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عودة اآخر 9 م�صابني بحادث احلافلة
اجلفري - وزارة ال�سحة: ا�ستقبلت وزارة 
ال�سحة ظهر اأم�س دفعة من امل�سابني الذين 
تعر�س���وا للح���ادث الألي���م بطري���ق املدينة 
املنورة موؤخًرا، وبعد ا�ستقبال امل�سابني ال� 
9 مبطار البحرين الدويل، مت نقلهم بوا�سطة 
�سيارات الوزارة اإلى جممع ال�سلمانية الطبي 
ل�س���تكمال الع���الج الالزم. واأك���دت الوزارة 
اأن جميع امل�س���ابني باحل���ادث الأليم متت 
معاجلتهم ويخ�سعون لالإ�رشاف الطبي، واأن 
معظمهم بحالة م�س���تقرة ومتاثلوا لل�س���فاء 

وهلل احلم���د، حي���ث اإن الإ�س���ابات تراوحت 
بني متو�س���طة وب�س���يطة، وتنوعت ما بني 
الرجت���اج، وا�س���تباه بالك�س���ور و�س���حجات 
وكدمات وخدو�س باأماكن متفرقة باجل�سد، 
اإ�س���افة اإلى حالتني ب���ر يف الأطراف. وعاد 
الفري���ق الطبي التابع لوزارة ال�س���حة ظهر 
اأم����س برفق���ة امل�س���ابني بع���د اأن با����رشوا 
احل���الت وقدموا له���م الدعم وامل�س���اندة، 
وتاأكدوا من �س���المتهم وتوفري الحتياجات 

5الالزمة لهم.

عودة ال�صايف “ال�صنيفي” للأ�صواق  بعد 25 عاما
قال جزافون يف �سوق املنامة املركزية اإن 
�سمك ال�سايف “�سنيفي” قد عاد لالأ�سواق بعد 
انقطاع اأك���ر من 25 عاما.واأو�س���ح اجلزافون 
اأن “ال�س���نيفي” اأحد األذ اأنواع �س���مك ال�سايف 
واأكرها �س���هرة يف ال�سنوات املا�سية ويتميز 
باألوانه املخططة، م�س���ريين اإل���ى اأنه يف وقتنا 
احلايل وحتديدا يف البحرين ي�س���عب احل�سول 

عليه ب�س���بب عدم ا�س���طياده، ولكن���ه يتوافر 
يف بع����س الدول املجاورة مثل �س���لطنة ُعمان. 
واأ�س���اروا اإلى اأن اأ�س���عار الأ�س���ماك انخف�ست 
بن�سبة ت�سل اإلى 10 % يف اليومني املا�سيني 

رغم ارتفاع حرارة اجلو.
من جانب اآخر، اأكد جتار اخل�سار والفواكه 
الطازج���ة اأن حركة ال�س���وق مراجع���ة بنحو 30 

% ب�س���بب الإجازة ال�س���يفية و�س���فر 
8الكثريين يف هذه الفرة.
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احلايك: امل�ضرح البحريني متميز 
بتوا�ضل القدامى مع ال�ضباب
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خامنئي لروحاين: الو�صع االقت�صادي يثري القلق
فتح حتقيق عاجل يف تدهور �ضوق العمالت الأجنبية

دب���ي - العربية.ن���ت: وج���ه املر�س���د الأعل���ى 
للنظ���ام الإي���راين عل���ي خامنئ���ي ر�س���الة مكتوب���ة 
للرئي�س ح�س���ن روحاين لفتح حتقيق عاجل ب�س���اأن 
و�س���ع �س���وق العمالت الأجنبي���ة، وتده���ور العملة 
املحلية غري امل�س���بوق الأ�س���بوع املا�س���ي، معرباً 
ع���ن قلق���ه ب�س���اأن الو�س���ع القت�س���ادي، م���ا دفع 
اآلف الإيراني���ني للخ���روج اإلى ال�س���وارع والتظاهر 
�س���د احلكومة والنظ���ام، ب�س���بب تردي الأو�س���اع 
القت�سادية وارتفاع تكاليف املعي�سة، وفق وكالة 

“فار�س” لالأنباء.
ورب���ط نا�س���طون ه���ذا التح���رك بت�رشيح���ات 
الرئي�س ال�س���ابق للبنك املركزي الإيراين والنائب 
احل���ايل بالربملان، حممود بهمن���ي، لوكالة “مهر”، 
اجلمعة، والتي ك�س���ف خاللها اأن اأبناء كبار م�سوؤويل 
النظام اأخرجوا 148 مليار دولر من العملة ال�سعبة 

اأي اأكر من احتياطي الدولة، وفق تعبريه.
وذك���ر نواب بالربملان الإي���راين اأن 5000 من 
اأبناء امل�س���وؤولني الكب���ار يف النظ���ام اأخرجوا مبالغ 
طائلة من العملة ال�س���عبة واأودعوها يف ح�ساباتهم 

يف البنوك الأجنبية.
واأكد بهمني، وهو ع�س���و باللجنة القت�سادية 
للربمل���ان الإي���راين، اأنه من���ذ عام���ني مل تدخل اأي 

عملة �س���عبة من فوائد ال�س���ادرات اإل���ى البالد، يف 
اإ�س���ارة الى اإي���داع تلك املبالغ بح�س���ابات 

12امل�سوؤولني واأبنائهم يف البنوك الأجنبية.

فتح باب االلتحاق بـ “فريق البحرين للف�صاء”

اأعمال حا�صنات   3 لتمويل  دينار  مليني   5

املنام���ة - بنا: اأعلن���ت الهيئة الوطنية 
لعلوم الف�س���اء ع���ن طرح برناجمه���ا الأول 
“فري���ق البحري���ن للف�س���اء”، وفت���ح باب 
التق���دم اإليه اأم���ام الكف���اءات الوطنية من 
اجلن�سني ابتداء من يوم اأم�س لإتاحة فر�سة 
الن�سمام للهيئة والعمل بالفريق. ويعترب 
ه���ذا الربنام���ج بداي���ة لعم���ل الهيئ���ة بعد 

ت�سكيل جهازها التنفيذي. 
واأكد وزير املوا�س���الت والت�س���الت، 
الوزير امل����رشف على الهيئة كمال اأحمد، اأن 
دخول مملكة البحرين مبجال علوم الف�س���اء 
جاء عرب روؤية ثاقبة ت�ست�رشف امل�ستقبل من 

قبل عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة، وال���ذي اأولى جاللته 
الهيئ���ة اهتمام���ه ومتابعت���ه اخلا�س���ة منذ 

تاأ�سي�سها.
واأو�س���ح اأن الربنامج يه���دف لجتذاب 
النخب���ة م���ن ب���ني الكف���اءات الوطني���ة يف 
جمموعة من التخ�س�سات العلمية و�سيعول 
امل�س���اريع  م���ن  حزم���ة  تنفي���ذ  يف  عليه���ا 
املتعلقة بالف�ساء بعد امتامهم لعدة برامج 
تاأهيلي���ة وتدريبي���ة يف اململك���ة وخارجه���ا 

لتطوي���ر خرباته���م وموؤهالته���م يف 
هذا املجال.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: قدم �س���فري مملكة 
البحري���ن غ���ري املقيم ل���دى مملكة هولندا ال�س���يخ 
فواز بن حممد اآل خليفة، مع �سفراء الدول ال�سقيقة 
الإم���ارات  ودول���ة  ال�س���عودية،  العربي���ة  اململك���ة 
العربية املتحدة، وجمهورية م����رش العربية، طلبات 
ا�ستئناف م�س���ركة ملحكمة العدل الدولية للطعن 
الق�س���ائي يف القرار الذي اأ�س���دره جمل�س الطريان 
املدين الدويل )اإيكاو( يوم 29 يونيو املا�سي، عن 

امل�سائل التي قدمتها قطر للمجل�س.

الدول االأربع:  “اإيكاو” لي�س 
خمت�صا بالنظر يف اخللف مع قطر

        علي الفردان من املنامة

ذكر م�س���وؤول رفيع يف �سن���دوق العمل 
“متك���ني” اأن ال�سندوق �سيقدم منحا مالية 
)غ���ري م�س���ردة( لل�رشك���ات البحريني���ة؛ من 
اأج���ل حثه���ا ل�سناع���ة الأجه���زة الإلكرونية 
القائم���ة عل���ى اإنرن���ت الأ�سي���اء واخلدمات 

التقنية املبتكرة. وقال مدير دعم العمالء يف 
“متكني” ع�سام حامد، اإن ال�سندوق اأر�سى 
عق���دا بقيمة تفوق 5 ماليني دينار؛ من اأجل 
ا�ستقط���اب 3 �رشك���ات وت�سغي���ل حا�سنات 
اأعم���ال للم�رشوع���ات التكنولوجي���ة والتقنية 

لتنوي���ع  البحري���ن  م�ساع���ي  �سم���ن 
اقت�سادها وتوفري فر�س العمل.
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املركز الإعالمي - احتاد كرة ال�سلة اعتمد رئي�س 
الحتاد البحريني لكرة ال�سل���ة �سمو ال�سيخ عي�سى بن 
علي اآل خليفة ا�سراتيجية الحتاد للفرة بني 2018 
- 2028 الت���ي تت�سمن ت�س���وًرا كامالً عن تطوير كرة 
ال�سل���ة البحرينية عل���ى مدار ال�سن���وات الع�رش املقبلة.  
وق���ال �سم���و ال�سيخ عي�سى ب���ن علي “عندم���ا و�سعنا 
ال�سراتيجية اجلدي���دة لالحتاد اأخدنا يف عني العتبار 
ك���ل النق���اط واملح���اور الت���ي ت�ساعدنا عل���ى تطوير 
منظومة العمل الإداري والفني يف كرة ال�سلة البحرينية 
والجت���اه اإلى الرتق���اء بالأندية الوطني���ة واأركان كرة 
ال�سل���ة فيه���ا، بالإ�ساف���ة اإل���ى املنتخب���ات الوطني���ة 

واأع�ساء الأجه���زة الإدارية والفنية والطواقم 
التحكيمية الكوادر”. 

للفرتة بني 2018 - 2028... وتت�ضمن ت�ضوًرا كاماًل لتطوير العمل الإداري والفني

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي يعتمد ا�صرتاتيجية تطوير ال�صلة

• ال�سايف ال�سنيفي	

19

ت�ضمية روؤ�ضاء واأع�ضاء جلان “الغرفة”

أقتصاد البالد
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زينب العكري

• �سعر مياه ال�رشب ارتفع من 5 اآلف ريال اإيراين للربميل اإلى نحو 50 األفا	
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�سفرينا لدى اأملانيا ي�سارك يف حفل ا�ستقبال مريكل

قرينة امللك تهنئ مي بنت حممد وهيا بنت را�سد

الدول الأربع تقدم طلبات ا�ستئناف لـ “العدل الدولية”

تون�س ت�ساند اإجراءات البحرين لتعزيز الأمن وال�ستقرار

بنجاح اجتماع جلنة الرتاث العاملي الـ42 يف املنامة

“اإيكاو” ال يتمتع باالخت�شا�س الق�شائي للنظر يف اخلالف مع قطر

اأعرب عن اعتزازه بالعالقات التاريخية... ال�شب�شي:

الرفاع - املجل�س االأعلـــى للمراأة: بعثت رئي�شة 
املجل�س االأعلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية 
�شبيكـــة بنت اإبراهيـــم اآل خليفة برقيـــة تهنئة اأم�س 
اإلى رئي�شة هيئـــة البحرين للثقافـــة واالآثار ال�شيخة 
مـــي بنت حممـــد اآل خليفة، اأعربت فيهـــا عن خال�س 
التهاين والتربيكـــات مبنا�شبة النجـــاح الكبري الذي 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن با�شت�شافـــة وتروؤ�س اأحد 
اأكـــرب املحافل الدولية، اأال وهـــو اجتماع جلنة الرتاث 
العاملي يف دورته الثانية واالأربعني الذي اأقيم حتت 

رعاية �شامية من �شاحب اجلاللة امللك.
وقدمت �شموهـــا ال�شكر والتقديـــر لل�شيخة مي 
وجهودهـــا املخل�شة وحر�شها علـــى اإجناح مثل هذه 
املحافل النوعية مبعية كفـــاءات متميزة ومبا يثّبت 
موقـــع اململكة علـــى اخلارطـــة الدوليـــة، ويعزز من 
مكانتهـــا كدولـــة ذات اإرث ح�شـــاري عريق وحا�شن 
للعلـــم والثقافـــة والـــرتاث. �شائلـــة �شموهـــا العلي 
القديـــر اأن يوفق ال�شيخـــة مي واأن يكلـــل خطواتها 
والعاملـــني معهـــا دائًمـــا بالنجاح ملوا�شلـــة م�شرية 

العطاء واالإجناز لرفعة الوطن العزيز.
كمـــا بعثـــت رئي�شـــة املجل�ـــس االأعلـــى للمـــراأة 
برقيـــة تهنئة لرئي�شة جلنة الـــرتاث العاملي “الثاين 
واالأربعني” ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة اأ�شادت 

فيها بنجـــاح ا�شت�شافة مملكة البحرين الجتماع جلنة 
الـــرتاث العاملـــي “الثـــاين واالأربعني” الـــذي اأقيم 
برئا�شتهـــا خـــالل الفـــرتة 24 يونيـــو اإلـــى 4 يوليو 
املا�شـــي بتنظيم من منظمة االأمـــم املتحدة للرتبية 
والعلـــوم والثقافة “اليون�شكـــو” بالتعاون مع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واالآثار مبملكـــة البحرين. واأكدت 

قرينـــة عاهل البـــالد اأن اإدارة ال�شيخة هيا بنت را�شد 
اآل خليفـــة الأعمال هذا االجتماع كان لـــه االأثر الكبري 
فيمـــا تو�شلـــت اإليه مـــن نتائج قيمـــة تابعها العامل 
اأجمع، م�شيدة �شموها بعطاء ال�شيخة هيا املج�شد ملا 
متتلكه البحرين من كفاءات وطنية قادرة على حفظ 

مكانة وطنها ودوام رفعته.

املنامــــة - وزارة اخلارجيــــة: قــــام �شفري مملكة 
البحريــــن غــــري املقيم لــــدى مملكة هولنــــدا ال�شيخ 
فواز بن حممد اآل خليفة، مع �شفراء الدول ال�شقيقة 
اململكة العربية ال�شعودية، ودولة االإمارات العربية 
املتحــــدة، وجمهورية م�رص العربيــــة، بتقدمي طلبات 
ا�شتئنــــاف م�شرتكة ملحكمة العــــدل الدولية للطعن 
الق�شائــــي يف القرار الذي اأ�شــــدره جمل�س الطريان 
املدين الدويل “اإيكــــاو” يــــوم 29 يونيــــو املا�شي، 
حــــول امل�شائل التي قدمتهــــا دولة قطر للمجل�ــــس 

نف�شه.
وذكــــر ال�شفــــري ال�شيــــخ فــــواز بــــن حممــــد اآل 
خليفــــة اأن الــــدول االأربع ترى اأن “اإيكــــاو”، ال يتمتع 
باالخت�شا�ــــس الق�شائي للنظــــر يف م�شمون اخلالف 
واأن املجل�ــــس نف�شه قد اأخطــــاأ يف رف�س املالحظات 

التي اأثريت �شد طلب قطر.
كمــــا اأكد ال�شفــــري اأن قــــرارات جمل�ــــس منظمة 
الطــــريان املــــدين الــــدويل مل تتطــــرق اإلــــى جوهــــر 
مطالبــــات دولة قطــــر �شد الدول االأربــــع، حيث اإنها 
تتنــــاول فقــــط م�شاألة مــــا اإذا كــــان جمل�ــــس منظمة 
الطــــريان املدين الــــدويل لديــــه اخت�شا�ــــس للنظر 
يف مثــــل هــــذه االدعاءات، حيــــث اإن نزاعهما مع قطر 
يتعلق مب�شائل ال عالقة لهــــا كليًّا بالطريان املدين 
اأو �شالمة الطريان، اإمنا يتعلق النزاع يف حقيقة االأمر 

بااللتزامــــات االأ�شا�شية التي تعهــــدت بها احلكومة 
القطرية باإرادتهــــا، وال �شيما التزاماتها بوقف دعم 
الكيانات واالأفراد االإرهابيني، والتوقف عن التدخل 
يف �شوؤون جريانهــــا، وعدم ا�شتخدام �شبكات االإعالم 
التــــي ت�شيطر عليها احلكومــــة القطرية لن�رص خطاب 

الكراهية.
وبناًء على ذلك، فــــاإن الدول االأربع غري موافقة 
على قرارات جمل�س منظمة الطريان املدين الدويل، 
وهي، عالوة على ذلك، قرارات غري منتظمة اإجرائيًّا، 

وقــــد طلبت من حمكمة العدل الدولية و�شعها جانًبا 
حتى يتم اتخاذ قرار نهائي ب�شاأنها. 

واأ�شاف اأن تقدمي اال�شتئناف ب�شورة م�شرتكة 
يعك�ــــس التعاون الوثيــــق بني الــــدول االأربع، ويدل 
اأي�ًشا على وحدة موقفهــــم وت�شميمهم على �شمان 
تطبيق قواعد القانون الدويل ب�شكل �شحيح، مبا يف 
ذلك ا�شتمرار ممار�شة الدول االأربع حلقهم ال�شيادي 
يف �شوء �شيا�شات قطر جتاه عدم احرتام االلتزامات 

االأ�شا�شية التي تعهدت بها احلكومة القطرية.

تون�ــــس - بنــــا: ا�شتقبــــل رئي�ــــس اجلمهوريــــة 
ق�ــــرص  يف  ال�شب�شــــي،  قائــــد  الباجــــي  التون�شيــــة 
قرطــــاج الرئا�شــــي، رئي�ــــس جمل�ــــس اأمنــــاء مركــــز 

“درا�شات”ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة.
وخالل اللقــــاء، ت�رصف ال�شيخ عبــــداهلل بن اأحمد 
اآل خليفــــة، بنقــــل حتيــــات عاهــــل البــــالد �شاحــــب 
اجلاللــــة امللك حمد بــــن عي�شى اآل خليفــــة، لرئي�س 
اجلمهوريــــة التون�شيــــة، ومتنيات جاللتــــه اخلال�شة 
اإلى فخامتــــه وال�شعــــب التون�شي ال�شقيــــق، بدوام 

التقدم واالزدهار.
ورحــــب الرئي�ــــس التون�شــــي، بال�شيــــخ عبداهلل 
بــــن اأحمد اآل خليفــــة، وحمله نقل حتياتــــه اإلى اأخيه 
�شاحــــب اجلاللــــة امللك، ورئي�ــــس الــــوزراء �شاحب 
ال�شمــــو امللكي االأمري خليفة بــــن �شلمان اآل خليفة، 
وويل العهــــد نائــــب القائــــد االأعلــــى النائــــب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
�شلمــــان بن حمد اآل خليفة، ومتنياته الطيبة ل�شعب 

اململكة باملزيد من الرقي والتقدم.
واأعرب الرئي�ــــس ال�شب�شي، عــــن اعتزازه بعمق 
العالقــــات التاريخيــــة الرا�شخة، والروابــــط االأخوية 
الوثيقــــة التي جتمــــع مملكة البحريــــن وبالده، التي 
ت�شهد املزيد من النماء والتطور يف �شتى امليادين 
واملجاالت. مذكًرا يف هــــذا ال�شدد بالزيارة الناجحة 
التــــي قام بهــــا اإلى اململكــــة يف ينايــــر 2016، وما 
حققتــــه من نتائــــج اإيجابية ومثمــــرة، �شكلت دفعة 
حيوية وكبرية مل�شرية العالقات الثنائية. كما جدد 
ت�شامــــن تون�س وم�شاندتها جلميــــع االإجراءات التي 

تتخذها مملكة البحرين لتعزيز االأمن واال�شتقرار.
واأكــــد الرئي�ــــس التون�شــــي، متانــــة العالقــــات 
االأخويــــة التي جتمع البلديــــن ال�شقيقني، واحلر�س 

امل�شرتك على تعزيزها يف خمتلف املجاالت، م�شيًدا 
بالنمــــوذج امل�ــــرصق ململكة البحريــــن، بقيادة جاللة 

عاهل البالد. 
وبارك الرئي�س ال�شب�شي، التعاون بني املعهد 
التون�شي للدرا�شات اال�شرتاتيجية “ITES” التابع 
للرئا�شــــة التون�شيــــة، ومركــــز البحريــــن للدرا�شات 
اال�شرتاتيجيــــة والدوليــــة والطاقــــة “درا�شات” مبا 
يتواكــــب مع االأحــــداث واملتغريات التــــي ت�شهدها 
املنطقــــة، التي تتطلــــب من اجلميع وحــــدة ال�شف 

والتكاتف والعمل امل�شرتك.
ومــــن جانبه، اأعــــرب ال�شيــــخ عبداهلل بــــن اأحمد 
اآل خليفــــة عن �شكــــره وتقديره ملا اأبــــداه الرئي�س 
التون�شي من حر�س على تعزيز العالقات مع مملكة 
البحريــــن، م�شيــــًدا بالتعــــاون الوثيق بــــني البلدين 
ال�شقيقــــني يف خمتلف املجــــاالت، ومن بينها جمال 
كنمــــوذج  اال�شرتاتيجيــــة،  والدرا�شــــات  البحــــوث 

للعالقات بني االأ�شقاء.
واأ�شــــار رئي�ــــس جمل�ــــس االأمنــــاء، اإلــــى التنويه 
ال�شامــــي جلاللة عاهل البالد، حول دور مراكز الفكر 
العربيــــة يف طــــرح ا�شرتاتيجيــــات علميــــة وعملية، 
ملواجهــــة التحديات االأمنية، واأهميــــة اعتماد �شانع 
القــــرار علــــى مراكــــز الفكــــر والدرا�شــــات يف ر�شم 
خطط العمل واقــــرتاح ال�شيا�شات، ف�شال عن اإر�شاء 

مفاهيم الو�شطية والت�شامح.
واأبدى ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، اعتزازه 
بالتعاون القائم بني “درا�شات” و”ITES”، يف ظل 
ما تتمتع به مملكــــة البحرين واجلمهورية التون�شية 
من عالقــــات اأخوية وطيدة ومتطورة، باالإ�شافة اإلى 
توافــــق التوجهات وال�شيا�شات، و�شــــوالً اإلى اإجناز 
�رصاكة فاعلــــة وم�شتدامة بني املوؤ�ش�شتني، ملا فيه 
اخلري واملنفعة، و�شيــــادة ال�شالم واال�شتقرار ربوع 

املنطقة.

برلني - بنـــا: �شـــارك �شفري مملكة 
البحرين لدى جمهورية اأملانيا االحتادية 
عبداهلل عبداللطيـــف يف حفل اال�شتقبال 
االأملانيـــة  امل�شت�شـــارة  اأقامتـــه  الـــذي 
اأجنيال مريكل لكل ال�شفـــراء املعتمدين 
لدى جمهورية اأملانيـــا االحتادية.واألقت 
امل�شت�شارة االأملانية كلمة حتدثت فيها 
عن جهود اأملانيا داخل االحتاد االأوروبي 

وتعاونها مع دول العامل وعن �شيا�شتها 
اخلارجيـــة والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
اأملانيـــا وبع�س دول العـــامل عموما مثل 

ق�شية االإرهاب.
كمـــا األقـــى عميـــد ال�شفـــراء �شفري 
الكر�شـــي الر�شـــويل كلمـــة اأ�شـــاد فيها 
االحتاديـــة  اأملانيـــا  جمهوريـــة  بجهـــود 

املبذولة يف مواجهة التحديات الدولية.

