك اأبدا به���ذه الغربة، 
واأي���ة غرب���ة! لي�ضت اغرتاًب���ا عن وطن؛ 
قاب���الاٍ للرج���وع، ولي�ضت نهاي���ة لعالقة 
م���ع �ضخ�ض؛ مبح�ض اختي���ار! اإنها تلك 
احلالة من ال�ضي���اع، والت�ضتت، والتيه، 
وحالة من فقد�ن �لذ�كرة الأرو�حنا �لتي 
�ألفناها، �أو عرفناها طو�ل حياتنا! فجاأة 
نعي����ض اغرتاب الروح! فج���اأة ن�ضعر اأن 
قطع���ة ما مّن���ا ال ندري كي���ف ُنعّرفها؛ 
ا�ضُتل���ت منا بعن���ف، وق�ض���وة، وخّلفت 
وجًعا غائ���ًر�، ال ن�ستطيع حتديد موقعه 

�أو م�سدره ال الأنف�سنا، وال الأحد!
على ح���ن غرة من���ا؛ ياأخ���ذ املوت 
�أيامن���ا  حبيًب���ا، كان يقا�سمن���ا رغي���ف 
احللوة؛ في�ضمت البيت، وتتبدل اأقدار 
جميع من كان حتت �ضقفه، ليعي�ض كل 
واحد بداية من نوع اإجباري؛ عليه فيها 
�أن يتاأقل���م، وميار����ض �ل���دور �جلديد، 
ومُيثل���ه متاًم���ا كاملمث���ل �ل�سينمائ���ي 
ال���ذي ُمنح ن�ًض���ا؛ ليحفظ���ه، وي�ضري به 
حت���ى نهاي���ة �لفيل���م، غ���ري �أنن���ا ل�سنا 

ه���ذا املمثل املوؤق���ت يف فيلم موؤقت! 
فهناك فيلم جديد بداأ؛ لي�ضتمر، ونحن 
ممثلون – ح�سب �الإر�دة �الإلهية – حتى 
�آخر م�سو�ر �حلياة؛ وعندها – ويا للحياة 

ل اأننا بخري! �ملوجعة – علينا اأن منًثّ
هناك يف م���كان ما من ال���روح خواٌء 
وم�ضاح���ة من الف���راغ، عميقة، ومظلمة؛ 
فحن تفقد حبيًبا على هذه الدرجة من 
القرب، لن ميالأها جي�ض من االأ�ضخا�ض! 
اإن هذا احلبيب غري قاب���ل لال�ضتبدال، 
ومكانت���ه يف �لنف�ض عتّي���ة م�ستع�سية 
عل���ى �أحد �سو�ه! يف ه���ذه �لروح كر�سي 
موؤث���ث، ل���ه قيا����ض دقي���ق، وحج���م ال 
ي�ستوع���ب �أح���د� �إال �إي���اه! وعن���د ذ�ك؛ 
�ضيظ���ل ه���ذا اخل���واء يوؤملن���ا، �ضيبقى 
ي�ضعرن���ا باأنن���ا دائم���ا بحاج���ة لل�ضعور 
باالمت���الء، ولكن���ه امت���الء امل�ضتحي���ل؛ 
فق���د غاب الذي ميالأه ح���ّد ال�ضبع، وحّد 
االمت���الء، وح���ّد الف���رح املقط���وف من 

�جلنة!
ه���ل �ضنم���وت بعده؟ رمب���ا نخاطب 
اأنف�ضن���ا، بع���د هذا الفقد؛ ب���اأن املوت 
�لذي ��ست���ّل منا حبيًب���ا؛ �سيكون هّينا 

علين���ا؛ فعل���ى �الأق���ل �سيك���ون فاحتة 
اللقاء من جديد! فهناك يف العامل االآخر 
لنا حبي���ب ينتظرنا، ولكن هل �ضنموت 
فع���ال؟ من الطري���ف الغري���ب اأننا نحن 
الب�رش، ق���د نظن اأن جمي���ع النا�ض قابل 
للموت �إال نحن �أنف�سنا! غري �أن فقد هذ� 
احلبي���ب �رشعان م���ا ُيذكرنا ب���اأن قائمة 
امل���وت ت�ضملن���ا، واأن اأ�ضماءن���ا مّدونة، 

و�أن هناك موعًد� لن ُنخلفه!
وم���ا ب���ن وج���ع الفق���د، وم�ضاح���ة 
االغرتاب، وما ب���ن هلو�ضة الفاقدين، 
و�ضور املوت؛ هناك ن���ور يجرنا ب�ضدة 
نحو هذه �حلي���اة �لدنيا، هناك يد متتد 
بق���وة اإلينا! اإنني على يق���ن اأنها َمدد 
اإله���ي عظي���م، م���ن ال�ض���رب، والرجاء؛ 
تفت���ح عيوننا على �حلا�رشين من �الأحبة 
املحّلق���ن حولن���ا، الذي���ن ي�ضاطروننا 
َنَف����َض �حلي���اة، نعم هناك فق���د و�أمل ال 
ُين�س���ى، غري �أنه – ويف املقابل - هناك 
ح�س���ور جمي���ل؛ دعون���ا نعي����ض الأجله، 
لكيال َيفقدنا ونحن اأحياء! فاحلياة على 

ُمّرها... تبقى حلوة.

نجاة المضحكي

دخ����ل ق����ر�ر �ل�سم����اح للم����ر�أة 
بقي����ادة ال�ضي����ارة عل����ى االأرا�ضي 
�ل�سعودي����ة حي����ز �لتنفي����ذ ليوؤكد 
اإ�رشار القيادة يف �ضقيقتنا الكربى 
عل����ى اال�ضتم����رار يف تنفيذ برنامج 
حقيقي����ة  �جتماعي����ة  �إ�سالح����ات 
ووا�ضعة، ومل ت�ضتطع االأجواء حمليا 
ب�ض����اأن “تعديالت قانون �لتقاعد” 
و ”تكلف����ة �لدي����ون” وم����ا يتد�ول 
مقاب����ل  الدين����ار  “قيم����ة  ب�ض����اأن 
�ل����دوالر”، اأن ت�����رشق فرحتي بهذه 
اخلطوة الت����ي انتظرتها طويال مع 
�أخو�تنا و�سديقاتنا وزميالتنا على 
مقاعد �لدر��سة م����ن حملة “�جلو�ز 

�الأخ�رش”. 
�أجم����ل ما مي����ز �مل�سه����د �رشعة 
�ل�سعوديات يف �قتنا�ض �لفر�سة، 
ال�ضم�����ض،  ب����زوغ  ينتظ����رن  فل����م 
ب����ل متو�ضع����ن خل����ف املق����ود مع 
�لقر�ر  �الأول����ى لدخ����ول  �لدقائ����ق 
حي����ز التنفي����ذ، يف خط����وة عك�ضت 
�ضغ����ف ال�ضقيقات نح����و اقتنا�ض 
الفر�ض ورغبتهن بالتحرك ال�رشيع 
ال�ضخ�ضية  باجتاه تنمية حياته����ن 

وجمتمعهن على حد �ضواء.
احلما�ضي����ة،  االأج����واء  تل����ك  يف 
و�سائ����ل  عل����ى  موج����ة  ظه����رت 
التوا�ضل االجتماعي حاولت حتجيم 
احل����دث وم����ا رافق����ه م����ن متابعة 
اأهمية اخلطوة  اإعالمية، متجاهلن 
على م�ضتوى العامل، ومتنا�ضن اأن 
عبارة “�ل�سعودية �لبلد �لوحيد يف 
العامل الذي مينع الن�ضاء من قيادة 
�ل�سيار�ت” كان����ت مرتكزاً للعديد 
م����ن �لتقاري����ر �الإعالمي����ة �لدولية 
املغر�ضة ال�ض����ادرة عن �ضقيقتنا 

الكربى وعلى امتداد عقود. 
كذل����ك  البحريني����ة  امل����راأة 
مل ت�سل����م م����ن موج����ة “�لتو��س����ل 
�الجتماع����ي” �ل�ساخرة و�ملتململة، 
ولك����ن املوؤ�ض����ف اأن املوجة طالت 
الذي����ن حاولوا  االإعالمين  بع�����ض 
اخت����زال اخلطوة بق����درة البحرينية 
على �رشاء عباءة اأو ف�ضتان اأجمل اأو 

اأقل �ضعراً عرب “عبور �حلدود”.
الزمالء  �ضخ�ضيا، توقع����ت من 
واإيجابي����ة،  عمق����اً  اأك����ر  تفاع����الً 
فانتظ����رت عل����ى �ضبي����ل املث����ال، 
تقريراً �ضحافي����اً ير�ضد اخليارات 
والفر�����ض اجلدي����دة الت����ي بات����ت 
متاح����ة اأمامنا �ضواء عل����ى م�ضتوى 
�لعم����ل  �أو  �لتدري����ب  �أو  �لتعلي����م 
بع����د تطبيق الق����رار، واأت�ضاءل هنا 
مثال عن �لتخ�س�س����ات �الأكادميية 
و�لدرجات �لعلمي����ة �لتي تطرحها 
�جلامعات �ل�سعودي����ة يف �ملنطقة 
�ل�رشقي����ة وال تتو�ف����ر يف جامعاتن����ا 
املحلية، وب����ات باإمكاننا الو�ضول 

اإليها باأريحية كبحرينيات؟
بعيدا ع����ن ردود الفعل االآنية، 
�مل����ر�أة  ملن����ح  �لتوج����ه  يف  �أرى 
�ل�سعودي����ة م�ساح����ة �أو�سع للحركة 
الق����رارات بحرية  والعمل واتخ����اذ 
اأكرب، دعم����ا وزخما كبريين لربامج 
متكن امل����راأة يف منطق����ة اخلليج 

بكل اأقطارها.

المرأة السعودية 
تقود... و”احنا شكو”؟!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ه���ل تعرفون متى ت�رشخ �الأوطان �رش�خ 
التعا�ض���ة واالأمل وت����رشب �ض���وء الع���ذاب؟ 
حينما ي�ضرتك ال�ضعراء والكتاب واملحامون 
واالأ�ضات���ذة والط���الب يف االإره���اب والقتل 
والتاآمر على االأوط���ان. فحن ينخرط هوؤالء 
جميعه���م يف االإره���اب باملعن���ى اللفظ���ي 
و�لفك���ري وتك���ون لهم �س���والت وجوالت 
دموية، حتما �ستك���ون �ل�سورة غري ماألوفة 
وتنم عن �أمر��ض خط���رية يخ�ساها �الإن�سان 
�ضدي���د.  بب���طء  ال�ضل���وع  تك����رش  وفجيع���ة 
ولالأ�ض���ف ت����رشرت املجتمع���ات العربية - 
اإ�ضافة اإلى اإرهاب املتطرفن - من اإرهاب 
املثقف���ن وخديعته���م وتخاذله���م، حتى 

اأ�ضبحت تنوح بحلق ملهوف متعر االأنفا�ض 
تبح���ث عن ج���واب ي����رشح لها كي���ف حتول 
�ساحب �لقل���م و�لفكر و�لفن���ان و�ملحامي 
واالأ�ضتاذ اإلى خملوق ب�ضع يزرع االأ�ضواك يف 
طريق الوط���ن وعامل خميف رهيب اأبطلت 
اخليانة مفعوله الفك���ري وروؤيته املثالية.
اإن ال�ضع���راء والكت���اب واملحامن واالأطباء 
واالأ�ضاتذة الذين مت�ضكوا ببندقية االإرهاب 
اأ�ضبح���وا الي���وم و�ض���ط كت���ل م���ن اجلهل 
والظالم، ومل يع���ودوا �ضخ�ضي���ات فا�ضلة 
يف م�سم���ار �لوج���ود �حل�س���اري و�الإن�ساين، 
ولي�ض هن���اك اأي فرق بينه���م وبن اأولئك 
االأغبي���اء الذي���ن يطوح���ون بروؤو�ضهم اإلى 

االأمام كلما �ضاهدوا زعماء القتل واالإرهاب 
على �ضاكلة خامنئ���ي وح�ضن ن�رش ال�ضيطان 
وفئ���ران “د�ع����ض” والقاع���دة، وتل���ك هي 
�ملاأ�س���اة �لب�رشية، فعندما يت�ساوى �لطبيب 
و�ملثقف و�الأ�ستاذ مع �ملرتزقة “و�ل�سيع” 
اأحوا����ض غ�ضيله���م ويلط���خ  ويغط����ض يف 
ج�ض���ده بفقاقيع �ضابونهم يك���ون الو�ضع 
�ضاذا واأ�ضب���ه بالوقوف اأم���ام طيف املوت 

و�ضطوة الظالم. 
�ضاهدن���ا يف وطننا العرب���ي الكبري منذ 
هب���وب رياح اخلراب العربي النتنة مثقفن 
منخرطن اإلى اآذانهم يف االإرهاب، بل كانوا 
يهيئون طالبه���م اجلدد للح���رب املقد�ضة 

�لت���ي �سيدخلونه���ا �س���د �أوطانه���م وكانو� 
بن حن واآخر يتدربون على حرب ال�ضوارع 
ون�ضب الكمائن لرجال االأمن، وقدموا مناذج 
اأ�ضطورية يف تاريخ االإرهاب وعامل اجلرمية، 
وكانوا يف بع����ض الدول العربية غارقن يف 
م�سوؤولية �لقتل و�ل�سحل و�ل�سنق و�لت�سويه 
والت�رشيد الذي الق���اه اآالف االأبرياء، فتع�ضا 
له���ذه �لثقافة و�ل�سه���اد�ت و�لعلم �لقادم 
م���ن �لع���امل �ل�سفل���ي، وتع�س���ا للمطالع���ة 
والق���راءة الت���ي قدمتك���م اإلى الن���وم على 
فرا����ض من حج���ر، والرتبية – تربي���ة االأهل 
- �لت���ي جردتكم من �لوطني���ة و�مل�سوؤولية 

واأزالتهما من وجوهكم وقلوبكم.

مثقفون منخرطون إلى آذانهم في اإلرهاب

هل علمتنا التجارب؟ هل ا�ضتوعبنا 
ما حدث؟ هل عرفنا �لعدو من �ل�سديق؟ 
فما مر قد يحدث، ومن �سفته �للوؤم ال 
ي�ضف���ى، ومن �ضفته الغ���در ال ي�ضفو، 
هذه قواعد ثابت���ة، خ�ضو�ضا اإذا كانت 
النواي���ا �ضيئ���ة واملخطط���ات موجودة 
لي�ضت من االأم�ض بل قبل وقبل االأم�ض، 

فالتاري���خ موج���ود و�حل���و�دث تتكرر، 
وما حدث كان متوقعا، ومازالت االأمور 
م�ضتم���رة، فاللئيم موج���ود، ومازال له 
قبول، ومازال يخطط وله مقام مرفوع، 
وق���د يكون له مقام م�سم���وع، وها هي 
املناظ���ر وال�ض���ور تثب���ت اأن اللئي���م 

متو�جد يف كل �ساحة ومكان.

اإن الل���وؤم مت���وارث، فالطي���ب ابن 
الطيب واخلبيث ابن اخلبيث، واإن كان 
للقاع���دة �س���و�ذ، �إال �أن �لنفو�ض �لتي 
ترب���ت على احلقد والل���وؤم تظل تورث 
اأبناءها واأحفادها الذكور واالإناث، وهو 
ما مل�سناه وع�سناه، و�ساهدناه يف دول 
وم���ا اآلت اإليه من دم���ار وخراب، وذلك 

بفعل �رشار ظنته���م اأبناءها، واأكرمتهم 
وقربتهم، ف���اإذا بخناجرهم تنطلق اإلى 
�ض���در الدولة، هذه الدولة التي جعلت 
�لوزي���ر و�ل�سف���ري و�مل�ست�سار  منه���م 

و�لطبيب و�ملعلم و�ملهند�ض.
�لقل���ب يدم���ى و�جل���روح تتج���دد 
كل ي���وم عندم���ا ن�ساه���د �س���ور� توؤمل 

الغي���ارى االأحرار عل���ى وطنهم، وتوؤمل 
الكرمي ال���ذي ال يذكر وال يهتم باأمره، 
فيم���ا ن���رى اللئ���ام الذين حمل���وا لواء 
الغدر وكانوا يف اأول �ضفوفه يكرمون 
بالتحي���ة واالح���رتام، واأنت���م ي���ا م���ن 
تفانيتم و�ضحيتم و�ضربمت لي�ض لكم 

�أي ذكر.

عبرة من إكرام اللئيم

الحياة على 
ُمّرها... ُحلوة!

َوْخـَزُة ُحب

د. زهرة حرم

ياسمين 
خلف

yasmeeniat 
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لاأف���ام  ال���دويل  ال�سينمائ���ي  كام  مهرج���ان  يك���رم 
الت�سجيلي���ة والق�س���رة النجمة امل�رصي���ة حورية فرغلي عن 
جمم���ل اأعمالها الفني���ة، وذلك يف دورت���ه الثامنة للمهرجان 
املقام مبدينة احلمامات التون�سية يف الفرتة ما بني 11 اإلى 
15 يولي���و اجلاري. واأي�ساً ي�ست�سيف املهرجان العديد من 

ال�سينمائيني والنجوم العرب والأجانب، منهم املخرج جمدي 
اأحمد عل���ي، والفنان �سامح ح�س���ني، والفنان عمر م�سطفى 
مت���ويل والفنانة مي عمر من م����رص، ومدير مهرجان دلهي يف 
الهند املخ���رج رام كي�سور، واملخ���رج بو�سعيب امل�سعودي 
والإعامية ح�سناء لكعوبي من املغرب والنجم ق�سي خويل.

مسافات

أفضل التطبيقات لشراء تذاكر الطيران بأقل سعر

يف ال�سنوات القليل����ة املا�سية، حتول 
الهات����ف الذكي لرفي����ق كل م�سافر، و�سار 
الختي����ار الأول يف ترتيب لوازم ال�سفر من 
حجز الط����ران والإقامة و�سواهم����ا. ويزخر 
الإنرتنت بع����دد ل نهائي م����ن التطبيقات 
الت����ي تدعي اأنها الأف�س����ل حلجز الطران. 
موقع “العرب����ي اجلديد” ن�رص تقريراً عر�ض 

فيه اف�سل التطبيقات.

SkyScanner
ي�سمح لك التطبيق بروؤية ر�سم بياين 
لل�سه����ر باأكمل����ه واأ�سع����ار الط����ران طيلة 
ال�سه����ر، مم����ا ميكن����ك بنظ����رة �رصيع����ة من 
حتديد اأرخ�ض الأيام املنا�سبة، كما ي�سمح 
ل����ك اأي�ساً بعدم حتديد جه����ة الو�سول. اأي 

ميكن����ك اأن حتدد رغبت����ك يف ال�سفر من مطار 
اإ�سطنب����ول مثا ويظهر لك التطبيق كل الرحات املمكنة من هذا 

املطار لكل الوجهات بالعامل مرتبة من الأقل �سعراً اإلى الأغلى.

Momondo
عند قيامك بعملية البحث، ميكنك التجول بني عدة تبويبات 
فتق����وم برتتيب الرح����ات ح�سب ال�سعر اأو م����دة الطران اأو وقت 
ال�سف����ر، كم����ا اأن واجهة الربنام����ج الرائعة ت�سمح ل����ك مبعرفة كم 

هائل من املعلومات عن الرحلة.

Hopper
التطبي����ق الكندي الأ�سل خم�س�����ض للبحث عن حجز الطران 

ب�س����كل خمتلف ع����ن التطبيق����ات ال�سبيهة. 
فعن����د قيام����ك بالبح����ث ع����ن رحل����ة، يق����وم 
التطبيق بتكوين تقري����ر يحتوي على كمية 
م����ن املعلومات املهمة ع����ن وجهتك: ما هو 
ال�سه����ر الأف�سل للحجز؟ الأي����ام الأقل �سعراً 
والأوقات املف�سل����ة وغرها من املعلومات 

املفيدة للغاية.

Skiplagged
يقوم التطبي����ق الذي �سنع����ه جمموعة 
م����ن مهند�س����ي الكمبيوت����ر وحمب����ي ال�سفر 
با�ستغال ثغرة م�سهورة يف �رصكات الطران 
 Hidden ”ت�سمى ب� ”حج����ز املدينة اخلفية
city ticket، وه����ي خدع����ة يعرفها العديد 
من حمرتيف ال�سف����ر الدائم. الفكرة الب�سيطة 
وه����ي اأن����ه يف بع�����ض الأحي����ان يك����ون �سع����ر الرحلة 
املتجه����ة ملكان ما وتتوقف للرتانزيت يف وجهتك، اأقل �سعراً من 

رحلة مبا�رصة لوجهتك.

Kiwi
تطبي����ق ت�سيك����ي جديد �ساعد بق����وة يف عامل حج����ز الطران 
وميتل����ك اإحدى اأف�سل واجه����ات التطبيقات اخلا�سة بال�سفر على 
الإط����اق. ي�سب����ه التطبي����ق Skyscanner ب�س����كل كبر من حيث 
�سهول����ة ال�ستخدام وقوة حم����رك البحث عن اأف�س����ل ال�سفقات، 
ولك����ن يتميز باحلداثة والتطور ال�رصيع واإ�سافة ميزات جديدة كل 

يوم. كل اخلرباء يتنبوؤون مب�ستقبل مميز لهذا التطبيق.