• قرينة العاهل تتو�ّشط املديرة العامة لـ “اليون�شكو” ووزير اخلارجية وال�شيخة مي بنت حممد وال�شيخة هيا بنت را�شد )اأر�شيفية(	

• ال�شيخ فواز بن حممد مع �شفراء ال�شعودية واالإمارات وم�رص لدى تقدمهم بطلب اال�شتئناف	

• الرئي�س التون�شي ملتقيا ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 	

البناء والتنمية
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

مـــن قبل ومن بعـــد، ي�شبح لالأمن واال�شتقـــرار دورهما احلتمـــي يف حتقيق البناء 
والتنميـــة، مـــن قبـــل اأن يتف�شى االإرهـــاب يف عاملنـــا ويع�ش�س االإق�شـــاء يف ثقافتنا، 
ومـــن بعد ما حدث يف اأكرث من دولة باملنطقـــة، واأ�شبح الهدم اأ�رصع، والتهجري اأفظع، 
واخل�شائـــر اأفدح، نعرف اأن املعـــادل املو�شوعي للخطر هو القا�شم امل�شرتك االأعظم 
اأمـــام الدول امل�شتهدفـــة ، لذلك مل يكن غريبا اأو جديدا علـــى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان حفظه اهلل ورعاه عند لقائه مع كبري م�شت�شاري 
الدفاع الربيطاين ال�شري جون لورمير موؤخرا اأن ي�شدد على الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
باأن ت�شكل حائط �شد للحيلولة دون ا�شتهداف اأمن املنطقة وا�شتقرارها.االأمة مثلما 
هو معـــروف م�شغولة بالبناء والتنميـــة، ومهمومة بالتحديات العابـــرة للحدود، وتلك 

التي حتاول النيل من ا�شتقرارنا واال�شطياد يف املاء العكر.
احلل ال ميكن اأن يكون فرديا، واملواجهة ال يجب اأن تنح�رص داخل االأقطار لت�شفي 
نف�شهـــا بنف�شها، اإنها احلقيقة املـــرة التي جترب دولة “ما” على اتخـــاذ قرارا اأحاديا 
ملواجهـــة االإرهاب، اأو ارتكـــاب املمنوع يف عـــامل ال�شيا�شة الرهيـــب واالكتفاء بدفن 
الروؤو�ـــس يف الرمال، اإنها املواجهة اجلماعية التي تناأى ببالدنا عن املخاطر واالأحداث 
اجل�شـــام، وهي احلل الناجع لتكوين �شبه اأحـــالف مقاومة للمرتب�شني باأمن وا�شتقرار 

االأمة، والكارهني لوحدتها ورخائها وازدهارها.
هنـــا ال ميكن اال�شت�شـــالم لفكرة التجاهل للخطر طاملا اأنـــه بعيدا عن حدودنا، اأو 
االإهمـــال لتداعياته؛ الأنها مازالت غري موؤثرة يف حركتنا التنموية اأو غري ُمهددة الأمننا 

الوطني املبا�رص.
اإنهـــا معادلة ح�شابية ب�شيطة فطن اإليهـــا االأب الرئي�س منذ عقود اأال وهي توفري 
االأمن ال�شامل، واأن حتقيقه يف الداخل القطري ال يعني غيابه عن اخلارج القريب، واأن 
اإ�شابـــة االأ�شقـــاء يف ليبيا اأو �شوريا اأو العراق ب�شظايـــاه امل�شتعلة ال يعني اأنه �شيظل 
اإلى اأبد االآبدين مهمال لهدفه النهائي، وهو بلوغ خط النهاية باالإجهاز على كل الدول 

ذات ال�شبغة التنموية وتلك التي متد اأيديها لل�شالم.
اإن مملكة البحرين �شاأنها يف ذلك �شاأن دول اخلليج االأخرى ال تتدخل يف �شئون اأحد 
متاماً مثلما ترف�س التدخل ال�شافر يف �شاأنها الداخلي، فهو حق وطني اأ�شيل لقادتها 
واأبنائها، املواجهة مثلما تف�شـــل �شموه لدى اجتماعه بكبري م�شت�شاري وزارة الدفاع 
الربيطانية لن تنجـــح اإال بتكوين حائط �شد �شد الدول التي تقوم بت�شدير االإرهاب 
وتلـــك التي حت�س عليه، اإما باالإعالم غري القانوين، اأم بال�شيا�شات املارقة عرب بع�س 
املنظمات امل�شبوهة واإما عن طريق تاأليب اأبناء ال�شعب الواحد على بع�شهم البع�س.
مـــن هنا كـــان رهاننا الكبري ورمبـــا الوحيد على مواطنينا ال�رصفـــاء، على وحدتهم 
ووعيهـــم اجلمعـــي، على اإخال�شهم ووفائهـــم وتفانيهم من اأجل الـــذود عن اأوطانهم 

والدفاع عن مكت�شباتها.
لقد بذلت مملكة البحرين وحكومتها الر�شيدة جهودا خارقة يف الذهاب اإلى اخلطر 
البعيد قبل اأن تنتظره وهو قريبا من االأعتاب، �شكلت حمورا اإقليميا ودوليا مع الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة ملواجهة االدعاءات املغر�شة لبع�س اجلماعات واجلمعيات التي 
ت�شعى لزعزعة اال�شتقرار الوطني يف بالدنا وتلك التي حت�شد؛ من اأجل تقوي�س حركة 

التنمية والبناء واإ�شابتها يف مقتل.
جميعهـــا موؤامـــرات مك�شوفـــة، وجميعها باتت لـــدى مواطنينا االأوفيـــاء معروفة، 

وجميعها عفا عليها الزمن.
املهـــم اأن ت�شتمر يقظتنا، واأن تتوطد حلمتنا وتتعمق قناعتنا باأهمية البناء على 
ما حتقق والذود عما مت البناء عليه، فاخلطر ال ي�شتثنى اأحدا، واالإرهاب ال وطن له وال 
لغـــة وال دين، ومواجهته لن تتحقق بالتخلـــي، اأو بالتجاهل اأو اال�شت�شالم لفكرة نحن 

�شيء، واالآخرون �شيئا اآخر، اإمنا بوحدة ال�شف وراأب ال�شدع، ونبذ االنق�شام.
واهلل املوفق وامل�شتعان.
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ال�����ك�����ف�����اح م�������ع امل�����ر������ض ال�������ع�������اج يف  اأع�����ي�����������ض اأي��������ام��������ي ق�����ب�����ل  ك�����ن�����ت 

ح�سن ف�سل... كرة بي�ساء يف وجه “نق�ص الكال�سيوم”
 طم�حه ال �سقف له وعقد م�ؤمتر يف البحرين اأمنيته

لكل منا حكاية، وحكاية “عا�سق الكال�سي�م” - 
كما يحب اأن يطل���ق على نف�سه - ال�سك خمتلفة عن 

الكثري من احلكايات.
وكما قال ال�ساعر اأب� الطيب املتنبي “على قدر 
اأه���ل العزم تاأتي العزائ���م”، فقد ج�سد ال�ساب ح�سن 
ف�س���ل هذه العب���ارة اأميا جت�سيد، ح���ن ا�ستطاع اأن 
يهزم اآالمه التي اجتاح���ت بدنه ال�سعيف منذ نع�مة 
اأظفاره، وتغل���ب على ذلك التحدي ال�سعب، ليتحرر 
م���ن اأ�رس ع�سقه حلب����ب الكال�سي����م، ويغدو كرة دم 
بي�ساء تقاوم ذلك املر�ض يف كل بقعة اأمل يف عاملنا 

العربي.
ب���داأت حكايت���ه م���ع مر����ض الهايب�باراثايرويد 
)ينت���ج ع���ن ق�س����ر يف الغدد ج���ارات درقي���ة، مما 
يت�سبب يف نق�ض الكال�سي�م( حينما كان يف اخلام�سة 
من عم���ره، لي�ؤ�س����ض بذلك ل����رساع دام �سن�ات بن 

عزميته اجلاحمة، اأو االنهزام اأمام ذلك التحدي.
والغري���ب اأن نقط���ة التح�ل لدى ذل���ك ال�ساب 
ج���اءت يف ال�ق���ت الذي اأعلن في���ه االأطباء امل�رسف�ن 
على عاج���ه اأنهم عمل�ا ك���ل م���ا با�ستطاعتهم، واأن 
لي�ض مبقدورهم عمل ما ه���� اأكرث من ذلك، ليدفعه 
ذلك بق�ة نح� البحث عن حل�ل خارج ال�سندوق كما 

يقال.
وفع���ا، فقد ا�ستط���اع بعزميته واإ����رساره اأخريا 
اقتنا�ض فر�س���ة العاج من خال امل�قع االإلكرتوين 
للجمعي���ة الدولية للمر�ض، الت���ي ان�سم اإليها ومنها 
ب���داأت رحلة عاجه، ونقطة التح����ل من ك�نه عا�سقا 

للكال�سي�م اإلى �سفري له يف املنطقة.
وكان ل� “الب���اد” اللقاء التايل مع ال�ساب ح�سن 

ف�سل:

حدثنا قليال عن الجمعية الدولية 
المعنية بمرض الهايبوبارثايرويد، 

إذ إنك أحد أعضائها؟
- ت�سم اجلمعية ع���دداً من االأع�ساء من خمتلف 
بلدان العامل، كربيطانيا والربازيل واأملانيا واآي�سلند 
واأ�سرتاليا، وغريها، ولدينا جتمع �سن�ي يف ال�اليات 

املتحدة االأمريكية.
واأم���ا امل�ؤمتر ال�سن�ي للجمعي���ة، فكان من بناة 
اأفكاري، حيث طرحت الفك���رة يف البداية على اإحدى 
املري�س���ات تدع���ى ه���ا رث، وهي بدوره���ا خاطبت 
والدته���ا  الطبيب���ة، وم���ن ث���م مت خماطب���ة رئي����ض 
اجلمعي���ة، اإل���ى اأن مت االتف���اق عل���ى ك���ل تفا�سيل 
امل�ؤمتر الذي عق���د حينها يف العام 2007، وال ي�جد 

لدينا ي�م حمدد لهذا االجتماع ال�سن�ي.

كيف تصف لنا حياتك قبل العالج؟
- �سابقا، كن���ت اأعي�ض اأيام���ي يف الكفاح مع 

املر�ض، حيث كان ياأخذ جزءاً كبريا من وقتي.
كن���ت اأقاوم املر�ض بكل م���ا اأوتيت من ق�ة 
اأمت  اأن  ا�ستطع���ت  حي���ث  درا�ست���ي،  الأ�ستكم���ل 
درا�ستي الثان�ية واأدخل اجلامعة يف العام 2000 
بتخ�س�ض الهند�سة الكهربائية، اإال اأن املر�ض يف 
نهاية املط���اف ا�ستطاع اأن ينت����رس علي واأت�قف 
ع���ن الدرا�س���ة م�ؤقتا يف حدود الع���ام 2003 حتى 

اأح�سل على العاج.
ومل���ا ح�سلت على العاج ع���دت اإلى اجلامعة 
مرة اأخرى يف الع���ام 2007، الأدر�ض يف التخ�س�ض 
التطبيق���ي، ونظ���را الرتف���اع مع���ديل �سم���ح يل 
االأدب  درا�س���ة  فاخ���رتت  الدرا�س���ة،  مب�ا�سل���ة 

االإجنليزي.
ونظرا لك�ن و�سعي ال�سحي مل يكن م�ستقرا 
متاما، حيث كنت مل اأتاأقلم بعد مع العاج اجلديد، 
فا�ستم���رت ان�سحابات���ي اإل���ى اأن ا�ستنف���دت كل 
الف���رتة املتاحة يل للدرا�س���ة، فف�سلت يف نهاية 

املطاف يف العام 2016.

إن كانت الجامعة على علم 
بمرضك، هل لمست من 

مسؤوليها تعاونا معك بهذا 
الشأن، وكيف؟

- لاأمان���ة، كان���ت اجلامع���ة عل���ى عل���م باالأمر، 
وتعاونت معي اإلى اأق�سى احلدود، اإلى اأن ا�ستنفدت 
معي كل االإمكانات املتاحة لها الأ�ستمر يف الدرا�سة.

ماذا بشأن مستقبلك الدراسي 
بعد الفصل؟

- اأن���ا اأ�سعى االآن الأن تت���اح يل الفر�سة للع�دة 
اإلى الدرا�سة يف اإحدى اجلامعات اخلا�سة.

حاليا، كيف تقضي يومك؟
- ي�مي مق�سم بن اجلمعية، حيث اأتابع حاالت 
املر�سى التي تردين م���ن خمتلف البلدان كاململكة 
العربي���ة ال�سع�دي���ة واجلزائر وغ���زة، وغريها ف�سا 
عن مملكة البحرين، والكث���ري منهم تك�ن اأمرا�سهم 
خمتلفة عن مر�سي، اإال اأنني اأق�م دائما مب�ساعدتهم.

و�سابق���ا كان���ت درا�ست���ي اجلامعي���ة تاأخذ جزءا 
من وقتي، واإلى جانب ذل���ك اأمار�ض كذلك ه�اياتي 
يف الق���راءة وكتابة ال�سع���ر، وم�ؤخرا ب���داأت قبل عام 
يف كتاب���ة رواية جت�س���د ق�ستي مع املر����ض بعن�ان 
“عا�س���ق الكال�سي����م”، حيث �ستك�ن ه���ذه الرواية 
ر�سال���ة ت�عية عن املر����ض واملر�سى، فالرواية هي 
واقعي���ة بالكام���ل، و�ست�سم الكثري م���ن املعل�مات 

واملرا�سات التي مل اأحتدث عنها �سابقا.

كيف يؤثر المرض على ممارس��تك 
لحياتك االعتيادية؟

- املر����ض ال مينعن���ي م���ن ممار�س���ة حيات���ي 
الطبيعية اأبدا.

فما يتعل���ق بت�قفي عن لعب ك���رة القدم على 
�سبيل املث���ال، يع�د اإلى ت�قف���ي لفرتة ط�يلة عن 
لعب ه���ذه الريا�سة، وا�ستعا�ست���ي عنها بريا�سات 

اأخرى كامل�سي.
فالريا�س���ة ال اأعتقد اأنها م�رسة باملري�ض، حيث 
كن���ت األعب ك���رة القدم �سابق���ا يف اأوق���ات ا�ستداد 

. املر�ض، دون اأن يك�ن لها اآثار �سلبية عليَّ
واأم���ا ب�س���اأن �سداقات���ي اأو حيات���ي ال�سخ�سية، 

فاملر����ض �ساه���م يف ت��سيع دائ���رة عاقاتي، حيث 
اأ�سبح لدي اأ�سدق���اء بدرجة اأطباء كبار على م�ست�ى 
الع���امل، كما باإمك���ان املر�سى اأن يتزوج����ا وينجب�ا 

االأبناء دون اأي م�سكلة تعرت�سهم.
وفيم���ا يتعلق بطعام���ي، فه� اعتي���ادي، فقط 
عانيت يف بداي���ة املر�ض، حيث كن���ت اأعاين فقدان 
ال�سهي���ة مم���ا اأدى اإلى نق�س���ان وزين، ولكني الي�م 
اأ�سبح���ت اأف�سل حاال بكث���ري، ويف ط�ر التح�سن اأكرث 
واأكرث. وعليه، فاإن املر�ض بعد ت�فري العاج اجلديد 
ل���ه مل يعد ي�ؤث���ر على ممار�ستي حليات���ي الطبيعية، 

واأما �سابقا، فكان له تاأثري كبري.

لفتني إشاداتك المتكررة 
بالدكتورة نسرين السيد، فهل 
األمر مرتبط بكونها المشرفة 
على عالجك، أم ألنها الوحيدة 

في البحرين التي تعالج هذا 
النوع من األمراض؟

- ال اأقلل من قيمة العديد من االأطباء امل�سه�د 
له���م يف مملك���ة البحري���ن، فالبحرين ت�س���م اأف�سل 
االأطباء لعاج هذا املر�ض يف املنطقة، اإال اأن ما مييز 

الدكت�رة اأنها ا�ستفادت من جتربتها يف عاجي.
فالدكت�رة كانت هي اأول من بداأ يف هذا العاج 
يف منطقتن���ا، وبداأت من ال�سف���ر، واكت�سبت اخلربة 
من خال ح�س����ر امل�ؤمترات املتعلقة بهذا املر�ض، 
والتقائه���ا اخل���ربات العاملية امل�سه����د لها يف هذا 
الن�ع من العاج، وذلك ه� ما اأهلها لتتميز يف العاج 

اجلديد لهذا املر�ض من خال حقن الهرم�ن.
وذل���ك ال يعن���ي ع���دم كف���اءة بقي���ة الك����ادر 
البحريني���ة، حيث مل تت���ح لهم الفر����ض واالإمكانات 

التي اأتيحت للدكت�رة.

 ذكرت في إحدى كتاباتك بأحد 
المنتديات اإللكترونية، أن أسباب 
المرض لديك غير معروفة، فهل 

لك أن تشرح لنا كيف يتشكل 
هذا المرض، وهل له من أساليب 

وقاية؟
- ال ي�ج���د اأ�سالي���ب لل�قاية منه، حي���ث اإنه ال 
ينتقل من خال عدوى، كما اأنه ال عاقة له باالأ�سباب 

ال�راثي���ة، فاإما اأن ينتج من خال طفرة جينية، اأو من 
خال اأ�سباب ت�سنف على اأنها غري معروفة.

واأما ع���ن طبيعة ه���ذا املر�ض، فه���� عبارة عن 
نق����ض يف هرم����ن الباراثايروي���د ال���ذي يتحك���م يف 
الكال�سي�م يف اجل�س���م، والذي تفرزه الغدد اجلارات 
درقي���ة. واأكرث ح���االت املر�ض �سي�ع���ا يف البحرين، 
يت�سب���ب فيها اإزال���ة الغدد اجلارادرقي���ة عن طريق 
اخلط���اأ من جانب املعالج، اأثن���اء عمليات اإزالة الغدد 

الدرقية املت�رمة.

كيف تقيم مستوى اهتمام وزارة 
الصحة والمؤسسات الصحية في 
التعامل مع المريض وقدرتهم 
على التشخيص وتوفير العالج؟

- يف البحرين لدينا ك����ادر طبية اأف�سل من اأي 
دول اأخ���رى يف ال�طن العرب���ي يف عاج هذا الن�ع من 

االأمرا�ض.
اإ�ساف���ة اإل���ى ذل���ك، فاإن���ه م���ن خ���ال جتربتي 
ال�سخ�سي���ة م���ع املر�ض، وج���دت اأن االأطب���اء الذين 
عاجل�ين يف البحرين كانت لديهم كفاءة يف عاج هذا 
املر����ض، واأما ب�ساأن العاج اجلدي���د، فهم ال يام�ن 
عليه، لعدم جتربتهم اإياه، ولك���ن اأ�ستطيع اأن اأق�ل 
اإن وج����دي يف البحرين �ساه���م يف ح�س�يل على هذا 
العاج. واأما وزارة ال�سحة، فقد �ساهمت ب�سكل كبري 
يف معاجلتي، من حتم���ل نفقات عاجي يف اخلارج، اأو 
ت�فري الدواء رغم تكلفته املرتفعة، ومازالت ت�فره 
يل. وح�س���ب اطاعي، فاإن ك���ل احلاالت امل�سابهة يل 
مت ت�سخي�سها يف البحرين ب�سكل �سحيح، فالبحرين 
تتمي���ز ع���ن ال���دول االأخ���رى، واأ�سبحت الي����م ملجاأ 

ملر�سى الهاب�بار ثايرويد.

بحكم عضويتك في الجمعية 
الدولية، ماذا بشأن مساعي توفير 

عالج جذري للمرض؟
- حالي���ا ي�جد عاج من خ���ال زراعة الغدد جارا 
درقي���ة يف اليد، ومت جتربته عل���ى اإحدى املري�سات 
من غ���زة، وجنح���ت العملية ومازال���ت تعي�ض حياتها 

دون اأدوية.
م�سكلة الزراعة اأن له���ا اآثار جانبية، حيث تعمل 
عل���ى تثبيت املناعة، كم���ا اأن مري�س���ة اأخرى عملت 

العملي���ة، اإال اأن ج�سمه���ا رف�سها بع���د 5 �سن�ات من 
اإجراء العملية، وعليه فاإن الزراعة خيار ال اأ�سجعه.

ولك���ن هن���اك ع���اج جديد م���ازال يعم���ل عليه 
درا�س���ات من خ���ال اخلاي���ا اجلذعية، حي���ث تعمل 
علي���ه دكت�رة يابانية، وباعتق���ادي اأنه يف حال جناح 
ه���ذا العاج، فاإن���ه �سيمثل ث�رة هائل���ة يف عاج هذا 

املر�ض.

ما أسباب تعطل تأسيس 
جمعيتكم منذ العام 2011 الذي 

ألغي فيه طلب التأسيس حتى 
اآلن؟

- كان �سبب اإلغاء طلب تاأ�سي�ض اجلمعية �سابقا 
لعدم ت�فر املق���ر؛ ونظرا ال�ستنفاد الفرتة املحددة 
لن���ا من جانب ال�زارة املعني���ة الإيجاد املقر مت اإلغاء 
الطلب. وبعد ذل���ك طرحنا امل��س����ع يف ال�سحافة، 
اإال اأنن���ا مل نتح�سل على جتاوب من اأحد، كما ت�جهنا 
جلمعي���ة االأطباء الذي���ن قدم�ا لنا الدع���م املعن�ي، 
حي���ث اأب���دوا ا�ستعداده���م الحت�س���ان اجتماعاتنا يف 
اجلمعية، وربط جمعيتنا �سمن جمعيتهم، اإال اأننا كنا 

نرغب يف تك�ين جمعية م�ستقلة عن جمعية االأطباء.
ومرة اأخرى عدنا لتقدمي طلب لت�سكيل اجلمعية 
قبل فرتة وجيزة، على اأمل اأن ن�فق يف اإيجاد املقر.

كم يبلغ عدد أعضاء الجمعية؟
- حاليا، ي�سل اأعداد امل�سجلن اإلى 15 �سخ�سا، 

من بينهم اأطباء وممر�س�ن ومهتم�ن ومر�سى.
وخال اإقامت���ي يف اأمريكا الحظ���ت اأن املر�سى 
هن�ك يتمي���زون ب�لن�س����ط ويعملون عل���ى ت�أ�سي�س 
اجلمعي���ات، اإال اأنني عندما عدت اإلى البحرين وجدت 
اأن املري����ض اتك���ايل ب�سك���ل كب���ري، حي���ث تت�س�ل 
وال  بت�سكي���ل جمعي���ات  يرغب����ن  وال  م�ساعدته���م، 
يتعاون����ن معنا، اإال اأننا ما بن فرتة واأخرى نت�ا�سل 

معهم؛ لاطمئنان على اأو�ساعهم.

كيف سيؤثر تأسيس الجمعية على 
عملكم؟

- تاأ�سي�ض اجلمعية �سيمنحنا ال�سفة االعتبارية 
الر�سمي���ة التي من خالها ن�ستطي���ع اأن نت�ا�سل مع 
اجله���ات الر�سمي���ة يف البحرين وخارجه���ا، وت�سهيل 

اإجراءاتنا.

من هم األشخاص الذين كان لهم 
أثر كبير في حياتك مع المرض؟

- بعي���دا عن االأهل واالأ�سدق���اء، هناك الدكت�ر 
غ���ازي املحرو����ض ال���ذي ك���ان يطل���ق عل���يَّ و�سف 
“طبي���ب”، كما اأن اأول جهة ر�سمي���ة ت�ا�سلت معي 
كان���ت جمعية البحرين ملراقبة حق����ق االإن�سان التي 
كان يراأ�سها في�سل ف�الذ، حيث كان له دور مهم يف 
ال�سغ���ط يف م��س�ع عاجي ودعم����ين يف اأول �سفرة 

يل يف اأمريكا.
باالإ�ساف���ة اإلى ه����ؤالء، فاملري�سة ها رث التي 
م�س���ى على معرفتي به���ا �سن�ات ط�يل���ة، هي اأول 
م���ن ت�ا�سل���ت معه���ا للع���اج، وعائلته���ا تعاطفت 
مع���ي ب�سكل كبري. وكذل���ك جيم����ض �سندر�ض الذي 
يراأ����ض اجلمعي���ة الدولية، والذي اأعت���ربه ملهمي يف 
احلي���اة، اإلى جانب الدكت�رة كارين ويرن التي كانت 
تعاملني كابنه���ا، ف�سا عن اأ�سدقائ���ي يف اجلمعية 
من املر�سى. وال اأن�سى الدكت�رة ن�رسين ال�سيد التي 
اأعتربه���ا “نعمة من اهلل”، والتي لديها خربة اأكرب يف 

عاج احلقن.

إالمَ تطمح بعد تأسيس 
الجمعية؟

- اأطم���ح الأن اأعقد م�ؤمترا عن املر�ض يف مملكة 
البحرين.

• يف لقاء مع �سفرية البحرين �سابقا يف ال�اليات املتحدة هدى ن�ن�	

• اإحدى فعاليات اجلمعية الدولية	

امل����ر�����ض ه���زم���ن���ي م�������رًة واأق�����ع�����دين ع����ن ال����درا�����س����ة اجل��ام��ع��ي��ة�سيد علي املحافظة
مل ي���ع���د امل����ر�����ض ي�����ؤث����ر ع���ل���ى ح���ي���ات���ي ب���ع���د ال����ع����اج اجل���دي���د
ال اأ���س��ال��ي��ب ل��ل���ق��اي��ة م���ن امل���ر����ض ول��ي�����ض ل���ه ع���اق���ة ب���ال����راث���ة
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فتح باب التقدم لاللتحاق بـ“فريق البحرين للف�ضاء”
29 يوليو اآخر موعد لتقدمي الطلبات

املنام���ة - بنا: اأعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء عن طرح 
برناجمه���ا الأول “فري���ق البحري���ن للف�ض���اء”، وفتح ب���اب التقدم 
اإلي���ه اأمام الكفاءات الوطنية م���ن اجلن�ضني ابتداء من يوم 7 يوليو 
اجل���اري لإتاحة فر�ضة الن�ضمام للهيئ���ة والعمل بالفريق. ويعترب 

هذا الربنامج بداية لعمل الهيئة بعد ت�ضكيل جهازها التنفيذي. 
واأك���د وزي���ر املوا�ض���ات والت�ض���الت، الوزي���ر امل�رشف على 
الهيئة كمال بن اأحمد حممد، اأن دخول مملكة البحرين مبجال علوم 
الف�ضاء ج���اء عرب روؤية ثاقب���ة ت�ضت�رشف امل�ضتقبل م���ن قبل عاهل 
الباد �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، والذي اأولى 

جالته الهيئة اهتمامه ومتابعته اخلا�ضة منذ تاأ�ضي�ضها.
واأو�ضح اأن الربنامج يهدف لجتذاب النخبة من بني الكفاءات 

الوطني���ة يف جمموعة من التخ�ض�ضات العلمي���ة و�ضيعول عليها يف 
تنفي���ذ حزمة م���ن امل�ضاريع املتعلقة بالف�ض���اء بعد امتامهم لعدة 
برام���ج تاأهيلية وتدريبي���ة يف اململكة وخارجه���ا لتطوير خرباتهم 
وموؤهاتهم يف هذا املجال. وقال الوزير اإن مملكة البحرين �ضتجني 
ثم���ار ال�ضتثمار يف جمال الف�ضاء ملا له من تاأثريات اإيجابية تتمثل 
يف تعزي���ز البحث العلم���ي ودعم البتكار، بالإ�ضاف���ة لرفع م�ضتوى 
جمموع���ة من اخلدمات العامة الت���ي مت�س �رشائح املجتمع كافة، مبا 
�ضيع���ود اإيجابا على التطور والتنمية مبا يتما�ضى مع روؤية البحرين 

القت�ضادية 2030.
من جانب اآخر، اأ�ضار الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم 
الف�ضاء حممد الع�ضريي اإلى اأن الهيئة ومبتابعة من الوزير امل�رشف 

عل���ى الهيئة وجمل����س اإدارته���ا برئا�ضة حممد العام���ر اأطلقت هذا 
الربنام���ج لإتاحة الفر�ضة اأمام ال�ضباب البحريني من اجلن�ضني ممن 

تتوافر فيهم ال�رشوط.
وق���ال اإن اآخر موعد لتقدمي الطلب���ات �ضيكون يوم 29 يوليو 
اجل���اري، و�ضتنطل���ق من بعد ذل���ك عملية الختيار الت���ي �ضت�ضتند 
اإل���ى جمموعة من املعايري و�ض���وف تعتمد على نتائ���ج المتحانات 
واملقاب���ات ال�ضخ�ضي���ة، و�ضيت���م بعد ذل���ك اختي���ار 10 اأ�ضخا�س 
�ضيتلق���ون اهتمام���اً ومتابعًة م���ن قبل الهيئة كونه���م �ضي�ضكلون 
النواة الوطنية الأول���ى يف هذا املجال، و�ضيحظون بربامج تدريبية 
متقدم���ة تك�ضبهم املع���ارف واملهارات الازم���ة التي متكنهم من 
امل�ض���ي قدم���اً يف جمال علوم الف�ض���اء وا�ضتغ���ال تطبيقات تلك 

العلوم املتعددة مبا ي�ضهم يف حتقيق الأهداف املن�ضودة. 
ويتم ا�ضتقبال طلبات التقدم لربنامج فريق البحرين للف�ضاء 
من خال زي���ارة املوقع الإلك���روين )www.nssa.gov.bh( عرب 
تعبئة ا�ضتمارة الت�ضجيل عل���ى املوقع الذي يت�ضمن كذلك عر�ضاً 

لل�رشوط والتخ�ص�صات املطلوبة.

“بنا غاز” اأمنوذج يف توظيف العمالة الوطنية
81 % ن�ضبة البحرنة يف ال�رشكة... حميدان:

مدين���ة عي�ض���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة: 
زار وزي���ر العم���ل والتنمي���ة الجتماعية رئي����س جمل�س اإدارة 
هيئة تنظيم �ضوق العمل جمي���ل حميدان �رشكة غاز البحرين 
الوطني���ة )بنا غاز(، حيث التقى الرئي����س التنفيذي لل�رشكة 
ال�ضي���خ حممد بن خليفة اآل خليف���ة وعددا من اأع�ضاء الهيئة 
الإدارية بال�رشكة، بح�ضور عدد من امل�ضوؤولني بالوزارة.ونوه 
حمي���دان بربامج وخطط ال�رشكة يف جمال بحرنة الوظائف لديها، مما 
جعلها اإحدى ال�رشكات الت���ي تعد اأمنوذجا يف جمال توظيف العمالة 
الوطني���ة، موؤك���دا ا�ضتع���داد الوزارة التع���اون مع ال�رشك���ة ورفدها 
بالق���وى العاملة املزودة باملهارات والكفاي���ات التدريبية، منوها 
بن�ضبة البحرن���ة يف ال�رشكة، والتي بلغ���ت 81 %، وم�ضيدا باإجراءات 
ال�رشك���ة والتزامها بتطبيق مب���ادئ وا�ضراط���ات ال�ضامة وال�ضحة 
املهني���ة وتاأم���ني بيئ���ة العم���ل ال�ضليم���ة واخلالية م���ن احلوادث 

واملحافظة على حياة العمال.
واأ�ض���اد حمي���دان ب���دور “بن���ا غ���از” يف م�ض���رية دع���م التنمية 
والقت�ض���اد الوطن���ي، منوها باإجنازاته���ا املتتالية، وال���ذي اأهلها 
للف���وز بالعدي���د م���ن اجلوائز عل���ى ال�ضعي���د املحل���ي والإقليمي 

والعامل���ي، موؤك���دا اأن العتم���اد على الق���وى العامل���ة الوطنية يف 
القطاعات الإنتاجية �ضاهم اإلى حد كبري يف تطور ال�رشكة وحتقيقها 
للعدي���د من الإجنازات، لفتا اإلى اأن املوارد الب�رشية الوطنية اأ�ضبح 
لديه���ا خربة وا�ضع���ة يف جمال ت�ضغي���ل واإدارة امل�ضاريع ال�ضناعية 
الك���ربى؛ بف�ضل اهتم���ام احلكوم���ة واملن�ضاآت الوطني���ة بتدريب 

وتطوير املواطنني وظيفيا ويف مراكز قيادية متقدمة.
كم���ا اأ�ض���اد بالعاق���ة الإيجابي���ة واملثم���رة ب���ني اإدارة ال�رشكة 
ونقابته���ا العمالية، لفتاً اإلى اأن تعاون الطرفني �ضاهم يف حتقيق 

النجاحات للعمال واإدارة ال�رشكة على حد �ضواء. 
من جهته، اأعرب الرئي����س التنفيذي ل� “بنا غاز” ال�ضيخ حممد 
ب���ن خليف���ة اآل خليفة، ع���ن �ضكره للوزي���ر على زيارت���ه التفقدية 
لل�رشك���ة، والطاع على م�ضتج���دات م�ضاريعها، مثمن���ا نهج الوزارة 
يف تعزيز قنوات التوا�ضل املبا����رش بني اأطراف الإنتاج الثاثة، وما 
تقدم���ه من حواف���ز م�ضجعة ملن�ض���اآت القطاع اخلا����س ل�ضتقطاب 
الكوادر الوطني���ة يف خمتلف القطاعات التنموي���ة، وا�ضتمرارها يف 
تطوير الت�رشيعات العمالية وتطوير بيئة العمل املحفزة على زيادة 

الإنتاجية. 

• حميدان لدى زيارته ل�رشكة غاز البحرين الوطنية	

الصحافة ليست صالون كوافير
الن���زف عل���ى ورق الكتاب���ة هو ن���زف لينمو 
اأما، ويع���اد فرح���ا م�رشوقا، ويقلل م���ن نرج�ضية 
الوزارة عل���ى ح�ضاب حمفظة مواط���ن فقري ينام 
عل���ى ر�ضي���ف النتظ���ار والوجع، ول���ن ننتظر اأن 
مي���زق تقاع���ده اأو حمفظت���ه لتحتو�ضه���ا بن���وك 
اأرب���اب امل���ال، ووزارات بع�ضه���ا اأ�ضبح���ت ت�ضد 
موازنته���ا بدف���ع فوات���ري، �ضنعت ع���رب قرارات 
اإداري���ة تع�ضفي���ة لأكرث من وزي���ر، اأو وكيل يكرب 
ق���راره الرنج�ضي يف مكتبه، يف حني يلت�ضق بطن 
مواط���ن بظهره م���ن �ضدة رفع الأ�ضع���ار و اجلوع.

نح���ن يف ال�ضحافة، نحتاج اإلى “بلدوزر” �ضحافة، 
عّلنا ن�ضتطيع ت���دارك ما ميكن تداركه من تراكم 

نفايات ف�ضاد، وجتاوزات يف وزارة هنا اأو هناك.
ج���اء الي���وم الذي يج���ب فيه على ال���وزارات 
دف���ع ذات الثم���ن ال���ذي دفعت���ه للنا����س، فكما 
يت���م جلد النا����س بجنوني���ة الأ�ضع���ار، والفواتري 
وتتف���ن بع�س ال���وزارات يف الق���رارات املجحفة 
بحق النا�س، عليه���ا اأن تدفع ثمن اأي قرار زيادة 
تع�ضفية، اأو جت���اوز، اأو ف�ضاد مايل اأو اإداري جتاه 
الوطن بالنقد واملحا�ضبة، وباإمكاننا اأن جنعل من 
ال�ضحاف���ة برملان���ا �ضحافيا، ووجه���ا اآخر لديوان 
الرقاب���ة املالي���ة، ولك���ن مبامح �ضحافي���ة، واأن 

ت�ضبح �ضوت من ل �ضوت له يف ال�ضارع.
ن�ضتطيع اأن نقود اأكرث من ا�ضتجواب �ضحايف 

لأي وزي���ر، واأن نزي���ل اأي �ضخرة عالقة على �ضكة 
حدي���د قط���ار امل����رشوع الإ�ضاح���ي، وهن���ا اأقول 
لأي مواط���ن من اأي مدينة وقري���ة بحرينية، لديه 
اأي �ضك���وى عل���ى اأي موؤ�ض�ض���ة اأو وزارة اإر�ضالها 
على “الإميي���ل” اأو موظف ال�ضتقب���ال ب�ضحيفة 
“الب���اد”،  “الب���اد” اأو الت�ض���ال عل���ى هات���ف 
فال�ضحيفة كان���ت و�ضتبقى باإذن اهلل �ضوت من 
ل �ضوت له يف اإي�ض���ال �ضوت املواطن للقيادة، 
واأن���ا عرب هذا املنرب مع زمائ���ي وهم يف زواياهم 
واأن���ا ع���رب زاويت���ي ن�ضع���ى، م���ا �ضع���ف الوقت، 

لإي�ضال �ضوتكم.
واأمتنى من كل الباحثني عن العمل اأو الذين 
عنده���م ماحظ���ة عل���ى اأي وزارة مرا�ضلت���ي عرب 
“الإمييل”، واأي�ضا كل املت�رشرين ومن ميتلكون 

روؤية عن م�رشوع قانون التقاعد اجلديد.
م���ن جه���ة اأخ���رى، اأمتنى م���ن �ضع���ادة وزير 
العم���ل، وم���ن منطل���ق ال�ضفافي���ة، تزويدن���ا يف 
ال�ضحافة بجداول اأ�ضم���اء العاطلني الذين تقوم 
ال���وزارة بتوظيفهم �ضهريا، م���ع الرقم ال�ضكاين، 
وجهة العمل، والرات���ب واملوؤهل الأكادميي؛ لأن 
الت�رشيحات بالأرق���ام بقدر ما هي خرافية، ن�ضعر 
اأنه���ا نكت���ة وزاري���ة اأو حل���م، ولكن رغ���م ذلك - 

وانطاقا من ال�ضفافية - نريد تفا�ضيل للملف.
اأقول لكل املت�ضلني: لي�س بو�ضعي الإجابة 

عن كل اأ�ضئلة ال�ضارع، واجلدل املتنوع، واأعدكم 
بالإجابة بقدر الإمكان.

اأعل���م اأن ال�ضحاف���ة رقاب���ة، واأنه���ا لي�ض���ت 
�ضال���ون كوافري، لت�رشي���ح �ضع���ر اأي وزارة، اأعلم 
اأن هن���اك �ض���ورة ماأ�ضاوي���ة كق�ض���م الطوارئ يف 
م�ضت�ضف���ى ال�ضلمانية الذي زرت���ه فظننت اأين يف 
�ض���وق “اخل����رشة” م���ن تكد�س املر�ض���ى، وحجم 
الإزع���اج من الأ�ض���وات املرتفعة كاأن���ك يف مزاد 
على �ضي���ارات خردة، ولي�س عل���ى ب�رش مواطنني، 
م���ن اأب�ض���ط حقوقه���م ال�ضوت اله���ادئ، و�ضوف 
اأتكل���م عن درام���ا الأدوية، وثق���ل ال�صغوط على 
الأطباء، ونق�س الأدوية وملفات اأخرى. عودا على 
بدء. اأقول اأن���ا ككاتب، وكمواطن، وع�ضو جمل�س 
�ض���ورى، اأمتنى عدم تغي���ري قان���ون التقاعد، اأو 
وجود �ضمانات على عدم متديد �ضن التقاعد، اأو 
تغيري المتيازات التقاعدية، وعدم اأخذ �ضاحية 

النواب واإعطائها ملجل�س الهيئة اأو احلكومة.
اأم���ا ب�ضاأن هيئة التاأمين���ات، فاأمتنى اأن ترد 
عل���ى كل اأ�ضئلت���ي ال�ضابق���ة دون ا�ضتعمال دور 
البهل���وان يف ع���دم الإجابة عن ك���ل الأ�ضئلة، واأنا 
اأوؤقت ال���رد، علما اأين اإلى الآن مل اأنتقل للملفات 
التي تب���داأ من باملاي���ني، وعملي���ات التبخري اأو 
ال�ضط���ب اأو اخل�ض���ارة، واأنتظ���ر موافق���ة الهيئة 
بال�ضماح يل بالدخول للموؤ�ض�ضة؛ كي نزيل القلق.

هن���ا يل اأ�ضئلة: هل هيئة التاأمني الجتماعي 
هيئة تاأمني اأم بنك يق���وم بالإقرا�س؟ اأم جمعية 
خريية ت���وزع علب طماط���م باملج���ان اأم هي بابا 
نوي���ل؟ اأري���د اإجاب���ة باأرق���ام ووثائق، ك���م حجم 
الأموال التي خ�رشت اأو �ضطبت يف كل م�ضاريعكم، 
ومعاماتك���م، ويف ك���ل اأذرعك���م ال�ضتثماري���ة؟ 
اأري���د ا�ضتعرا�ض���ا كاما لكل اجله���ات. واإلى اأين 
و�ض���ل الأم���ر واأين انته���ى وهل رد �ض���يء، ومن 
امل�ض���وؤول، اأمتن���ى اإجابت���ي ع���ن مو�ض���وع مركز 
البحري���ن للمعار�س، واأرجو م���ن الهيئة تو�ضيحا 
تف�ضيلي���ا ع���ن درام���ا “البون����س” اأثن���اء الدمج، 
واملعان���ات ال�ضيكولوجي���ة للموظف���ني، واأي�ضا 
جدول الرواتب، واملكاف���اآت واملزايا الوظيفية، 
���ا بالن�ضبة  والع���اوات يف داخ���ل الهيئة، خ�ضو�ضً
لأ�ضح���اب الوظائف الإدارية الك���ربى، وحتى من 

مت تقاعدهم من الهيئة من اأ�ضحاب الكتف.
م���اذا فعلت���م م���ن ا�ضتثم���ار الأر����س الت���ي 
وهبه���ا جالة امللك “اأر�س قايل”، للهيئة لدعم 
املتقاعدي���ن، والتي تع���ادل م�ضاحته���ا 3 مرات 
م���ن م�ضاحة ج���زر اأمواج، وقيمته���ا كانت تقرب 
من ن�ض���ف ملي���ار دين���ار يف حينها؟ ه���ل عملتم 
�ضيئ���ا؟ هل اأ�ض�ضتم م�رشوع���ا؟ هل نزلت قيمتها؟ 
مل���اذا التباط���وؤ؟ كم �ض���وق حملية متتل���ك �رشكة 
اأم���اك الذراع ال�ضتثماري العق���اري للهيئة، وما 

حج���م العوائ���د؟ م���ا ردودكم على م���ا طرحته كل 
تقارير الرقابة الإداري���ة طيلة الأعوام املا�ضية؟ 
اأريد اإجابة عن ك���ل ذلك منكم واأمتنى من اللجنة 
امل�ضركة عدم ن�ضيان ه���ذه الأ�ضئلة يف الجتماع 

املقبل.
يف �ضنة 2004 كتبت 70 مقال يف نقد الأوقاف 
اجلعفري���ة، وا�ضتطع���ت رف���ع �ضع���ر الإيجارات، 
وت�ضجيل اأرا�س غري م�ضجلة، ومت دخول اأك�ضجني 
ال�ضفافية �ضيئا ف�ضيئا، وربح الوطن ملفا كبريا، 
وكل خط���وة رابحة ملل���ف املتقاعدي���ن هي ربح 
للوطن. واأنا هنا اأق���ول لإدارة الأوقاف اجلعفرية 
انتظروا ال�ضحافة بعد النتهاء من هذه امللفات، 
لنعقد ا�ضتجواب���ا �ضحافيا عن كل ما حدث طيلة 

هذه ال�ضنني.
ختام���ا، من منطل���ق مدح الإيجابي���ات، ونقد 
ال�ضلبي���ات اإذا وج���دت، اأق���دم ال�ضك���ر ل�ضع���ادة 
وزير الإ�ضكان با�ضم احلم���ر على �رشعة الإجنازات 
للم�ضاريع الإ�ضكانية، فقد اأفرحت البحرين، وهي 

اإ�ضاءة كربى مل�رشوع جالة امللك حفظه اهلل.
املواطن���ني  ثن���اء  لل���وزارة  و�ضنو�ض���ل 
وتقديرهم، واأي�ًضا ماحظاتهم اأو اأي نقد بناء اإذا 

ما وجد م�ضتقبا، ولكم التحية وال�ضام.
ماحظة، بالأم�س ك���ان هناك خطاأ مطبعي يف 

و�ضف العاقات العامة، وال�ضحيح “خائبة”.

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
@gmail.com
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مل حتل م�شكلتنا مواطنون من القلعة: “الإ�شكان” 

الفريق الطبي يعود برفقة 9 من م�شابي حادث احلافلة

تطوير احلديقة املائية ي�شري وفًقا للخطة املعتمدة

“الأ�شغال” تنجز 92 % من تاأهيل حمطات �شخ ال�رصف ال�شحي

بعد مرور �سهر ون�سف على توجيهات �سمو رئي�س الوزراء

معظم احلاالت م�ستقرة... وا�ستكمال العالج يف “ال�سلمانية”

 توفري مم�سى وجل�سات مظللة للعوائل وم�سطحات خ�رضاء... املبارك:

ل�سمان �سيانتها وحت�سينها لرفع كفاءتها و�سمان ا�ستدامتها

�سكا اأهايل القلعة من مماطلة وزارة االإ�سكان يف 
اال�ستجابة لتوجيهات رئي����س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة بخ�سو�س 
حل �سكاوى االأه���ايل وت�سليمهم 3 وحدات يف م�رضوع 
القلع���ة االإ�سكاين ال���ذي م�سى علي���ه 4 �سنوات منذ 

ت�سلم بقية االأهايل لوحداتهم.
وق���ال املواطن علي م�سيم���ع ل�سحيفة “البالد” 
وزارة  يف  للم�سوؤول���ن  امل�ستم���رة  املراجع���ات  اإن 
االإ�سك���ان مل ت�سف���ر ع���ن �س���يء، حي���ث اأك���دوا عدم 
تلقيه���م اأية تعليم���ات بخ�سو�س ت�سلي���م الوحدات 

الثالث اإلى امل�ستفيدين.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن توجيه���ات �ساح���ب ال�سمو 
رئي�س ال���وزراء �سدرت بح���ل �سك���اوى االأهايل قبل 
اأك���ر من �سهر ون�سف ال�سهر بعد اأن ن�رضت “البالد” 
منا�سدة 3 اإخ���وة من اأهايل قري���ة القلعة الإن�سافهم 
بع���د اأن قاموا بت�سلي���م بيوتهم مقاب���ل اإقرار تنازل 
وتعوي����س وزارة االإ�سك���ان لهم بوح���دات اإ�سكانية 

بديلة �سمن م�رضوع القلعة االإ�سكاين.

وقالوا ل���� “الب���الد” اإنهم هج���روا بيوتهم التي 
حتول���ت اإل���ى اأنقا����س وتهالك���ت جدرانه���ا من���ذ 4 
�سنوات بعد توقيع التن���ازل على اأمل اأن تفي وزارة 
االإ�سكان بوعودها باحل�سول على وحدات تعوي�سية.