ماذا تعلمت
 أميرة محمد من 
عبداهلل السدحان؟

ن����رص املمثل عب���د اهلل ال�سدح���ان مقط���ع فيديو عرب 
ح�ساب���ه اخلا����ض على اأح���د مواقع التوا�س���ل الجتماعي، 

اأظهر تعليمه املمثلة اأمرة حممد ال�سر كامراأة عجوز.
وعلق ال�سدحان على الفيدي���و: “قبل البدء بت�سوير 
حلق���ة �سوير مع الفنان���ة اأمرة حممد تب���ي مت�سي م�سية 

عجوز حماكية للواقع”.
يذك���ر اأن عبداهلل ال�سدحان يعد من اهم املمثلني يف 
العامل العربي، واأبرز اأعماله “طا�ض ما طا�ض” الذي خا�ض 

بطولته اإلى جانب نا�رص الق�سبي.

    BUZZ      
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بدء عرض 
فيلم “كارما” 

في البحرين

الذكرى 
السابعة لرحيل 

الفنان الكبير 
علي بحر

يف مث���ل هذه الأيام قبل 7 �سنوات فقدت 
ال�ساح���ة الفنية الفن���ان البحريني الكبر علي 
بح���ر بع���د معاناته م���ع املر�ض ج���راء اإ�سابته 
ب�سي���ق يف التنف�ض، مم���ا اأودى به اإلى غيبوبة 
ملدة يوم���ني، ونقل على اإثرها اإلى م�ست�سفى 
ال�سلماني���ة الطب���ي حيث لف���ظ في���ه اأنفا�سه 
الأخ���رة، وانتقل اإلى جوار ربه يف العام 2011 
ال�ساعة 12:26 ظه���ًرا عن عمر يناهز 51 عاما 
بع���د رحلة طويل���ة يف ع���امل الغن���اء، اإذ اأ�سدر 
العدي���د م���ن الألبوم���ات الت���ي لق���ت اإعجاب 
حمبي���ه يف الع���امل العرب���ي خ�سو�س���ا يف دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي.

و “الأخ���وة البحريني���ة” تعترب م���ن اأ�سهر 
الف���رق العربية التي برع���ت يف تقدمي الأغاين 
القيث���ار  با�ستخ���دام  الغربي���ة  واملو�سيق���ى 
الكهربائ���ي والدرام���ز والكونغ���و يف منت�سف 
الثمانينات اإلى اليوم، كما اأتقنت العزف على 

اأنغام اللهجة البحرينية الدارجة.
وتتك���ون الفرق���ة العريق���ة م���ن 7 اأفراد 
احرتفوا املو�سيقى وه���م: علي بحر )موؤ�س�ض 
وخال���د  الأول(  وجنمه���ا  وقائده���ا  الفرق���ة 
الذوادي )اأح���د اأف�سل عازيف القيثار يف ال�رصق 
الأو�سط( و�سلطان املا�ض ووجيه ح�سن ونادر 
رفيعي وعي�سى بح���ر وحممد را�سد. بالإ�سافة 
اإل���ى الأ�سماء اجلديدة اليوم للفرقة البحرينية 

الكبرة.
•  الفنان علي بحر	

اأعلن املخرج امل����رصي خالد يو�سف من 
يف ت�رصي���ح �سح���ايف ر�سمي عن ب���دء عر�ض 
فيلمه اجلديد للممثل عمرو �سعد يف البحرين 
“كارم���ا”  الأخ���رى فيل���م  وبل���دان اخللي���ج 
م���ن تاأليف واإخ���راج خال���د يو�س���ف، بطولة 
عم���رو �سعد، غ���ادة عبدالرازق، زين���ة، خالد 
ال�س���اوي، �س���ارة التون�سي، ماج���د امل�رصي، 
دلل عبدالعزي���ز، وفاء عام���ر، جمدي كامل، 
م�سطف���ى دروي����ض، ح�س���ن ح���رب، يو�سف 

احل�سيني، خالد تليمة وعمر زهران.
الفيل���م املثر للجدل “كارم���ا” انطلق 
عر�سه يف م�رص مع حلول عيد الفطر املبارك، 
وحق���ق اإي���رادات �سئيل���ة جًدا اأم���ام الأفام 

املناف�سة الأخرى. 
الإن�س���ان  ق�سي���ة  يناق����ض  الفيل���م 
امل�رصي، وق�سية الغن���ي والفقر، وامل�سلم 
وامل�سيحي، من خ���ال �سخ�سيتني يقدمهما 
بط���ل الفيل���م عم���رو �سع���د، الأول���ى وه���ي 
ل�سخ�ض م�سلم غني اأما الثانية فهي ل�سخ�ض 

م�سيحي فقر.

حمرر م�سافات

طارق البحار
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بعد 15 سنة... منى زكي وأحمد حلمي في فيلم سينمائي
يف مفاج����اأة من العي����ار الثقيل، 
تق����ف النجم����ة منى زكى بطل����ة اأمام 
اأحمد حلم����ي يف فيلم����ه اجلديد بعد 
غي����اب 15 �شن����ة منذ فيل����م “�شهر 
يف  الب����دء  املق����رر  وم����ن  اللي����ايل” 
ت�شويره يف الف����رتة القليلة املقبلة 
بع����د اختيار اأبطاله، وه����و من اإخراج 
خالد مرعى واإنتاج وليد �شربي ومن 

تاأليف عبدالرحيم كمال.
اآخ����ر االأعم����ال الت����ي جمعت بني 
منى وحلمي فيل����م “�شهر اللليالى” 
العام 2003 و�شارك يف بطولته كل 
من الفنانة حن����ان ترك و�رشيف منري 
وفتحي عبدالوه����اب وخالد ابوالنجا 
وعال غ����امن وجيهان فا�شل وانت�شار 

ومن اإخراج هاين خليفة.

يذكر اأن النجم����ني تعاونوا قبل 
ذلك يف عدد م����ن االأعمال الفنية من 
�شمنه����ا فيل����م “ليه خلتن����ي اأحبك” 

و”عمر 2000”.
اآخر اأفالم حلم����ي “لف ودوران” 
الع����ام 2016 و�ش����ارك يف بطولت����ه 
كل من دنيا �شم����ري غامن و�شابرين 
واإنع����ام �شالو�ش����ة  ف����وؤاد  وبيوم����ي 
وميم����ي جم����ال وجميل����ة عو�س، من 
تاألي����ف منة ف����وزي، وت����دور اأحداثه 
حول �ض����اب يتعر�����ض لل�ضغوط من 
عائلته حت����ى ال يتزوج فت����اة اأجنبية 
تع����رف عليه����ا، ويدخ����ل بعدها فى 
ق�ش����ة حب م����ع فتاة م�رشي����ة وحقق 
اإي����رادات و�شل����ت اإل����ى 43 ملي����ون 

جنيه.

أحداث

اإل����ى  يدفعان����ك  وحما�شت����ك  اندفاع����ك 
الطلب من االآخرين م�شاركتك يف العمل.

اإذا وجدت نف�ش����ك متعباً عليك اأن تبحث 
عن الراحة.

تعي�����س اأزم����ة م����ع احلبي����ب حت����اول اأن 
تتخطاها وتنهي خالفاتك معه.

مناق�ش����ة كالمية مهمة بع����د الظهر بينك 
وبني زمالئك يف العمل.

يف هذه الفرتة تتزايد الرغبة يف اكت�شاب 
املعرفة والثقافة.

عالقتك جيدة بروؤ�شائك يف العمل حافظ 
عليها وكن على قدر امل�شوؤولية.

ال تقط����ع االأمل، فقد جتد احلب ال�شادق 
قريباً وتبني عالقة �شادقة.

ان����ت الي����وم �شعي����د ومبت�ش����م اإل����ى اأبعد 
احلدود ويف امل�شاء تبداأ خططك ال�شعيدة.

الأ�ضخا�����ض  بع�����ض  م����ن  ح����ذراً  ك����ن 
الو�شوليني يف تعاملهم معك يف العمل.

امتنع ق����در الإمكان ع����ن الأطعمة الغنية 
بالدهون والزيوت فهي م�رضة لك.

اأطلق العنان خل�ضالك الإيجابية لتحافظ 
على ا�شتقرار العالقة يف البيت.

حاول ط����وال الوق����ت اأن تتح����رى الدقة 
لتنال ر�شا امل�شوؤولني.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

5 يوليو
1811

ف������ن������زوي������ال ت���ع���ل���ن 
اإ�شبانيا  عن  ا�شتقاللها 
يف  دول����ة  اأول  ل��ت��ك��ون 
اأمريكا اجلنوبية حت�شل 

على اال�شتقالل.

 1830
ح��اك��م اجل���زائ���ر ال���داي 
مدينة  ي�����ش��ل��م  ح�����ش��ني 
للفرن�شيني،  اجل��زائ��ر 
الفرن�ضي  الغزو  وبداية 
ل���ل���م���دن ال�����ش��اح��ل��ي��ة 

االأخرى.

 1884
اأمل��������ان��������ي��������ا حت���ت���ل 

الكامريون.

 1940
تقطع  املتحدة  اململكة 
الدبلوما�شية  عالقاتها 
يف  في�شي  ح��ك��وم��ة  م��ع 
ف��رن�����ش��ا وذل�����ك اأث���ن���اء 
احلرب العاملية الثانية.

 1941
النازية  اأمل��ان��ي��ا  ق���وات 
دنيرب  نهر  اإل���ى  ت�شل 
العاملية  احل���رب  اأث��ن��اء 

الثانية.

 1943
كور�شك  معركة  ب��داي��ة 
ب����ني ق������وات اأمل���ان���ي���ا 
االأحمر  واجلي�س  النازية 
هذه  وتعد  ال�شوفيتي، 
معركة  اأك���رب  امل��ع��رك��ة 
ال��ت��اري��خ  يف  دب����اب����ات 
وال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت اإل��ى 
 1943 يوليو   13 غاية 
وذل�����ك اأث����ن����اء احل���رب 

العاملية الثانية.

يع�ش���ق ال�شب���اب بطول���ة كاأ����س الع���امل 
فرناهم حميطني باأدق تفا�شيلها، مرتقبني 
ب�ضغ���ف جمري���ات مبارياته���ا، جمتمع���ن يف 
املقاه���ي، املن���ازل، واملجال����س ملتابعتها 
و�ضط اأجواء حما�ضية عارمة. هذه هي طقو�ض 
الرج���ال طيل���ة �ضه���ر البطول���ة الكامل فهل 
يختل���ف الو�ش���ع بالن�شب���ة للجن����س الناعم؟ 
�ضوؤال طرحته م�ضاف���ات البالد على عدد من 
ال�شاب���ات ملعرفة م���دى اقباله���ن على هذه 

الفعالية الريا�شية العاملية.

متابعة
تق���ول �شه���د فا�شل اإ�شح���اق اإن املتعة 
واحلما�س اللتني حتتويهم���ا مباريات كاأ�س 
العامل تدفعانها اإل���ى املتابعة، واأكدت: “اأنا 
ا يوج���د فيها من ُمتعة وحما�س،  اأ�شاهدها ملمِ
وفريقي املف�ضل يف املونديال هو الربازيل 
لقوت���ه وحتلي���ه بالتح���دي، واأف�ض���ل اأي�ضا 
ا�ضباني���ا والربتغ���ال، وجنم���ي املف�ضل هو 
كري�ضتيانو رونال���دو لت�ضنيفه كاأحد اأف�ضل 

الالعبني يف العامل”.
مب�ضاه���دة  اخلا�ض���ة  طقو�ضه���ا  وع���ن 
“اأ�شاهده���ا يف  املباري���ات فتوؤك���د �شه���د: 
املن���زل اأو باخل���ارج م���ع اأبناء عمت���ي واأ�شعر 
باحلما�س معهم على الرغ���م من اأن الفر�شة 
مل ت�شن���ح يل مل�شاهدة جميع املباريات”. اأما 
بخ�ضو�ض كون �ضغ���ف الرجال بكاأ�ض العامل 
اأك���رب م���ن ن�شبة حما����س البنات ل���ه فقالت: 
“ل �ض���ك اأن ن�ضبة حما�ض الرجال هي الغالبة 
ف�شابق���ا الكرة تقت�رش عليهم دون الن�شاء اأما 
االآن ن�شه���د دخولهن له���ذا العامل فباالإمكان 
مناف�شته���ن للرج���ال يف ال�شن���ني املقبلة”. 
وت�شري �شهد اإلى اأنه من ال�شعب جدا حتديد 
م���ن �شيح���رز اللق���ب نتيج���ة خ���روج الفرق 
املوؤهل���ة “ فبع���د كل مباراة تك���ون النتيجة 

دائما غري متوقعة”.

مع العائلة
وتوؤكد منار حمم���د م�شاهدتها ملباريات 
كاأ�س العامل لقوة الفرق املتاأهلة واأجواء كرة 

القدم املمتع���ة، بالقول: “اأتاب���ع املباريات 
الأن اأج���واء ك���رة القدم ممتع���ة والفرق التي 
تتاأهل دائماً ما تكون قوية، والفريق االأقرب 
لقلبي هو الفريق اال�شباين، حيث انه ميتلك 
كفاءات ممتازة اإال اأن احلظ مل يحالفه للبقاء يف 
املونديال، ولعبي املف�ضل هو كري�ضتيانو 
رونالدو لع���ب املنتخب الربتغايل ويعد من 
اأف�ض���ل الالعبن يف ال�ضاحة احلالية اإذ يتمتع 

بكفاءات وتكتيكات كروية ممتازة”.
وت�ش���ري منار اإل���ى اأنها بالرغ���م من عدم 
م�شاهدتها جمي���ع املباريات اال اأنها حري�شة 
على متابعة املهم منها يف املنزل مع العائلة 
اإذ ال يك���ون للمباري���ات معن���ى دون العائلة 
لذلك فاملنزل هو املكان املف�ضل مل�ضاهدة 
املونديال”. وبالن�شبة حلما�س الرجال لكاأ�س 
للبطول���ة مقارن���ة بالبن���ات فقال���ت: “عادة 

يك���ون حما�س الرج���ال اأكرب فه���م متابعني 
وحمب���ن للعبة م���ن ال�ضغ���ر”. وتتوقع منار 
اختطاف رو�شيا للقب “كونها من املنتخبات 

التي اأثبتت نف�شها يف املونديال”.

البرازيل 
م���ن جانبها ترب���ط نور ج���واد م�ضاهدتها 
بطول���ة كاأ�س الع���امل بكونها اأك���ر االأحداث 
الريا�شي���ة عامليا، واأك���دت: “اأ�شاهد بطولة 
كاأ�س العامل الأنها من اأكر االأحداث الريا�شية 
م�شاهدة عامليا خ�شو�شا اأنه حدث يقام كل 
4 �ضنوات، واأف�ضل فريق الأوروغواي لقوته، 
كما اأن لعبي املف�ضل هو اإدين�ضون كافاين، 
اإذ زاد ت�شجيع���ي ل���ه بع���د تاألق���ه وت�شجيله 
الهدف���ني اللذين اأه���ال فريقه لل���دور الربع 

النهائي”. 

وبالن�شبة لطقو����س م�شاهدتها مباريات 
البطول���ة فتق���ول: “اأ�شاه���د املباريات عرب 
املوق���ع االإلكرتوين اإذا مل تك���ن مهمة جدا اأو 
يف منزل العم مع اأبناء عمي يف اأجواء حما�شية، 
لكن���ي اأ�شاه���د مباري���ات الفرق الت���ي تنال 
اهتمامي”. وتنفي نور ا�شتحواذ الرجال على 
احلما�س بالن�شبة لكاأ����س العامل على ح�شاب 
البطوالت  الفتيات”فالبن���ات يتابعن ه���ذه 
حت���ى لو مل يك���ن يعرفن �شيئا ع���ن اللعبة”. 
وترجح نور حرز فريق الربازيل، االأوروغواي، 

اأو رو�شيا للقب.

شوق
ت�شري نورة اأنور اإلى اأنها ت�شاهد البطولة 
ل�شوقها ملعرفة الفريق الذي �شيحرز اللقب 
وتق���ول: “اأ�شاه���د البطول���ة الأين مت�شوق���ة 

ملعرف���ة اأي فري���ق �شيخطف كاأ����س العامل، 
واأف�ض���ل من الأفرق���ة اإ�ضباني���ا وال�ضعودية، 
�ض���الح  حمم���د  هم���ا  املف�ض���الن  ولعب���اي 

وكري�شيانو رونالدو”.
وتق���ول ن���ورة اإنه���ا ت�شاه���د املباريات 
عرب التلفزيون يف اأج���واء حما�شية، وتو�شح: 
“اأ�شاهد املباريات عرب القنوات التلفزيونية 
يف املن���زل لكني مل اأتابعها جميعها الأين غري 
مهتم���ة ببع����ض الف���رق فاكتفي���ت مبعرفة 
النتيج���ة بع���د انته���اء املب���اراة”. وتوؤكد اأن 
حما����س الرجال اأكرب م���ن الن�شاء فيما يتعلق 
بالبطول���ة بالق���ول: “الرج���ال لديهم �ضغف 
وحما����س اأك���ر م���ن الن�ش���اء ولديه���م اأندية 
ولعبن مف�ضلن فهم ي�ضاهدون املباريات 
بحما�ض فمن املمك���ن اأن يتغيبوا عن العمل 
ملتابعة املباراة”. وترى اأن الربازيل ورو�شيا 

�شاحبتا احلظ االأوفر يف الفوز باللقب.

كارلوس
ت�ش���ري من���ى ر�ش���ي اإل���ى اأنه���ا ت�شاهد 
مباريات كاأ�ض ل�ضغفها بكرة القدم، وقالت: 
“فريق���ي املف�ضل هو الربازيل لعتباره من 
اأقوى املنتخب���ات العاملية وامتالكه اأ�شلوب 
لع���ب ممي���ز، والعب���ي الالم���ع ه���و روبريتو 
كارلو�ض اأف�ضل ظهري اأي�رض مر على عامل كرة 
القدم، و�شاهدت جميع املباريات يف املنزل 

مع االأهل بحما�س”.

زهراء غريب

ب��ح��ري��ن��ي��ات ي��ق��ع��ن ف��ي غ����رام ك���أس ال��ع��ال��م
وسط حماس الرجال في متابعته

• •�شهد اإ�شحاق	 •منى ر�شي	 •نور جواد	 •منار حممد	 نورة اأنور	



First Reformed
م����ن  الدرام����ا ه����ي  ه����ذه 
تاألي����ف واإخ����راج ب����ول �رشيدر. 
ويتتب����ع الفيلم ق�ص����ة الق�س 
اأرن�ص����ت تول����ر، ال����ذي ي����وؤدي 
دوره الفن����ان الأمريكي اإيثان 
هوك، وهو ق�صي�����س يف مدينة 
والذي  الأمريكي����ة،  نيوي����ورك 
ي�صيب����ه الإحباط بع����د التقائه 
باأح����د اأن�ص����ار حماي����ة البيئ����ة 
املتحم�ص����ن وزوجت����ه. ويقول 

�صك����وت عن الفيلم “اإنه �صورة روح معذبة، وما يجعله 
اأق����وى ه����و اأَنه مت تخيل����ه بدقة ومت تنفي����ذه باإتقان”. 
يب����دو الفيلم “اكت�صافاً جدي����داً، بل جتلياً”. والفيلم ل 

يزال يف دور العر�س.

Zama
زام����ا”  “دون دييج����و دو  الفيل����م ق�ص����ة  ي����روي 
)ي����وؤدي دوره الفنان دانييل خيمين�����س كات�صو(، وهو 
بريوقراط����ي اإ�صب����اين م����ن الق����رن الثامن ع�����رش، ياأمل 
-دون ج����دوى- يف اأن يت����م نقل����ه من موق����ٍع ع�صكري 
يف الباراغ����واي. ويعد الفيلم رمزاً حقيقي����اً لال�صتعمار 
وعالقات القوة. والفيلم م����ن اإخراج لوكريثيا مارتيل. 
ترى الناقدة مانويال دارغي�س، اأن الفيلم “ُيعد اأعجوبة 
�صينمائية”، وتقول اإن مارتيل، �صانعة الأفالم الرائدة 
يف الأرجنت����ن “لديه����ا نظ����رة رائع����ة، وباإمكانها خلق 
التوت����ر من ترتيب الأج�صام يف اإطار ال�صورة وامل�صهد، 
على نحو مماثل لقدرتها على فعل ذلك عرب اأي �صطور 

مكتوبة”. والفيلم ل يزال يف دور العر�س.

The Guardians
ت����دور ق�ص����ة الفيل����م ح����ول اأم وابنته����ا )ي����وؤدي 
دوريهم����ا الأم احلقيقية ناتايل باي، وابنتها احلقيقية 
ل����ورا �صمي����ت(، اللتان ُتدي����ران مزرعتهم����ا الفرن�صية 
بعيداً ع����ن َرُجلي الأ�رشة امل�صارك����ن باحلرب العاملية 
الأول����ى، والفيل����م من اإخ����راج كزافييه بوف����وا. ويقول 
�صك����وت “هذه درام����ا تاريخية مل تفق����د م�صمونها يف 
تفا�صي����ل زخرفي����ة ُم�صتوحاة م����ن تلك الف����رة، وُيَعُد 
الفيلم تاأريخاً م�صوراً على نح����و جميل للحياة الريفية 
الت����ي جتمع بني العاطفي����ة اخلالبة والبوؤ�����س الطاحن. 
ول ي����زال الفيلم يف القليل من دور العر�س الأمريكية، 
ولكنها قد تكون �صفقة اأف�صل اإذا طلبت �رشاء ُن�صختك 
عرب موقع iTunes، عند اإتاحتها يف اأغ�صط�س املقبل. 