واأ�ساف االإخ���وة الثالثة اأن جميع االأهايل ح�سلوا 
عل���ى وح���دات اإ�سكاني���ة تعوي�سية �سم���ن امل�رضوع 
االإ�سك���اين و�سكنوه���ا من���ذ الع���ام 2014 عدانا نحن 
رغ���م تخ�سي�س وحدات باأ�سمانا نحن الثالثة و�سحبنا 
القرع���ة كباقي اأهايل املنطقة، اإال اأن الوزارة مازالت 

متاطل يف ت�سليمنا مفاتيح وحداتنا.
ولف���ت االأهايل اإل���ى اأن التوا�س���ل امل�ستمر مع 
ال���وزارة مل ي���اأت بنتيج���ة، حي���ث اإن وكي���ل الوزارة 
ي�ساومه���م على ت�سلي���م وحداته���م االإ�سكانية التي 
اأمر به���ا جاللة امللك منذ 2008 �سمن م�رضوع القلعة 

االإ�سكاين.
وقال االأهايل اإنه يف اآخر لقاء لهم مع وكيل وزارة 
االإ�سكان اأكد لهم اأن �سع���ر بناء الوحدات االإ�سكانية 
اجلديدة اأعلى بكثري م���ن بيوتهم القدمية، وت�ساءل 
االأه���ايل ملاذا مت ا�ستثناوؤهم ع���ن ت�سليمهم وحدات 
ع���ن باقي اأهايل القرية. واأو�سح���وا اأن وكيل الوزارة 
اقرتح تعوي�سه���م بوحدتن فقط من اأ�سل ثالث يف 
مقابل تعوي�س الوحدة االأخرية مقابل 38 األف دينار 
فقط، وهو خالف االتفاق امل���رم مع وزارة االإ�سكان 

بالتعوي�س بوحدات اإ�سكانية.

اجلف����ري - وزارة ال�سح����ة: ا�ستقبل����ت وزارة 
ال�سحة ظه����ر اأم�س دفعة م����ن امل�سابن الذين 
تعر�سوا للحادث االأليم بطريق املدينة املنورة 
موؤخ����ًرا، وبع����د ا�ستقبال امل�ساب����ن ال� 9 مبطار 
البحري����ن ال����دويل، مت نقلهم بوا�سط����ة �سيارات 
ال����وزارة اإلى جممع ال�سلماني����ة الطبي ال�ستكمال 

العالج الالزم.
امل�ساب����ن  جمي����ع  اأن  ال����وزارة  واأك����دت   

باحل����ادث االألي����م مت����ت معاجلته����م ويخ�سعون 
لالإ�����رضاف الطب����ي، واأن معظمها بحال����ة م�ستقرة 
ومتاثلت لل�سفاء وهلل احلمد، حيث اإن االإ�سابات 
تراوحت بن متو�سطة وب�سيطة، وتنوعت ما بن 
االرجت����اج، وا�ستباه بالك�سور و�سحجات وكدمات 
وخدو�����س باأماكن متفرقة باجل�س����د، اإ�سافة اإلى 

حالتن برت يف االأطراف.
وعاد الفري����ق الطبي التابع ل����وزارة ال�سحة 

ظه����ر اأم�����س برفق����ة امل�ساب����ن بع����د اأن با�رضوا 
احلاالت وقدموا لهم الدعم وامل�ساندة، وتاأكدوا 

من �سالمتهم واالحتياجات الالزمة. 
اإلى ذلك، تق����دم امل�سابن وذويهم بجزيل 
ال�سك����ر واالمتن����ان للقي����ادة احلكيم����ة ولوزارة 
ال�سحة وجميع الفرق الطبية التي با�رضت حالتهم 
منذ وقوع احلادث اإلى و�سولهم مملكة البحرين 

وتقدمي كل االحتياجات الالزمة والدعم.

املنام���ة - وزارة �س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين: اأكد الوكيل امل�ساع���د للخدمات البلدية 
امل�سرتكة وائل املبارك، اأن العمل يف م�رضوع تطوير 

احلديقة املائية ي�سري وفًقا للخطط املو�سوعة.
واأكد املبارك اأن مقاول امل�رضوع ملتزم باخلطة 
الزمنية املو�سوعة للم����رضوع الذي يحظى باهتمام 
من رئي�سة املجل����س اال�ست�ساري للمبادرة الوطنية 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي �ساحبة ال�سم���و امللكي 

االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة.
وتفقد املبارك موقع م����رضوع تطوير احلديقة 
املائية خ���الل زيارة ميدانية قام به���ا برفقة مدير 
اخلدمات البلدي���ة امل�سرتكة اإبراهيم اجلودر وعدد 
م���ن مهند�سي ال���وزارة، وبح�سور مق���اول امل�رضوع 
اأطل���ع خاللها على �سري العمل، كما ا�ستمع اإلى �رضح 

من املقاول عن ن�سبة االإجناز.
وقال “اإن م����رضوع تطوير احلديقة املائية يعد 
اأح���د امل�رضوعات الرئي�سية بالن�سب���ة لوزارة �سوؤون 
البلديات، التي يت���م تنفيذها بالتعاون مع جمل�س 
اأمانة العا�سمة واملب���ادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي”.
وعن تفا�سيل م�رضوع تطوير احلديقة املائية، 
اأو�سح املب���ارك اأن “م�رضوع تطوي���ر احلديقة الذي 
يقام على م�ساح���ة 6.57 هكت���ار، ي�ستهدف اإعادة 
تاأهي���ل احلديق���ة واحلف���اظ عل���ى جمي���ع االأ�سجار 
والبحرية املوجودة، وتوفري مم�سى وجل�سات مظللة 
للعوائ���ل وتوفري م�سطح���ات خ����رضاء، وتخ�سي�س 

م�ساحة حمدودة لال�ستثمار الإن�ساء مطاعم ومقاهي 
خلدمة رواد احلديقة، عالوة على تخ�سي�س مواقف 
لل�سيارات ومباين خدمية باالإ�سافة اإلى اإن�ساء �سور 

حميط باحلديقة”.
واأ�س���اف “اأن امل�رضوع يت�سم���ن تطوير مداخل 
وخم���ارج احلديق���ة باالإ�ساف���ة اإلى زي���ادة مواقف 
ال�سي���ارات وه���و م���ا �سي�سهم يف حت�س���ن احلركة 
املرورية امل�ستقبلية للحديق���ة وحميطها اأي�ًسا”، 
م�سيًف���ا اأن احلديق���ة املائي���ة م�رضوع متمي���ز نظًرا 
لتاري���خ ه���ذه احلديقة من جه���ة ومن جه���ة اأخرى 

املوقع املتميز للحديقة يف و�سط العا�سمة.
وبن املبارك اأن املرحل���ة االأولى من امل�رضوع 

الت���ي من املق���رر االنته���اء منه���ا يف اأواخ���ر العام 
اجل���اري 2018، تت�سم���ن ت�سييد �س���ور احلديقة، 
غرفة احلار�س وتو�سيل الكهرباء وجتهيز املرافق 

العامة.
م���ن  وبتوجيه���ات  ال���وزارة  اأن  اإل���ى  ونّب���ه 
وزي���ر االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين ع�س���ام خلف، تويل اأهمي���ة كبرية بزيادة 
املتنزه���ات واأماكن الرتفيه و�سم���ان انت�سارها يف 
خمتل���ف حمافظات اململكة مبا يوف���ر مواقع جذب 
للمواطن���ن واملقيم���ن، وذل���ك حتقيًق���ا لروؤي���ة 
البحرين 2030 التي تعد منهًجا ت�ستنري به اجلهات 

احلكومية يف عملها.

املنام���ة - وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: ذكرت مدي���رة اإدارة تخطيط 
وم�ساري���ع ال�رضف ال�سحي ب���وزارة االأ�سغال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين نزه���ة اأب���و هندي 
اأن ال���وزارة اأجن���زت 92 % من م�رضوع اإع���ادة تاأهيل 
وتطوير حمطات �سخ مياه ال�رضف ال�سحي ال�سغرى، 
وياأتي هذا امل�رضوع �سمن توجه الوزارة لزيادة كفاءة 
�سبكة ال�رضف ال�سحي وتقلي���ل االأعطاب. واأو�سحت 
اأبوهن���دي اأن امل�رضوع يهدف اإل���ى �سيانة املحطات 
وحت�سينه���ا لرف���ع كفاءته���ا و�سم���ان ا�ستدامته���ا 
باالإ�سافة اإلى احلد من االأعطال وبالتايل الفي�سانات 
التي قد ت�سهدها املناطق املرتبطة بهذه املحطات. 
وقال���ت “لقد مت اختيار 33 حمط���ة �سخ ورفع ملياه 

ال�رضف ال�سح���ي الإعادة تاأهيله���ا وحتديث معداتها 
الكهربائي���ة وامليكانيكي���ة، ومبوجب ه���ذا امل�رضوع 
�سيت���م جتهيز املحطات املخت���ارة مب�سخات جديدة 
واأنابي���ب داخلي���ة و�سمام���ات وتركيب���ات ولوحات 
حتكم كهربائية ونظم حتك���م واأجهزة ا�ست�سعار كما 
مت اإدراج بع�س االأعم���ال املدنية الب�سيطة يف بع�س 
املحط���ات”. وتت���وزع املحط���ات الت���ي مت اختيارها 
على خمتل���ف مناط���ق البحرين كالت���ايل: 7 حمطات 
يف مناط���ق املحرق وق���اليل، و10 حمطات يف منطقة 
املنامة واجلفري والعدلية واأم احل�سم، و10 حمطات 
يف مناطق ال�سيف وال�سناب�س وجدحف�س والبديع و7 
حمط���ات يف مناطق �سرتة والعكر واألبا، و3 يف مناطق 

يف توبلي والرفاع.

• ن�سخة من اإقرار التنازل ح�سب االتفاق مع الوزارة	

• الوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية امل�سرتكة متفقًدا م�رضوع تطوير احلديقة املائية	

البحرين ت�شتنكر التفجريين الإرهابيني بال�شومال

حمافظ العا�شمة ي�شارك يف القمة العاملية للمدن

ا “املحرق لرعاية الوالدين” ت�شتقبل وفًدا طبيًّ

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�ستنكرت 
وزارة اخلارجي���ة التفجريي���ن االإرهابين 
يف  الداخلي���ة  وزارة  ا�ستهدف���ا  اللذي���ن 
مدين���ة مقدي�س���و بجمهوري���ة ال�سومال 
ع���دد  وق���وع  اإل���ى  واأدى  الفيدرالي���ة، 
م���ن القتل���ى واجلرح���ى، موؤك���دة وقوف 
مملك���ة البحرين مع جمهوري���ة ال�سومال 
الفيدرالي���ة وتاأييده���ا لكاف���ة اجله���ود 
املبذولة ال�ستتباب االأمن وال�سلم فيها.

واأعربت الوزارة عن تعازيها وموا�ساتها 
الأه���ايل وذوي ال�سحايا ومتنياتها ب�رضعة 
ال�سفاء للم�سابن، موؤكدة موقف مملكة 
البحرين الرا�سخ املناه�س لكافة اأ�سكال 
العن���ف والتط���رف واالإره���اب والداع���ي 
اإل���ى �رضورة تعزيز التع���اون الدويل على 
خمتل���ف امل�ستويات مبا يكف���ل الق�ساء 
عل���ى ه���ذه الظاهرة اخلط���رية وجتفيف 

منابع متويلها.

املنام���ة - حمافظ���ة العا�سم���ة: يرتاأ�س 
حماف���ظ العا�سم���ة ال�سي���خ ه�س���ام ب���ن عبد 
الرحم���ن اآل خليفة وف���د حمافظ���ة العا�سمة 
التا�سع���ة  العاملي���ة  القم���ة  يف  للم�سارك���ة 
الأمن���اء املدن واملق���رر عقده���ا يف جمهورية 
�سنغاف���ورة خالل الف���رتة 8 حت���ى 11 يوليو 
اجلاري، بح�سور العديد من كبار امل�سوؤولن 
واملحافظن وعمداء املدن يف العامل، وبدعوة 
م���ن وزي���ر التنمي���ة الوطنية والوزي���ر الثاين 

للمالية يف �سنغافورة لوران�س وينغ.
“امل���دن  �سع���ار  القم���ة  ه���ذه  وحتم���ل 
املاأهولة وامل�ستدام���ة، حتدي امل�ستقبل من 
خ���الل االبتكار والتعاون”، حي���ث تعتر هذه 
القمة من�س���ة عاملية ح�رضية يت���م من خاللها 
دع���وة حمافظ���ي وعم���داء امل���دن ملناق�س���ة 
اأبرز التحدي���ات احل�رضية امللح���ة وامل�ساركة 

باأف�سل احللول واملقرتحات.

وتهدف م�سارك���ة حمافظة العا�سمة اإلى 
االلتقاء بتجارب العامل يف جمال قابلية املدن 
للعي�س عر امل�رضوعات التنموية واحل�سارية، 
اإل���ى جانب ا�ستعرا�س املدن النموذجية حول 
العامل واأ�ساليب احللول املبتكرة يف املناطق 

احل�رضية.

املح���رق - دار املحرق لرعاية الوالدين: 
يف اإطار اأن�سط���ة دار املحرق لرعاية الوالدين 
ال�سحي���ة والتوعوية، ت�رضفت الدار با�ستقبال 
وفد طبي من املركز الطبي للرعاية املنزلية 
لعمل فحو�س���ات ملنت�سبي الدار منها ال�سكر 

وال�سغط وفيتامن “د”.
وقال���ت مديرة ال���دار جنية بوج���ريي اإن 
هناك بع����س الفحو�سات الدورية التي يجب 

القي���ام بها من وق���ت الآخ���ر لالطمئنان على 
حالتنا ال�سحية، خا�سة لدى كبار ال�سن الذين 
يكونون اأكر عر�سة ملثل تلك االأمرا�س. كما 
قدمت مديرة الدار جزيل ال�سكر والتقدير اإلى 
وفد طبي من املركز الطبي للرعاية املنزلية 
على هذه اخلط���وة االإيجابي���ة يف املجتمع من 
خالل اإج���راء الفحو�سات عل���ى منت�سبي الدار 

وتوعيتهم حول االأمرا�س املزمن.

ليلى مال اهلل

تأخر تعيين إدارة جديدة للتأمينات
يحدد قانون الهيئة العامة للتاأمن االجتماعي مدة الع�سوية مبجل�س االإدارة ب� 4 �سنوات 

قابلة للتجديد ملرة واحدة بناء على موافقة اجلهة املر�سحة.
نت االإدارة احلالية يف 21 مار�س 2013، اأّي اإن واليتها انتهت منذ 22 مار�س 2017،  وعيِّ

وت�رضِّف االأعمال منذ عام ون�سف العام. 
وط���وال هذه الفرتة اأم�س���ت االإدارة قرارات ا�سرتاتيجية مهمة ق���د تكون مو�سع انتقاد 

بالتقرير اجلديد لديوان الرقابة املالية واالإدارية.
لق���د وّجه جاللة امللك اأيده اهلل باإع���ادة ت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة، وتطعيمه بكفاءات، 
ووج���وه جديدة، تتحلى باالإمكانيات االإدارية العالي���ة، واملهنية الرفيعة، واالن�ضباط يف اإدارة 

ال�سندوق املهم.
ولتفكيك التوجيه ال�سامي فاإنه يوجب تطعيم املجل�س )رئي�س و14 ع�سًوا( ب� :

- كفاءات.
- وجوه جديدة.

وا�ضرتط التوجيه احلكيم حتلي الوافدين اجلدد لعتبات الهيئة ب� :
- االإمكانيات االإدارية العالية.

- املهنية الرفيعة.
- االن�ضباط يف االإدارة.

وتاأ�سي�ًس���ا عل���ى م�سط���رة ما تقّدم، ف���اإن القان���ون )التجديد مل���رة( والتوجيه احل�سيف 
)تعي���ن وجوه جديدة( يوجبان اإزاحة 8 �سخ�سيات من مقاعد الهيئة املرتقبة؛ ب�سبب جتديد 
ع�سويته���م الأك���ر من مرة )باملقارنة ب���ن اأع�ساء جمل�س الع���ام 2008 -املعّدل يف 2011، 

واأع�ساء جمل�س 2013 )احلايل(، وهم: 
- رئي�س الهيئة وكيل وزارة املالية.

- ع�سوان ميثالن احلكومة كانا ي�سغالن من�سبي وكيل وزارة م�ساعد بوزارتن خدمين.
- رجل اأعمال معروف ب�سفته ممثال الأ�سحاب العمل بالقطاع االأهلي.

- ع�سوان ميثالن العاملن بالقطاع احلكومي.
- الع�سوان املعتران من ذوي اخلرة واالخت�سا�س بال�سوؤون املالية والتاأمينية.

تيار
اأي�شوب“من ال�سهل اأن تكون �سجاًعا عن بعد”.
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rashed.ghayeb
@albiladpress.com
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يقر خطته اال�سرتاتيجية لالنتخابات جمل�س اأمناء “التنمية ال�سيا�سية” 

“الوطنية حلقوق االإن�سان” ت�ستقبل وفد خرباء بريطانيني

ت�شهد ا�شتخدام و�شائل تكنولوجية مبتكرة للتوا�شل بني املرت�شح والناخب

اأكدوا اأهمية التعاون بني املوؤ�ش�شة واجلهات ذات االخت�شا�ص يف اململكة املتحدة 

املنامة – معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية
اأق���ر جمل����ص اأمن���اء معه���د البحري���ن للتنمي���ة 
اخلط���ة  م�شتفي�ش���ة،  درا�ش���ة  بع���د  ال�شيا�شي���ة 
اال�شرتاتيجي���ة اخلا�ش���ة باالنتخاب���ات املقبلة التي 
اأعدها املعهد واأق���ر خطته اال�شرتاتيجية لالنتخابات 
املقبلة التي �شت�شهد للمرة االأولى ا�شتخدام و�شائل 
تكنولوجية مبتكرة للتوا�شل بني املر�شح والناخب، 
بط���رق علمي���ة حديث���ة ي�شاه���م فيه���ا رواد �شب���اب 
بحريني���ني، وذل���ك يف �ش���وء اال�شتع���دادات للدورة 
االنتخابي���ة املقبل���ة الت���ي م���ن املزم���ع اأن ت�شهدها 
مملكة البحرين خالل الف���رتة املقبلة. جاء ذلك خالل 
االجتماع الدوري الذي عق���ده املجل�ص يوم اخلمي�ص 
املا�ش���ي مبقر املعهد برئا�شة وزي���ر �شوؤون االإعالم 
رئي�ص جمل�ص االأمناء علي الرميحي، وبح�شور اأع�شاء 
املجل����ص والقائم باأعمال املدي���ر التنفيذي للمعهد 
اأن���ور اأحمد. و�شه���د االجتماع اط���الع املجل�ص على ما 
تت�شمنه اخلطة من فعاليات واأن�شطة ت�شتهدف دعم 
التجربة الربملانية واملرت�شحني لالنتخابات النيابية 
والبلدية القادمة، وتع���زز امل�شاركة ال�شيا�شية لدى 
خمتلف فئات املجتم���ع، اإذ �شت�شكل اخلطة انطالقة 

جديدة يف عامل التوا�شل الرقمي.
وا�شتم���ع املجل����ص اإل���ى ����رح ح���ول اخلطوات 
التنفيذي���ة الت���ي اتخذه���ا املعه���د لتنفي���ذ اخلطة 
الوطني���ة لالنتخابات، ومنها قي���ام املعهد بت�شكيل 
فريق عمل حتت اإ�راف جمل�ص االأمناء لتنفيذ اخلطة، 
وذلك بالتعاقد مع خرباء وا�شت�شاريني متخ�ش�شني 

وطني���ني لتنفيذها. كم���ا اأكد املجل����ص اأهمية دعم 
الكوادر الوطنية يف عملية اختيار املدربني واخلرباء 
للخط���ة االنتخابي���ة، ووجه ف���رق عمل باملعه���د اإلى 
�رورة تقدمي تقاري���ر اأ�شبوعية اإل���ى جمل�ص االأمناء 

حول اآخر م�شتجداتها.
كم���ا اعتم���د املجل����ص ت�شكي���ل جلن���ة اإعالمي���ة 
باملعه���د مكونة من نائب رئي�ص جمل����ص االأمناء مي 
العتيبي، وع�شوي���ة كل من اأنور اأحمد، ورئي�ص ق�شم 
التدري���ب ال�شيا�ش���ي خال���د فيا�ص، ورئي����ص ق�شم 
العالقات العامة نواف املطوع، ورئي�ص ق�شم االإعالم 
�شعود العبا�شي؛ للقي���ام بكافة االإجراءات املطلوبة 
لت�شوي���ق اخلط���ة اال�شرتاتيجي���ة االإعالمي���ة اخلا�شة 

بفعاليات املعهد حول كل ما يتعلق باالنتخابات.
واأع���رب رئي����ص واأع�شاء املجل�ص ع���ن �شكرهم 
وتقديره���م جله���ود منت�شبي املعه���د الكبرية التي 
ي�شه���د له���ا اجلميع بتطوره���ا ومتيزه���ا وخا�شة يف 
ال�شنت���ني املا�شيت���ني؛ م���ن اأج���ل االرتق���اء بربامج 
واأن�شط���ة املعه���د، حتقيق���ا الأهداف���ه وغايات���ه يف 
خدمة امل����روع االإ�شالح���ي جلاللة املل���ك وامل�شرية 

الدميقراطية يف البحرين.

املنام���ة - املوؤ�ش�شة الوطني���ة حلقوق االن�شان: 
حلق���وق  الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ة  رئي����ص  ا�شتقبل���ت 
االإن�ش���ان ماري���ا خ���وري وف���د خ���رباء بريطانيني يف 
التحقي���ق والرقابة عل���ى �شلوك ال�رط���ة، يرافقهم 
القائ���م باأعمال املحامي العام رئي�ص وحدة التحقيق 
اخلا�ش���ة حممد الهزاع، وذلك بح�ش���ور ع�شو جمل�ص 
املفو�ش���ني خالد ال�شاعر، واالأم���ني العام للموؤ�ش�شة 

الوطنية خليفة الفا�شل.
ورحب���ت خوري بزي���ارة الوف���د الربيط���اين اإلى 
مملك���ة البحري���ن، موؤك���دة التن�شي���ق والتع���اون مع 
ا  اململك���ة املتح���دة يف خمتلف املج���االت، وخ�شو�شً
يف املجال احلقوقي. وقدم���ت نبذة عن ن�شاأة وتطور 
املوؤ�ش�ش���ة الوطنية، ودوره���ا يف التوعية والتثقيف 
بو�شائ���ل حق���وق االإن�ش���ان، والربامج الت���ي تقدمها 
املوؤ�ش�ش���ة لطلبة اجلامع���ات ورجال اإنف���اذ القانون 
والق�ش���اة واجلمهور، ف�شالً عن م���دى التعاون البناء 
م���ع اجله���ات الر�شمي���ة االأخ���رى، وباالأخ����ص وح���دة 

التحقيق اخلا�شة.
م���ن جانب���ه، ق���ّدم الفا�ش���ل موج���ًزا ع���ن اأه���م 

االإجن���ازات التي قامت بها االأمان���ة العامة للموؤ�ش�شة 
الوطنية خالل الف���رتة املا�شية، والربامج التدريبية 
والتثقيفية الت���ي ا�شتهدفت القائم���ني على اإنفاذ 
القانون، ومن �شمنهم منت�شبي جهاز االأمن الوطني، 
حي���ث مت تدري���ب ع���دد 1308 اأفراد خ���الل الن�شف 

االأول من العام احلايل.
كما مت التطرق اإل���ى املوا�شيع املعنية بحقوق 
االإن�ش���ان الت���ي تق���وم املوؤ�ش�شة الوطني���ة بالرتكيز 

التنمي���ة  واأه���داف  االإعاق���ة،  عليه���ا كحق���وق ذوي 
واإدارة  امل�شتدام���ة، وال�شح���ة، والتغ���ري املناخ���ي، 

االأعمال.
م���ن جانبه���م، اأ�ش���اد الوف���د الربيط���اين ب���دور 
املوؤ�ش�شة الوطنية مبا يعّزز حق���وق االإن�شان، موؤكًدا 
ذات  واجله���ات  املوؤ�ش�ش���ة  ب���ني  التع���اون  اأهمي���ة 
االخت�شا�ص يف اململكة املتحدة مبا ي�شهم يف تعزيز 

ثقافة حقوق االإن�شان.

• املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان ت�شتقبل وفًدا من خرباء بريطانيني	
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حتديث املطار اأحد اأهم واأكرب امل�ساريع الوطنية
تراأ�ص اجتماع جلنة االإعداد لت�شغيل مبنى امل�شافرين اجلديد... وزير املوا�شالت:

املح���رق - �رك���ة مط���ار البحرين: تراأ����ص وزير 
املوا�شالت واالت�ش���االت، رئي�ص جمل�ص اإدارة �ركة 
مطار البحرين كمال اأحمد حممد االجتماع الرابع لّلجنة 
الوطنية لالإعداد لت�شغي���ل مبنى امل�شافرين اجلديد 
يف مط���ار البحري���ن الدويل، والت���ي مت ت�شكيلها بناًء 
على الق���رار رق���م )10( ل�شنة 2017 ال���ذي اأ�شدره 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة بهدف �شمان نقل جميع العمليات الت�شغيلية 
اإل���ى مبن���ى امل�شافرين اجلدي���د مبنته���ى ال�شال�شة 
والفاعلية، وذلك بح�ش���ور الرئي�ص التنفيذي ل�ركة 
مطار البحرين حممد البنف���الح، وممثلني عن ال�ركاء 
اال�شرتاتيجي���ني الرئي�شي���ني، مب���ا يف ذل���ك �شوؤون 
الط���ريان املدين ب���وزارة املوا�ش���الت واالت�شاالت، 
�رط���ة املطار والهجرة واجل���وازات، �شوؤون اجلمارك 
ب���وزارة الداخلي���ة، �رك���ة مط���ار البحري���ن، و�رك���ة 
فراغب���ورت اإيه ج���ي فرانكف���ورت العاملية خلدمات 
املطارات.   وخ���الل االجتماع، اطلع وزير املوا�شالت 
واالت�ش���االت واحل�ش���ور عل���ى اأهم م���ا مت اإجنازه يف 
م�روع االإعداد لت�شغيل مبنى امل�شافرين اجلديد من 
قبل �ركة فراغب���ورت العاملية خلدم���ات املطارات 
واملكلفة بتقدمي برنام���ج �شامل جلاهزية العمليات 
ونقل احلركة اجلوية )ORAT( يف مبنى امل�شافرين 

اجلديد و�شمان التبادل الفوري للمعلومات وفاعلية 
عملية اتخاذ القرار، والت���ي تهدف اإلى �شال�شة �شري 
العمليات لكافة اجلهات املعنية، كما ا�شتمع الوزير 
واحل�شور اإلى تقارير حول اأهم تطورات عمل اجلهات 
احلكومي���ة املعنية كافة يف هذا امل�روع، مبا يف ذلك 
اجلمارك و�رطة املطار والهجرة واجلوازات وغريها، 
ويف هذا ال�شاأن �ش���دد وزير املوا�شالت واالت�شاالت 
على ����رورة اال�شتفادة واالأخذ بعني االعتبار جتارب 
املط���ارات العامل���ة يف املنطقة، مب���ا ي�شمن توفري 
جتربة مثالية للم�شافرين عرب مطار البحرين الدويل، 
والذي من املتوق���ع االنتهاء منه يف الربع الثالث من 

العام 2019.
كذل���ك اجتم���ع وزي���ر املوا�ش���الت واالت�شاالت 
بح�شور الرئي�ص التنفي���ذي ل�ركة مطار البحرين مع 
ممثلني عن الناقلة الوطنية “طريان اخلليج” و�ركة 
خدمات مطار البحري���ن “با�ص” وممثلني عن �ركات 
الط���ريان االأخرى العاملة يف  مط���ار البحرين الدويل، 
واأع�ش���اء اللجن���ة الوطني���ة لالإع���داد لت�شغي���ل مبنى 
امل�شافري���ن اجلدي���د، وذلك لالطالع عل���ى ا�شتعداد 
وجاهزي���ة م���زودي اخلدم���ات التجاري���ة واملوردين 
يف مط���ار البحري���ن الدويل مبا ي�شم���ن و�شع معايري 

وجودة عالية واإدارة متميزة للمرافق.
وبه���ذه املنا�شبة، اأكد كمال ب���ن اأحمد حممد اأن 

برنامج حتدي���ث مطار البحرين الدويل اجلاري العمل 
عل���ى تنفيذه حالًيا يعد اأحد اأه���م امل�شاريع الوطنية 
احلديث���ة واأك���رب م�شاري���ع البنية التحتي���ة يف مملكة 
البحري���ن، معرًبا عن ����روره بالتق���دم املطرد الذي 
حترزه اللجنة الوطنية والتن�شيق امل�شتمر بني جميع 
االأط���راف املعنية خالل العمليات التطويرية ل�شمان 
االنتقال ال�شل����ص للعمليات الت�شغيلي���ة، وهو االأمر 
الذي ت�شاعد اجتماعات اللجنة الدورية على حتقيقه 
مبنته���ى الفاعلية. واأ�شار اإل���ى اأن عمليات اجلاهزية 
الت�شغيلي���ة تع���د مرحلة مهم���ة من مراح���ل تد�شني 
مط���ار البحرين الدويل ل�شم���ان �شري كافة العمليات 
ب�شال�ش���ة منذ اليوم االأول لت�شغي���ل املطار، وتوفري 
جتربة اآمن���ة وا�شتثنائية للم�شافرين. و�شوف ي�شاعد 
نظ���ام اجلاهزي���ة الت�شغيلية يف اإ����راك كافة ال�ركاء 
اال�شرتاتيجي���ني يف املط���ار مثل اجله���ات احلكومية 
ذات العالق���ة واخلط���وط اجلوية وم���زودي اخلدمات 
واملوردين يف العمليات الت�شغيلية لفهم اآلية العمل 
وتنفيذه مبا ي�شمن توفري جتربة �شفر اآمنة و�شل�شة 

مل�شتخدمي املطار.
ويف خت���ام ت�ريح���ه اأع���رب وزي���ر املوا�ش���الت 
واالت�ش���االت ع���ن �شكره للجه���ات احلكومي���ة كافة 
واأع�ش���اء اللجنة الوطنية على م���ا يبدونه مع تعاون، 

وهو ما له اأكرب االأثر يف جناح اأعمال اللجنة.

• جانب من االجتماع	

الطريف ي�سارك يف اجتماع االأمناء العامني للربملانات العربية
الق�شيبي���ة – جمل����ص ال�ش���ورى: ي�شارك 
االأم���ني الع���ام ملجل����ص ال�ش���ورى عبداجلليل 
جلمعي���ة   )36( ال����  االجتم���اع  يف  الطري���ف، 
االأمن���اء العام���ني للربملانات، ال���ذي �شيعقد 
يف القاه���رة، خ���الل الف���رتة )11 – 12 يوليو 
التن�شي���ق  اخت�شا�ش���ي  ويرافق���ة  اجل���اري(، 

واملتابعة حممود ال�شديق. 
واأك���د الطري���ف اأهمي���ة انعق���اد اجتم���اع 
جمعي���ة االأمن���اء العامني للربملان���ات، ودوره 
يف تب���ادل االأفك���ار وال���روؤى ح���ول �شبل دعم 
وتطوي���ر العمل الربمل���اين العربي، مبا ي�شهم 
والنهو����ص  الدميقراطي���ة،  قي���م  تعزي���ز  يف 
بالعم���ل الت�ريع���ي العرب���ي، م�ش���رًيا اإل���ى اأن 
االأمان���ة العامة ملجل�ص ال�ش���ورى حتر�ص على 
امل�شاركة يف االجتماعات واملوؤمترات العربية، 

وذلك تنفيًذا لتوجيهات رئي�ص املجل�ص علي 
ال�شال���ح، التي توؤكد ����رورة تبادل اخلربات، 
واالطالع عل���ى التجارب العربي���ة املتنوعة يف 

جمال دعم العمل الت�ريعي.

• عبداجلليل الطريف	

اأهايل املحرق ي�سيدون بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

املنامة - بنا: رفع حمافظ حمافظة 
املحرق �شلمان بن هندي با�شمه وبا�شم 
اأهايل املحافظة ال�شك���ر والتقدير اإلى 
املقام ال�شام���ي ل�شاحب اجلاللة عاهل 
الب���الد عل���ى توجيهات جاللت���ه باإعادة 
بحث م�روعي قانوين التقاعد من خالل 
ت�شكيل جلنة حكومية برملانية م�شرتكة 

حتفظ حقوق املواطنني.
كما رف���ع املحاف���ظ واالأهايل خالل 
للمحافظة خال�ص  االأ�شبوع���ي  املجل�ص 
�شكره���م وتقديرهم اإلى رئي�ص الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة على توجيهات �شموه 
باالإ����راع يف تلبية الطلب���ات االإ�شكانية 
الدي���ر  الأه���ايل  واملتاأخ���رة  القدمي���ة 
و�شماهي���ج، وتكلي���ف وزارة االإ�شك���ان 
بدرا�ش���ة اإن�ش���اء م�روع اإ�شك���اين يخدم 
اأه���ايل املنطقتني، وكذل���ك توجيهات 
ا�شتم���الك  عل���ى  باملوافق���ة  �شم���وه 
عق���ارات للمنفعة العامة يف قرية الدير 
القدمي���ة باملح���رق،  االأحي���اء  وبع����ص 

وتو�شع���ة الط���رق واملم���رات ال�شيقة 
وتوفري مواقف لل�شيارات بها.

واأكد املحافظ اأن هذه التوجيهات 
الكرمية تاأتي �شمن اأولويات احلكومة 
يف تقدمي اأرقى اخلدمات والت�شهيالت 
للمواطنني، وتوؤكد اأن اململكة ما�شية 
اأرق���ى  وتق���دمي  تطوي���ر  �شبي���ل  يف 
اخلدم���ات الت���ي تاأت���ي م���ن اأولوياتها 
توف���ري امل�شك���ن املالئ���م وامل�شت���وى 
اأن  املحاف���ظ  اأك���د  حي���ث  املعي�ش���ي، 
االأهايل تلقوا نباأ توجيهات �شمو رئي�ص 
الوزراء حول امل����روع االإ�شكاين بفرحة 
بالغ���ة، رافعني ال�شك���ر يف الوقت ذاته 
اإل���ى ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����ص جمل����ص الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة على توجيهات �شموه 
الدائمة ب�شاأن االإ�راع يف اإن�شاء وت�شليم 
امل�شاريع االإ�شكانية وتنفيذ امل�شاريع 
احليوية التي تخدم املواطنني يف كافة 

القطاعات.

اال�سالح ت�سدر كتاب “هذا خلق اهلل”
اأ�ش���درت اللجن���ة االإعالمي���ة بجمعية 
االإ�شالح موؤخًرا اإ�شدارها التوثيقي االأول 
“هذا خل���ق اهلل” لالأ�شتاذ الباحث �شامي 
خمي�ص الزومان، وال���ذي ت�شمن �شل�شلة 
املق���االت العلمي���ة التي ن�ره���ا الباحث 
يف جملة االإ�شالح الت���ي ت�شدرها جمعية 

االإ�شالح.
وق���د ت�شم���ن االإ�ش���دار كم���ا كبريا 
من املقاالت العلمي���ة، �شعى من خاللها 
الباحث اإل���ى غر�ص قي���م التاأمل يف خلق 
اهلل تعال���ى م���ن خ���الل اإب���داع اخلل���ق يف 
املخلوقات املختلف���ة، حيث حر�ص على 
بب  ����رد املعلومات باأ�شل���وب ب�شيط حمحُ
اإل���ى الق���ّراء، م�شتن���ًدا اإل���ى العديد من 

املراجع واملواقع العلمية املعتمدة.

“االأوقاف ال�سنية” ت�ست�سيف العالمة ال�سنقيطي

املنام���ة - بنا: نظمت اإدارة االأوقاف 
ال�شنية ال���دورة ال�شيفية التا�شعة الإمام 
بنواك�ش���وط  الكب���ر  اجلام���ع  وخطي���ب 
املفتي اأحم���د بن املراب���ط ال�شنقيطي، 
حي���ث يعد م���ن اأك���رب القام���ات العلمية 
لت�شلع���ه  املوريتاني���ة،  اجلمهوري���ة  يف 
بالعل���وم النقلي���ة والعقلي���ة، وباالأخ�ص 
امل�شاع���دة  والعل���وم  املالك���ي  الفق���ه 

االأوق���اف  جمل����ص  رئي����ص  له.واأو�ش���ح 
اختي���ار  اأن  الهاج���ري  را�ش���د  ال�شني���ة 
ف�شيلته جاء لعتبارات، منها ا�شتقطاب 
واإب���راز الكفاءات العلمي���ة يف فقه االإمام 
مال���ك من �شتى بلدان الع���امل االإ�شالمي، 
واإظه���ار مكانتهم يف الأو�ش���اط العلمية 
ونقل التجارب العلمية يف تدري�ص الفقه 

املالكي.



   

ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

“الفوشرة” الهالكة

يطلب منح
 أبنائه جوازات بحرينية

مصابة بالديسك 
تطلب العون للعالج

ب���ن امل���دن وب���ن الق���رى هنال���ك 
بيوت ال متل���ك �سقفا، �سقفا يحميهم من 

تغريات اجلو 
�سقف���ا ي�س���ر عليهم وعل���ى اأمورهم 

العائلية 
�سقفا ال يحميهم م���ن اأ�سعة ال�سم�س 

احلارة
اأتعلمون  واأمطاره���ا...  اجل���و  وبرودة 
من ه���م؟ اأولئك هم الذي���ن يتحدثون عن 
اأموره���م العائلية الذي���ن �سيطرت عليهم 
التكنولوجي���ا وا�سبح���وا يعلنونه���ا لك���ل 
�سخ����س وي�سمح���ون لهم بروؤي���ة طعامهم 
ومالب�سهم واأطفالهم وحتى م�ساجراتهم... 

واأمورهم العاطفية
اإلى اأي حد و�سلوا اأولئك النوعية من 

الب�رش؟ 
اأمل يقال باأن للبيوت اأ�رشار...

اأمل يق���ل ر�سول اهلل )�س( باأن نداري 
اأموزنا ب�رش وكتمان..

وبع���د كل ذل���ك تتذم���ر تل���ك الفئة 
باأنه���ا اأ�سيبت بالع���ن، اأو اأ�سبحوا حديثا 

لل�سعب او االأقارب 
من ملك �سيئا ال يتباهى به 
ومن �سعى ل�سيء يحتفظ به

وم���ن يري���د اهلل يزيد خ���ريه، ال يعلن 
للكل عن خريات اعده���ا اهلل له ليتعاي�س 

بها...
الوع���ي الب���د ان ينت����رش، كم من���ا ن�رش 

�سيئا وبب�سع دقائق فقده!
كم منا ن�رش �سيئا جميال بحياته وبب�سع 

ايام خ�رش ذلك �سيئا..
داروا اأمورك���م واحر�س���وا على احلمد 
ل���رب العباد و�سك���ره، ال تتباه���ون به وال 

تف�سون اأ�رشاركم 
حياتكم ملك لكم كي تعي�سوها بهناء 

لي�س للغري
فم���اذا �سي�ستفيد الغ���ري اأن علم كم 
ملكت انت اأو ماذا لديك؟ وماذا �سي�سيف 

لك اأن علم؟ ال�سيء
اإياك عزي���زي القارئ اأن تخ�سع الأمور 
دنيوية واإياك اأن تن�سى اأن حياتك البد اأن 

حتميها من تقلبات الدنيا وم�سارها... 
ابني لنف�سك �سقفا يحميك من االأمور 
التي �ستجعلك حزينا.. فهي دنيا فانية... 

حافظ على ذاتك وعلى ما اأحببت...

في العباسي

إعالمية تناشد سمو رئيس الوزراء مساعدتها في العالج بالخارج

مناشدة “الصحة” تعجيل تنفيذ أمر قضائي

كلمات لن تصل!

اإعالمي���ة بحريني���ة رئي�س  نا�س���دت 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي االأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة اإنقاذها 
م���ن �سبح مر����س ال�رشطان ال���ذي يهدد 
حياتها، حيث اإنها اأ�سيبت بهذا املر�س 
وا�سطرت اإل���ى ال�سفر للعالج يف اخلارج 

على نفقتها اخلا�سة.
واأك���دت اأنه���ا يف االأ�سه���ر املقبل���ة 
�ستحتاج الى عملي���ة اأخرى، ولكن �سيق 
احلال وكونه���ا ا�ستنفدت ما متتلكه من 
اأم���وال وامل�سم���وح له���ا باالقرا�س من 
البن���وك للع���الج يف املرة االأول���ى فاإنها 

يتعذر عليها اإجراء العملية االأخرى.
واأ�سافت اأن �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء عودن���ا دوم���ا عل���ى اأن 
يكون بجنب املواطنن يف كل املواقف 
وال يتخل���ى عنه���م، وه���و امللج���اأ الأبناء 
ه���ذا الوط���ن ح���ن ت�سيق به���م وتغلق 

بوجوههم االأب���واب، داعية املولى جلت 
قدرت���ه اأن يحفظ �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء ويرع���اه ويدمي���ه ذخرا 

و�سندا لهذا الوطن و�سعبه.

)البيانات لدى المحرر(

بع���د 9 �سنوات يف اأروقة املحاكم 
االإداري���ة ب�ساأن دع���وى ق�سائية رقم 
للمطالب���ة   3/2017/01436/1
بتعوي����س العائلة ماديا ومعنويا عن 
وف���اة رب االأ����رشة نتيج���ة خط���اأ طبي 
الدع���وى  ه���ذه  واإن   ،2009 الع���ام 
املرفوع���ة �س���د وزارة ال�سحة جاءت 
بعد اأْن اأثبت���ت جلنة التحقيق الطبية 
الت���ي �سّكلت بق���رار يف وفاة العائل، 
وخل�س���ت اإل���ى اأّن �سب���ب الوفاة هو 
خط���اأ طب���ي واإهم���ال يف التعام���ل مع 
حالت���ه ال�ّسحية. وق���د انتهت حمكمة 
اال�ستئن���اف العليا املدني���ة، الدائرة 
الثانية، يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ 
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ق�سائي ملزم وواجب النفاذ �سدها، 
الت���زال وزارة ال�سحة متتنع ومتاطل 
م���ن تنفيذ احلك���م الق�سائ���ي الذي 
�س���در خ���الل الف���رة املا�سي���ة؛ اأي 
م�سي ت�سع���ة اأ�سهر، رغم املرا�سالت 
واملكاتب���ات بيننا وبن الوزارة، واإن 
امتن���اع وزارة خدمية اأو جهة حكومية 
م���ن تنفي���ذ اأحك���ام الق�س���اء - م���ن 
وجهة نظ���ري- اأن مثل ه���ذا الو�سع 
يعد اإخ���الال بقواعد العدال���ة، واأ�سنع 
واأقب���ح م���ن امتن���اع االأف���راد، حي���ث 
هناك اآلية �سارمة قررها القانون، يف 
التنفيذ على غري اجلهات احلكومية، 

وتطبق عل���ى املمتنع، ومن هنا يجب 
اأن تك���ون وزارة ال�سح���ة الق���دوة يف 
تنفيذ االأحكام الق�سائية، فالتزامها 
بتلك االأحكام اأوج���ب، واأولى، ويجب 
اأن تكون هناك �سلط���ة تلزم الوزارة 
بالتنفيذ، وكيف يغيب هذا االأمرعن 
وزارة مثل ال�ّسحة، بها خمت�سون ذوو 
خ���رة يف ال�ساأن القان���وين من وجوب 
تنفي���ذ االأحكام الق�سائي���ة النهائية 

واملوجبة للتنفيذ فور و�سولها.  
واإذا ك���ان هناك تق�سري بجهة يف 
الوزارة يج���ب اأن تكون هناك تبعات 
عليها؛ الأنه���ا عطلت اأحكاما ق�سائية 
االأم���ور  م���ن  وه���ي  النف���اذ،  واجب���ة 
التي ن����س عليها النظ���ام االأ�سا�سي 
للد�ست���ور، واأل���زم باح���رام اجله���ة 

الق�سائي���ة؛ كونها من اأركان الّدولة، 
االأ�سخا�س  امل�ساءل���ة  وكذلك ت�سمل 
امل�سوؤول���ن فيه���ا؛ حت���ى ال تتعطل 

م�سالح النا�س. 
واإيّن اإذ اأنا�س���د عر ه���ذا املقال 
تنفي���ذ  ب�س���اأن  اأوال  ال�سح���ة  وزارة 
احلكم ال�س���ادر �سدها، كم���ا اأنا�سد 
للق�س���اء،  االأعل���ى  املجل����س  ثاني���ة 
علي���ا  توجيه���ات  �س���دور  ب����رشورة 
لوزارة ال�سحة بع���د ت�سلمها وعلمها 
باحلكم الق�سائ���ي املذيل بال�سيغة 
م���ن  �سده���ا  ال�س���ادرة  التنفيذي���ة 
حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا املدنية 
باتخاذ االإج���راءات الفورية لتنفيذه، 
والتن�سي���ق م���ع اجله���ات املعنية اإذا 
اقت�س���ى االأمر يف ه���ذا ال�ساأن. ويحق 

يل الت�س���اوؤل هنا: م���ا قيمة احل�سول 
على حكم ق�سائي �سد جهة حكومية 
ترف�س تنفي���ذه، اأو تلتف بو�سائلها 
ونفوذها، و�سلطته���ا للحيلولة دون 

و�سعه مو�سع التنفيذ؟! 
وخال�س���ة القول حي���ث اإن احلكم 
اأ�سبح نهائياً، بع���د م�سادقة حمكمة 
اال�ستئناف علي���ه، يتعّن على وزارة 
الق�سائي،  احلك���م  اح���رام  ال�سح���ة 
واإنف���اذ مقت�س���اه باعتب���اره اأ�سب���ح 
يج���وز  ال  واأن���ه  للحقيق���ة،  عنوان���ا 
االلتفاف عليه لعدم تنفيذه حتت اأي 
�سب���ب وهو ما يتفق م���ع التوجيهات 

الق�سائية العليا يف اململكة. 