The Death of Stalin
الفيلم من تاأليف واإخراج اأرماندو لنوت�صي، الذي 
ا�صته����ر بفيلم Veep، يوج����ه اأرماندو عين����ه ال�صاخرة 
اإل����ى مكيدة �صيا�صية تع����ود اإلى احلقب����ة ال�صوفيتية، 
وتاأت����ي ممزوجة بكوميديا عن عدد م����ن اأع�صاء احلزب 
ال�صيوعي، مب����ا فيهم خروت�ص����وف ومولوتوف، اللذان 

والن����كات  والتهدي����دات،  الأكاذي����ب،  ي�صتخدم����ان 
لال�صتي����الء على ال�صلطة بعد احلدث الذي يحمل عنوانه 
الفيل����م: “م����وت �صتال����ن”. و�ص����ارك يف الفيلم النجم 
�صتي����ف بو�صيمي، وكذلك جيف����ري تامبور )وي�صار اإلى 
اأن الفيل����م قد �صور قبل اتهام الفنان باإ�صاءة ال�صلوك 
اجلن�ص����ي(. وت�ص����ري الناقدة مانويال اإل����ى اأن الفيلم هو 
“مزي����ج مرتب برباعة من ِنكات ق�صرية قا�صية، وحوار 
جارح، وكوميديا تهريجية تاأتي يف وقتها املثايل” وهو 
ما ُي�صلي وي�صاِيق على حد �صواء بالتناوب، بال�صحكات 
الت����ي تتحول اإلى حلظات متوترة، وبالتوتر احلاد الذي 

يتحول اإلى �صحكات جتعل التنف�س �صعباً”. 

 Leave No Trace
تدور ق�ص���ة الفيلم الذي اأخرجت���ه ديربا غرانيك 
عن اأحد الع�صكريني املخ�رضمني املتقاعدين -يوؤدي 

دوره ب���ن فو�ص���ر- وابنته املراهقة -ت���وؤدي دورها 
توما�ص���ن ماكنزي- الل���ذان ُيكت�صف اأنهم���ا يعي�صان 
حياة منعزلة متاماً، اإل اأن اجلهود املوؤ�ص�صية لدجمهما 
م���رة اأخ���رى يف املجتم���ع تغريهم���ا اإل���ى الأب���د بطرق 

خمتلفة. 
 Leave No Trace وتقول مانوي���ال، اإن فيل���م
يدعوك لتكون بب�صاطة مع �صخ�صياته، لت�صاهد العامل 
وتخو����س التجارب مثلم���ا تفعل ه���ذه ال�صخ�صيات. 
التعاطف -كم���ا يذِكرنا الفيلم- “ه���و �صيء �صئيل 

جداً ُيطلب منك يف احلياة ويف الفن”. 

Let the sunshine In
م���ن املخرجة كل���ري ديني�س، تاأتي ه���ذه ال�صورة 
املقرب���ة للفنان���ة الباري�صية املطلق���ة اإيزابيل، التي 
تلعب دوره���ا جولييت بينو����س، ول�صل�صلة العالقات 

الفا�صلة يف حياتها. 
ويقول �صك���وت اإن “جوليي���ت، بالكاريزما التي 
ل تتطل���ب منها جهداً وبح�صوره���ا املهيب، مل تعِول 
كثرياً على قدرة اجلمهور على حب البطلة �رضيعاً، فلم 
تب���ال هي ول املخرج���ة كلري مبا تعتق���ده اأنت ب�صاأن 

اإيزابيل. 
ويلت���زم فيل���م Let the sunshine In بط���رح 
�صخ�صية الفنان���ة الباري�صية وف���ق �رضوطها اخلا�صة. 

والتح���دي -له���ا وللجمهور- يكم���ن يف معرفة 
ماهية تلك ال�رضوط”.
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اإعداد: طارق البحار

تتما�ص���ى اأجواء فيلم الت�صويق Breaking In )القتحام( مع 
�صع���ار “النتقام ُخِلق لالأمهات” ال���ذي انت�رض على اللوحات يف اأنحاء 
لو����س اأجنل�س قب���ل يوم عي���د الأم. تقدم ق�ص���ة الأم ال�صابة �صون 
)ب���اأداء قوي م���ن غابرييل يوني���ون( التي حت���ارب اأربعة ل�صو�س 
لإنقاذ ولَديها ن�صاطاً ممتازاً لالحتفال بعيد الأم )اأو للنفور من هذا 
الحتف���ال!(، لذا من املوؤ�صف األ يكون الفيلم بحد ذاته اأكرث متعة. 
يج���ب اأن تتمت���ع اأفالم الت�صوي���ق باأعلى درج���ات الفاعلية والدقة 
عند �رشد ق�ص�صها. لك���ن ل يحمل فيلم Breaking In، من كتابة 
راي���ن اإنغل واإخ���راج جيم�س ماكتي���غ، اأية ميزة مماثل���ة. لن يحظى 
امل�صاه���دون اإل بب�صع دقائ���ق حت�صريية قب���ل الغو�س يف �صلب 
املو�ص���وع. ت�صل �صون م���ع ولديها، جا�صم���ن )اأجيونا األك�صي�س( 
وغلوفر )�صيث كار(، اإلى منزل ريفي بعيد يعود اإلى والدها الذي 
ت���ويف حديثاً. عا�ص���ت �صون بعيداً عنه ف���رة طويلة وكانت تخطط 
لتم�صي���ة عطل���ة نهاي���ة الأ�صبوع يف ذل���ك املنزل قب���ل ال�صتعداد 
لبيعه. لك���ن بالكاد ي�صلون اإليه حتى تقتحمه ع�صابة موؤلفة من 4 
ل�صو����س، بحثاً عن مبلغ نقدي بقيمة 4 مالين دولر كانوا �صمعوا 
اأن والده���ا اأخف���اه يف خزنة، فياأخ���ذون الولدي���ن رهينتن لديهم 
ويحج���زون �صون يف اخل���ارج. هكذا تبداأ الأخ���رية حماولتها اقتحام 

منزلها واإنقاذ ولَديها.
توحي العنا����رض كافة يف فيل���م Breaking In باأنها �رشورية 
مل�ص���ار الق�ص���ة، فن�صاهد مثالً �ص���ون وهي تخل���ع حذاءها ومت�صك 
قنين���ة امل�رضوب وُتعط���ل نظام الإنذار ولوح���ة التحكم الإلكرونية 
باملن���زل الذك���ي. لكن تب���دو امل�صاه���د م�صحونة وتخلو م���ن اأجواء 
الرفي���ه اأو حلظ���ات الراحة كي ُيح����س امل�صاه���دون ب�صعور زائف 

بالأمان قبل بدء ف�صول الرعب.
يق���دم الفيل���م �صخ�صية �ص���ون كاأم خارقة تتف���وق دوماً على 
الع�صابة النتهازية بقيادة اإيدي )بيلي بريك( الذي مي�صي معظم 
وقت���ه يف حتليل نف�صيتها ب���دل القيام باأية خط���وة مفيدة. نتيجًة 
لذل���ك، لن ن�صدق اأنه���ا تواجه خطراً حقيقياً. ح���ني توحي نظرتها 
الثاقبة باأنها ممتع�صة لأن الل�صو�س ي�صتخفون بها، �صنقلق على 

م�صري املعتدين اأكرث مما نقلق على �صون وولَديها.
�صيحت���اج امل�صاه���دون اإل���ى بع����س اللحظ���ات الرفيهية اأو 
ال�صخيفة لتخفي���ف اآثار م�صاهد الت�صوي���ق املتالحقة. يخلو احلوار 
م���ن اأي ذكاء اأو فكاهة ويط���رح املوا�صيع بطريق���ة مبا�رشة. تقدم 
 Bring It يوني���ون بع�س اللقطات املمتازة )كم���ا فعلت يف فيلم
On “لتب���داأ املناف�صة”(، لكن يطغى جو الكاآبة على العمل ومينع 
اجلميع من تقدمي اأداء ي�صتحق الإ�صادة. تبدو يونيون جذابة للغاية، 
لكن يبقى اأداوؤها رتيباً لأن الدور يفر�س عليها ذلك. اأما ريت�صارد 
كابرال ال���ذي يوؤدي �صخ�صية دانكن، ال�صج���ن ال�صابق واملري�س 
النف�ص���ي الذي يحمل �صكيناً دوماً، فيتقم����س دوره ب�صكل مثايل. 
يك���ون ج�صمه مغطى بالأو�صام ويتمتع بنربة �صوت مثالية وعينن 
ثاقبت���ن تنا�صبان �صخ�صيت���ه. ميكن اعتباره اأف�ص���ل �صخ�صية يف 
الفيلم لأنه خميف اأو لأنه يقدم دوراً خمتلفاً بكل ب�صاطة. قد يكون 
Breaking In خميب���اً لالآمال لأنه اأه���در خ�صائ�صه الكامنة: كان 
ميكن تطوي���ر بع�س احلبكات بدرجة اإ�صافي���ة اأو ا�صرجاع اأحداث 
ما�صية )ملاذا خ�صع والد �صون مثالً للتحقيق؟(. كذلك، مل حت�صل 
يونيون على فر�صة كافية ك���ي تقدم مزاياها ال�صاحرة. باخت�صار، 

كان فيلم الت�صويق هذا لي�صتفيد من تخفيف اأجوائه اخلانقة.

أفضل األفالم السينمائية فـي 2018

ك�صف���ت النجمة الهندية �صونام كاب���ور اأنها تخطط للعمل يف جمال 
الإخ���راج ال�صينمائ���ي. وقال���ت كابور يف تقاري���ر اإعالمي���ة: “لقد وجدت 
�صيناريوهن جاهزين. �صي�صتغ���رق ذلك بع�س الوقت 
للعم���ل على اأحدهما، وو�صع���ه يف �صيغته النهائية. 
اأعتقد اأنن���ي �صاأفع���ل �صيئا فيما يتعل���ق باإخراج 
الأف���الم يف عام اأو اثنن”.واأ�صارت اإلى اأن بع�س 
خمرج���ي بوليوود الأكرث �صه���رة �صجعوها على 
�صلك ه���ذا الجتاه، واأ�صافت: “م���ن الرائع اأن 
يكون ل���دَيّ عمل، لكني بحاجة اإلى اأخذ بع�س 
الوق���ت، ق���د يك���ون من �صنت���ن اإل���ى 3 ”، 

م�صيفة: “دعونا نرى كيف �صت�صري الأمور”.

قف���ز ت���وم ك���روز م���ن ف���وق اأ�صطح 
بناي���ات وانزل���ق على ناطح���ات �صحاب 
وت�صب���ث بطائ���رة م���ن اخل���ارج خ���الل 
اإقالعه���ا وذل���ك �صم���ن اأدواره كبطل 
لأف���الم احلرك���ة. والآن بو�ص���ع النج���م 
ال�صينمائ���ي الأمريك���ي اأن يزعم اأنه اأول 
ممث���ل يقفز مبظلة من ارتف���اع كبري اأمام 
الكامريات فيما تع���رف بقفزة “هالو” التي 
تعن���ي “القف���ز من ارتف���اع كبري وفت���ح املظلة 
عن���د م�صت���وى قريب م���ن الأر�س” ول يق���وم بها �صوى 

الع�صكرين املحرفن يف العادة وي�صتخدمونها كو�صيلة لتفادي ر�صد الأعداء لهم.
اأدى ك���روز )55 عام���ا( هذه احلرك���ة املثرية خ���الل ت�صوير الن�صخ���ة اجلديدة من 

�صل�صلة اأفالمه ال�صهرية “مي�صن اإمبو�صيبل” �صاحبة الإيرادات ال�صخمة.
ويف الن�صخة اجلديدة التي حتمل ا�صم “مي�صن اإمبو�صيبل- فول اآوت” يوؤدي كروز 

دور العميل اإيثان هانت.

خطير!

أسوأ ممثل

تعويض
اأم���را  ا�صرالي���ة  حمكم���ة  اأ�ص���درت 

للممثل���ة ريبي���ل ويل�ص���ون ب���رد مبلغ 
4.1 ملي���ون دولر)3 مالي���ن دولر( 
ح�صل���ت علي���ه �صم���ن تعوي�س من 

�رشكة باور ميديا.
 وكان���ت حمكم���ة ق���د خف�ص���ت 

مطلع هذا ال�صه���ر مبلغ التعوي�س من 
4.7 ملي���ون دولر اإلى 600 األف دولر، 

وذلك بعدما تقدمت �رشكة باور با�صتئناف 
مت قبول���ه، قالت فيه اإن مبل���غ التعوي�س الذي 

ق�ص���ت به املحكم���ة يف ب���ادئ الأمر مبال���غ فيه. ويذك���ر اأن حمكمة 
ق�صت بح�صول ويل�صون، التي قامت ببطولة اأفالم منها “ بيت�س بريفكت” و” 
برايدز ميد” يف �صبتم���رب املا�صي على اأعلى مبلغ تعوي�س يف ا�صراليا، وذلك 
للتعوي����س عن الأ�رشار التي حلقت بها ب�صبب ن����رش �صل�صلة من املقالت العام 

2015 اأظهرتها اإن�صانة كاذبة.

غ�ص���ب متابعو النج���م الهندي 
�صلمان خان ب�صبب اختيار حمرك 
 Google العامل���ي  البح���ث 
جنمه���م املف�ص���ل كاأ�صواأ ممثل 

يف الهند.
الأمر عندما  اأحدهم  واكت�صف 

بحث يف Google عن عبارة “اأ�صواأ 
ممث���ل يف بولي���وود” وج���اءت النتيجة 

ا�صم �صلمان خان يف املرتبة الأولى.
و�ص���ادت موج���ة م���ن ال�صتي���اء والعدوانية �ص���د املحرك عرب 

و�صائل التوا�صل الجتماعي يف الهند و�صفحات حمبي وم�صجعي النجم �صلمان 
خ���ان. م���ن جهتها، حثت نوادي حمب���ي خان على مقا�ص���اة Google وتغرميه 
500 مليون روبية اأي ما يعدل 7 مليون و340 األف دولر، بتهمة الت�صهري به 

لعتباره املمثل الهندي الأ�صواأ يف حمرك البحث.
.Race 3 مبا�رشة بعد اإطالق فيلم Google وياأتي هذا التحديث على

بداأت املخرجة الأمريكية جريت���ا جريوج ال�صتعداد لفيلمها اجلديد الذي يحمل عنوان 
“Little Women” بعد اآخر افالمها “Lady bird”، الذي مت تر�صيحه جلائزة الأو�صكار.

وك�صف���ت املجلة الأمريكية variety يف تقرير لها اأن النجمتن الإجنليزيتن �صري�صا 
رونان وتيموثي �صالماي، �صي�صاركان يف بطولة الفيلم بجانب مرييل �صريب واإميا �صتون.

”Sonic the Hedgehog“ في

مخرجة

ان�ص����م النج����م العامل����ي جي����م كاري اإل����ى طاق����م عمل 
 ،”Sonic the Hedgehog“ فيل����م الر�ص����وم املتحرك����ة
اإذ �صيق����وم ب����الأداء ال�صوتي لإح����دى ال�صخ�صيات ال�رضيرة 
باأح����داث الفيل����م املنتظ����ر، و�صي�صاركه البطول����ة كل من 

جيم�س مار�صدن، وتيكا �صومبتري.
والفيل����م ماأخوذ عن لعب����ة فيديو جي����م �صهرية يحمل 
بطله����ا اأ�ص����م “Sonic”، ومت اإنت����اج ع����دد م����ن الأعم����ال 
ال�صينمائي����ة والتليفزيوني����ة له����ذه ال�صخ�صي����ة على مدار 
 Sonic“ ال�صنوات املا�صية، منه����ا امل�صل�صل التلفزيوين
the Hedgehog” الذي عر�س العام 1993، ومن املقرر 
عر�س الن�صخة اجلديدة من الفيلم ب�صهر �صبتمرب من العام 

املقبل.

 ”Breaking In“
يحتاج إلى التخلي 
عن أجوائه الخانقة
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هن��أ رئي��س االتح��اد البحريني 
لك��رة اليد عيل عيىس اس��حاقي 
رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة مبناس��بة تأهل 
منتخب الرجال للدور الثاين من 
التصفيات املؤهلة لنهائيات آسيا 
بعد تصدره منافسات املجموعة 

التي أقيمت اإلمارات مؤخراً.
ونوه رئي��س اتحاد اليد بالجهود 
الكبرية لرئيس اتحاد الس��لة وما 
يقدمه من دع��م الفت للفريق، 

وقال أن القيادة الناجحة لسمو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل يف إدارة 
االتحاد تسري يف الطريق الصحيح 
وتنعك��س بش��كل طبيعي عىل 
أداء املنتخ��ب مب��ا يتحقق عىل 
أرض الواق��ع م��ن نتائج متميزة 
منذ تويل سموه رئاسة اللعبة ما 
الناجحة  االسرتاتيجية  يؤكد عىل 

لالتحاد.
كام أشاد اس��حاقي باملستويات 
الرائعة التي قدمها العبو منتخبنا 
الوطني لكرة السلة يف التصفيات 

وإدارة الجهازين الفني واإلداري، 
مبيناً أن تحقيق العالمة الكاملة 
تؤك��د  اإلم��ارات  تصفي��ات  يف 
ج��دارة املنتخ��ب وأحقيت��ه يف 
التأه��ل اىل الدور الثاين وقال أن 
هذه النتائج تبعث بالتفاؤل بأن 
يك��ون ملنتخبنا مكانة متميزة يف 
قارة آس��يا يف ظل ما ميتلكه من 
إمكانيات عالي��ة ومبا يحظى به 
م��ن اهت��امم ورعاية م��ن قبل 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة يف 

اتحاد السلة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتلقى تهنئة رئيس اتحاد اليد
أش������اد ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��ت��م��ي��زة ل��م��ن��ت��خ��ب ال��س��ل��ة

سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد اليد                المركز اإلعالمي

أكد مدير املنتخب��ات الوطنية لكرة 
السلة غسان قاروين أن النجاح الذي 
حققه املنتخ��ب األول يف تصفيات 
االي��اب املؤهل��ة اىل نهائيات كاس 
اسيا كان بسبب الدعم الكبري الذي 
حظ��ي به املنتخب م��ن قبل رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
وحرصه املوصول ع��ىل توفري البيئة 
الخصب��ة التي س��اهمت يف تحقيق 
العالمة الكاملة يف جميع املباريات.

وقال ق��اروين “ من��ذ بداية االعداد 
املنتخب  التصفيات حظ��ي  له��ذه 
األول باهتامم مبارش من قبل س��مو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
واالتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة 
وح��رص س��موه ع��ىل توف��ري كافة 
اش��كال الدعم واملساندة للمنتخب 

يف مس��ريته نح��و التصفيات كام أن 
سموه كان عىل اتصال دامئا ويومي 
ببعثة املنتخب أثناء تواجدها يف ديب 
للمش��اركة بالتصفي��ات االمر الذي 
ساهم يف إدخال الحامسة يف نفوس 
الالعب��ن ومنحهم الثقة الكاملة من 
اجل الظهور بهذا املس��توى املرشف 

يف التصفيات”.
وأش��ار “إن استقبال س��مو الشيخ 
عيىس ب��ن عيل آل خليف��ة لالعبي 
املنتخب بعد عودتهم من التصفيات 
وكلامت��ه املحفزة له��م دليل واضح 
ع��ىل اهت��امم س��موه باملنتخ��ب 
وتطلعات��ه نح��و دع��م الجهازي��ن 
الفن��ي واإلداري والالعبن من أجل 
املواصلة بتقديم املستويات املتميزة 
يف املرحل��ة املقبلة م��ن التصفيات 
والبحث ع��ن نتائج متمي��زة ترثي 

مسرية كرة السلة البحرينية”.
وبن قاروين “أن تصفيات االياب هي 
مرحلة أوىل من 3 مراحل للتصفيات 
قبل الوصول اىل النهائيات واملنتخب 
الوطني تجاوز املرحلة االوىل بنجاح 
وتبقت عليه مرحلتان ومنذ العودة 

من التصفي��ات بدأ الجه��از الفني 
اس��رتاتيجيته  بتنفي��ذ  للمنتخ��ب 
نح��و اع��داد املنتخ��ب للتصفيات 
الثاني��ة وأخ��ذ يف زي��ادة الجرعات 
التدريبي��ة مب��ا يتوافق م��ع الخطة 
الفنية املوضوع��ة والتي يتطلع من 
خالله الجهاز الفني إلعداد الالعبن 
بطريقة فنية تس��اهم يف ظهورهم 

بشكل الئق يف التصفيات”.
وتاب��ع قاروين “م��ن املؤمل أن تبدأ 
التصفيات الثانية يف األس��بوع الثاين 
من ش��هر س��بتمرب املقبل والفريق 
بات يس��ري عىل خطت��ه الفنية التي 
سيشارك بها ونحن بانتظار أن يحدد 
االتحاد االسيوي لكرة السلة املوقف 
من طريقة ومكان لعب التصفيات 

للمرحلة الثانية.