)البيانات لدى المحرر(

قيل اإن الكلمات جت�ّسد يف كثري 
م���ن االأحيان ما ال يقال، ت�سّخ�س ما 
يف القلوب لتالم�س االأرواح، ولكّنها 
يف احلقيق���ة تالم����س اأرواًح���ا غ���ري 
معنية باملو�س���وع، فقد توؤثر على 
البع�س، فتح���رك امل�ساعر، وتفتح 
�سنادي���ق الّذكري���ات، فتزيل غبار 
الن�سي���ان م���ن اأ�سطحه���ا، فاإم���ا اأن 
تر�س���م ابت�سام���ة، اأو تنع�س ذكرى 
تفجع القلب، وتهي���ج اجلرح الذي 
ب���رئ بفع���ل اأدوي���ة تق���ادم االأيام 
وال�سن���ون، ال بفع���ل الن�سي���ان، بل 
املنفلوط���ي  و�س���دق  االعتي���اد، 
عندما ق���ال: “وما تفج���رْت ينابيُع 
والت�سوراِت  ال�سعري���ة،  اخلي���االِت 
الفني���ة، اإال م���ن �س���دوِع القل���وب 

الك�سرية، واالأفئدة احلزينة”.
�سارت ك���ّل تنهي���دة اأ�سمعها، 
اأ�سع���ر باأنه���ا تخاط���ب حدًث���ا م���ن 
تل���ك االأح���داث املوؤمل���ة، املتعبة، 
ري���اح  حاول���ت  الت���ي  التعي�س���ة، 
الن�سي���ان اأن تزيل ر�س���م اأطاللها، 
يف  حمف���ورة  تظ���ل  اأن  اإال  واأب���ت 
الذاك���رة، فح���ال بن���ي اآدم غريب، 
يتذّك���ر املاآ�سي، وين�س���ى االأفراح، 
تفك���ر  ول���و  واخل���ريات،  والّنع���م، 
يف النع���م، لكان���ت نعم���ة االإ�س���الم 
كفيلة باأن جتعله يخر �ساجًدا باكًيا 
عليها ط���وال اأيام حياته، فاالإ�سالم 
دين �س���الم االأرواح، دين ال�سدقة 
باالبت�س���ام، والفاأل بك���ّل اخلريات 
ال���رزاق،  وامل����رشات، فال���رزق بيد 

ولن مت���وت نف����س حت���ى ت�ستويف 
رزقه���ا الذي كتب له���ا. فلَم نفكر 
فيم���ا هو قادم، ونن�س���ى اأن نعي�س 
اللحظ���ة؟، نن�س���ى اأن اللحظ���ة هي 
حبة رم���ل ذهبية �سغرية ت�سقط يف 
ق���اع ال�ساعة الرملي���ة من حياة بني 
اآدم، ف���اإن مل ي�ستغل ما فيها، بكّل 
ما هو ناف���ع، فاإّنها لن تتكرر، ولن 
تع���ود اإل���ى االأعلى جم���دًدا، وهكذا 
العم���ر، يتقادم وي���زداد وال �سبيل 
اإلى اإنقا�سه اأو اإيقافه، اإال ملن اأراد 
اأن يدخل يف هاوية االنتحار، فيخ�رش 

دينه ودنياه.
هي كلمات لن ت�سل، فاالأج�ساد 
قد رحلت، وطّيبت، وكّفنت بكّل ما 
قدمت يداها، ولكن بقيت اأرواحهم 

تالم����س �سغ���اف قلوبن���ا، تطرقها 
ليل نهار، راجية من���ا اأال نن�ساها يف 
ر�سائلنا ال�سماوي���ة اإلى رب رحيم، 
فه���ي بالفع���ل كلم���ات ل���ن ت�سل 
اإليه���م، ولكنه���ا �ستح���رك ذك���رى 
كل من يف قلبه م���ن هذه الكلمات، 
اأراد اإي�ساله���ا وكتابتها فتعذرت، 
ملعزة م���ن فقد، فال جتع���ل الفقد 
يحرك م���ا يف قلبك، احر�س على اأن 
تعّر لك���ّل عزيز، وحت���رم كل من 
تقابل، وتقّدر كّل معروف واإن كان 
�سغرًيا يف نظ���رك، واإياك اأن جترح 
قلًبا، فاالأج�ساد ترحل، ويبقى ما يف 

القلب اإليه ي�سدح.

إسراء جناحّي

يطي���ب يل اأن اأتق���دم اإليك���م بكتاب���ي ه���ذا اإل���ى وزير 
الداخلي���ة ال�سي���خ را�سد بن عب���داهلل اآل خليف���ة، داعيا اهلل 
العل���ي القدي���ر اأن يدمي عليك���م موفور ال�سح���ة والعافية، 
واأن مي���ن على هذا الوطن نعمة االأم���ن واال�ستقرار والتقدم 
والرفاه، راجيا وملتم�س���ا تف�سلكم مب�ساعدتي مبنح اأبنائي 

املذكورين اأدناه جوازات ال�سفر البحرينية. 
اأحيطك���م علم���ا اأنن���ي تقدمت بطل���ب حل�س���ول اأبنائي 
على �رشف اجلن�سية البحريني���ة، ولقد �سدر اأمر من املحكمة 
مبنحهم اجلن�سية يف تاريخ 28 فراير 2018 ومل يتم تنفيذ 
ه���ذا االأمر م���ن قب���ل اإدارة اجل���وازات واجلن�سي���ة واالإقامة، 
ل���ذا اأرج���و التك���رم منكم مب�ساعدت���ي يف منحه���م اجلوازات 
البحريني���ة، واأحيطكم علما ب�سبب عدم منح اجلواز البحريني 
مل ي�ستطيع���وا ال�سفر و�سارت اجل���وازات عرثة يف كل �سيء 
يتعلق باأوراق ثبوتية، ونحن نثمن عاليا جهودكم املخل�سة 
يف خدم���ة هذا الوط���ن، �سائل���ن املولى عز وج���ل اأن يدمي 

عليكم موفور ال�سحة والعافية.

)البيانات لدى المحرر(

اأتوجه بهذه الر�سالة اإل���ى ر�سالة اإلى �سمو ال�سيخ نا�رش 
بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، فهو خري معن بعد اهلل 

للفقراء واملحتاجن. 
اأنا ام���راأة كبرية يف ال�س���ن اأعاين من اأمرا����س عدة، فاأنا 
م�ساب���ة بد�سك يف الظهر والرقبة وان�سداد يف اأحد �سمامات 
القل���ب، وعندي مر����س ال�سك���ري، الذي �سب���ب يل م�ساكل 
والتهاب���ات يف الق���دم، فاأن���ا معوق���ة ال اأ�ستطي���ع الوقوف 
عل���ى قدمي، واأحتاج لعونكم للع���الج يف الطب اخلا�س؛ الأن 
تكاليف���ه باهظة الثمن واأنا غري ق���ادرة على هذه التكاليف 

واأحتاج كذلك اإلى كر�سي متحرك. 
اأرج���و من �ساحب الكرم والعط���ف �سمو ال�سيخ نا�رش بن 

حمد م�ساعدتي، ولكم جزيل ال�سكر واالمتنان.

)االسم والتقارير الطبية لدى المحرر(

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.
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مواليد نوفمبر 
وديسمبر بال مدارس

اإل���ى رئي�س ال���وزراء املوق���ر االأمري خليفة ب���ن �سلمان 
حفظه اهلل ورعاه....

�سيدي نحن اأولياء اأمور مواليد �سهر نوفمر ودي�سمر، 
وعدتن���ا وزارة الربي���ة بت�سجي���ل اأطفالن���ا موالي���د �سه���ر 
نوفمر يف املدار�س احلكومي���ة واإلى االآن مل يتم ت�سجيلهم 
واملدار����س احلكومية قريب���ا �ستغلق اأبوابه���ا، واأطفالنا بال 
رو�س���ات وال مدار�س حت���ى املدار�س اخلا�س���ة اأغلقت باب 
الت�سجيل ب�سبب يوم اأو اأ�سب���وع اأو �سهر يتاأخر اأطفالنا عاما 

كامال عن الدرا�سة.
ناأم���ل م���ن �سموك���م التوجي���ه اإل���ى االإ����رشاع يف ت�سجيل 
اأطفالن���ا يف املدار�س احلكومية قب���ل انتهاء العام الدرا�سي 
حتى يت�ساوى اأطفالنا م���ع زمالئهم يف مثل العام. �سكرا لك 

يا �سمو رئي�س الوزراء.

)البيانات لدى المحرر(



“النقد”: قر�س لتون�س
بـ 250 مليون دوالر

تون�ـــس -رويرتز: قال �صندوق النقـــد الدويل اإنه 
وافـــق على �ـــرشف �رشيحة قر�ـــس جديـــدة بقيمة 250 
مليون دوالر         لتون�س. وهذا الربنامج البالغ قيمته حوايل 
2.8 مليـــار دوالر والـــذي مت التو�صـــل اإليه يف 2016 
مرتبـــط باإ�صالحـــات اقت�صادية تهدف اإلـــى ال�صيطرة 
علـــى عجـــز املوازنة. وترفع هـــذه ال�رشيحـــة الرابعة من 
الربنامج اإجمايل مدفوعات البنـــك لتون�س اإلى 1.139 
مليار دوالر. وانزلقت تون�س اإلى ك�صاد اقت�صادي حاد 
يف اأعقـــاب االإطاحة بالرئي�س زين العابدين بن علي، اإذ 

ف�صلت ت�صع حكومات يف خف�س عجز املوازنة.

جمموعة فرن�صية لل�صحن البحري تن�صحب من اإيران
باري�ـــس - اأ ف ب: قـــررت جمموعة “�صـــي اإم اآ �صي جي اإم” الفرن�صيـــة، الثالثة يف العامل 
لل�صحـــن البحري يف حاويـــات، االن�صحاب مـــن اإيران ب�صبـــب العقوبات االأمريكيـــة التي اأعلن 
الرئي�ـــس دونالـــد ترامب يف مايو اإعـــادة فر�صها على هذا البلد، على مـــا اأعلن رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�رشكة رودولف �صعادة اأم�س.
واأعلن �صعادة خالل “امللتقى االقت�صادي” يف اإيك�س اآن بروفان�س بجنوب �رشق فرن�صا اأنه 
“ب�صبب اإدارة ترامب، قررنا و�صع حد خلدماتنا يف اإيران”. واأ�صاف اأن “مناف�صينا ال�صينيني 

يرتددون قليال، فهم يقيمون رمبا عالقات خمتلفة مع اإدارة ترامب”.
وكانـــت ال�رشكة الفرن�صية وقعت عام 2016 بروتوكـــول اتفاق مع �رشكة “خطوط ال�شحن 
البحـــري االإيرانية” لتب���ادل اأو ا�شتئجار م�شاح���ات على ال�شفن وا�شتخ���دام اخلطوط البحرية 

امل�شرتكة والتعاون يف ا�شتخدام املرافئ.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
يعود للأ�سواق بعد انقطاع 25 عاما... ال�سايف “�سنيفي” 

طرح 2.04 األف طن من اخل�صار والفواكه خالل 3 اأيام

قال اجلزاف يف �صـــوق املنامة املركزية علي 
�صلمـــان اإن �صمـــك ال�صـــايف “�صنيفـــي” قد عاد 
لالأ�صواق بعد انقطاع اأكـــر من 25 عاما، مو�صحا 
اأن “ال�صنيفي” اأحد اأنواع �صمك ال�صايف ومن األذ 
اأنـــواع ال�صمك واأ�صهرهـــا يف ال�صنـــوات املا�صية 

ويتميز باألوان خمططة.
واأ�صـــاف اأنـــه ب�صبـــب قلته وعـــدم توفره يف 
البحر اأدى ل�رشف النظر عنه، ولكن مل يتم ن�صيانه 
خ�صو�صا من كبار ال�صن، حيث كان متوفر بكرة 
قبل �صنوات، مبيًنـــا اأنه يف وقتنا احلايل وحتديدا 
ب�صبـــب  عليـــه  احل�صـــول  ي�صعـــب  البحريـــن  يف 
عدم ا�صطيـــاده، ولكنه يتوافـــر يف بع�س الدول 

املجاورة مثل �صلطنة ُعمان.
واأ�شار اإلى اأن الأ�شعار انخف�شت بن�شبة ت�شل 
اإلى 10 % خالل اليومـــني املا�صيني رغم زيادة 
ارتفاع حـــرارة اجلو، الفًتـــا اإلـــى اأن ن�صبة الطلب 
ت�صل اإلـــى نحو %60 مقارنة بالكميات ال�صحيحة 

املتوفرة يف ال�صوق.
واأو�صـــح �صلمـــان اأن �صعـــر كيلـــو ال�صـــايف 
“�صنيفـــي” 4.500 دينـــار، وال�صـــايف العادي 4 
دنانري للحجم املتو�صط، والكبري بـ 3.500 دينار، 
ال�صعري 4 دنانري، الباخ�صـــني )م�صابه لل�صعري( 
2.500 دينـــار، الهامـــور 5.500 دينـــار، الكنعد 
البحريني 5 دنانـــري وامل�صتورد بـ 2.500 دينار، 

امليد امل�صتورد 1.500 دينـــار، الف�صكر 2.500 
دينـــار، اجلنم 1.500 دينار، واحلجـــم االأكرب بـ 3 
دنانري، القرقفان دينـــار واحد، احلمام العربي 3 
دنانري، احلمـــام )ج�س( 2.500 دينـــار، القباقب 

)االأنثى( 800 فل�س، و)الذكر( 500 فل�س.
مـــن جانبـــه، قـــال �صاحـــب �رشكـــة الب�صتاين 
للخ�ش���ار والفواك���ه الطازجة ر�ش���ا الب�شتاين اإن 
حركة ال�صوق مرتاجعـــة نحو 30 % ب�صبب االإجازة 
ال�صيفيـــة و�صفـــر الكثريين خالل هـــذه الفرتة، 

فيمـــا اأكد توافر جميـــع اأنواع اخل�صـــار والفواكه 
باأ�صعار م�صتقرة.

واأو�صـــح اأن هناك نوعني فقـــط من اخل�صار 
ارتفعت اأ�صعارها يف الفرتة االأخرية هما الطماطم 
ب�صبب موجة احلر يف االأردن امل�صدر له، اإذ ارتفع 
�صعـــره 40 % من ديناريـــن اإلـــى 3.500 دينار، 
مبيًنـــا اأن هنـــاك مو�صمـــا جديـــدا �صي�صـــل خالل 
اأ�صبـــوع اأو 10 اأيـــام و�صيقلل مـــن االأ�صعار، ويتم 

بحث اال�صترياد من االإمـــارات والهند، كما ارتفع 
�صعر الب�صل من 2.200 دينار اإلى 3.200 دينار.
ي�صار اإلى اأن االأ�صعار ال�صابقة كانت لكميات 
اجلملة، كما اأنها تختلف باأحجام ال�شناديق والبلد 

امل�صتورد منه.
فيما تراجعت اأ�صعار اخليار واخل�س والكو�صا 
والتفـــاح  والبطاطـــا،  وامللفـــوف  والفا�صوليـــا 

والربتقال وامل�صم�س والكرز بن�صبة طفيفة.

واأكـــد الب�صتاين اأنه خالل 3 اأيـــام، اعتبارا من 
اخلمي�س وحتـــى ال�صبت، مت طرح نحو 2040 طن 
من جميـــع اأنـــواع اخل�صـــار والفواكـــه املو�صمية 
والعاديـــة يف ال�صوق، الفتا اإلى اأن يومي اخلمي�س 
واجلمعـــة و�صلـــت 60 �صاحنـــة وال�صبـــت نحو 25 
�صاحنـــة قادمة مـــن االأردن، ال�صعودية، االإمارات، 
عمـــان، �صوريـــا، تركيا، لبنان، الهنـــد، باك�صتان، 

م�رش واليونان.

• �صايف �صنيفي	

ال�سني: اأ�سلحة غري الر�سوم للرد على اأمريكا
”B“ فيت�ش” توؤكد ت�سنيف “جي اف ات�ش” مبعدل“

حمد بن حممد رئي�ًسا ملجل�ش اإدارة “ن�سيج”

مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة

من خالل عملية انتخابية

املنامة - جي اإف اإت�س: اأعلنت جمموعة “جي 
اإف اإت�ـــس” اأم�س اأن موؤ�ص�صـــة فيت�س للت�صنيف 
الئتماين اأكدت ت�شنيفها طويل الأجل ملخاطر 
االئتمـــان “IDR” اخلا�صـــة باملجموعة مبعدل 
”B”، مـــع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة. كما اأكدت 
فيت�ش ت�شنيفها ق�شري الأجل ملخاطر الئتمان 

.”B“ مبعدل
وذكـــر بيان �صادر عـــن املجموعة “اأن قرار 
فيت�ش يف تاأكيد ت�شنيفها طويل الأجل ملخاطر 
االئتمان اخلا�صة مبجموعة جي اإف ات�س، يعك�س 
اجلهـــود املتوا�صلـــة الإدارة املجموعة يف اإعادة 
�صياغـــة منـــوذج اأن�صطـــة اأعمالها مـــع الرتكيز 
علـــى اال�صتثمـــارات املـــدرة للدخـــل واحلد من 
املخاط���ر، اإل���ى جانب جناح “جـــي اف ات�س” يف 
حت�صـــني معـــدالت الربحيـــة للعام الثـــاين على 
التوايل. كما �صجلت املجموعة اأرباحاً قدرها 37 
مليـــون دوالر يف الربع االأول مـــن العام اجلاري 
2018، و�صيوؤدي ا�صتمرار املجموعة يف حتقيق 

معدالت ربحية اأكرب الى تقوية ت�صنيفاتها”. 

وبح�صـــب موؤ�ص�صة فيت�ـــس، يوؤكد ت�صنيف 
“جـــي اف ات�ـــس” الر�صملة القويـــة للمجموعة، 
مدعومة برقابة م�رشف البحرين املركزي كجهة 
تنظيميـــة. كما اأكدت فيت�س اأن ا�صتمرار تواجد 
جمموعـــة اأبوطبي املالية كم�صاهـــم رئي�صي يف 
“جي اف ات�س” �صيبقى عامال اإيجابيا للمجموعة.

وقال الرئي�ـــس التنفيذي ملجموعة جي اف 
ات�ـــس: “نحن م�رشورون بتاأكيـــد موؤ�ص�صة فيت�س 
لت�صنيـــف جـــي اف ات�ـــس وتاأكيدهـــا على قوة 
ا�صرتاتيجيتنا واالأداء املايل االإيجابي والربحية 
املتوا�صلة للمجموعة خالل العامني املا�صيني 
اإ�صافـــة اإلـــى العام اجلـــاري 2018. كما ذكرت 
موؤ�ص�صـــة فيت�ـــس، فقـــد عملـــت جـــي اف ات�س 
جاهدة لتغيري اأن�صطـــة اأعمالها ب�صورة جذرية، 
بغية تاأ�صي�ـــس جمموعة مالية اأكر تنوعا وقوة. 
واأتت هذه اجلهـــود امل�صنية اأكلها و�صنوا�صل 
البنـــاء على هذه النتائـــج الطيبة والزخم القوي 
الرتكيـــز  لي�صمـــل ذلـــك  اأعمالنـــا،  اأن�صطـــة  يف 
امل�صتمر علـــى خلق القيمة وتعزيـــز م�صتويات 
الربحية، اإلى جانب موا�صلـــة االرتقاء مب�صتوى 
اال�صتثمـــارات والعوائـــد مـــن خـــالل الرتكيـــز 
علـــى االأ�صـــول املدرة للدخـــل. ونتطلـــع قدماً 
اإلـــى ا�صتدامـــة النتائـــج املالية القويـــة ورفع 

ت�صنيفاتنا يف امل�صتقبل املنظور”.

املنامة - ن�صيج: عينت �رشكة ن�صيج، ال�صيخ 
حمد بن حممد اآل خليفة رئي�ًصا ملجل�س اإدارتها 
م���ن خالل عملية انتخابية يف اآخر اجتماع ملجل�ش 

االإدارة، وذلك اعتباًرا من 28 يونيو 2018. 
وجاء تعيني ال�صيخ حمد بن حممد اآل خليفة 
– رئي�ًصا ملجل�ـــس االإدارة خلًفا ملحمد بوجريي 
الـــذي �صغل هـــذا املن�صب يف الفـــرتة االأخرية، 
الذي كان لديه دور فاعل يف بلورة ا�صرتاتيجية 
ال�رشكـــة وهيكلـــة ا�صتثماراتهـــا وو�صـــع خطط 

تنفيذها بنجاح. 
وال�صيـــخ حمـــد بن حممـــد اآل خليفة حا�صل 
علـــى �صهـــادة بكالوريو�ـــس يف هند�صة حتليل 
النظـــم، و�صهادة يف االقت�صـــاد، كما اأنه حا�صل 
على �صهـــادة املاج�صتـــري يف الهند�صة االإدارية 
مع االخت�صا�س يف جماالت االقت�صاد، وال�صوؤون 

املاليـــة، وهند�صـــة التكاليـــف. و�صغل من�صب 
ب���وزارة  العم���راين  للتخطي���ط  الع���ام  املدي���ر 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين 
يف البحرين ملدة ت�صعة اأعوام. كما �صغل من�صب 
مدير اال�صتثمـــارات يف �رشكة ممتلكات البحرين 
القاب�صة اإذ عمل جاهًدا يف هيكلة واإدارة حمفظة 
العقـــارات لديها. وال�صيخ حمد كـــان ع�صًوا يف 
جمل�س اإدارة �رشكة درة البحرين، و�رشكة اجلنوب 
لل�صياحـــة. ويف الوقـــت احلـــايل فهـــو ع�صو يف 
 ،)TRA( جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت

ووكالة الف�صاء البحرينية.
وهنـــاأ اأع�صاء جمل�ـــس اإدارة ن�صيـــج ال�صيخ 
حمد بـــن حممد علـــى تعيينه يف هـــذا املن�صب 
متمنيـــني له كـــل التوفيق والنجـــاح، كما قّدم 
جمل�س االإدارة ال�صكـــر والتقدير لبوجريي على 
دوره البـــارز ومـــا قدمه خـــالل رئا�صته ملجل�س 

االإدارة.

الواليـــات  مـــن  ال�صـــني  ت�صتـــورد 
4 مـــرات ممـــا  اأقـــل بحوالـــى  املتحـــدة 
ت�صدر اإليها، مـــا يحتم عليها البحث عن 
اأ�صلحـــة غري الر�صـــوم اجلمركية ملعاقبة 
القت�ش���اد الأمريك���ي يف وق���ت تخو�ش 
القوتـــان االقت�صاديتـــان حرًبـــا جتارية.

ويعترب هاتف “اآي فون اإك�س” و�صيارات 
بيويـــك اإيك�صيـــل ومقاهـــي �صتارباك�س 
واإنتاجـــات هوليوود مـــن االأف�صل مبيًعا 
يف ال�صني، ما يجعل منها و�صائل �صغط 

حمتملة بيد بكني.
وقـــال املحلـــل لـــدى “اأوك�صفـــورد 
اإيكونوميك�س” لوي�س كويجز اإن “بكني 
متلك اأ�صلحة حمدودة على �صعيد تدابري 
الـــرد اجلمركية، لكـــن باإمكانهـــا فر�س 
تدابـــري اأخـــرى متعـــددة علـــى ال�رشكات 
مـــن  ال�صـــني،  يف  العاملـــة  االأمريكيـــة 
خـــالل ت�صديد الرقابـــة ال�صحية واالأمنية 
واملاليـــة وتاأخـــري حركـــة اال�صتـــرياد اأو 

تنظيم مقاطعة”.
وت�صتهـــدف اجلمـــارك ال�صينية منذ 
مايو حلوم اخلنزير وال�صيارات االأمريكية 
وقـــد اأعلنت عن ت�صديد عمليات الك�صف 

عليها.
ال�رشكـــات  مـــن  الكثـــري  وتعـــول 
االأمريكيـــة على ال�صـــني، وبينها جرنال 
موتـــورز التي تبيع �صيـــارات يف ال�صني 
اأكـــر ممـــا تبيـــع يف اأمريكـــا ال�صماليـــة. 
وباإمكـــان بكـــني االإ�ـــرشار مببيعاتها من 
خالل �رشب �صورتها يف ال�صوق ال�صينية.
وقال مـــارك ويليامز مـــن “كابيتال 
اإيكونوميك�ـــس” اإن باإمكانهـــا اأن تفعـــل 
ذلك من خالل “جمرد حملة دعائية، وقد 
اأثبـــت ذلك يف ما م�صـــى فاعليته و�رشعة 

تاأثريه”.
وذكـــر املحلـــل بـــاأن احلمـــالت �صد 
كوريـــا  �صـــد  اأو   2012 عـــام  اليابـــان 
اإلـــى  “اأدت  العـــام املا�صـــي  اجلنوبيـــة 
مبيعـــات  يف   %  50 بن�صبـــة  انهيـــار 
ال�صيارات من هذين البلدين خالل �صهر 
واحـــد”. وباإمكان بكـــني العمل للحد من 

عدد ال�صياح والطـــالب الذين يق�صدون 
الواليات املتحدة.