عننّ مجلس إدارة نادي الش��باب 
املش��قاب  الس��يدعلوي  الريايض 

مديرًا للعالقات العامة بالنادي.
وي��أيت تعي��ن املش��قاب مدي��را 
للعالقات العامة من أجل االرتقاء 
وتوس��عة دائرة العالق��ات العامة 
بنادي الشباب والتواصل والتعاون 
فيام ب��ن النادي وكاف��ة الجهات 

املجتمعية واملؤسساتية.
ويعترب املش��قاب م��ن الكفاءات 
الش��ابة املميزة يف مجال العالقات 

العام��ة، إذ س��بق ل��ه أن عم��ل 
منس��قا اعالمي��ا ومدي��را إداري��ا 
ومديرا للعالق��ات العامة بالنادي 
يف الس��نوات الس��ابقة، باإلضافة 
إىل إدارت��ه لعدة مبادرات وبرامج 
للنادي، ك��ام ميثل حاليا باملنطقة، 
صندوق العمل ‘’متكن’’ كمندوب 

مبحافظة العاصمة.
ويهدف املش��قاب من خالل هذا 
املنصب إىل طرح ع��دة مبادرات 
تواصل  اجتامعية، ودعم  وأنشطة 

النادي مع املؤسسات واالتحادات 
واملراك��ز والجمعي��ات واألندي��ة 
والهيئ��ات األخ��رى، باإلضافة إىل 

إدارة التسويق بالنادي.
وق��دم املش��قاب ش��كره لرئيس 
مجلس إدارة الن��ادي مريزا أحمد 
ع��ىل  اإلدارة  مجل��س  وأعض��اء 
ثقته��م، متمني��ا أن يس��اهم من 
خالل عمله مبوقع��ه الجديد فيام 
والفائ��دة ملصلحة  بالنف��ع  يعود 

النادي ومنتسبيه.

أشاد باستقبال سمو الشيخ عيسى بن علي للمنتخب... قاروني:

بانتظار تحديد االتحاد اآلسيوي طريقة التصفيات الثانية

الشباب يعّين المشقاب مديرا للعالقات العامة

اتحاد كرة السلة                   المركز اإلعالمي

نادي الشباب                     المركز اإلعالمي

غسان قاروني

علوي المشقاب

علي عيسى

عبدالغفار إلى بانكوك لحضور قرعة 
“آسيوية الشباب” للسلة

سماهيج يشكل األجهزة الفنية واإلدارية للسلة

اتحاد كرة السلة - املركز اإلعالمي: غادر 
االمن العام لالتحاد البحريني لكرة 

السلة عبداالله عبدالغفار اىل العاصمة 
التايلندية بانكوك لحضور مراسم حفل 

اجراء قرعة كأس آسيا لكرة السلة تحت 
سن الثامنة عرشة والتي ستقام يف 

تايالند خالل الفرتة من 5 - 11 اغسطس 
القادم ويشارك فيها املنتخب الوطني 

للشباب.
ويشارك يف البطولة 16 فريًقا سيتم تقسيمهم إىل أربع 

مجموعات بحسب املستويات التي حددها االتحاد االسيوي 
لكرة السلة وكان املنتخب الوطني لكرة السلة للشباب قد 
تأهل اىل النهائيات االسيوي بعد أن متكن من تحقيق لقب 
بطولة الخليج التي اقيمت يف عامن فيام تأهل مع املنتخب 

عن منطقة الخليج العريب منتخب االمارات.

أكمل نادي سامهيج الريايض مساء أمس األول تشكيل كافة األجهزة 
الفنية واإلدارية لفرق كرة السلة بالنادي تحضريا للموسم السالوي 

املقبل 2019/2018، حيث جدد عقد املدرب الوطني عيل حسن كويد 
لقيادة الفريق األول وفئة الشباب واملرشف الفني لكرة السلة بالنادي 
للموسم الخامس عىل التوايل إميانا مبا قدمه املدرب للفريق يف املواسم 

املاضية. وعينّنت إدارة النادي املدرب يوسف املهيزع ليقوم مبهام 
مساعد املدرب للفريق األول باإلضافة إىل إرشافه عىل تدريب فئة 

الناشئن. وأوكل النادي مهمة تدريب فريق األشبال للمدرب جاسم 
مشهدي إضافة إىل مساعد مدرب فريق الناشئن، كام عينت املدرب 
محمد عقيل مدربا لفئتي الرباعم واملايكرو. وتم تعين عارف البناء 

رئيسا لجهاز كرة السلة بالنادي ومديرا للفريق األول وفريق الشباب.

ترأس الشيخ عيل بن محمد آل 
خليفة االجتامع االول للجنة املنظمة 
العليا للبطولة اآلسيوية ال� 19 للكرة 

الطائرة تحت 20 عاما التي تستضيفها 
البحرين الشهر الجاري، وذلك مبقر 
اتحاد اللعبة مبدينة عيىس الرياضية 

بالرفاع بحضور ممثيل الوزارات 
والهيئات الحكومية بهدف الوقوف 

عىل آخر املستجدات والتطورات، 
وقد رحب الشيخ عيل بن محمد آل 
خليفة يف كلمته االفتتاحية لالجتامع 

باعضاء اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
مشيداً يف نفس الوقت بخرباتهم 

وتعاطيهم مع اهمية البطولة مبثل 
هذا الحجم عىل الساحة اآلسيوية 

واشاد كذلك بحضورهم االيجايب 
عىل الساحة الرياضية املحلية والتي 

ستسهم دون شك باخراج االستحقاق 

اآلسيوي بافضل صورة ممكنة ومبا 
يعكس التطور الحضاري ململكتنا 
الغالية، مؤكدا عىل اهمية العمل 

الجامعي بن اعضاء اللجنة املنظمة 
العليا وبروح الفريق الواحد وبذل 

جهود مضاعفة لبلوغ اقىص درجات 
انجاح البطولة واظهارها بالشكل 

الالئق واملتميز الذي يعزز من قدرة 
البحرين يف استضافة كربى االحداث 
الرياضية، مشيدا بالدعم الالمحدود 

الذي يحظى عليه اتحاد الطائرة 
بشكل خاص من قبل اللجنة االوملبية 

البحرينية برئاسة سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة حتى اصبحت 

اللجنة االوملبية رشيك اسايس يف كل 
نجاحات االتحاد واشاد كذلك بدعم 

الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة 
لالتحاد خالل التحضريات للبطولة. 

ثم قدم رئيس اللجنة التنفيذية 
بالبطولة جهاد خلفان اعضاء اللجنة 

التنفيذية ورؤساء اللجان العاملة، 
ومن جانبه بننّ مدير البطولة فراس 
الحلواجي ما تم انجازه خالل الفرتة 

السابقة لكل لجنة من لجان البطولة 

العاملة وخطة سري عملها، وقد 
ناقش االجتامع البنود املدرجة عىل 

جدول االعامل حيث تم اعتامد 
رؤساء اللجان العاملة بالبطولة 

وامليزانية التقديرية واعتامد فندقي 
البطولة وهام “فندق جولدن توليت 

حيث سيضم 13 منتخبنا بجانب 
لجنة االحتكام والحكام وفندق اس 

حيث سيضم10 منتخبات”، بعدها 
متت مناقشة احتياجات البطولة 

مع ممثيل الجهات الحكومية التي 
حرضت االجتامع وهم عبدالله خالد 

الدورسي الوكيل املساعد لتلفزيون 
البحرين ممثل وزارة االعالم، احمد 

سعيد بوبشيت ممثل وزارة الداخلية، 
املهندس صالح العثامن مدير ادارة 

املنشأت واملشاريع ممثل وزارة 
شؤون الشباب والرياضة، السيد 

عادل الحلواجي ممثل وزارة االشغال 
وسئون البلديات، السيد عيىس عاشور 

ممثل وزارة الصحة، حبيب محمد 
عبدالله رئيس اللجنة املالية بالبطولة 
وعادل عبدالكريم البناء مقرر اللجنة 

املنظمة العليا.

علي بن محمد خالل ترأسه اإلجتماع األول للجنة المنظمة العليا

علي بن محمد يترأس اجتماع “العليا آلسيوية لشباب الطائرة”
الرفاع االتحاد البحريني للكرة الطائرة

العمل وخطة  اإلن��ج��ازات  يستعرضان  والحلواجي  خلفان 

 عبداإلله عبدالغفار

علي كويد يمضي على عقده الجديد
البالد سبورت



أك��د النائ��ب عادل حمي��د أهمية 
املبادرات الش��بابية لس��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة يف ظل 
األه��داف التي تحمله��ا يف حامية 
البحريني ومختلف رشائح  الشباب 
املجتمع وتنمي قدراتهم وطاقاتهم 
الرياضية، مش��ريا إىل الدافع الكبري 
الذي تحمله ه��ذه املبادرات، جاء 
ذلك خ��ال زي��ارة النائ��ب عادل 
حمي��د واإلعامي عبدالل��ه نوفل، 
والصحايف عيل  التلفزيوين  والكاتب 
إبراهيم الصاي��غ، واملدرب الوطني 
مرجان عي��د، ملعرض ومنافس��ات 
دوري خال��د بن حمد لك��رة قدم 
الصاالت السادس والذي يقام تحت 
رعاية النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة، رئيس 
القوى،  أللعاب  البحرين��ي  االتحاد 
الرئيس الفخ��ري لاتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة، والذي 
يقام بتنظيم من قبل وزارة الشباب 
والرياض��ة بالرشاك��ة م��ع املكتب 
اإلعامي لس��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة وتح��ت ش��عار 
#ملتقى_األجي��ال يف الفرتة من 24 
يوني��و املايض ولغاية 9 أغس��طس 
املقب��ل، حي��ث يأيت ه��ذا الدوري 
ضم��ن مب��ادرات س��موه الداعمة 
الري��ايض  املجال��ن  يف  للش��باب 

واإلنساين.
ويقام الدوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قبل املراكز الش��بابية 
واألندية الوطني��ة والفتيات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.

 أهداف كثيرة

وأك��د حمي��د أن مبادرات س��موه 
تحمل يف طياتها الكثري من األهداف 
وجميعه��ا تص��ب يف صال��ح بن��اء 
املجتمع ال س��يام وأنها تس��تهدف 
رشيحة الش��باب، مبينا أن س��موه 
حري��ص عىل دع��م جمي��ع فئات 
املجتم��ع وبجميع أش��كال الدعم، 
والتنظيمي  اإلداري  بالعمل  مشيدا 

يف الدوري.

استثمار الشباب

من جانب��ه، قال الكات��ب الصحايف 
واإلعامي ع��يل إبراهيم الصائغ إن 
مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة جميعها قامئة عىل أساس 
االستثامر يف فئة الشباب الستخراج 
اإلب��داع منه��ا والك��وادر الوطنية، 
مشريا إىل عملية البناء التي تنتهجها 
ه��ذه املب��ادرات، مقدم��ا ش��كره 
وتقديره لس��موه ولجميع العاملن 
الفعاليات  ع��ىل ه��ذه  والقامئ��ن 

واملبادرات.

الدوري منبع للخامات 
والمواهب

بدوره، أكد اإلعامي عبدالله بونوفل 
أن دوري خال��د بن حمد لكرة قدم 
الصاالت حق��ق جميع أهدافه عىل 
م��دار الفرتة املاضي��ة خصوصا أنه 
انطلق من الصفر وتطور مع مرور 
الس��نوات، مبينا أن ال��دوري صار 
منبع��ا ومصنعا للخامات واملواهب 

يف جميع الجوانب، ونّوه بونوفل أن 
مبادرات سموه نجحت يف مل شمل 
أبن��اء اململكة م��ن مختلف مدنها 

وقراها ووحد كلمتها.

مستويات فنية رائعة

وأخريا، عرب املدرب الوطني مرجان 
عيد عن س��عادته مبا ش��اهده من 
مس��تويات فنية وبحسب متابعاته 
ملنافس��ات الدوري، مؤك��دا وجود 
جي��دة ميكن  وخام��ات  مواه��ب 
ويف  أنديتن��ا  يف  منه��ا  االس��تفادة 
اللعبة، مؤكدا أن الدعم الا محدود 
من س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة للدوري جعله واجهة شبابية 
وتظاه��رة س��نوية ينتظرها جميع 

الشباب البحريني.

“يوسف بن أحمد كانو” راعيا 
برونزيا لدوري خالد بن حمد

أعلنت مجموعة يوس��ف بن أحمد 
كانو رعايتها الربونزية لدوري خالد 
بن حمد للمراكز الشبابية واألندية 
الوطني��ة والفتي��ات وذوي العزمية 
القدم  لكرة  والجالي��ات  والوزارات 

داخل الصاالت.
وبهذه املناس��بة قال س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئي��س االتحاد البحريني 
األلع��اب الق��وى “إننا نع��ّول عىل 
مش��اركة كافة الجهات املعنية من 
القطاع��ن العام والخ��اص يف دعم 
باعتباره مب��ادرة متميزة  ال��دوري 
تجاه شباب البحرين، ونحثهم عىل 
االلتفاف حول هذا الحدث الشبايب 
الهام واملساهمة يف تحقيق أهدافه 
ورس��الته لدعم مس��رية كرة القدم 

البحرينية داخل الصاالت”.
وأض��اف س��موه “نرح��ب بالدعم 
ال��ذي تقدم��ه مجموعة يوس��ف 

بن أحمد كانو للدوري يف نس��خته 
السادس��ة ال س��يام يف ظل س��عي 
املجموعة إىل القي��ام بدور بارز يف 
تطوير املشهد الشبايب والريايض يف 
اململكة ع��رب رعاية الدوري برونزيا 
األمر الذي يؤكد السياس��ة املميزة 
التي تتبعها املجموعة وحرصها عىل 
تقديم الدعم واملس��اندة للش��باب 

والرياضة البحرينية”.
من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة 
املجموعة نبيل خال��د كانو بجهود 
س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة الواضحة تجاه رعاية وتطوير 
القطاع��ن الش��بايب والريايض وقال 
“أدركت املجموعة أهمية توفري كل 
سبل الدعم للدوري من أجل تعزيز 
الرياض��ة  وتطوي��ر  الش��باب  دور 
البحريني��ة، لذا انضم��ت إىل أرسة 
الرعاة خاصة وإن الدوري رسم لها 
طريق مغاير ه��ذا العام من خال 

املسابقات املتميزة واملبتكرة”.
وأكد “أن وجود مجموعة يوس��ف 
ب��ن أحمد كانو ضمن رعاة الدوري 
ي��أيت يف إط��ار سياس��ة املجموعة 
املس��ئولية  بح��س  والتزامه��ا 
االجتامعية تجاه الش��باب، وتطبيقاً 
لاس��رتاتيجية الت��ي وضعتها إدارة 
املجموع��ة لتكون جزءا رئيس��اً من 

الدعم املقدم للشباب”.

القادسية يقترب من التأهل

القادس��ية  اق��رتب مرك��ز ش��باب 
من حج��ز موقع��ه بال��دور الثاين 
بعدم��ا خ��رج بفوز عري��ض وكبري 
عىل حس��اب مركز ش��باب السهلة 
دون  أه��داف  وبس��تة  الش��املية 
مقاب��ل، لريفع رصي��ده إىل 6 نقاط 
بغد تحقيق��ه لفوزه الث��اين تواليا، 
فيام ظل رصيد الس��هلة الش��املية 
عند 3 نقاط متلقياً خسارته الثانية 
وتبقى له لقاء أخري وتاش��ت آماله 

يف املنافسة بصورة كبرية.
الش��وط األول  القادس��ية  وأنه��ى 
لصالح��ه متقدما بهدف��ن نظيفن، 
وأكم��ل ف��وزه يف الش��وط الث��اين، 
وس��جل أهداف القادس��ية راش��د 
خلي��ل تلفت هدف��ن ومثلهام إىل 
أحمد فريد، وهدف لكل من أحمد 

محمد جناحي، ويوسف محمد. 

البحير يفرط في التأهل

فرط مركز ش��باب البحري يف التأهل 
لل��دور الث��اين بعدم��ا حق��ق فوز 
باهت عىل حس��اب مركز ش��باب 
الجرسة بأربعة أهداف مقابل ثاثة 
بعد مب��اراة كاد خالها الجرسة أن 
يسقط خصمه، ورفع البحري رصيده 
إىل 6 نقاط يف املركز الثالث لحساب 
املجموع��ة الرابع��ة وخل��ف مركز 
املحرق الشبايب النموذجي املتصدر، 
وسلامباد الوصيف زيارة األهداف، 
وحس��م نظ��ام ال��دوري يف مادته 

األوىل املتأهلن للدور الثاين.
وس��جل أهداف مركز شباب البحري 
جاسم محمد التتان، محمد عاشور، 
راش��د إبراهيم الرويعي وفايز فؤاد 
الحبيش، فيام سجل أهداف الجرسة 
كا من س��امل محمد س��امل هدفن 

وهدف إىل عبدالعزيز عيل سامل.

انتصار كبير لسند على القّرية

رفع مركز ش��باب س��ند رصيده إىل 
املجموعة  متص��دراً  نق��اط  تس��ع 
الثالثة بف��وزه عىل القّري��ة )9/1( 
س��جلهم محمد إبراهي��م )2 و4(، 
حسن عيل )14 و37(، جسام صالح 
)5(، عيل عبدالعزي��ز )26(، أحمد 
 )33( ريض  محم��د   ،)30( س��هيل 
ونارص العيىس )35(، وسجل هدف 

القّرية محمود معتوق )33(.
عرف سند كيف يؤمن الفوز وسجل 
3 أه��داف يف أول 5 دقائق، ووصل 

القّري��ة ملرم��ى س��ند ألول مرة يف 
الدقيقة السادسة، وتحّسن مستواه 
فيام بع��د لكنه تلقى هدف��اً رابعاً 
قبل س��ت دقائق من نهاية الشوط 

األول.
ويف الش��وط الثاين رفع س��ند الغلة 
وسجل خمسة أهداف النهيار سند 
وزي��ادة األخط��اء ومحارصة س��ند 

لحامل الكرة.

سلماباد يتخطى المحرق 
النموذجي

رفع مركز شباب سلامباد رصيده إىل 
ست نقاط بفوزه عىل مركز املحرق 
الش��بايب النموذج��ي )3/2( ضمن 

املجموعة الرابعة.
س��جل أه��داف س��لامباد محمود 
رياض )7 و35 و37(، وسجل لفريق 
مركز املح��رق الش��بايب النموذجي 
حمد القاف )11( ويونس س��لامن 

.)20(
مل يحافظ س��لامباد ع��ىل تقدمه يف 
الشوط األول وخرج متأخراً بهدفن 
مقابل هدف واح��د، وكان املحرق 
الش��بايب النموذجي رسيع��اَ وفعاالً 
فقل��ب تأخره، ومل يس��تثمر العب 
س��لامباد أحمد جعفر ركلة الجزاء 
بداي��ة الش��وط الث��اين إذ صده��ا 
الحارس عمر الخدري فبقي املحرق 
الش��بايب متقدم��اً لينق��ذه محمود 
رياض بهدف التعادل، وعاد الاعب 
نفسه ليس��جل هدف الفوز الثالث 

بعد دقيقتن.

المحرق يتسلح برباعي 
النجوم

يعترب فريق مركز شباب املحرق من 
الفرق املرش��حة للمنافس��ة وبقوة 
ع��ىل لقب ال��دوري، خاص��ة وأنه 

حامل لقب النسخة املاضية.
وع��اوة عىل ذل��ك، ف��إن الفريق 

يتس��لح بوجود كوكب��ة من النجوم 
أصح��اب الخربة واإلمكانات العالية 

يف لعبة كرة الصاالت.
ويتواج��د حارس منتخبن��ا الوطني 
لك��رة الصاالت يوس��ف جناحي يف 
مركز الحراس��ة، ك��ام يتواجد العبا 
الخربة محمود عبدالرزاق وجاس��م 
الج��ن، باإلضافة إىل العب منتخب 

الصاالت عبدالله املاليك.
وي��أيت تواج��د الاعب��ون األربع��ة 
كتعزيز قوي لتش��كيلة فريق مركز 
شباب املحرق ضمن إطار املنافسة، 
وظه��ر تأثري الاعب��ن واضحا خال 
انط��اق ال��دوري ع��رب م��ا أظهره 
األربعة من مس��تويات وأداء عمل 
الف��ارق ملصلحته��م ومكنه��م من 
تحقي��ق الف��وز األول ع��ن جدارة 

واستحقاق.

اليوم ختام الجولة الثالثة 

تختت��م اليوم الخميس منافس��ات 
الجول��ة الثالث��ة ل��دوري، املراك��ز 
الش��بابية، وذلك بإقامة 4 مباريات 

عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.
لحساب املجموعة السابعة، يلتقي 
فريقا الرفاع الرشقي والسنابس عند 
5 مس��اء، فيام يلعب عند 7 مساء 

فريقا كرزكان وراس رمان.
الثامنة، يلتقي  ولحساب املجموعة 
فريقا جرداب مع الحورة والقضيبية 
عند 6 مساء، أما عند 8 مساء يلتقي 

كرانة مع جدحفص.
وته��دف الف��رق لتحقي��ق النقاط 
الث��اث م��ع خت��ام مش��وارها يف 
دور املجموع��ات، خاصة يف رصاع 
املنافس��ة عىل البطاقتن املؤهلتن 

للدور مثن النهايئ.
ويتوق��ع أن تك��ون املباريات قوية 
وحامس��ية ب��ن األط��راف الثامنية 
مع وصول دور املجموعات لألمتار 

األخرية.

تنافس كبير في دوري خالد بن حمد للصاالت.. واليوم ختام الجولة الثالثة
ضيوف الدوري أشادوا بمبادرات سموه وبجهوده في دعم فئة الشباب

كبار الضيوف في معرض الصورمن لقاء القادسية والسهلة الشمالية

الضيوف مع اللجنة المنظمة

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد

فرحة العبي سند بالفوز من لقاء البحير والجسرة من لقاء سلماباد والمحرق النموذجي

سمو الشيخ خالد بن حمدنبيل كانو
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اعت��ر ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، أن 
رعاية رشكة “بتلكو” لدورة نارص بن 
حمد لأللعاب الرياضية يف نس��ختها 
الحادي��ة عرش يعتر حجر األس��اس 
والداع��م لنج��اح الدورة الش��بابية، 
مؤك��دا أن هذا الدع��م كان له آثار 
إيجابي��ة عىل مس��رية ال��دورة التي 
باتت تحتل مكانة كبرية باستقطابها 
لطاقات الشباب البحريني يف مجال 
ك��رة الق��دم واأللع��اب الرياضي��ة 

املختلفة.

وأكد سموه عىل الدور الكبري لرشكة 
“بتلك��و” يف دعم ال��دورة من خالل 
سعيها الدائم واملتواصل عىل تقديم 
الدعم الكبري واملساهمة يف إنجاحها، 
مقدرا ومثمنا هذه الجهود التي من 
شأنها املس��اهمة يف تطوير الرياضة 
البحرينية واالرتقاء مبنافسات الدورة 
لألفض��ل وتقديم املزي��د من األمور 
اإليجابي��ة التي تس��اهم يف االرتقاء 
نح��و كل ما ه��و يف صال��ح الحركة 

الشبابية والرياضية يف اململكة.
وأعرب س��موه عن تقدي��ره لرشكة 
“بتلك��و” الرياضي��ة لدعمها املتميز 
والكبري ومساهمتها يف رعاية الدورة 
بع��د النجاح��ات الت��ي تحققت يف 

النس��خ املاضي��ة منه��ا، موضحا أن 
هذا الدعم والرعاية س��اهم بال شك 
يف إنجاح ال��دورة ومتيزها وتحقيقها 
لأله��داف املختلفة التي وجدت من 

اجلها.
من جانبه، أك��د رئيس مجلس إدارة 
الس��لكية  لالتصاالت  البحرين  رشكة 
والالس��لكية )بتلكو( الشيخ عبدالله 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، أن رعاي��ة 
الرشك��ة ملنافس��ات وفعاليات دورة 
نارص ب��ن حمد لأللع��اب الرياضية 
مص��در فخر واعت��زاز إلدارة الرشكة 
الحريص��ة عىل أن تك��ون جزءا من 
النج��اح الكبري لفعالي��ات الدورة يف 
مختل��ف العابها والت��ي وصلت إىل 

أعىل املرات��ب واملراكز بفضل الدعم 
واالهتامم الكبري الذي تلقاه من سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وأكد الش��يخ عبدالله بن خليفة أن 
الالمحدود  الكبري والدع��م  االهتامم 
للش��باب  الرياضي��ة  للفعالي��ات 
من خ��الل املتابعة الحثيثة لس��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
س��اهم وبصورة ملحوظة يف االرتقاء 
بال��دورة ووصولها اىل العاملية بفضل 
الخط��وات الطموح��ة، موضح��ا أن 
رشكة “بتلكو” ومن ضمن سياس��تها 
تقدي��م الدعم والرعاي��ة للفعاليات 

الرياضية والشبابية.

أك��د ممثل جالل��ة املل��ك لالعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
أن رياضات املوروث الش��عبي متثل 
محطة مهمة م��ن محطات التاريخ 
والرتاث البحريني األصيل الذي دامئا 
ما نس��عى ووفقا لتوجيهات عاهل 
الب��الد صاحب الجالل��ة امللك حمد 
ب��ن عي��ى آل خليفة وال��ذي يرى 
جاللته أن الرياضات الشعبية تعتر 
مكونا رئيسيا من مكونات املوروث 

الشعبي.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
“ف��ارس  جائ��زة  إط��الق  مبناس��بة 
املوروث” إن االهتامم برياضة الرتاث 
الش��عبي وإرشاك الش��باب والنشء 
فيه��ا ميث��ل قاع��دة أساس��ية وبناء 
مهمة من أجل دفع الفئة الناش��ئة 
للمحافظ��ة ع��ىل الرتاث الش��عبي 
األصيل وحثها بص��ورة مبارشة عىل 
العم��ل الجاد واملخل��ص للمحافظة 
عليه ونقل تراثهم اىل األجيال املقبلة 
لترتس��خ معاين االنت��امء يف أذهانهم 

ع��ر التواصل واملحافظة عىل الرتاث 
الوطني، ومن ثم اس��تلهام مضامينه 
يتضمن  ال��ذي  والناص��ع  العري��ق 

رياضات مهمة وتراثية”.
وأشار سموه “ لقد حرصنا عىل دعم 
اللجنة البحريني��ة لرياضة املوروث 
الشعبي ونش��اطاتها من أجل إتاحة 
الفرص الحقيقية للش��باب والناشئة 
الرياضية  البط��والت  للتنافس ع��ر 
الش��عبية الت��ي تس��اعدهم ع��ىل 
إظهار مواهبهم الفردية، وتكس��بهم 

واملهارات  والتقاليد  والقيم  املعارف 
املختلفة وإن هذا الدعم سيتواصل 
لتحقيق أهداف اسمى وارقى وهي 
املحافظة عىل تاريخ وهوية البحرين 

وعراقة رياضاتها الرتاثية”.
ولتنفيذ تنظيم ه��ذه الفعالية وجه 
س��موه اللجن��ة البحريني��ة لرياضة 
امل��وروث الش��عبي إلط��الق جائزة 
“ ف��ارس املوروث” والت��ي تتضمن 
س��باق الهجن 40 كيلومرت، س��باق 
الخي��ل 60 كيلوم��رت، الرماية الثابتة 

واملتحرك��ة، صيد الصق��ور، عىل أن 
مين��ح الفائز بهذه املس��ابقات لقب 
“ ف��ارس امل��وروث” ويحص��ل عىل 
جائزة وهي سيارة باإلضافة اىل منح 
الفائزي��ن يف املراكز املتقدمة جوائز 
مالية وعينية، حيث تقام الفعالية يف 
قرية البحرين الدولية للقدرة يومي 

29/30 نوفمر العام الجاري.
خليف��ة  أع��رب  املناس��بة  وبه��ذه 
عبدالله القعود عن ش��كره وتقديره 
اىل سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة عىل دعم س��موه املس��تمر 
لفعالي��ات اللجنة والذي س��اهم يف 
نجاحه��ا ووصولها اىل األهداف التي 
وجدت م��ن أجلها يف دعم رياضات 
املوروث الش��عبي البحريني والذي 
تعت��ر ج��زء ال يتج��زأ م��ن تاريخ 
البحرين مؤك��دا أن اللجنة حرصت 
عىل إط��الق جائزة ف��ارس املوروث 
التي تتوافق مع رؤية س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة من أجل 
حث الشباب والناشئة عىل املشاركة 

يف تلك املس��ابقة مل��ا لها من أهمية 
بالغ��ة يف دعم التوجه نحو االهتامم 

واالرتقاء برياضة الرتاث الشعبي.
وب��ن القع��ود أن اللجنة س��تعمل 
جاهدة م��ن أجل االعداد والتنظيم 
مع  والتع��اون  املس��ابقات  له��ذه 
مختلف الجهات إلبرازها بالش��كل 
املتمي��ز داعيا الش��باب والناش��ئة 
للمشاركة يف البطولة باعتبارها متثل 
اهتامم��ا حقيقيا مب��ورث البحرين 

وتاريخها.

ناصر بن حمد: رعاية “بتلكو” لـ “ناصر11” أوصلها للنجاح

ناصر بن حمد: رياضة الموروث ترسخ قيم االنتماء للوطن

عبداهلل بن خليفة يؤكد اعتزاز الشركة بدعم الدورة

ألول مره في المملكة إطالق مسابقات “فارس الموروث”

المكتب اإلعالمي

عبداهلل بن خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد

خليفة القعود
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من رياضة الموروث الشعبي 

واصلت لجنة األندية باتحاد البحرين 
للدفاع عن النف��س زياراتها للمدارس 
واألكادميي��ات املنضوي��ة تحت مظلة 
االتحاد، حيث زارت اللجنة مركز رضا 

للفنون القتالية.
وضم وفد االتحاد عضو مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة األندية والالعبن والحكام 
أمن رس لعب��ة الجودو حم��د الجابر 
ونائب رئيس اللجن��ة االعالمية رئيس 
لجنة العالقات العامة والدولية نواف 
بوعالي وأم��ن رس لعب��ة التايكوندو 
خال��د الحس��ن وأمن الرس املس��اعد 
للعبة الكاراتيه رئيس لجنة املسابقات 

واملنتخبات مبارك يعقوب.
والتقى الوفد مع مدير مركز رضا لفنون 
القت��ال الكابنت رضا منف��ردي، حيث 
نقل الوفد تحيات وتقدير رئيس اتحاد 
البحري��ن للدف��اع عن النف��س أحمد 
عبدالعزيز الخياط، وأشاد حمد الجابر 
باالس��هامات العدي��دة الت��ي تعكس 
امكانات مركز رض��ا لفنون القتال مع 
االتحاد خصوصا يف لعبة الجوجيتسو، 
حيث أكد حمد الجاب��ر أن مركز رضا 
لفن��ون القت��ال يعتر إح��دى املراكز 
املهمة التي تغذي املنتخبات الوطنية 
بالالعب��ن والالعبات، وحققت العديد 

من االنجازات باس��م مملكة البحرين 
واتح��اد البحرين للدف��اع عن النفس 
يف الف��رتة املاضي��ة وه��و م��ا يعكس 
االمكانات العالي��ة التي ميتلكها املركز 
من أجهزة فنية وإدارية ومرافق عامة 
يف املرك��ز تخ��دم الش��باب البحريني 

وتساهم بتحقيق التطلعات.
وأوضح حمد الجاب��ر أن الجهود التي 
يبذله��ا نائب رئي��س االتحاد أمن رس 
لعب��ة الجوجيتس��و عم��ر عبدالعزيز 
بوكامل تس��اهم بتحقيق رؤى مجلس 
االدارة الس��يام أن لعبة الجوجيتس��و 
وصل��ت لتحقيق العديد من األهداف 
م��ن خ��الل تحقيقه��ا للعدي��د م��ن 
االنجازات العاملية والدولية واآلسيوية 
خالل الف��رتة املاضية، مبين��اً أن مركز 
رضا لفن��ون القتال ميتل��ك محتويات 

مميزة تس��اهم بإبراز املواهب الشابة 
من الجنس��ن ووصولها إىل املنتخبات 
الوطني��ة وهي ع��ىل أتم االس��تعداد 

لتمثيل اململكة يف املحافل الخارجية.
م��ن جانبه، أش��اد مدي��ر مركز رضا 
لفنون القتال الكاب��نت رضا منفردي 
بزيارة وفد اتح��اد البحرين للدفاع 
عن النفس وهو م��ا يعكس ويؤكد 
ح��رص االتح��اد عىل تقدي��م كامل 
الدعم للمراكز واألندية واألكادمييات 
املنضوية تحت مظلة االتحاد، مبيناً 
أن الدعم الالمح��دود الذي يحظى 
به املركز من االتحاد يعطي الجميع 
حاف��زا كبريا ملواصلة العمل الدؤوب 
من أجل مواصلة املش��وار وتحقيق 
املزي��د من االنجازات خ��الل الفرتة 

املقبلة.

البحرين��ي  باالتح��اد  املعني��ون  أك��د 
للبلياردو والسنوكر عىل دعمهم الكامل 
للعن��ر النس��ايئ من خ��الل االجتامع 
ال��ذي عقد مبش��اركة مدي��ر املنتخبات 
النشاط  حس��ن بوبش��يت ومس��ؤولة 
النس��ايئ يف االتحاد س��امية القطان، مع 
ع��دد من الالعبات يف وقت س��ابق من 

االسبوع املايض.
وش��هد االجت��امع إش��ادة القامئن عىل 
االتح��اد البحريني للبلياردو والس��نوكر 
بتطور مس��توى الالعب��ات البحرينيات 
س��واء يف لعبة البلياردو أو السنوكر، من 
خ��الل البط��والت التي نظمه��ا االتحاد 
يف املوس��م املايض، حيث أشاروا إىل أن 
االتح��اد س��يقدم كل الدع��م املطلوب 
لالعبات من أجل التقدم أكرث واكتساب 
املزيد من الخرة واملهارة التي تؤهلهن 
من أجل املنافس��ة عىل املستوى املحيل 

والخارجي.
يف الوق��ت ال��ذي أش��ار في��ه مدي��ر 
املنتخبات باالتحاد حس��ن بوبشيت إىل 
أن االتحاد يسري وفق اسرتاتيجية تتوافق 
م��ع تطلع��ات ورؤى اللجن��ة األوملبية 
البحرينية برئاس��ة س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة، متابعاً: “االهتامم 
بالعنر النس��ايئ أحد أهم الركائز التي 

تق��وم عليها هذه االس��رتاتيجية، فنحن 
نس��عى لتعزيز وجود املرأة يف الرياضة 
البحريني��ة، والعمل عىل املس��اهمة يف 
تحق��ق املزيد من االنجازات النس��ائية 

التي تسجل باسم اململكة”.
القط��ان  س��امية  أش��ادة  وبدوه��ا 
باملس��توى العام لالعبات، مؤكدة عىل 
أن هذه املواهب تس��تحق كل الدعم 
واملس��اندة م��ن املعني��ن باالتح��اد، 
متابع��ة: “البحرين متل��ك العديد من 
املواه��ب وه��ؤالء الالعب��ات عين��ة 
حية ع��ىل ك��م املواه��ب املوجودة، 
علين��ا االعتناء بهن وتهيئ��ة الظروف 

املناس��بة من أجلهن، ليك يتمكن من 
التألق واملنافس��ة يف مختلف املحافل 

والبطوالت”.
يف املقاب��ل مثنت الالعبات الدور الذي 
يق��وم به االتحاد البحرين��ي للبلياردو 
والسنوكر، من أجل دعمهن يف لعبتي 
البلياردو والسنوكر، من خالل الحرص 
ع��ىل تنظيم البطوالت بش��كل دوري 
مستمر، ومنحهن فرصة املشاركة عىل 
املس��توى الخارجي كذلك، األمر الذي 
مينحه��ن إمكاني��ة كس��ب املزيد من 
الخرة عر االحت��كاك مع العبات من 

خارج البالد.

جانب من الزيارة

جانب من االجتماع

أم الحصم         اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: اتحاد البلياردو والسنوكر

منفردي قدم شكره على هذه الزيارة أشاد بتطور مستوى الالعبات

“األندية” تزور “رضا لفنون القتال” “السنوكر” يؤكد دعمه للرياضة النسائية
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وكاالت: أكد عادل رامي، 
مدافع منتخب فرنسا، أن 

غياب إدينسون كافاين، مهاجم 
أوروجواي، عن لقاء الفريقني، 

يوم الجمعة املقبل، يف دور 
الثامنية لكأس العامل، سيكون 
مؤثرا عىل املنتخب الالتيني.

وقال رامي، يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة ليكيب “مصائب قوم 
عند قوم فوائد”، وذلك تعليقا 
عىل إمكانية غياب كافاين عن 
اللقاء، بسبب إصابته العضلية.

وأضاف العب أوملبيك مارسيليا 
“إنه واحد من أفضل املهاجمني 
يف العامل، خالل الفرتة الحالية”.

ووجه عادل رامي، رسالة 
رصيحة ملهاجم باريس سان 
جريمان، مؤكدا أن كافاين إذا 
لحق مبباراة فرنسا، سيكون 

لزاما عليه، بذل جهد استثنايئ 
لتفكيك دفاع الديوك.

وكاالت: أعرب الفرنيس بليز 
ماتويدي، العب يوفنتوس، 
عن حزنه الشديد، لغيابه 

عن املواجهة املنتظرة أمام 
أوروجواي، يوم الجمعة 

املقبل، يف دور الثامنية بكأس 
العامل، بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء.
وقال ماتويدي، يف ترصيحات 

نقلتها صحيفة ليكيب “حزين 
بسبب اإليقاف، ولكن أنا خلف 
الفريق، أحاول تقديم املساعدة 

قدر اإلمكان”.
وأضاف “أحاول مساندة 

الالعبني يف التدريبات وغرف 
خلع املالبس، نحن جميًعا مثل 

األرسة”.
وعن الالعب الذي سيشارك 
بداًل منه، أوضح “أنا العب 

فقط ولست املدرب، ولكن لدي 
الثقة يف أي العب سيشارك”.

غياب كافاني مارادونا: إنجلترا سرقت الفوزماتويدي حزين

خطة بلجيكية استثنائية لمواجهة السامبا

التذاكر المحجوزة تجبر األرجنتينيين على البقاء

منتخ��ب  نج��م  ش��ن  وكاالت: 
األرجنتني السابق دييغو أرماندو 
مارادون��ا هجوم��ا ع��ىل الحكم 
مب��اراة  أدار  ال��ذي  األم��رييك 
وكولومبي��ا،  إنجل��رتا  منتخب��ي 
معتربا أن إنجلرتا “رسقت” النرص 

من الكولومبيني.
وق��ال مارادون��ا يف ح��وار م��ع 
تلفزي��ون أرجنتين��ي، إن ع��ىل 
رئي��س لجن��ة الح��كام باالتحاد 
ال��دويل لك��رة الق��دم “فيف��ا” 
“االعتذار من  بيريلويجي كولينا، 
الش��عب الكولومب��ي”، لتعيينه 
الحك��م األم��رييك م��ارك غيغ��ر 

مسؤوال عن مباراة الثالثاء.
وأض��اف: “لق��د رأي��ت رسق��ة 
للش��عب  أعت��ذر  ضخم��ة. 
الكولومب��ي، لك��ن يتعني عليهم 
أن يعرف��وا أن اللوم ال يقع عىل 

العبيهم”.

وتابع: “يقع اللوم عىل الشخص 
الحك��م  يخت��ار هوي��ة  ال��ذي 
املس��ؤول عن املباراة. رجل مثل 

غيغر ال يجب أن يكون مسؤوال 
عن مباراة بهذا الحجم”.

وقد انتق��د مارادون��ا منح قائد 

اإلنجلي��زي هاري كني  املنتخب 
رضب��ة ج��زاء، والت��ي أحرز من 

خاللها الهدف األول لفريقه.
وأشار النجم األرجنتيني السابق 
إىل أنه تح��دث مع رئيس الفيفا 
جياين إنفانتين��و، وقال له إنه يف 
حال عمل مع الفيفا، فإنه سيغري 
كل يشء، إذ يجب أن يتمتع كل 
يشء بالش��فافية”، مضيفا: “لهذا 

السبب مل أعمل هناك”.
وأكمل مارادونا هجومه الرشس 
عىل الحك��م األم��رييك، قائال إن 
ذل��ك الحك��م “س��يعرف الكثري 
عن البيسبول، لكنه ال ميلك أدىن 
فكرة عن كرة الق��دم. الالعبون 
مس��اعدة  طلبوا  الكولومبي��ون 

الفار، لكنه مل مينحهم إياها”.
وق��ال: “لق��د ألق��ى اإلنجلي��ز 
بأنفسهم عىل األرض مرتني، لكنه 
مل مينحهم أي إنذار، هذه رسقة”.

مارتينيز،  روبرت��و  وكاالت: وصف 
مدرب بلجيكا، مواجهة الربازيل ب� 
“املباراة الحل��م”، لكنه يعتقد أن 
املنافس س��يكون صاحب الفرصة 
األك��رب للخروج باالنتص��ار يف دور 
الثامنية يف املونديال، يوم الجمعة 

املقبل.
وق��ال مارتيني��ز، لوس��ائل إع��الم 
بلجيكية األربعاء “يعمل الفريقان 
عىل التس��جيل والفوز باملباريات. 
أم��ام الربازيل ل��ن يتعل��ق األمر 

مبحاول��ة االس��تحواذ، لك��ن ماذا 
ستفعل به. هذا هو املهم يف كأس 

العامل”.
وأض��اف “نح��ن ندرك م��ا ميكننا 
فعل��ه، لك��ن الربازي��ل س��تكون 
موق��ف  وس��تضعنا يف  املرش��حة 
مختلف. هذه مب��اراة مثل الحلم 
لالعبين��ا. لقد ول��دوا لخوض مثل 

هذه املباراة”.
وتاب��ع “يشء طبيع��ي أنن��ا نريد 
التوقعات ليس��ت  الف��وز، لك��ن 

كذلك، وهذا هو الفارق األكرب”.
وكان مارتينيز شاهدا عىل انتفاضة 
بلجيكا ونجاحها يف تحويل تأخرها 
بهدف��ني إىل ف��وز مث��ري 2-3 عىل 
اليابان يف دور الستة عرش، اإلثنني 
امل��ايض، لتصب��ح ع��ىل موعد مع 
املنتخ��ب الفائ��ز ب��كأس العامل 5 

مرات.
وينوي مارتينيز االعتامد عىل خطة 
اس��تثنائية ملواجهة السامبا، حيث 
ق��ال “أم��ام فريق مث��ل الربازيل 

يج��ب الهج��وم والدف��اع بأح��د 
ع��رش العبا. نح��ن ال نتحدث عن 
األس��لوب لكن إدراك ما ينبغي أن 
نفعله عندما نستحوذ عىل الكرة”.
وأضاف “ال أعتقد أن هناك الكثري 
م��ن األرسار يف هذه املباراة، يجب 
أن ندافع بأقوى ش��كل ممكن، ثم 
نتسبب يف مشكلة للمنافس عندما 
منلك الكرة. األم��ر ميكن أن يكون 
بهذه البس��اطة وهذه التش��كيلة 

مستعدة لذلك”.