وقـــال مارك ويليامـــز اإنه مع و�صول 
عـــدد الطـــالب ال�صينيـــني يف الواليات 
املتحـــدة العام املا�صي اإلـــى 350 األًفا، 
مـــا يـــوازي ثلث الطـــالب االأجانـــب، فاإن 
“القيمـــة االإجمالية لنفقـــات ال�صينيني 
علـــى التعليـــم وال�صياحـــة يف الواليـــات 
املتحدة يوازي قيمة الواردات ال�صينية 

من ال�صويا اأو الطائرات االأمريكية”.
ثـــاين  ال�صينيـــة،  ال�صـــوق  وتعتـــرب 
الطائـــرات،  ل�صناعـــة  العـــامل  اأ�صـــواق 
اأ�صا�صيـــة ل�رشكـــة بوينـــغ التـــي تبيع ربع 
طائراتهـــا يف هـــذا البلـــد، مبـــا يـــوازي 

مبيعات مناف�صتها اإيربا�س فيه.
لكـــن الق�صـــم االأكـــرب مـــن �رشكـــات 
الطـــريان ال�صينية تبقى حتـــت �صيطرة 
الدولـــة، وت�ـــرشف بكـــني عن كثـــب على 
طلبياتهـــا. واأكـــدت �صحيفـــة “غلوبـــال 
تاميـــز” الر�صميـــة يف ينايـــر اأن “باإمكان 
ال�صـــني تعديـــل حجـــم م�صرتياتهـــا من 
طائرات بوينغ واإيربا�س”، وذلك بالرغم 
اجلـــاري  ال�صينيـــة  الطلبيـــات  اأن  مـــن 
تنفيذهـــا تن�ـــس علـــى عمليـــات ت�صليم 
تتـــدرج علـــى خم�ـــس �صنوات علـــى اأقل 

تقدير.
متلـــك  التـــي  ال�صـــني  وتعتـــرب 
احتياطات هائلة من العمـــالت االأجنبية، 
للواليـــات  الرئي�صـــي  الدائـــن  الطـــرف 
املتحدة )حوالـــى 1200 مليـــار دوالر(. 
وذكـــرت وكالـــة بلومـــربغ يف ينايـــر اأن 
م�صوؤولـــني �صينيـــني اأو�صـــوا باإبطاء اأو 
تعليـــق عمليات �ـــرشاء �صنـــدات اخلزينة 

االأمريكية.
وتهدد احلـــرب التجاريـــة االأمريكية 
اإلـــى  تعقيـــدات  باإ�صافـــة  ال�صينيـــة 
م�صاعي الواليات املتحدة لتجريد كوريا 
ال�صمالية من �صالحها النووي. فالرئي�س 
االأمريكـــي بحاجـــة يف هـــذا امللـــف اإلـــى 
م�صاعـــدة ال�صـــني، الداعـــم االقت�صادي 
الرئي�صـــي لبيونغ يانغ. واحلرب التجارية 
بني البلدين قد تدفع بكني اإلى احلد من 

تعاونها يف هذا املجال.

• ه�صام الري�س	

• ال�صيخ حمد بن حممد	

زينب العكري

املحرر االقت�سادي



األحد 8 يوليو 2018 
24 شوال 1439

العدد 3554 9 business@albiladpress.comاقتصاد

“الغرفة”: ت�ضمية روؤ�ضاء واأع�ضاء اللجان الدائمة للدورة 29
يف اجتماع غري عادي ملجل�س الإدارة

ال�سناب�س - الغرفة: اأقر جمل�س اإدارة غرفة 
جتارة و�سناعة البحرين يف اجتماعه غري العادي 
الثاين �سباح اأم����س برئا�سة �سمري نا�س ت�سمية 
روؤ�ساء واأع�ساء اللجان الدائمة للدورة 29، بعد 
اأن مت اإعادة هيكلته���ا وفًقا خلطة ال�100 يوم 
والتي اأعلنها املجل�س منذ بداية دورته احلالية. 
واأكد املجل����س اهتمامه البالغ بتفعيل دور 
هذه اللجان يف خدمة قطاعات التجارة والأعمال 
والقت�س���اد يف البحرين، باعتباره���ا اإحدى اأهم 
الآلي���ات املنا�سبة للدفع بتل���ك القطاعات اإلى 
الآف���اق التي تخدم توجه���ات الغرفة يف الفرتة 
املقبلة، مبا يعك�س فل�سف���ة وتوجهات جمل�س 
الإدارة يف ه���ذه الدورة فيما يتعلق بتعزيز اأداء 
الغرف���ة يف خدمة املجتمع التج���اري وال�سناعي 

واخلدمي، على النحو التايل:
- اأول: جلنة ال�سناعة والطاقة: حامد را�سد 
الزياين - رئي�ًس���ا، وع�سوية كل من فريد بدر، 

برب باتيا، يو�سف اإبراهيم فخرو، 
ع���ادل حممد مط���ر، وليد التميم���ي، دليب 
جورج، داوود ن�سيف، م�سعل عبدالنبي ال�سعلة، 

وعبدالرحمن جمعة )م�ست�ساًرا(.
- ثانيا: جلنة العقار والإن�ساء: مناف يو�سف 
حمزة - رئي�ًس���ا، وع�س���وية كل من ه�س���ام عبد 
اجلليل مطر، حممد منري اليعقوبي، عبدالرحمن 
الكوهج���ي، عفاف اإبراهيم حمم���د، اإميان حممد 
املناعي، هريين دليب، رائد اأحمد عمر �س���الح، 

ويا�رش ال�رشاح.
- ثالثا: جلنة النقل واخلدمات اللوج�ستية: 
اأحم���د نعم���ة اآل نعمة - رئي�ًس���ا، وع�س���وية كل 
من خالد علي ترك، اأحمد عبداهلل �س���يف، طالل 
املوؤي���د، عبدالواح���د قراط���ة، عي�س���ى عبداهلل 
يتيم، ر�سيد عا�سور، هدى حممد جناحي، وخالد 

ربيعة الدو�رشي.
- رابعا: جلنة ال�سحة: عبداملجيد العو�سي 
- رئي�ًس���ا، وع�س���وية كل م���ن ابت�س���ام حمم���د 
الدلل، نور حممد جناحي، ملياء اأحمد املحمود، 
فوزان النا�رش، نريمال �سيفادا�سان، وفاء عمران 

اأجور، و�سو�سن حممد كمال.
والتاأم���ن  املالي���ة  اللجن���ة  خام�س���ا:   -
رئي�ًس���ا،   - اأبواحل�س���ن  �سو�س���ن  وال�رشائ���ب: 

وع�س���وية كل من فتوح الزياين، غنية الدرازي، 
و�س���ام باقر، وحيد القا�س���م، عل���ي املحرو�س، 
عبداحلميد العمادي، حممد عي�سى املطاوعة، و 

طالل الزين.
- �ساد�س���ا: جلنة ال���روة الغذائي���ة: خالد 
را�س���د الأمن - رئي�ًس���ا، وع�سوية كل من حمد 
حممد جناحي، ن���واف حممد الكوهجي، ال�س���يخ 
را�سد بن خليفة اآل خليفة، م�سلم اأ�سد �رشفوئي، 
عبدالر�س���ا عبداحل�س���ن الب�س���تاين، علي ح�سن 

لري، وهناء عبداهلل كانو.
اأ�س���امة  التكنولوجي���ا:  جلن���ة  �س���ابعا:   -
البحارن���ة - رئي�ًس���ا، وع�س���وية كل من عبداهلل 
اإ�س���حاق، اأحمد احلجريي، خليفة املناعي، �سيد 
حممد احل�س���يني، ر�سيد �س���نان، رايف ماهيندا، 

احلارث العطاوي، وطارق قا�سم فخرو.
- ثامنا: جلنة ال�س���يافة وال�س���ياحة: كاظم 
عي�س���ى ال�س���عيد - رئي�ًس���ا، وع�س���وية كل من 
جهاد اأم���ن، اإ�س���حاق اإبراهيم اإ�س���حاق، زهراء 
طاه���ر، اإبراهيم الكوهجي، حميد احللواجي، اين 

�سجرا، ح�سن اآل رحمة، وحمد الكوهجي.
التجاري���ة:  الأ�س���واق  جلن���ة  تا�س���عا:   -
عبداحلكيم اإبراهيم ال�سمري - رئي�ًسا، وع�سوية 

كل من بوب تاكر، وليد حممد �رشيف الري�س، 
عبداحلمي���د حامت، موكي����س جاندي، حممد 
عباد الوذين، عمر �س���الح اخل���ان، اأحمد عبداهلل 
البنخليل، فاروق جناد التا�س���ي، ونبيل اأجور- 

م�ست�ساًرا.
- عا����رشا: جلن���ة التعليم: وهي���ب اخلاجة - 
رئي�ًس���ا، وع�س���وية كل من عبداحل�سن الديري، 

فاطمة عبداجلبار الكوهجي، اأحمد الكويف، 
 دوري����س مارت���ن، نواف اجل�س���ي، ح�س���ن 
�س���هاب، با�س���م الأحم���د، ويا����رش اأبو�س���نية - 

م�ست�ساًرا.
وقال �س���مري نا�س اإن جميع روؤ�ساء واأع�ساء 
اللج���ان مت اختياره���م عل���ى اأ�س����س ومعاي���ري 
التخ�س�س والكفاءة، بعد عملية تدقيق طويلة 
لأكر من 800 طلب كان���ت قد تلقتها الغرفة 
بعد اأن مت فتح باب الت�س���جيل وبكل �س���فافية 
جلمي���ع اأع�س���اء الغرف���ة لالن�س���مام لع�س���وية 
اللج���ان، وهذا الإجراء يت���م ولأول مرة يف تاريخ 

الغرف���ة، لفًتا اإلى اأن اإع���ادة هيكلة اللجان هي 
اأحد ركائز خطة ال�100 يوم.

واأ�س���اف اأن اللج���ان ه���ي مبثاب���ة ال���ذراع 
الإدارة يف تنفي���ذ خطط���ه  الأ�س���ا�س ملجل����س 
تطوي���ر  يف  اللج���ان  ه���ذه  لأهمي���ة  واأهداف���ه؛ 
قطاع���ات الأعمال يف اململك���ة والرتقاء بجميع 
املجالت القت�س���ادية، وبح���ث احللول الالزمة 
ملعاجل���ة خمتلف التحديات وال�س���عوبات التي 
تواجهها، ول�س���يما اأن ال�س���ارع التجاري يعّول 
كث���رًيا عل���ى جمل����س الإدارة يف حتقي���ق قفزة 
نوعي���ة لإيج���اد احللول املنا�س���بة جلميع الأمور 
والق�س���ايا التي تواجه قطاعات الأعمال، لذلك 

قام جمل�س الإدارة بعدد من اخلطوات وهي:
- اأول: اإع���ادة هيكل���ة اللجان لل���دورة 29 
وتقلي�س���ها اإلى 10 جلان فقط، مبا يتما�س���ى 
مع تطلعات الغرف���ة يف تطوير القطاع التجاري 

اخلا�س باململكة، ومبا يتوافق مع القانون.
- ثاني���ا: حتديد مدة الع�س���وية يف اللجان 
مل���دة �س���نتن ليتم بع���د ذلك اإعادة ت�س���كيل 

ع�سوية تلك اللجان.
- ثالثا: ا�ستحداث اإجراءات رقابية واإخ�ساع 
اللج���ان كاف���ة للتقيي���م؛ للتاأكد م���ن التزامها 
بتنفيذ ا�س���رتاتيجية جمل����س الإدارة وتطلعات 

القطاعات اخلا�سة بها.
- رابعا: ت�س���كيل “املجموعة التن�س���يقية” 

والتي �ست�س���م جميع روؤ�ساء اللجان اإ�سافة اإلى 
ع�سوين من جمل�س الإدارة، اإلى جانب الرئي�س 
التنفي���ذي للغرفة، وتهدف هذه املجموعة اإلى 
اإر�ساد وتوجيه وتقييم روؤ�ساء اللجان، ومراقبة 
اأداء جل���ان الغرفة، اإذ �سي�س���تلم جمل�س الإدارة 
تقارير ربع �س���نوية بهذا اخل�سو�س، ف�ساًل عن 

تعزيز التعاون بن اللجان الع�رشة.
- خام�س���ا: اإقامة ملتقى �سنوي، يركز على 
جميع التو�س���يات املرفوعة من اللجان، والتي 
�سيتم املوافقة عليها من جانب جمل�س الإدارة.

- �ساد�س���ا: اإعادة �سياغة مهام اللجان اإلى 
ما يلي:

* توثيق العالقة والتعاون بن املوؤ�س�سات 
وال����رشكات الت���ي تنتمي اإلى جمي���ع القطاعات 

ذات العالقة بالقطاع. 
* حتديد امل�س���اكل والق�سايا التي يعاين 
منه���ا القط���اع اأو الفئة و�س���ياغة اقرتاحات اأو 
تو�سيات حللول اأو اإجراءات اأو فعاليات تهدف 
للت�سدي لهذه امل�ساكل واحلد منها اأو الق�ساء 

عليها )وفق النماذج املعتمدة(.
اأداء  تطوي���ر  �س���بل  واق���رتاح  درا�س���ة   *
الفئ���ة  اأو  القط���اع  الت���ي ي�س���مھا  املن�س���اآت 

والرتقاء مب�ستواها.
واملتغ���ريات  الأح���داث  اآث���ار  درا�س���ة   *
والظواه���ر القت�س���ادية املحلي���ة والإقليمي���ة 

والقطاع���ات  املن�س���اآت  اأداء  عل���ى  والدولي���ة 
وحتديد ما ينبغي اتخاذه من اإجراءات حيالها.

* تق���دمي تقاري���ر رب���ع �س���نوية تو�س���ح 
اإجنازات اللجان وما قامت به من فعاليات.

* تقدمي تقارير �سنوية عن اأداء القطاعات 
املعنية بكل جلنة وتطورها وم�ساهمات اللجنة 
يف تلك العملية، تت�سمن التوقعات امل�ستقبلية 

لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات.
- �س���ابعا: حتدي���د اخت�سا�س���ات اللج���ان 
ب�س���كل حمدد ووا�س���ح يبن مهامها واأهدافها 
والولي���ات الت���ي يج���ب اأن ترك���ز عليها حتى 
يتمك���ن جمل����س الإدارة من تقييمه���ا وبالتايل 
اآلي���ات تطوير عملها؛ حت���ى تتمكن من حتقيق 

الهدف املرجو من تاأ�س�سها، وهي كالتي:
* درا�س���ة م�س���اكل قط���اع الأعم���ال الذي 
ينت�سبون اإليه، �سواء كان قطاًعا اأو فئة حمددة.
* درا�س���ة جمي���ع املو�س���وعات املتعلق���ة 
بالقطاع اأو الفئة الت���ي متثلها اللجنة وتقدمي 

املقرتحات املنا�سبة ب�ساأنها. 
* درا�س���ة املو�س���وعات التي يكلفها بها 

جمل�س الإدارة اأو املكتب التنفيذي.
* التن�س���يق ب���ن القط���اع اأو الفئ���ة الذي 
ذات  الر�س���مية  واجله���ات  اللجن���ة  متثله���ا 

الخت�سا�س.
* درا�س���ة الت�رشيعات ذات ال�س���لة باأعمال 
القطاع اأو الفئة الذي متثله اللجنة واإبداء راأيها 

ب�ساأنها.
- ثامنا: مت حتدي���د اأطر مرجعية لكل جلنة 
تو�س���ح اخت�سا�ساتها وجمالت العمل اخلا�سة 

بها.
- تا�سعا: مت و�سع دليل ا�سرت�سادي لعمل 
اللج���ان الدائمة وهو مبثابة خارطة طريق تبن 

اآلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها.
ويف خت���ام ت�رشيح���ه توج���ه رئي����س الغرفة 
بال�س���كر جلميع الأع�ساء الذين تقدموا بطلبات 
الرت�س���ح لع�س���وية اللج���ان الدائم���ة بالغرف���ة 
والذين مل يحالفهم احلظ بالن�س���مام لع�سوية 
تل���ك اللجان، موؤكًدا اأن اأبواب الغرفة �س���تكون 
دائًم���ا مفتوح���ة لأي مبادرة اأو فك���رة اأو مقرتح 

ي�سب يف خدمة القطاع اخلا�س بالبحرين.

• نا�س مرتئ�سا الجتماع غري العادي ملجل�س اإدارة “الغرفة”	

الأمني: ا�ضتمرار اجلهود لتحقيق الأمن الغذائي
“متكني” تقدم منحا مالية حلث ال�ضباب على اإطالق منتجات تقنية

اخليال العلمي اأ�ضبح حقيقة واقعة بالقطاع امل�رصيف

5 مالين دينار لتمويل اإن�ساء 3 حا�سنات اأعمال

يف ندوة التقنيات الرقمية بوزارة املالية:

علي الفردان من املنامة   

ذك���ر م�س���وؤول رفي���ع يف �س���ندوق العم���ل 
“متك���ن” اأن ال�س���ندوق �س���يقدم منحا مالية 
)غري م�س���رتدة( لل����رشكات البحريني���ة؛ من اأجل 
حثها ل�سناعة الأجهزة الإلكرتونية القائمة على 
اإنرتنت الأ�س���ياء واخلدم���ات التقنية املبتكرة، 
وذل���ك بالتزامن مع برنامج حكومي ي�س���تهدف 
النهو����س بقط���اع التكنولوجي���ا واملعلومات.
واأبل���غ مدير دع���م العمالء يف “متكن” ع�س���ام حامد 
ال�س���حافين عل���ى هام����س فعالي���ة اقت�س���ادية اأن 
ال�س���ندوق، والذي اأ�س�س���ته احلكومة ويح�س���ل على 
متويل عن طريق ر�سوم ت�سغيل العمال الأجانب، قد 
اأر�س���ى عقدا بقيمة تفوق اخلم�سة مالين دينار؛ من 
اأجل ا�س���تقطاب 3 �رشكات وت�سغيل حا�سنات اأعمال 
للم�رشوع���ات التكنولوجية والتقنية �س���من م�س���اعي 

البحرين لتنويع اقت�سادها وتوفري فر�س العمل.
واأو�س���ح حام���د “م����رشوع حا�س���نات اأو م�رشعات 
الأعم���ال كان بال�رشاك���ة مع جمل����س التنمي���ة، دعينا 
اأك���ر من م�رشعة على م�س���توى عامل���ي؛ لكي يقدموا 
اقرتاحاته���م لفتح فروع يف البحرين، وح�س���لنا على 

العديد من املعطيات، ليقع اختيارنا على 3 م�رشعات 
اأعمال، وهي “فالت 6 لب” و”برينك” و”ني�س���ت”، 
لديهم �س���بكة وا�س���عة من املر�س���دين واملوجهن 
يف قطاع���ات خمتلف���ة يف البحرين وخ���ارج البحرين”. 
وبخ�سو�س الطاقة ال�س���تيعابية لهذه امل�رشعات اأو 
احلا�س���نات، اأو�س���ح امل�س���وؤول يف “متكن”، قائال 
“كل حا�س���نة لها ا�س���تيعاب معن، ولكن “برينك” 
الت���ي ترك���ز على الأج���زاء ال�س���لبة قد ل ت�س���توعب 
م�رشوع���ات نا�س���ئة كثرية يف املرحلة الواح���دة، اإذ اإن 
اإنرتنت الأ�سياء يحتاج اأ�سهرا طويلة، وهي من 9 اإلى 

12 �سهرا”.
وبخ�س���و�س دور “متكن” يف جمال متويل هذه 
امل�رشوعات التي �س���تدخل يف هذه احلا�س���نات، قال 
“دورنا متويل امل�رشوعات التي �س���يتم اختيارها من 
جان���ب امل�رشعات، اإ�س���افة اإلى ذلك قمنا مب�س���اعدة 
ه���ذه امل�رشع���ات لفتت���اح مراف���ق له���ا يف البحرين، 
�سن�ساهم يف كل م�رشوع �ستختاره احلا�سنة �رشيطة اأن 

تكون م�سجلة، لكي ي�ساهم فيها “متكن”.
اأم���ا ع���ن قيم���ة املنح املالي���ة املقدم���ة، فقال 
“ن�سب الدعم هي م�س���ابهة للتي نقدمها لل�رشكات، 
لكنها �س���تكون من���ح مالية غ���ري م�س���رتجعة للفرق 
وامل�رشوع���ات الت���ي تبني اأفكار �س���واء ابت���كارات اأو 
خدم���ات”.   ويعت���ر جمل����س التنمي���ة القت�س���ادية 
قط���اع تكنولوجي���ا املعلوم���ات الت�س���ال م���ن اأهم 
القطاع���ات الأ�سا�س���ية الت���ي يركز عليه���ا املجل�س 
على تطويرها وتنميتها وا�س���تقطاب ال�س���تثمارات 
املبا�رشة اإليها �سمن عدة قطاعات اقت�سادية اأخرى، 
اإذ �س���اهم ال�س���ندوق يف ا�س���تقطاب ����رشكات تقنية 
مثل “اأمازون” كما �س���اهم يف اإط���الق خليج البحرين 
للفينتك اإلى جانب امل�ساعدة يف ا�ستقطاب م�رشعات 

وحا�سنات الأعمال اجلديدة.

املنام���ة - وزارة املالي���ة: نظم���ت وزارة 
املالي���ة بالتعاون م���ع املجموع���ة امل�رشفية 
الفرن�س���ية العاملية )BNP Paribas( ندوة 
عن التحول اجلاري اإلى التقنيات الرقمية على 
ال�س���عيد املوؤ�س�س���ي وقطاع الأعمال، �سارك 
فيه���ا كب���ار امل�س���وؤولن يف القطاعات ذات 
ال�س���لة ونخبة من امل�س���وؤولن يف املجموعة. 
واأكد الوكيل امل�س���اعد للموارد واملعلومات 
بال���وزارة اإبراهي���م اأب���ل الأهمي���ة الق�س���وى 
ملو�سوع الندوة بالنظر اإلى املوقع املحوري 

الذي يحتله البع���د اخلا�س بتكنولوجيا واأمن 
املعلوم���ات يف القطاعات املالية وامل�رشفية 
على م�س���توى العامل و����رشورة مواكبة اأحدث 

التطورات وامل�ستجدات يف هذا املجال.
من جهته، اأو�س���ح رئي�س املقر الإقليمي 
ل� “BNP Paribas” جاك مي�سيل اأن الندوة 
تاأتي يف اإطار الن�س���خة الثانية لالأ�سبوع الذي 
يخ�س�سه املقر �سنويا لإثراء الوعي بالتحول 
الرقم���ي الهائ���ل اجلاري يف الوق���ت الراهن، 
وال���ذي يدع���و اإل���ى تدار�س من���وذج الأعمال 

احلايل وانعكا�سات هذه الثورة الرقمية على 
القطاع امل�رشيف.

واأو�س���ح خبريا اأمن املعلومات واحلماية 
BNP P -“  ����ن اجلرائ���م الإلكرتوني���ة يف
ribas” اأرن���و برين���اك واأوليفيي���ه نوتيه اأن 
القط���اع امل����رشيف بطبيعت���ه اأكر انك�س���افا 
وعر�س���ة خلطر اجلرائم الإلكرتونية؛ لتعلقه 
بتحوي���الت مالي���ة على م���دار ال�س���اعة، ومن 
هنا اأهمية اإحكام اإجراءات التاأمن وال�س���المة 

الق�سوى.