كأس  األرجنت��ني  غ��ادرت  )وكاالت(: 
العامل، لكن نس��بة كبرية من مشجعيها 
املحبط��ني ال يزال��ون يحمل��ون تذاكر 
ملش��اهدة مباريات األدوار النهائية من 
بطول��ة كانوا يتوقعون ف��وز منتخبهم 
بلقبه��ا، م��ع آم��ال عريض��ة أن يودع 
الل��دود  الربازي��ل غرميه��م  منتخ��ب 
البطول��ة. واحت��ل منتخ��ب األرجنتني 
املركز الثاين يف النس��خة الس��ابقة التي 
اس��تضافتها الربازي��ل يف 2014، وبل��غ 
دور الثامنية يف النس��ختني الس��ابقتني 
يف 2010 و2006، وخط��ط ع��دد م��ن 
مش��جعي املنتخب للبقاء فرتة طويلة 

يف روسيا.
لكن خسارة األرجنتني 3-4 أمام فرنسا 

يف كازان جعلت املنتخب يتجرع مرارة 
أرسع خروج من كأس العامل منذ نسخة 
2002، وترك��ت ع��ددا غ��ري قليل من 

املشجعني يرضبون كفا بكف.
وبع��د أيام من توافد جامهري بقمصان 
تحمل ألوان علم األرجنتني، عىل إستاد 
كازان، لتش��جيع منتخ��ب بالدهم، بدا 
إنرييك مايول وهو من سكان العاصمة 
بوينس آيرس، محبط��ا وهو يتجول يف 

وسط املدينة.
وقال ماي��ول الذي ميلك تذكرة لحضور 
فرنس��ا  ب��ني  الثامني��ة  دور  مب��اراة 
وأوروجواي يف إستاد نيجني نوفجورود 
الجمعة املقبل “يصعب عىل نفوسنا أن 
نرى خروج األرجنتني، فنحن متحمسون 

للغاي��ة يف كرة القدم، الخس��ارة غريت 
خطط حياتك”.

وأض��اف “كن��ا نتوق��ع التأه��ل لدور 
الثامنية... لكني سأس��تمر يف مشاهدة 
البطولة التي ال تتكرر إال مرة كل أربع 
س��نوات”. وبالفع��ل تابع��ت جامهري 
األرجنت��ني يف إحدى الحان��ات املحلية 
تأهل الربازيل ل��دور الثامنية، بعد أن 
ف��ازت -2صفر عىل املكس��يك لتواجه 

بلجيكا يف كازان الجمعة املقبل.
وغ��ادر مش��جعان م��ن األرجنت��ني يف 
منتص��ف العمر الحانة ف��ور أن أحرز 

نيامر هدف الربازيل.
ومن املرجح أن تؤازر جامهري األرجنتني 
منتخب بلجيكا الجمع��ة املقبل، لكن 

لياندرو جاراي م��ن بوينس آيرس قال 
إنه من الصعب تشجيع أي فريق آخر 

من املنتخب��ات التي تواصل طريقها يف 
روس��يا. وأضاف “مش��جعو األرجنتني 

مختلف��ون بعض اليشء يف هذا الصدد، 
نش��جع األرجنت��ني فقط، مش��جعون 
آخرون ي��ؤازرون منتخبهم واألرجنتني 
أو منتخبه��م والربازي��ل لكننا نش��جع 

األرجنتني فقط”.
وال يزال ماريانو نايار من بوينس آيرس 
يش��عر بأمل رؤية خ��روج ليونيل مييس 
م��ن كأس الع��امل وقال “إن��ه أمر مؤمل 
للغاي��ة، ألننا كنا نتوقع بل��وغ املباراة 

النهائية”.
وتابع “لألسف سيتوجب علينا متابعة 
بقية املباريات عرب شاش��ات التلفزيون 
لكننا سنستمتع بالبطولة عىل أي حال 
فنحن نح��ب ك��رة القدم ونش��جعها 

بطبيعتنا يف األرجنتني”.

دييغو أرماندو مارادونا

روبرتو مارتينيز

الجمهور االرجنتيني بعد الوداع

لماذا سقطت سويسرا أمام السويد؟
وكاالت: كان م��ن املف��رتض أن تتطور 
س��ويرسا كثريا، بعدما اشرتك فريقها، يف 
واحدة من أس��وأ مباريات كأس العامل، 
ع��رب تاريخه��ا، لكنه��ا غادرت روس��يا 
بش��كل مخيب للطموحات، كام حدث 

منذ 12 عاما.
وتحت��ل س��ويرسا، املركز الس��ادس يف 
تصني��ف االتحاد ال��دويل، ووصلت إىل 
البطولة، وهي متلك تقريبا أفضل جيل 
يف تاريخها، بوجود العديد من الالعبني 
أصح��اب املوهبة والش��خصية، مقارنة 

بأجيال سابقة.
وتح��دث فالدمي��ري بيتكوفيتش، بفخر 
عن فريق��ه ال��ذي يهاجم املنافس��ني 
ويس��تحوذ عىل الكرة لفرتة أطول، وال 

يجب وصفه “باملنتخب الصغري”.
لك��ن النتيج��ة النهائية ه��ي الخروج 
من الدور الث��اين، كام حدث يف 2006، 
عندما ودعت سويرسا بركالت الرتجيح 
بعد التعادل بدون أهداف مع أوكرانيا، 
يف مباراة ممل��ة يذكرها الكثريون عند 
الحديث عن أس��وأ لقطات كأس العامل 

عىل مدار تاريخها.
ومتام��ا ك��ام ح��دث يف تل��ك الليل��ة 
التعيسة، قدمت سويرسا أداء متواضعا 
وخ��رست 1-0 أمام الس��ويد يف مباراة 

أخرى للنسيان.
وق��ال بيتكوفيت��ش، إن فريق��ه افتقد 
الحامس، لكن دون أن يرشح الس��بب 
رغم ضغط من الصحفيني السويرسيني 

لالستفسار عن ذلك.
وأضاف “رمبا كنا نش��عر بثقة زائدة يف 

أنفسنا”.
وميثل الخ��روج إحباطا كبريا للمنتخب 
الس��ويرسي، وسط تس��اؤالت متكررة 
عن ق��درة هذا الجيل عىل الوصول إىل 

مستوى التوقعات.
وكان من املفرتض أن تحصد س��ويرسا 
مثار وج��ود برام��ج تطوير الش��باب، 
ووف��رة املواهب من أبن��اء املهاجرين 
يوجوس��الفيا  م��ن  أغلبه��م  الق��ادم 

السابقة.
ومتلك س��ويرسا بالفعل، العبني رائعني 
ع��ىل املس��توى الف��ردي مث��ل الظهري 

األي��رس ري��كاردو رودريجي��ز، والعب 
الوس��ط جراني��ت تش��اكا، والجن��اح 
شريدان شاكريي، واملهاجم بريل إمبولو.
ومنذ 4 س��نوات، عندما بلغت سويرسا 
ال��دور الثاين يف كأس الع��امل، ضغطت 

ع��ىل األرجنتني حت��ى الدقيقة األخرية 
من الوقت اإلضايف قبل أن تخرس 0-1، 

واعترب ذلك مبثابة الفشل الكبري.
وبعد الخ��روج مجددا من الدور الثاين 
يف بطول��ة أمم أوروبا 2016، ش��عرت 

س��ويرسا أن��ه كان بوس��عها أن تقدم 
املزي��د، وأدركت أن اللعب يف روس��يا 

سيمنحها تقريبا فرصة أخرية.
الجول��ة  يف   1-1 س��ويرسا  وتعادل��ت 
االفتتاحي��ة لكأس العامل م��ع الربازيل، 

ليزداد مس��توى التوقعات، وقال حينها 
يحظ��ى  ال  فريق��ه  إن  بيتكوفيت��ش، 

بالتقدير الذي يستحقه.
وأض��اف “أمتن��ى أن يبدأ النظ��ر إلينا 
وكتابة املالحظ��ات عنا، والتعامل معنا 

بجدية أكرب”.
وبع��د ذل��ك تفوق��ت س��ويرسا 2-1 
عىل رصبي��ا، قبل أن تتع��ادل 2-2 مع 
كوس��تاريكا، وتتأهل للدور الثاين رغم 

الوجود يف مجموعة صعبة.
وقال يوهان جورو، مدافع سويرسا “كنا 
نفتقد الكرة العرضية األخرية واللمسة 
األخرية. السويد مل تكن الفريق األفضل، 
لكننا مل منلك القوة الهجومية اإلضافية 
املطلوبة، وعندم��ا ال متلك ذلك تصبح 

األمور صعبة”.
وظه��ر فال��ون بهرامي، العب وس��ط 

سويرسا بشكل متشائم بعض اليشء.
وق��ال “رمبا نك��ون وصلن��ا إىل أقىص 
طاقاتنا. لدي شعور أننا غري مستعدين 
للمباري��ات املهم��ة أو لس��نا جيدين 

بالشكل الكايف”.

لقطة لالعبي سويسرا أمام السويد
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)وكاالت(: ش��كك قائ��د منتخب 
كولومبي��ا لك��رة الق��دم راداميل 
الحك��م  “حيادي��ة”  يف  فال��كاو 
األمرييك مارك غايغر بعد الخسارة 
امام إنجل��رتا بركالت الرتجيح 3-4 
)1-1 يف الوقتني االصيل واالضايف( 
الثالث��اء يف مث��ن نه��ايئ مونديال 
2018 يف روس��يا.ورصح فال��كاو، 
مهاجم موناكو الفرنيس، يف املنطقة 
املشرتكة مع الصحافيني “أن يعينوا 
حك��ا أمريكيا، فهذا يب��دو يل أمرا 

خاصا. فا بالك اذا كان موقوفا”.
وتاب��ع “ه��ذا ي��رتك ل��دي الكثري 
م��ن الش��كوك ألن��ه ال يتكلم إال 
اإلنجليزية. ال اع��رف... ما إذا كان 

انحيازه أكيدا”.
واوق��ف مارك غايغر 6 أش��هر من 
قب��ل اتح��اد الكون��كاكاف )أمريكا 
والكاريبي( يف  والوسطى  الشالية 

2015 بسبب قرارات مثرية للجدل 
يف نص��ف نه��ايئ مس��ابقة الكأس 

الذهبية بني بنا واملكسيك.
ويف املباراة التي فازت فيها الربتغال 
ع��ى املغ��رب 1 - صف��ر يف الدور 
األول، اته��م العب مغ��ريب الحكم 
األمرييك بأنه طل��ب قميص النجم 
الربتغ��ايل كريس��تيانو رونالدو بني 
الش��وطني، لك��ن االتح��اد الدويل 
)فيف��ا( نف��ى ع��ى الف��ور هذه 

االتهامات.
واض��اف فالكاو “م��ن الواضح أنه 
عندما كان يوجد أي ش��ك، يحسم 
األم��ر لصالح إنجل��رتا. هذا عار أن 
يك��ون قد وصل )غايغ��ر( إىل مثن 

النهايئ”.
واس��تفادت أنجلرتا من ركلة جزاء 
بعد خط��أ واضح ارتكب��ه كارلوس 
سانشيز ضد هاري كاين يف الدقيقة 

57، وسجل األخري الهدف السادس 
له يف البطولة مانحا بالده التقدم.

لكن ي��ريي مينا، مدافع برش��لونة 
اإلسباين س��جل هدف التعادل من 
رضبة رأس )3+90( قبل أن تحسم 

أنجلرتا الفوز بركالت الرتجيح.
وختم فال��كاو “الحزي��ن مثل كل 
الالعبني” بالق��ول “نخرج مرفوعي 
الرأس. قاتلنا طوال املباراة، وعادلنا 
يف اللحظ��ات االخ��رية. يف بع��ض 
االوق��ات، كنا أفضل م��ن إنجلرتا، 
ويف ركالت الرتجيح قد يكون الفوز 
لن��ا أو لهم. مل يحالفنا الحظ، وهذا 

جزء من كرة القدم”.
من جهته، أعرب املدافع الكولومبي 
ياري مينا، عن حزن��ه، وقال: “إنه 
أمر مؤمل للغاية، ألننا بذلنا كل يشء 
يف امللع��ب، ركالت الرتجيح تعتمد 

عى الحظ”.

بالفخ��ر  ش��عوره  مين��ا،  وأب��دى 
باملس��توى ال��ذي ظهر ب��ه فريقه 
خ��الل املوندي��ال، وبقدرت��ه عى 
إيص��ال رس��الة لالعب��ي املنتخب 
اإلنجلي��زي بأنهم وقع��وا يف خطأ 

التقليل من شأنه وشأن زمالئه.
وأضاف مدافع برش��لونة اإلسباين، 
ال��ذي س��جل 3 أه��داف يف هذا 
املونديال “أشعر باالمتنان للفريق، 
ألنه أىت بن��ا إىل هن��ا، وألنه جعل 
الفريق اإلنجليزي ي��درك أن األمر 
ليس س��هال ك��ا كان يعتقد، نحن 
نحرتمه��م وعليه��م أن يحرتمون��ا 

باملثل”.
ويرى املداف��ع الكولومبي، أن أداء 
حك��م اللقاء األمرييك مارك جيجر، 
كان له تأثريه عى مجريات اللعب 
خالل املباراة، واستطرد قائال “لقد 
أزعجنا بعض اليشء، وكان يحابيهم 

قليال، ولكن هكذا هي كرة القدم، 
ال يج��ب أن نصدر أحكاًما عى أي 

أحد، يجب علينا أن نرفع رأسنا”.
وبع��د أن ظهر بش��كل رائع خالل 
املوندي��ال، يأمل ي��اري مينا، يف أن 
يتبدل موقفه يف برشلونة، حيث مل 
يس��تطع أن يحصل حتى اآلن عى 

االستمرارية، التي كان يتطلع إليها، 
من��ذ انضامه للفري��ق، قادما من 

صفوف باملرياس الربازييل.
وأتم “أتحى بالهدوء دامئًا، قدماي 
ثابتت��ان يف األرض وعيني تنظر إىل 
الس��اء، مل يكن عيل أن أثبت أي 

يشء ألي شخص”.

كولومبيا تنتقد التحكيم

الحكم االميركي مارك غايغر

)وكاالت(: أعرب جوردان بيكفورد، حارس 
مرم��ى املنتخب اإلنجليزي، عن س��عادته 
عق��ب الفوز عى نظريه الكولومبي، ضمن 
منافسات دور ال�16 من بطولة كأس العامل 
2018 بروسيا. وقال بيكفورد يف ترصيحات 
نقلتها صحيفة “دييل ميل”: “لقد درس��ت 
طريق��ة تنفيذ العب��ي كولومبي��ا لركالت 
الرتجيح جي��ًدا، واس��تعنت بالقوة وخفة 

الحركة من أجل التصدي لها”.
وأض��اف ح��ارس منتخب األس��ود الثالثة: 
“ال أهت��م إذا مل أك��ن الح��ارس األفض��ل، 
لكنني كنت متواجًدا يف اللحظة الحاس��مة 

وتصديت لركالت الرتجيح”.
وواص��ل بيكفورد: “كنا نعلم أننا س��نفوز 
حتى لو ذهبت املباراة إىل ركالت الرتجيح”.
وكان منتخ��ب إنجل��رتا حق��ق الفوز عى 
كولومبيا بركالت الرتجي��ح )3-4(، الثالثاء، 

وصعد إىل الدور ربع النهايئ.
ويلتق��ي املنتخ��ب اإلنجليزي م��ع نظريه 
الس��ويدي، يوم الس��بت املقبل، يف الدور 

ربع النهايئ.

خطة بيكفورد ساوثجيت يقهر الذكريات السيئة

ارتفاع سقف الطموحات

)وكاالت(: لن ينىس جاريث ساوثجيت، 
مدرب إنجلرتا، إضاعته لركلة جزاء 

قبل 22 عاما، لكنه جنى مثار ضان 
عدم تأثر العبيه بالتاريخ، عندما نجح 
منتخب األسود الثالثة، يف كرس نحسه 

يف ركالت الرتجيح بكأس العامل.
وقال مدرب إنجلرتا، للصحفيني، بعد 

تعايف فريقه ذهنيا من هدف التعادل 
الذي سكن شباكه يف الدقيقة 93 أمام 

كولومبيا، لينترص يف ركالت الرتجيح، 
ويتأهل لدور الثانية الثالثاء “هذه 

ليلة كنت أعرف أننا سنعرب فيها خط 
النهاية”. وأضاف “لدينا املرونة والثقة 
الالزمني لتجاوز هذه العقبة”، مشيدا 
بهدوء وانضباط فريقه أمام الجاهري 

الكولومبية املتحمسة يف موسكو.
وقبل عامني، توىل ساوثجيت، مسئولية 

فريق ترك الجاهري اإلنجليزية يف 
حالة إحباط لعقود، ما جعل قليلون 

فقط يتوقعون الكثري من تشكيلته 
الشابة يف روسيا، ويتحى املدرب 
بالتصميم عى إنهاء سنوات من 

اإلخفاق. وأضاف “تحدثنا إىل الالعبني 
حول أن يكتبوا بأنفسهم قصصهم، 

كانت ليلة استثنائية”.
وتحدث ساوثجيت يف املايض، عن 

كيف تسببت حالة من الفوىض، يف 
تركه يتقدم يف رهبة وبدون خربة، 

لتنفيذ ركلة الرتجيح األخرية يف قبل 
نهايئ بطولة أمم أوروبا 1996 باستاد 

وميبيل أمام املانيا، وهي ركلة سددها 
بني يدي الحارس. ومع تصميمه عى 

تفادي مثل هذه األخطاء الفادحة، 
أجرب ساوثجيت وجهازه املعاون، 

العبي إنجلرتا عى تنفيذ ركالت الجزاء 
بشكل متكرر. وتلقى الحارس جوردان 
بيكفورد، نبذة مخترصة عن كل العب 

كولومبي ينفذ ركالت الجزاء، وتذكر 
حارس إيفرتون دروسه جيدا، وعلم 

كل العب يف إنجلرتا، ترتيبه يف تسديد 
ركالت الرتجيح.

وقال ساوثجيت “كان لدينا اإلميان مبا 
نفعله حتى النهاية”.

وحتى عندما خرست إنجلرتا، قرعة 
تحديد املرمى الذي ستنفذ عليه 

ركالت الرتجيح، قال ساوثجيت إنه كان 
بوسعه السخرية من هذا األمر.

وكان إميان ساوثجيت قويا حتى عندما 
أهدر جوردان هندرسون، ركلة الرتجيح 
الثالثة، رغم هزمية املنتخب اإلنجليزي 

يف 3 مواجهات سابقة يف كأس العامل، 

وصلت إىل ركالت الرتجيح.
وتحول تفكري ساوثجيت بالفعل، إىل 

مواجهة دور الثانية أمام السويد، 
السبت املقبل، وأبدى تصميًا عى 
االستفادة من الثقة الضخمة، التي 

تحدث عنها القائد هاري كني.

)وكاالت(: تحلم الجاهري اإلنجليزية 
باملجد يف كأس العامل لكرة القدم بعد 
أن كرس فريقهم عقودا من النحس يف 

ركالت الرتجيح بالفوز عى كولومبيا 
يف دور الستة عرش.

وخلع رجال يف منتصف العمر 
قمصانهم ورقصت النساء يف حانة 

فالت ايرون يف وسط لندن بعد فوز 
إنجلرتا 3-4 عى املنتخب الكولومبي 

بركالت الرتجيح يف موسكو، الثالثاء.
وقال جيمي هيوز مشجع منتخب 

إنجلرتا )29 عاما( والذي كان ضمن 
الجاهري يف ساحة فالت ايرون “ال 

أصدق أن إنجلرتا فازت يف ركالت 
ترجيح حقا. فقدت صويت، ال 

أستطيع الكالم”. وأضاف “إنجلرتا 
ستفوز بكأس العامل”. وقبل نصف 
ساعة فقط، كانت حالة الجاهري 

اإلنجليزية بائسة عقب تعادل 
كولومبيا يف الثواين األخرية من املباراة 
بعدما كانت إنجلرتا يف طريقها للفوز 

0-1 بفضل هدف هاري كني من ركلة 
جزاء.

ومر الوقت اإلضايف بدون أهداف 
أخرى وبدأت الجاهري تراهن يف يأس 
عى مزيد من األمل يف ركالت الرتجيح 

للمنتخب اإلنجليزي، الذي فاز آلخر 
مرة مبباراة بهذه الطريقة يف بطولة 
أوروبا 1996، ومل يفعلها مطلقا يف 

كأس العامل، ولكن وهذه املرة كانت 
األمور مختلفة.

ونفذ إيريك داير محاولته بهدوء يف 

شباك ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا، 
يف ركلة الرتجيح العارشة، لترضب 

إنجلرتا موعدا يف دور الثانية يوم 
السبت القادم مع السويد التي 

تقل بفارق 12 مركزا عن املنتخب 
اإلنجليزي يف تصنيف االتحاد الدويل 

)الفيفا(.
وهتفت الجاهري املغادرة حانة 
ايرون فالت “كرة القدم ستعود 

لديارها”، وهي أغنية صدرت 
عام 1996 لفريق اليتنينج سيدز 

واستخدمها املشجعون كنشيد 
ملنتخب إنجلرتا.

جاريث ساوثجيت

فرحة الجماهير اإلنجليزية 

نهاية عقدة إنجلترا
)وكاالت(: ابتع��د القائد هاري كني 
عن احتفال مش��جعي إنجلرتا بعد 
فوز فريقه بركالت الرتجيح يف كأس 
الع��امل لكرة القدم ع��ى كولومبيا، 
الثالث��اء، ولكن��ه ب��دا مرتاحا جدا 
لدرجة أن��ه كان بإمكان��ه التجول 
يف متج��ر بحث��ا ع��ن زجاجة من 
الحلي��ب، ث��م اتضح ل��ه كل يشء.
أغلق كني عينيه يف ارتياح تام ونظر 
إىل الس��اء ش��اكرا انتهاء مس��رية 
فريق��ه البائس��ة م��ن الهزائ��م يف 

ركالت الرتجيح بالبطوالت الكربى.
ع��ى  وزم��الؤه  القائ��د  وحاف��ظ 
متاس��كهم عندما تطلب األمر ملدة 
متوت��رة  مب��اراة  يف  دقيق��ة   120
أقيمت يف اس��تاد س��بارتاك الذي، 
وكأن��ه كان يف العاصمة الكولومبية 
الس��يطرة للجاهري  بوجوتا مانحا 
املتحمس��ة من الدول��ة الواقعة يف 

أمريكا الجنوبية.
اإلنجلي��زي،  املنتخ��ب  وحاف��ظ 
وباألخ��ص ك��ني ال��ذي وضعه يف 
املقدم��ة م��ن نقط��ة الج��زاء يف 
الدقيق��ة 57، عى أعصابه يف نقاط 
التحول الحاسمة يف املباراة، وأظهر 

نضجا غ��ري متوقع من أصغر فريق 
متبقي يف البطولة.

وتجن��ب العب��و إنجل��رتا فق��دان 
م��ن  لحظ��ات  خ��الل  هدوئه��م 
االستفزاز من جانب العبي كولومبيا 
وأثن��اء فرتات فق��د فيه��ا الحكم 
األمري��يك م��ارك جايجر س��يطرته 
عى املب��اراة، واأله��م أنه نجح يف 
الصمود والقتال عندما تلقى لطمة 
قوية بهدف التعادل الذي س��جله 
ياري مينا يف الوقت املحتسب بدل 

الضائع.
وبع��د ذل��ك يف مواجه��ة اختب��ار 
ركالت الرتجيح، الذي فش��لت فيه 
املنتخب��ات اإلنجليزية ملدة طويلة 
ج��دا، حافظ الفريق عى متاس��كه 
وأزال التاري��خ من ذهنه وركز عى 

املهمة التي تنتظره.
وكان ع��بء التاري��خ ثقي��ال جدا، 
فاملنتخ��ب اإلنجليزي ميلك أس��وأ 
سجل يف ركالت الرتجيح يف عامل كرة 
القدم، إذ خرس بركالت الرتجيح يف 
كأس الع��امل 1990 و1998 و2006 
ويف بطول��ة أوروب��ا 1996 و2004 
و2012، وكان ينبغي محو كل ذلك 

من أذهان الالعبني.
وُكل��ف كني مبهم��ة تنفي��ذ الركلة 
جاري��ث  امل��درب  لفري��ق  األوىل 
س��اوثجيت ونجح يف االختبار بكل 

هدوء.
كا نفذ ماركوس راش��فورد بنجاح 
تس��ديدة  إنقاذ  وبع��د  محاولت��ه 
ثنايئ  تق��دم  جوردان هندرس��ون، 
توتنه��ام هوتس��بري ك��ريان تريبيري 
وإيريك داير ليهزا ش��باك الحارس 
ديفي��د أوس��بينا بين��ا أخفق��ت 

كولومبيا يف آخر محاولتني.
وبعد تحقيق الفوز، اختفى الهدوء 

عى الفور.
وكاد س��اوثجيت أن ينهار وانثنت 
ركبتاه يف اللحظة التي س��دد فيها 
داير الكرة لتمر من فوق أوس��بينا 
مس��اعدو  ونج��ح  الش��باك،  إىل 
س��اوثجيت يف اإلمس��اك ب��ه قبل 
السقوط وكان ميكن رؤية كل يشء 

عى وجهه.
ويستحق ساوثجيت قدرا كبريا من 
اإلش��ادة ع��ى كرس ه��ذا النحس. 
ومنذ مارس آذار تأكد الرجل، الذي 
أهدر ركل��ة الرتجيح الحاس��مة يف 

قبل نهايئ بطولة أوروبا 1996 أمام 
املانيا، من أن فريقه مس��تعد لهذه 

اللحظة.
وكان ساوثجيت )47 عاما( ذكيا مبا 
يكف��ي إلدراك أن يف الوق��ت الذي 
رمبا يعترب فيه النقاد ركالت الرتجيح 
مقام��رة، فإنها يف الحقيقة االختبار 

األصعب لألعصاب واملهارة.
وأدرك م��درب إنجل��رتا أن امل��ران 
وحده سيساعد يف ذلك وأن إعداد 
العبيه فنيا ونفس��يا لهذه اللحظة 
هو اس��تثار للوقت وامل��وارد قد 
يجن��ي مث��اره، وكان األم��ر كذلك 

بالفعل.
ويستطيع املنتخب اإلنجليزي اآلن 
التطلع إىل مواجهة يف دور الثانية 
ضد السويد بعد التخلص من نحس 

ركالت الرتجيح.
ويف الواق��ع ه��ذا فري��ق مختلف 
متاما إلنجلرتا. ومل يتخلص فقط من 
الرهبة وامليل إىل الفزع، وهي أمور 
تسببت يف إنهاء مسريته يف بطوالت 
س��ابقة، بل نجح أيضا يف الحصول 
ع��ى يشء آخ��ر كان موجودا دامئا 
عند منافس��يه األك��ر نجاحا وهم 
بالتحديد أملانيا وإيطاليا وإس��بانيا 

واألرجنتني.
وأظه��ر املنتخ��ب اإلنجليزي دهاء 
املوق��ف  ع��ى  وس��يطرة  وذكاء 
ليضمن أن ينتبه الحكم لكل دفعة 
وش��د وجذب داخل منطقة الجزاء 
حتى احتسب أخريا ركلة جزاء حني 
سقط كني تحت ضغط من كارلوس 

سانشيز.
وس��مح، ورمب��ا ضغ��ط م��ن أجل 
ذلك يف بعض األحي��ان، للمنتخب 
مع  أعصابه  بفق��دان  الكولومب��ي 
متاس��كه وحفاظه عى هدوئه عى 

الجانب اآلخر.

• ركالت الرتجيح ابت�سمت الجنلرتا اأخريا	

جوردان بيكفورد
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أهم أحداث ثمن النهائي

مونديال روسيا بلغة األرقام

وكاالت: طوي��ت صفح��ة ال��دور مثن 
النه��ايئ م��ن منافس��ات كأس الع��امل 
روسيا FIFA 2018 نهائياً حاملًة معها 
مفاجآت من العيار الثقيل حكمت عىل 
بعض املرش��حني إلحراز لقب املونديال 

الرويس بالخروج من الباب الضيق.

فرنسا تزيح األرجنتين

اس��تجمع املنتخ��ب الفرن��ي املنهك 
خ��ال ال��دور األول ق��واه وحكم عىل 
نظريه األرجنتين��ي بالخروج املبّكر من 
املس��ابقة العاملية بعد مباراة حامسية 

للغاية انتهت عىل نتيجة 4-3.
وأظهر الديوك وجهاً مغايراً للدور األول 
وساس��ة كبرية ع��ىل مس��توى اللعب 
الهجوم��ي عكس التانغو الذي فش��ل 
مرة أخرى يف اجتياز االختبار الحقيقي 

وسقط مع أول عقبة حقيقية.
ولنئ أحس��ن م��درب فرنس��ا ديدييه 
ديشان التعامل مع املواجهة من خال 
التكتييك املناسب واختيار  اتباع الرسم 
التش��كيلة املثالي��ة فضًا ع��ن إدخال 
التغي��ريات الرضورية أثن��اء اللقاء فقد 
أبان خورخي س��امباويل ضعفاً كبرياً يف 
إيج��اد الحلول واكتف��ى باالعتامد عىل 
مجه��ودات ليونيل ميي الفردية التي 

مل تؤت أكلها.   
عموماً استحقت فرنسا التواقة للعودة 
إىل منص��ة التتويج العامل��ي العبور إىل 
رب��ع النهايئ ع��ىل حس��اب األرجنتني 
التي أهدرت فرصة تاريخية الس��تعادة 
األمج��اد يف ظ��ل اق��راب العديد من 

نجومها من االعتزال دولياً.

أوروغواي تقصي البرتغال 

نجح منتخب أوروغواي يف تخطي عقبة 
الربتغ��ال بنجاح بعد مب��اراة قوية من 
الجانب��ني كان بطله��ا دون منازع نجم 
باريس سان جريمان الفرني إدينسون 

كافاين الذي سجل ثنائية رائعة.
وع��ىل الرغم م��ن الس��يطرة امليدانية 
ألبط��ال أوروب��ا خال موقع��ة ملعب 
“فيشت” يف س��وتيش فقد آلت الغلبة 

لكتيبة أوسكار تاباريز )2-1(.
وفشل النجم األول للربتغال كريستيانو 
رونالدو صحبة زمائه يف تفادي الهزمية 
والخروج املبكر من مونديال روسيا يف 
ظ��ل الركيز الكب��ري واالنضباط امللفت 

لجل عنارص أوروغواي.
أوروغ��واي هذا  ويس��تحق منتخ��ب 
التأهل بالنظر إىل املجهودات املبذولة 
من قبل العبيه خ��ال اللقاء فضًا عن 
اله��دوء الذي اتس��م ب��ه مدافعوه يف 

مواجهة سيطرة برتغالية دون فاعلية.

روسيا تفاجئ إسبانيا

واصل املنتخب الرويس سلسلة عروضه 
الرائقة بإقصائه لنظريه اإلسباين املرشح 
س��لفاً للتتويج باللق��ب يف واحدة من 

أكرب مفاجآت الدور مثن النهايئ.
وحس��م الروس نتيجة املب��اراة بفضل 
ال��ركات الرجيحي��ة )3-4( بعد انتهاء 
الوقت��ني األص��ي واإلض��ايف للمواجهة 

باللتعادل اإليجايب بهدف ملثله.
وأظه��رت روس��يا رباطة ج��أش كبرية 
رغم تقدم الروخ��ا بهدف مبكر لتعود 
يف اللقاء وتعّدل الكفة وتس��تعيد زمام 

املبادرة.
وبفض��ل دهاء امل��درب ستانيس��اف 
تشريتشيس��وف متكن املنتخب الرويس 
من جّر نظريه اإلسباين إىل ركات الحظ 

التي ابتسمت يف األخري للروس.
بش��كل عام تفّوقت روسيا عىل إسبانيا 
تكتيكي��ا بفضل حنكة تشريتشيس��وف 
يف حني ال ميك��ن توجيه اللوم للمدرب 
فرنان��دو هيريو املس��تلم حديث��اً زمام 
املقاليد الفنية للامتادور يف ظروف جد 

صعبة.

كرواتيا تنجو من فخ الدنمارك  

كان املنتخ��ب الك��روايت قاب قوس��ني 
من مغادرة س��باق املوندي��ال الرويس 
لو ال الحظ وغي��اب الركيز عن العبي 

املنافس.
وعانت كرواتيا األمري��ن أمام منتخب 
دمناريك منظم بشكل جيد لكنها فازت 

يف األخري بفضل الركات الرجيحية )-3
2( بع��د انتهاء الوقتني األصي واإلضايف 

 .)1-1(
وش��هدت املواجهة تألقاً كبرياً للحارس 
الدمناريك كاس��رب شاميكل حامي عرين 

ليسر سيتي اإلنكليزي.
اتس��مت املب��اراة باالندف��اع الب��دين 
والتنافس الش��ديد لتحس��مه جزئيات 
صغرية كركات الرجيح لتخرج الدمنارك 
بوج��ه م��ّرف وتتأه��ل كرواتي��ا ويف 
جعبته��ا درس قد يكون مفيداً يف قادم 

األدوار.

واقعية البرازيل 

ضم��ن املنتخ��ب الربازيي عب��وره إىل 
الدور ربع النهايئ من مونديال روس��يا 
عقب ف��وزه ع��ىل املكس��يك بهدفني 

نظيفني من توقيع نيامر وفريمينو.
وحقق السيليساو مراده، رغم السيطرة 
املكس��يكية ع��ىل مس��توى التحكم يف 
الك��رة، بفض��ل اس��تعادة نجمه نيامر 

لعافيته وصابة دفاعه.
املكس��يكيني  ش��جاعة  تك��ف  ومل 
واندفاعه��م إليقاف املد الربازيي الذي 
يبدو أن��ه لن يتوقف حّت��ى 15 يوليو 
 FIFA تاريخ نهايئ كأس العامل روس��يا
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يف ق��راءة رسيعة للمباراة قّدم منتخب 
الس��امبا مب��اراة مثالي��ة م��ن ناحية 
االنضب��اط وحبك الهج��امت الرسيعة 
الخاطف��ة بقي��ادة ني��امر، يف املقاب��ل 
عجز املكس��يكيون يف فك رموز الدفاع 
الربازيي الصل��ب وارتكبوا عدة أخطاء 

كلفتهم الخروج من البطولة.

ريمونتادا بلجيكية

لعب املنتخ��ب البلجييك بالن��ار وكاد 
يغادر املسابقة لو ال التحويرات الذكية 
الت��ي أجراها املدرب اإلس��باين روبرتو 

مارتينيز يف الشوط الثاين.
وقلب الش��ياطني الحم��ر الطاولة عىل 
الس��اموراي بع��د أن تخلف��وا بهدفني 
وس��جلوا 3 أه��داف كامل��ة منحتهم 

بطاقة التأهل.
وقّدم املنتخب الياباين مباراة رائعة بيد 
أن مدربه أكريا نيش��ينو مل يعرف كيف 
يتعام��ل مع مجري��ات اللق��اء عكس 
مارتينيز الذي وض��ع بصمته بتغيريين 

أدخاه التاريخ.
وب��ات فياين��ي والش��اديل أول العبني 
بديلني من نفس املنتخب يس��جان يف 
مواجهة واحدة ضم��ن مباراة إقصائية 

بكأس العامل.

السويد تطوي صفحة إبرا

طوى املنتخب السويدي نهائيا صفحة 
زالتان إبراهيموفيتش بعد بلوغه الدور 
ربع النهايئ من مونديال روس��يا بفوزه 

عىل نظريه السويرسي بهدف نظيف.

وكان��ت الش��كوك تحوم ح��ول قدرة 
الس��ويد عىل تحقيق إنجاز يذكر دون 
نجمه��ا األول إبراهيموفيت��ش املعتزل 

منذ فرة.
واس��تطاعت كتيبة يان أندرس��ون من 
تج��اوز عقبة س��ويرسا بفضل حس��ن 
التنظي��م الدفاع��ي ورسع��ة الهجامت 
العكس��ية يف حني  فشل زماء شاكريي 
يف تجسيم سيطرتهم امليدانية وأهدروا 

العديد من الفرص املتاحة للتسجيل. 

إنجلترا تمر بعد معاناة

حج��زت إنجل��را آخر بطاق��ات الدور 
الربع النهايئ من مونديال روس��يا بعد 

معاناة كبرية أمام كولومبيا العنيدة.
وتف��ّوق املنتخ��ب اإلنجلي��زي بفضل 

الركات الرجيحية )3-4( بعد أن انتهاء 
الوقتني األصي واإلضايف بالتعادل 1-1.

وعاش منتخب األس��ود الثاثة أمس��ية 
صعبة أمام منتخب كولومبي متحّمس 
كاد ينت��زع التأه��ل لو ال س��وء الحظ 

والترّسع.
وتبنّي أن غاريث س��اوثغيت قد أخطأ 
عندم��ا أراح العبيه يف مب��اراة املرحلة 
الثالثة م��ن الدور األول أم��ام بلجيكا 
وه��و ما أث��ر ع��ىل جاهزي��ة الفريق 
األس��ايس الذي خاض مب��اراة كولومبيا 

وكأنها مواجهة افتتاحية للمونديال.
يف املقاب��ل بذل خوس��يه بيكرمان كل 
ما يف وس��عه ونج��ح يف تعويض غياب 
النجم خاميس رودريغيز املصاب لكن 

الحظ أدار ظهره للكولومبيني.

وكاالت: 60 س��نة مرّت من��ذ أن أصبح 
بيليه رابع مراهق ُيس��ّجل عدة أهداف 
يف مب��اراة خال كأس العامل FIFA، وقد 
أصبح كيليان مبايب خامس العب ُيحّقق 

هذا اإلنجاز.

 48 س��نة مرّت منذ أن نجح فريق 	 
بقلب تأخره بهدف��ني يف مرحلة خروج 
املغل��وب يف كأس العامل FIFA إىل فوز. 
هذا ما ك��ّرره املنتخب البلجييك عندما 
ص��دم الياب��ان وف��از علي��ه يف النهاية 
بنتيج��ة 2-3. ويعود تاريخ املرة األخرية 
الذي جرى هذا الس��يناريو إىل نس��خة 
املكس��يك 1970 عندما تجاوزت أملانيا 
الغربي��ة تأخره��ا بهدف��ني لتفوز عىل 
إنجل��را بثاثية مقابل هدفني لألس��ود 

الثاثة.

 40 ملي��ون، هو الع��دد الراكمي 	 
اإلج��اميل للحضور يف نس��خ كأس العامل 
FIFA وال��ذي ت��م بلوغ��ه يف مب��اراة 
الت��ي  الس��ويد وس��ويرسا. والنس��خة 
ش��هدت أكرب حض��ور جامه��ريي هي 
الواليات املتحدة 1994 )3.59 مليون(، 
تليه��ا الربازي��ل 2014 )3.43(، وبعدها 
أملاني��ا 2006 )3.36(، بين��ام بل��غ عدد 
الحضور يف ماعب روس��يا 2018 حتى 

اآلن 2.58 مليون.

31 هدفاً من أصل 146 تم تسجيلها 	 
يف روس��يا 2018 )أي ما نس��بته 21 %( 

أتت بعد الدقيقة 80 من عمر املباراة.

 28 رضبة ج��زاء منحها الحكام يف 	 
روسيا 2018 حتى اآلن، وهو رقم قيايس 
يف تاريخ البطولة. ومتت ترجمة 21 منها 

إىل أهداف.

 22 من أصل 56 مباراة جرت حتى 	 
اآلن انتهى فيها الش��وط األول بالتعادل 
دون أهداف. وواحدة منها فقط انتهت 
فيها اللقاء بالتعادل السلبي. وقد جرت 
37 مباراة يف البطولة قبل أن تنتهي أول 
مباراة بتعادل سلبي، وهو رقم قيايس يف 

.FIFA تاريخ كأس العامل

 	 FIFA 17 مب��اراة يف كأس الع��امل 
وه��و يرف��ع ش��ارة القيادة. ه��ذا هو 
اإلنجاز اإلستثنايئ لاعب رافائيل ماركيز 
لُيحّطم بذل��ك الرقم القيايس الذي كان 
يحمله دييجو مارادونا. وقد أصبح هذا 
املكس��ييك أيضاً أول العب يحمل شارة 
القيادة يف خمس نس��خ من كأس العامل 
FIFA، والثالث ال��ذي يظهر يف خمس 

نسخ من البطولة بعد أن سبقه إىل ذلك 
أنطونيو كارباخال ولوثار ماتيوس.

 10 أه��داف س��ّجلها العب��ون يف 	 
ش��باكهم عن طري��ق الخط��أ يف هذه 
البطول��ة، ليت��م ك��رس الرق��م القيايس 
الس��ابق وهو س��تة يف كاف��ة مباريات 
فرنس��ا 1998. وُيعت��رب ه��دف عزي��ز 
بوهدوز يف مرمى فريقه األكرث تأخراً يف 
ُمجريات املباراة مقارنة بأي هدف آخر 
أىت بنريان صديق��ة كونه أىت يف الدقيقة 
95 من املباراة أم��ام إيران. عىل صعيد 
آخ��ر، أصبح س��ريجي إيجانش��يفيتش 
اً الذي ُيس��جل هدفاً  الاعب األكرب س��نّ
يف الش��باك الخطأ يف البطولة )س��يبلغ 

التاس��عة والثاث��ني يف ه��ذا الش��هر(، 
وبهدفه يف مرمى روس��يا يف املباراة أمام 
أس��بانيا، أصبح هذا هو اللق��اء الثالث 
عىل التوايل الذي تكون فيه روسيا طرفاً 
ويشهد تس��جيل العب لهدف يف شباك 

فريقه عن طريق الخطأ.

 7 نس��خ متتالي��ة م��ن كأس العامل 	 
FIFA شهدت إقصاء املكسيك من دور 
الستة عر. ويف س��بع ساعات ونصف 
من اللع��ب أمام الربازي��ل يف البطولة، 
فشلت املكس��يك يف هّز الشباك وتلقى 

مرماها 13 هدفاً.

 6 أه��داف كقائ��د للفريق هو ما 	 

سّجله هاري كاين لُيعادل الرقم القيايس 
السابق املسّجل باسم مارادونا. وكذلك 
عادل اب��ن الرابع��ة والعري��ن الرقم 
القي��ايس لعدد األه��داف اإلنجليزية يف 
نس��خة واحدة واملس��جل باسم جاري 

لينيكر يف نسخة املكسيك 1986.

 3 نس��خ متتالي��ة م��ن كأس العامل 	 
FIFA شهدت إقصاء حامي اللقب من 
مرحل��ة املجموعات بعد أن تكرر مصري 
إيطاليا س��نة 2010 وأسبانيا سنة 2014 

للمنتخب األملاين يف هذه النسخة.

 3 مباري��ات متتالي��ة ش��هدت هّز 	 
يريي مينا الش��باك ليصبح ه��ذا النجم 

الكولومب��ي أول مداف��ع يف تاريخ كأس 
العامل FIFA ُيحّقق هذا اإلنجاز.

 2 هو ع��دد الحراس الذين نجحوا 	 
يف  ترجي��ح  ركات  لث��اث  بالتص��دي 
 .FIFA إح��دى مباري��ات كأس الع��امل
وتكمن املفارق��ة يف أن الكروايت دانييل 
سوباسيتش قام بذلك بعد 12 سنة متاماً 
م��ن أول مرة حدث ذل��ك عرب الربتغايل 

ريكاردو.

 0 يف املئ��ة ه��ي نس��بة األهداف 	 
الت��ي حققها أصح��اب القميص رقم 8 
يف صف��وف املنتخ��ب اإلنجلي��زي من 
أربع مباريات تم فيها اللجوء للرضبات 
الثابت��ة لحس��م هوية الفائز. وتش��مل 
هذه القامئة املخيبة كًا من كريس وادل 
ودافي��د بايت وفرانك المب��ارد وجوردان 
هندرسون الذين ارتدوا جميعاً القميص 
رقم 8 وفش��لوا بهّز الشباك من ركات 
الرجيح يف نس��خ البطولة أعوام 1990 
و1998 و2006 و2018 عىل التوايل. إال 
أن نجاح الح��ارس الكولومبي بالتصدي 
لتسديدة هندرسون يف روسيا 2018، مل 
مينع منتخب األس��ود الثاثة من الفوز 
بركات الرجيح للمرة األوىل يف البطولة.

أهداف كثيرة سجلت حتى اآلنمبابي خامس مراهق يسجل عدة أهداف في المونديال

إنجاز استثنائي لالعب رافائيل ماركيز

رقم قياسي لركالت الجزاء في البطولة

إنجاز فريد لمدافع كولومبيا ييري مينا



الخميس 5 يوليو 2018 
2123 شوال 1439 - العدد 3551

المقهوي خالل تواجده في روسيا

البحرين��ي  املواط��ن  يش��ارك 
عبدالل��ه املقه��وي ضمن فرق 
املنظم��ة  التطوع��ي  العم��ل 
ملونديال كأس العامل املقام حاليا 
يف روس��يا، وال��ذي يختتم يوم 
15 يولي��و الج��اري يف العاصمة 

الروسية موسكو.
املقهوي  عبدالله  تواج��د  وجاء 
يف ف��رق العم��ل التطوعية بعد 
اختياره من قبل االتحاد الدويل 
لكرة القدم )الفيفا(، للتواجد يف 

أكرب محفل عاملي كروي.
عبدالل��ه  تواج��د  أن  وس��بق 
املقه��وي يف كأس القارات التي 
أقيمت العام املايض يف روس��يا 

أيضا.
وأع��رب املقه��وي يف حديث ل� 
“البالد سبورت” عن بالغ فخره 
واعتزازه يف كونه مواطنا بحرينيا 
مشاركا ومتواجدا يف هذا العرس 
العامل��ي الكبري، مؤك��دا أن ثقة 
بتجديد تواجده  الدويل  االتحاد 
ضمن الف��رق التطوعي��ة يؤكد 
ع��ى ق��درة الش��اب البحريني 
عى التميز واإلبداع والتواجد يف 

مختلف املحافل.
وأشار إىل أنه املتطوع البحريني 
الفرق  قامئ��ة  الوحي��د ضم��ن 
املس��اهمة يف تنظيم املونديال 

الرويس.
ولف��ت إىل أن تجربت��ه كان��ت 
الع��ام امل��ايض يف كأس القارات 
الختب��ارات  خض��ع  أن  بع��د 
ومقاب��الت قبل اختي��اره ضمن 
فرق العمل التطوعي، مشريا إىل 
أن مهمته العام املايض يف كأس 
القارات متثلت يف اإلرشاف عى 
التذاك��ر مع الجامه��ري والتأكد 
من ع��دم وج��ود أي مش��كلة 
الح��ارضة  الجامه��ري  تواج��ه 

ملباريات املونديال.
وح��ول تواج��ده يف املوندي��ال 
حالي��ا، أوضح أن نتائ��ج األداء 

امل��ايض  الع��ام  قدم��ه  ال��ذي 
ع��ى  الحص��ول  يف  س��اهمت 
ثق��ة )الفيف��ا( واالنضامم لفرق 
املتطوعني ب��كأس العامل 2018، 
مش��ريا إىل أن��ه يتواج��د حاليا 
ضمن ف��رق املنظمة للمهرجان 
الخاص باملنظامت غري الربحية.

وأش��ار إىل أن ه��ذا املهرج��ان 
يقام ع��ى هام��ش كأس العامل 
غ��ري  للمنظ��امت  ويخص��ص 
الربحية من مختلف دول العامل، 
الفت��ا إىل مش��اركة أكرث من 50 
دول��ة فيه وبواقع أكرث من 400 

مشارك.
وبني أن املهرجان يش��مل إقامة 
بطول��ة مصغ��رة تش��مل ذوي 
داون  متالزمة  وم��رىض  اإلعاقة 
وأش��خاص آخرين م��ن مناطق 
فقرية من مختل��ف دول العامل، 
أخرى  فعالي��ات  إىل  باإلضاف��ة 

مصاحبة.
وأوض��ح أن مهمت��ه األساس��ية 
تتمث��ل يف التنظي��م، واإلرشاف 
واملتابع��ة عى جوانب متعددة 

يف املهرجان واملشاركني فيه.
وأعرب املقهوي يف ختام حديثه 
أمل��ه يف أن يك��ون خري س��فري 
لبل��ده يف هذا املحف��ل العاملي 

الكبري.

وكاالت: عندما يس��تعد منتخبان يف 
ملعب لوجنييك لخ��وض مباراتهام، 
يكون جون ح��ارضاً يف عني املكان. 
ي��رى كيف يتح��ّدث الالعبون فيام 
بينه��م قب��ل دقائ��ق م��ن صافرة 
البداية كام يشعر كيف يشتد التوتر 
ش��يئاً فش��يئاً وكيف تنترش األجواء 

الحامسية املميزة يف فضاء امللعب.
جاء جون من كولومبيا لُيش��ارك يف 
نهائي��ات كأس العامل روس��يا 2018 
ورّصح  متطوع��اً.  بصفت��ه   FIFA
يف هذا الص��دد، قائ��اًل “أنا مكلف 
بتقديم العون للفرق. أسهر عى أن 
يك��ون كل يشء يف مكان��ه يف غرفة 
املالب��س، أو أرافق مص��ور الفريق 
يف املدرج��ات أو أضع نفيس تحت 
ترصف كوادر الفري��ق لإلجابة عن 

أسئلتهم واستفساراتهم.”
دافيد ه��و كذلك متطوع يف ملعب 
لوجني��يك. يضطل��ع ه��ذا الش��اب 

اإلنجلي��زي بدور مس��اعد وس��ائل 
اإلع��الم، إذ يعم��ل ع��ى توفري كل 
م��ا يحتاج��ه الصحفيني م��ن أجل 
الع��رس  يف  لألح��داث  تغطيته��م 
العاملي. وأوضح بقوله “قمت ببعض 
امله��ام اإلعالمي��ة خالل دراس��تي، 
لكنني أردُت أن أكتشف كيف تسري 

األمور هنا يف بطولة كربى كهذه.”
ج��ون ودافيد ه��ام متطوعان من 
أص��ل 17040 متط��وع يف املجموع 
يساعدون عى حسن سري كأس العامل 
FIFA عى األرايض الروس��ية. وكان 
قد ترش��ح للتط��ّوع يف هذا املحفل 
الك��روي العظي��م رقم قي��ايس بلغ 
 FIFA 176870 شخصاً! وكان رئيس
جي��اين إنفانتينو قد ن��ّوه باألهمية 
املتطوعني  برنام��ج  التي يكتس��يها 
بالقول “أول ما يراه املشجعون عند 
وصولهم ه��و وجوه املتطوعني. وما 

يالحظون هو ابتسامتهم.”

س��واء كان قبطان ناقل��ة البرتول أو 
العب كرة قدم سابق أو بطاًل عاملياً 
يف سباق قوارب التنني، لكل متطّوع 
قص��ة مختلف��ة، لكن م��ا يجمعهم 
ه��و عش��ق الس��احرة املس��تديرة 
واالس��تعداد لتقديم املساعدة عى 
م��دى أس��ابيع ع��دة بكل نش��اط 

وتفان.
36 باملئ��ة من مجم��وع املتطوعني 
رجال، فيام تصل نس��بة اإلناث إىل 
64 باملئة. ومن بينهم جّدة حرضت 
برفق��ة حفيده��ا وأزواج وعائالت 
بأكمله��ا. 93 باملئة م��ن املتطوعني 
هم من روس��يا، بينام متثل 7 باملئة 
نسبة القادمني من 112 بلداً مختلفاً 

حول العامل.
إىل جانب املنتخبات ال�32 امُلشاركة 
يش��ّكل املتطوعون فريقاً إضافياً يف 
هذه البطولة العاملية. فريٌق يعمل 
بانس��جام وتركي��ز كبريي��ن. وه��و 

م��ا أك��ده كل من جون وس��يمون 
“مش��اهدة بطولة كأس العامل عى 
التلفاز يشء، وأن يعيش��ها  شاش��ة 
املرء وهو يف ع��ني املكان يشء آخر 

متاماً. إنه حلم تحول إىل حقيقة.”
وأفص��ح دافي��د “أن يك��ون امل��رء 
شاهداً يف ملعب لوجنييك عى فوز 
روسيا عى أسبانيا بركالت الرتجيح، 

ه��ي تجربة ال يعيش��ها الكثريون.” 
وكشف جون عن أبرز لحظة عاشها 
بقوله “بإمكاين الوقوف عى أرضية 
ملع��ب لوجني��يك واللع��ب عليها. 
عندم��ا كان��ت الكام��ريات موجهة 
نحون��ا، والطائ��رة املروحي��ة تدور 
فوقنا، أدركت أن ال يشء س��هاًل عى 

اإلطالق كام يبدو دامئا يف التلفاز.”

بين��ام تواص��ل املنتخب��ات املتبقية 
تنافس��ها يف البطولة من أجل بلوغ 
موقعة النه��ايئ، ضمن جون ودافيد 
س��لفاً بل��وغ غايته��ام املنش��ودة. 
فهم س��يكونان حارضي��ن يف مباراة 
النهايئ التي س��تجرى يف 15 يوليو/

مت��وز 2018، يف ملع��ب لوجنييك، 
بالعاصمة الروسية موسكو.

وكاالت: أص��در ريال مديد اإلس��باين، األربعاء، 
بيانا رس��ميا بش��أن الالعب الفرنيس الش��اب 

كيليان مبايب.
وجاء يف البي��ان: “بخص��وص املعلومات التي 
نرشت يف الساعات املاضية بشأن اتفاق مزعوم 
بني ري��ال مدريد وباريس س��ان جريمان لضم 
الالعب كيلي��ان مبايب، يؤكد ري��ال مدريد أن 

هذا األمر غري صحيح بشكل كامل.”
وأضاف أن ري��ال مدريد مل يقدم أي عرض إىل 
الن��ادي الفرنيس أو الالع��ب، ويدين نرش هذا 
النوع من املعلومات “غري املؤكدة” من أي من 

األطراف.
وكان��ت صحيف��ة “آس” اإلس��بانية نقلت عن 
الصحايف الفرنيس بابتيس��ت ريب��ارت أن ريال 
مدريد وباريس س��ان جريم��ان توصال التفاق 
يق��ي بانتقال مبايب إىل الن��ادي املليك مقابل 
مبل��غ 272 ملي��ون يورو، هو األك��رب يف تاريخ 

انتقاالت كرة القدم.
وقال ريبارت يف تغريدة: “حرصي: وافق ريال 
مدريد ع��ى صفقة بقيم��ة 272 مليون يورو 
لصالح مبايب”، مضيفا “س��يدفعون املبلغ عى 

4 دفعات.”
وقدم مبايب أداء مثريا لإلعجاب خالل مونديال 
روسيا 2018، إال أن مسؤويل ريال مدريد كانوا 

يراقبون الالعب الفرنيس منذ مدة.
وأصب��ح مبايب بعد مواجه��ة األرجنتني يف مثن 
نه��ايئ كأس العامل، أول الع��ب دون العرشين 
من عمره، يسجل هدفني يف مباراة إقصائية يف 
كأس العامل، منذ حقق ذلك أسطورة كرة القدم 

الربازيلية عام 1958.

بحريني ضمن فرق المتطوعين بالمونديال

تجربة المتطوعين الفريدة

 ايميل فورسبرغ )السويد(:
 “صنعنا هذا معًا..”. 

 ماكسي غوميز )اوروغواي(:
 “هذا رائع.. نحن في الطريق”. 

 ميتشي باتشواي )بلجيكا(: 
“نبدأ من الصفر.. الخطوة القادمة البرازيل”. 

 نيمار )البرازيل(:
 “فخور بكوني جزءا من هذا الفريق”.

جون وديفيد متطوعان في المونديال

عبداهلل المقهوي حامال علم مملكة البحرين

مدريد ينفي “مبابي”

أحمد مهدي 
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ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

وكاالت: بع��د الخروج الدرامي ملنتخب كولومبيا 
م��ن دور ال�16 ملونديال روس��يا 2018 برضبات 
الجزاء الرتجيحية أمام إنجلرتا، تلقى العبان ممن 
أه��دروا ركالتهم لرس��ائل تهدي��د ووعيد، تذكر 

بحادثة مقتل أندريس إسكوبار قبل 24 عاما.

ووفقا لصحيف��ة “دييل مي��ل” الربيطانية، تلقى 
العبا كولومبيا أوريبي وباكا تهديدات بالقتل بعد 

إخفاقهام يف تسديد ركلة جزاء لكل منهام.
وأرس��ل املش��جعون الغاضبون رس��ائل لالعبني 
مفادها: “أقتلوا أنفس��كم وال تعودا إىل كولومبيا 

من جديد”.
وي��أيت ذلك بعد يوم واحد من الذكرى الس��نوية 
ال���24 لوف��اة أندري��س إس��كوبار، ال��ذي قتل 
بالرصاص بعد هدفه بالخطأ يف مرماه يف مونديال 

.1994

اقتلوا أنفسكم 
وال تعودوا

وكاالت: شن املدير الفني األسبق لفريق وادي 
دجلة أحمد حسام ميدو هجوًما الذًعا عىل أعضاء 

اتحاد الكرة، عىل خلفية األزمات التي تحيط 
بخروج الفراعنة من مونديال روسيا.وكتب ميدو 
عىل صفحته الشخصية مبوقع التواصل االجتامي 

“تويرت”: “قرار اتحاد الكرة بفتح تحقيق بشأن 
تقايض بعض الالعبني أمواال مقابل عمل لقاءات 
تليفزيونية من داخل معسكر املنتخب ومعاقبة 

هؤالء الالعبني قرار جيد جدا”.
وتابع: “لكن أليس من العدل أن يشمل هذا 

التحقيق مدير املنتخب ورئيس البعثة وسؤالهم 
عن كيف متت هذه اللقاءات دون علمهام”.

يذكر أن منتخب مرص ودع بطولة كأس العامل يف 
روسيا مبكرًا، بعد أن خرس مبارياته الثالث يف دور 

املجموعات أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

تحقيق لسقوط الفراعنة

وكاالت: وجه أسطورة منتخب 
الربازيل، ريفالدو، نصيحة غالية 
ملواطنه نيامر، نجم باريس سان 

جريمان، حتى يتمكن من الحصول 
عىل جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب يف العامل. وقال ريفالدو، يف 

مقابلة نرشتها األربعاء، صحيفة 
بيلد، إنه إذا أراد نيامر، الفوز 

بجائزة الكرة الذهبية، التي متنح 
ألفضل العب يف العامل، يجب عليه 
أن يلعب لصالح األندية األكرب يف 

العامل، ومنها ريال مدريد. وأضاف 
“يف باريس سان جريمان، تحت 

القيادة الجديدة للمدرب توماس 
توخيل، لن يحصل نيامر أبدا عىل 

لقب أفضل العب يف العامل”.

الع��امل  يس��لم كأس  وكاالت: مل 
يف روس��يا من حوادث التحرش، 
بل تع��دى األم��ر إىل املذيعات، 
خصوًص��ا الربازيلية والكولومبية 
اإلس��بانية،  وأخريًا  والس��ويدية، 
قبل مباراة إس��بانيا وروس��يا يف 

دور ال�16 من مونديال 2018.
وقب��ل مباراة إس��بانيا وروس��يا، 
األح��د امل��ايض، الت��ي انته��ت 
بصعود األخرية إىل دور الثامنية 
الرتجيح، حاول مشجع  برضبات 
عدواين يف موس��كو التهجم عىل 
مذيع��ة إس��بانية، تدع��ى ماريا 
جوميز، الت��ي كانت تبث أجواء 

املوندي��ال إىل بالده��ا، وح��اول 
التهجم عليها وتقبيلها بالقوة.

اإلس��بانية  املذيع��ة  وش��اركت 
مقطع فيدي��و للتحرش بها عىل 
موقع تويرت م��ع متابعيها الذين 
يبلغ عددهم 400 ألف، وعلقت 
قائل��ة إن “مثل هذه املضايقات 
ليس��ت مزحة”، حس��ب موقع 

قناة العربية.
ونقل موقع جريدة “دييل ميل” 
الربيطاني��ة، الفيديو الذي أظهر 
املذيع��ة وه��ي تح��اول تفادي 
املشجع الرويس واالبتعاد برأسها 
وجس��دها عن املتح��رش، وهي 

ترصخ: “ماذا تفع��ل؟ هل أنت 
جاد؟”. وقالت املذيعة اإلسبانية 
ع��ىل تويرت: “قّررت نرش الفيديو 
حتى ي��ربر لنا من يقول��ون إننا 
نبال��غ، وإن م��ا يح��دث مجرد 
مزحة، كيف يج��دون مثل هذا 
املش��هد ساخرًا. ال أرى أي مزحة 
أعت��ربه  وال  املوق��ف،  ه��ذا  يف 

طبيعيًّا عىل اإلطالق”.
مذيع��ة  تعرض��ت  أن  وس��بق 
كولومبي��ة، تعم��ل ل��دى قن��اة 
دويتش��ه فيله األملانية، للتحرش 
أثن��اء تغطيته��ا فعالي��ات كأس 

العامل يف روسيا 2018.

ريفالدو ينصح اعتزال جماعي
وكاالت: أعلن قائد منتخب اليابان 

لكرة القدم، ماكوتو هاسيبي، 
اعتزال اللعب دوليا بعد الخروج 
القايس ملنتخب بالده من الدور 

مثن النهايئ لكأس العامل 2018 يف 
روسيا، عىل يد بلجيكا.

ونرش هاسيبي )34 عاما( عرب 
حسابه عىل تطبيق إنستغرام: 

“قررت أن أنهي فصل مسرييت مع 
املنتخب الوطني بهذه البطولة”، 
وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويتوقع أن ييل إعالن هاسيبي 
موجة “اعتزال جامعي”، تشمل 

املهاجم كيسويك هوندا )32 عاما(، 
الالعب السابق مليالن اإليطايل، 

وفقا لفرانس برس.

التحرش يطول المذيعات

17:00
21:00

عدسة املونديال

وكاالت: أعلن االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا(، األربعاء، 

إجراء تعديل عىل نظام اختيار 
أفضل العب يف العامل. 

وأوضح الفيفا أن قامئة 
املرشحني لجائزة أفضل العب 

يف العامل خالل العام 2018، 
ستضم 10 العبني فقط، بدال 

من 23 العبا، طبقا للنظام 
الذي كان معموال به. وسيجري 

اختيار الالعبني العرشة يف 
القامئة، من قبل لجنة تضم 13 
عضوا من بينهم نجوم بارزون 

وبعدها سيجرى التصويت عىل 
اختيار أفضل العب يف العامل 

من بني املرشحني العرشة.

أفضل العب بالعالم
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