ق���ال رئي����س جلن���ة ال���روة الغذائية يف 
غرفة جتارة و�س���ناعة البحرين، خالد الأمن، 
اإن اللجن���ة الت���ي اأُعل���ن ع���ن ت�س���كيلها اأم�س 
�ستوا�س���ل العم���ل عل���ى حتقي���ق جمل���ة من 
الأه���داف م���ن بينه���ا دع���م اجله���ود الرامية 
لتحقيق الأم���ن الغذائي يف مملك���ة البحرين، 
اخلارجي���ة يف قط���اع  ال�س���تثمارات  وج���ذب 
التكنولوجي���ا  اإدخ���ال  وت�س���جيع  الزراع���ة، 
املتقدمة يف هذا القطاع، اإ�س���افة اإلى ت�سجع 
ال����رشكات العاملة فيه عل���ى الندماج لتعزيز 
يف  الأم���ن  واأ�س���اف  وتناف�س���يتها.  قوته���ا 
ت�رشي���ح له عقب الإعالن عن ت�س���كيلة اللجان 
اجلدي���دة يف الغرفة اأن الثق���ة التي منحها له 
جمل����س اإدارة الغرف���ة برئا�س���ة �س���مري نا�س 
لرتوؤ�س هذه اللجنة “متثل تكليفا وم�سوؤولية 
اأت�رشف مبوا�سلة النهو�س بحملها والعمل عن 
قرب مع الأخوة يف جمل����س اإدارة الغرفة على 
حتقيق الأهداف التي نن�س���دها جميعا لناحية 
دعم خمتلف قطاعات القت�ساد الوطني ومن 

بينها قطاع الروة الغذائية احليوي”.
واأ�سار اإلى اأن جلنة الروة الغذائية ت�سم 
يف ع�س���ويتها نخبة من اخلراء والعاملن يف 
هذا املجال �س���واء من املخ�رشمن ذوي الباع 
الطوي���ل يف قطاع الزراعة وجت���ارة الأغذية اأو 
ال�سباب املتحم�س الطموح، معربا عن �سعادته 
وتفاوؤله اإزاء العمل مع اجلميع لتحقيق اأهداف 
اللجن���ة. واأو�س���ح اأن اللجنة �ست�س���ع برنامج 
عمل مكثفا يت�سمن لقاءات ت�ساورية وا�سعة 
مع جميع العاملن يف جمال الزراعة والأغذية، 
به���دف عر�س الفر����س والتحدي���ات يف هذا 
املج���ال، والنهو����س بهذا القط���اع وتطويره 
وزي���ادة م���ردوده عل���ى القت�س���اد الوطني. 
وقال اإن اللجنة �س���تعمل اأي�سا على ت�سمن 
فعالياته���ا ومنجزاتها يف تقارير ربع �س���نوية 
ترف���ع اإل���ى جمل����س اإدارة الغرف���ة، اإ�س���افة 
اإل���ى تقارير �س���نوية حول اأداء قط���اع الروة 
الغذائي���ة يف مملك���ة البحري���ن وم�س���اهمات 
اللجنة يف تن�س���يطه. واأ�س���اف “�س���ناأخذ على 
عاتقنا مهمة النهو�س بدورنا يف جلنة الروة 
الغذائية كذراع اأ�سا�س���ي ملجل����س الإدارة يف 
تنفي���ذ خططه واأهدافه، ل�س���يما اأن ال�س���ارع 
التج���اري يعّول كثرياً عل���ى جمل�س الإدارة يف 

حتقيق قفزة نوعية لإيجاد احللول املنا�س���بة 
جلميع الأمور والق�س���ايا التي تواجه قطاعات 
الأعم���ال”. كما اأع���رب الأمن عن ا�س���تعداد 
اللجن���ة الدائ���م للتعاون مع باق���ي اللجان يف 
الغرف���ة حت���ت مظل���ة جمل����س الإدارة، وقال 
“نحن يف القط���اع الزراعي جزء من املنظومة 
القت�س���ادية ململكة البحرين ككل، ونرتبط 
بال �س���ك م���ع باق���ي القطاع���ات مث���ل قطاع 
ال�سحن وقطاع الأ�س���واق التجارية وال�سيافة 
وال�س���حة وغ���ريه، لذلك نحن حري�س���ون كل 
احلر����س على التع���اون مع جمي���ع اللجان مبا 
يخدم الأهداف امل�س���رتكة”. واأ�س���اد مببادرة 
جمل�س الإدارة اخلا�سة باإعادة هيكلة اللجان، 
وو�س���ع اآلية اختيار روؤ�ساء اللجان على اأ�س�س 
ومعاي���ري التخ�س����س والكفاءة، ومبا ي�س���هم 
يف حتويل “بيت التجار” اإلى من�س���ة لل�سارع 
التج���اري، تخدم التاج���ر البحرين���ي والقطاع 
اخلا�س، كما نوه با�س���تحداث اإجراءات رقابية 
واإخ�س���اع كاف���ة اللجان للتقيي���م للتاأكد من 
التزامها بتنفيذ ا�س���رتاتيجية جمل�س الإدارة 
وتطلعات القطاعات اخلا�س���ة بها، وبو�س���ع 
دليل ا�سرت�سادي لعمل اللجان الدائمة ميثل 
خريط���ة طريق تب���ن اآلية عمل ه���ذه اللجان 

ودورها ونطاق عملها.
و�س���مت جلن���ة ال���روة الغذائي���ة التي 
ع�س���ويتها  يف  �س���مت  الأم���ن  يراأ�س���ها 
كل م���ن حم���د جناح���ي، ون���واف الكوهج���ي، 
وال�س���يخ را�س���د بن خليفة اآل خليفة، وم�سلم 
�رشفوئي، وعبدالر�س���ا الب�ستاين، وعلي لري، 

و�سارفانان ناتاراجان، وهناء كانو.

• ع�سام حامد	

•  خالد الأمن	



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

قيد رقم

93172-1

االسم التجاري

سلمان عبداهلل حمد عبداهلل سعد ال سنان

حتويل  بطلب  دسوقي خطاب   زكريا  الدين  املعلن محي  إلينا  تقدم 
احملل التجاري التالي الى السيد / سلمان عبداهلل حمد عبداهلل سعد 

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

يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
)CR2018-99902( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري
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كم���ا ت�ص���درت ال���دول املانحة خارج 
خطة ال�ص���تجابة الإن�ص���انية لليمن مببلغ 
196 ملي���ون دولر م���ن املبل���غ الإجمايل 
اأن  اإل���ى  م�ص���راً  دولر،  ملي���ون   466.4
اإجم���ايل التموي���ل داخ���ل وخ���ارج خط���ة 
ال�صتجابة الإن�صانية بلغ 2.010.3 مليون 

دولر.
وب���ن التقري���ر ال���ذي ن�رشت���ه وكالة 
الأنب���اء ال�ص���عودية اأن خط���ة ال�ص���تجابة 
الإن�ص���انية ح�ص���ب املجموع���ة القطاعية، 
بلغ���ت اأعل���ى ن�ص���بة يف الأم���ن الغذائ���ي 
والزراع���ة، وال�ص���حة، واملي���اه والنظافة 
وال����رشف ال�ص���حي، والتغذية ال�ص���حية، 

واملاأوى والتعليم وغرها.
تاأتي هذه اخلط���ة كاأكرب نداء تطلقه 
الوكالت الإن�ص���انية لليمن، حيث تتمثل 
الأهداف ال�ص���راتيجية خلطة ال�صتجابة 
اإنق���اذ الأرواح؛  الإن�ص���انية يف اليم���ن يف 
وحماي���ة املدني���ن؛ وتعزي���ز التكافوؤ يف 
احل�ص���ول على امل�ص���اعدات؛ و�صمان اأن 
العم���ل الإن�ص���اين يدعم ق���درات املرونة 

ل والنتعا�ش امل�صتدام. والتحُمّ
ال�ص���تجابة  خط���ة  م���ع  ومتا�ص���ياً 
الإن�صانية جاء الأمر ال�صامي الكرمي باإن�صاء 
مركز اإ�صناد العمليات الإن�صانية ال�صاملة 
يف اليمن، ال���ذي يعمل فيه كل الكفاءات 
والطاقات الوطنية عمالً عملياتياً ي�صّهل 
وي�صهم يف اإي�ص���ال امل�صاعدات املقدمة 
م���ن املنظم���ات الدولي���ة واملوؤ�ص�ص���ات 

الإن�صانية اإلى الداخل اليمني.

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

اآلف النازحن يعودون ملنازلهم بعد اتفاق درعا
عواصم – وكاالت: 

ب���داأ اآلف النازح���ن منذ يوم اجلمع���ة العودة اإل���ى منازلهم يف حمافظة درع���ا مع توقف 
الق�ص���ف فيها ب�ص���كل كام���ل بعد التو�ص���ل اإلى اتف���اق بوق���ف القتال بن ق���وات النظام 

والف�صائل املعار�صة يف املنطقة اجلنوبية.
واأكد م�صدر ع�صكري اأردين عودة الآلف من النازحن اإلى بلداتهم يف حمافظة درعا بعد 
وق���ف القتال. واأكد م�ص���وؤول ع�ص���كري اأردين لقناة “العربية” اأن اأع���داد النازحن على طول 

ال�رشيط احلدودي مع �صوريا انخف�ش اإلى اأقل من 10 اآلف نازح.
م���ن جانب اآخر، بلغت اأعداد ال�ص���احنات املحملة بامل�ص���اعدات الإن�ص���انية التي و�ص���لت 
للنازحن حتى يوم اجلمعة عرب “الهيئة اخلرية الها�صمية” الأردنية نحو 150 �صاحنة حمملة 
مبواد غذائية ومياه وحليب لالأطفال. ومل تدخل اأي م�ص���اعدات للنازحن اأم�ش ال�صبت ب�صبب 

التطورات التي ي�صهدها اجلنوب ال�صوري.
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
ك�صف تقرير لوكالة “رويرز”، اأن 
النظام القطري اأنفق ع�رشات املالين 
“اللوبي���ات”  عل���ى  ال���دولرات  م���ن 
الأمركية، لتح�ص���ن �ص���ورته واإبعاد 
�ص���فة الإرهاب عنه، اإثر مقاطعة دول 
اجل���وار للدوحة.وذك���رت “روي���رز” يف 
تقريره���ا اأن قط���ر اأنفقت م���ا ل يقل عن 
24 ملي���ون دولر على جماعات ال�ص���غط 
يف وا�ص���نطن من���ذ بداي���ة 2017، يف حن 
كان الإنفاق القط���ري على هذه اللوبيات 
يف الف���رة الواقعة ما بن 2015 و2016، 
اأي قبل بداية اأزمة الدوحة، عند حدود 8.5 

مليون دولر.
وح�صل اأحد م�صت�صاري الدوحة والذي 
مل يك�ص���ف التقري���ر ع���ن ا�ص���مه على 1.5 
ملي���ون دولر خالل الأزمة، مقابل اإي�ص���ال 
وجه���ة النظ���ر القطري���ة اإل���ى وا�ص���نطن، 
والدف���اع عنها عرب الو�ص���ول اإلى مقربن 
الكونغر����ش  يف  واأع�ص���اء  ترام���ب  م���ن 

الأمركي.

الدوحة تنفق املالين على 
جماعات ال�صغط الأمركية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
اأ�ص���فرت مباحث���ات وزي���ر اخلارجي���ة 
الأمركي مايك بومبيو يف كوريا ال�صمالية 
عن تناق�ش غريب يف ت�رشيحات �ص���درت 
عن الطرف���ن، اأم����ش ال�ص���بت، بلغت حد 
التناق����ش التام. واعت���ربت بيونغيانغ اأن 
املباحث���ات التي اأجريت مع وزير اخلارجية 
واأب���دت  للغاي���ة”  “موؤ�ص���فة  الأمرك���ي 
ا�ص���تياءها مما قالت اإنها رغبة اأمركية يف 
تقدمي مطال���ب “مبالغ فيه���ا” من جانب 
واحد. كما اأك���دت وزارة اخلارجية الكورية 
ال�صمالية، يف بيان، اأن “ال�صلوك الأمركي 
واملواقف التي اتخذت خ���الل املحادثات 
العالية امل�ص���توى اجلمعة وال�ص���بت كانت 
كوري���ا  تقيي���م  للغاية”.وج���اء  موؤ�ص���فة 
ال�ص���مالية للمحادث���ات متناق�ص���ا ب�ص���دة 
م���ع ت�رشيح بومبي���و الذي و�ص���ف لقاءاته 
يف بيونغيان���غ ب�ص���اأن نزع ال�ص���الح النووي 

ب�”املثمرة جدا”.

بومبيو يف بيونغيانغ... 
تناق�ش “غر مفهوم”

سريناغار – أ ف ب: 
قتل���ت الق���وات الهندي���ة ال�ص���بت 3 
متظاهري���ن بينهم فتاة تبل���غ 16 عاما يف 
الق�صم الهندي من ك�صمر، فيما يت�صاعد 
التوتر ع�صية حلول الذكرى الثانية ملقتل 
زعيم للمتمردين، على ما قال م�صوؤولون.

وقال �صهود اإن اجلنود فتحوا النران 
يف منطق���ة كولغام يف جنوب ك�ص���مر بعد 
اأن تظاهر مئات املحتجن الغا�صبن من 
عمليات ينفذها اجلي�ش بحثا عن م�صلحن 
م�ص���تبه بهم، وبداأ بع�صهم بر�صق اجلنود 
باحلج���ارة. واأف���اد طبي���ب يف م�صت�ص���فى 
حكومي وكالة فران�ش بر�ش اأن القتلى هم 
�صابان عمرهما 20 و22 عاما وفتاة عمرها 
16 عاما. وقال الطبيب الذي ف�ص���ل عدم 
ذكر ا�صمه اإن “الثالثة اأ�صيبوا بالر�صا�ش 
وتوفوا متاأثرين بجروحهم بعد و�ص���ولهم 
اإلى امل�صت�صفى”. واأكد قائد ال�رشطة ا�ش. 
بي. فايد ح�ص���يلة القتل���ى لفران�ش بر�ش 
لكنه رف�ش اأن يقدم مزيدا من التفا�صيل.

اجلي�ش الهندي يقتل 3 
متظاهرين يف ك�صمر

القاهرة – وكاالت: 
ق�ص���ت حمكمة م�رشية بحب�ش �صائحة 
لبناني���ة 11 عاماً، بتهمة بث فيديو مهن 
للم�رشي���ن وخاد����ش للحي���اء، اإل اأنه���ا ما 

لبثت اأن عّدلت احلكم ل�8 �صنوات فقط.
وق�ص���ت حمكمة جنح م����رش اجلديدة، 
اأم����ش ال�ص���بت، مبعاقب���ة اللبناني���ة من���ى 
مذب���وح، بتهمة ن�رش فيدي���و خاد�ش للحياء 
وازدراء الأديان، واإهانة امل�رشين باألفاظ 

يعاقب عليها القانون.
ويف اإج���راء نادر يف الق�ص���اء امل�رشي، 
قررت املحكمة تعديل حكمها، بعد �صاعة 
فق���ط م���ن �ص���دوره، لي�ص���بح احلب����ش 8 
�صنوات بدل من 11 �صنة، بح�صب م�صوؤول 

ق�صائي.
وكان���ت الفت���اة اللبناني���ة ق���د بثت 
فيدي���و على �ص���فحتها على “في�ص���بوك” 
وجه���ت فيه اتهامات واإ�ص���اءات لل�ص���عب 
امل�رشي والقيادة ال�صيا�صية، تنطوي على 
عبارات واألف���اظ يعاقب عليه���ا القانون، 

وت�صفهم باأو�صاف معيبة.

احلب�ش 8 اأعوام ل�صائحة 
لبنانية اأهانت امل�رشين

ال�صعودية تت�صدر الدول املانحة للخطة الأممية باليمن 2018
مببلغ 196 مليون دولر

• امللك �صلمان واأنطونيو غوتري�ش	

ت�سدرت اململكة العربية ال�سعودية الدول املانحة خلطة ال�ستجابة الإن�سانية للأمم املتحدة يف 

اليمن للعام 2018. واأو�سح التقرير الذي اأ�سدره مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 

OCHA عن م�ستوى التمويل الدويل لل�ستجابة الإن�سانية يف اليمن للعام 2018، اأن اململكة 
ت�سدرت الدول املانحة داخل خطة ال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن مببلغ 530.4 مليون دولر من 

املبلغ الإجمايل 1.54 مليار دولر.

خامنئي لروحاين: الو�صع القت�صادي يثري القلق
وجه لفتح حتقيق عاجل حول و�صع �صوق العمالت الأجنبية

دب����ي - العربية.ن����ت: وج����ه املر�ص����د الأعلى 
للنظ����ام الإي����راين عل����ي خامنئ����ي ر�ص����الة مكتوبة 
للرئي�ش ح�ص����ن روحاين لفتح حتقي����ق عاجل حول 
و�ص����ع �ص����وق العم����الت الأجنبية، وتده����ور العملة 
املحلية غر امل�ص����بوق الأ�ص����بوع املا�ص����ي، معرباً 
ع����ن قلقه ب�ص����اأن الو�ص����ع القت�ص����ادي، م����ا دفع 
اآلف الإيراني����ن للخ����روج اإلى ال�ص����وارع والتظاهر 
�ص����د احلكوم����ة والنظام، ب�ص����بب تردي الأو�ص����اع 
القت�ص����ادية وارتف����اع تكالي����ف املعي�ص����ة، وفق 

وكالة “فار�ش” لالأنباء.
ورب����ط نا�ص����طون ه����ذا التح����رك بت�رشيح����ات 
الرئي�ش ال�ص����ابق للبنك املركزي الإيراين والنائب 
احلايل بالربملان، حمم����ود بهمني، لوكالة “مهر”، 
اجلمعة، والتي ك�صف خاللها اأن اأبناء كبار م�صوؤويل 
النظام اأخرجوا 148 مليار دولر من العملة ال�صعبة 

اأي اأكرث من احتياطي الدولة، وفق تعبره.
وذكر نواب بالربمل����ان الإيراين اأن 5000 من 
اأبن����اء امل�ص����وؤولن الكبار يف النظ����ام اأخرجوا مبالغ 
طائلة من العملة ال�ص����عبة واأودعوها يف ح�صاباتهم 

يف البنوك الأجنبية.

واأكد بهمني، وهو ع�ص����و باللجنة القت�صادية 
للربمل����ان الإي����راين، اأنه من����ذ عام����ن مل تدخل اأي 
عملة �ص����عبة من فوائد ال�ص����ادرات اإلى البالد، يف 
اإ�صارة الى اإيداع تلك املبالغ بح�صابات امل�صوؤولن 

واأبنائهم يف البنوك الأجنبية.
كم����ا راأى الرئي�����ش ال�ص����ابق للبن����ك املركزي 

الإي����راين يف حكومة اأحمدي جن����اد اأن “هذه الأموال 
ت�ص����به الفي�ص����ان اجلارف والتنن الذي ا�ص����تفاق 

ويجب اتخاذ خطوات فاعلة لإيقافه”.
كذل����ك انتق����د اأداء حكوم����ة روحاين يف �ص����وء 
تنظيم �ص����وق ال�رشف والعملة وامل�صكوكات قائالً: 
“لق����د بيعت للنا�ش عملة �ص����عبة بال حدود، والآن 

نري����د من النا�ش الذين ا�ص����روا الكثر من العملة 
ال�ص����عبة اأن ي�ص����لموها لالأمن الداخلي، اأو يقولون 
اليوم نريد من م�ص����ري العم����الت جباية ال�رشائب، 
بينما يجب اأن تدف����ع ال�رشائب خالل عمليات البيع 
وال�رشاء”، م�صيفاً اأن “هذه القرارات لي�صت دقيقة 

ول ت�صتند اإلى التخطيط”.
ورف�����ش بهمني فكرة ا�ص����تجواب الوزراء حلل 
امل�صاكل: “اإذا تغر الوزراء 10 مرات، فلي�ش هناك 
جدوى ما دمنا نطبق نف�ش الأفكار وال�صيا�ص����ات.. 
نحن بحاجة اإلى ت�صحيح �صيا�صاتنا وفق �صيا�صات 

املال والعمالت يف جميع اأنحاء العامل”.
اإل����ى ذلك طالب باإع����ادة 148 مليار دولر من 
ح�ص����ابات اأبناء امل�ص����وؤولن يف اخل����ارج اإلى داخل 
الب����الد، مت�ص����ائالً: “م����اذا يفع����ل 5000 م����ن اأبناء 
 300 اإن  امل�ص����وؤولن الكب����ار يف اخل����ارج؟ يق����ال 
منهم يدر�ص����ون، م����اذا يفعل البقي����ة منهم؟ يجب 
عل����ى احلكوم����ة التعام����ل مع ه����ذه امل�ص����األة وفقاً 

للقوانن”.

التحالف: تدمر �صبكة ات�صالت ع�صكرية حوثية يف حيدان ورازح

المصدر: دبي – قناة العربية: 

ا�ص���تهدفت قوات حتال���ف دعم ال�رشعية 
يف اليمن �ص���بكة ات�ص���الت ع�ص���كرية حوثية 
يف حدي���ان ورازح. ودّم���رت ق���وات التحالف 

منظومة الت�ص���الت الع�ص���كرية املتكاملة، 
والتي كانت ت�صمل تقنيات متقدمة.

و�ص���دد التحال���ف عل���ى اأن���ه لن ي�ص���مح 
بامت���الك منظم���ة اإرهابي���ة لق���درات نوعية 

وتقنيات متقدمة.
واأو�ص���ح اأن “عمليات التمويه والأ�صلحة 
املوق���ع  اأن  توؤك���د  امل�ص���ادة”  الع�ص���كرية 
امل�صتهدف يف ال�رشبة الأخرة موقع ع�صكري.

دبي - العربية.نت: 

• خامنئي وروحاين	

 اإعدام 8 اأ�صخا�ش يف طهران يف ق�صية اعتداءي 2017التق�صف ي�صل غرف العمليات اجلراحية باإيران
لندن - العربية.نت:

 اأعل���ن نائ���ب وزي���ر ال�ص���حة الإيراين 
قا�ص���م ج���ان باباي���ى، م���ن خ���الل تعمي���م 
للم�صت�ص���فيات، اأنه يجوز اإعادة ا�ص���تخدام 
املعدات ال�ص���تهالكية يف غرف العمليات 
اجلراحي���ة، يف اإطار برنامج التق�ص���ف التي 
تتبع���ه حكوم���ة طه���ران، الأمر ال���ذي اأثار 
�صجة بن الإيرانين عرب مواقع التوا�صل 

الجتماعي.
ويعتقد بع�ش اخل���رباء الإيرانين اأن 
ال�ص���تفادة م���ن املعدات التي ت�ص���تخدم 

فقط ملرة واحدة، قد يثر حتديات خطرة 
يف جمال زيادة اللتهابات يف م�صت�صفيات 
يف الب���الد وي���وؤدي اإل���ى عدم ثق���ة النا�ش 

باجلراحة يف اإيران.
وبن���اء عل���ى م���ا ج���اء يف وكالة اإي�ص���نا 
اأعل���ن نائ���ب وزي���ر ال�ص���حة، اأن���ه يف اإطار 
الر�ص���يد يف ا�ص���تخدام العملة ال�ص���عبة، 
يجوز اإعادة ا�صتخدام املعدات امل�صتعملة 
ال�ص���تهالكية يف غ���رف اإج���راء العملي���ات 

اجلراحية.

 بيروت – أ ف ب:

ملنف���ذي  ����رشكاء   8 اإي���ران  اأعدم���ت   
العتداء الدامي املزدوج الذي ا�ص���تهدف 
يف يوني���و 2017 جمل�ش ال�ص���ورى و�رشيح 
الإمام اخلميني يف طهران، ح�ص���ب ما اأعلن 

م�صدر ر�صمي اأم�ش ال�صبت.
وكتبت وكالة اأنب���اء “ميزان اونالين” 
التابع���ة لل�ص���لطة الق�ص���ائية اأن “عقوبة 
الإع���دام الت���ي ُحكم���ت على 8 اأع�ص���اء يف 
تنظيم داع�ش ال�صلفي التكفري املت�صل 
)بالعتدائ���ن( ُنفذت م���ع مراعاة القواعد 

الديني���ة والقانوني���ة”، م���ن دون حتدي���د 
تاريخ ومكان الإعدامات.

واأ�ص���ارت وكالة ت�ص���نيم لالأنب���اء اإلى 
اأن العقوبة ُنفذت ال�ص���بت. وكان الق�صاء 
عل���ى  بالإع���دام  احلك���م  اأعل���ن  الإي���راين 

الأ�صخا�ش الثمانية يف مايو.
وذكرت وكالة ميزان ذكرت يف اأبريل، 
خالل اجلل�ص���ة الأولى من املحاكمة، اأن 26 
�صخ�ص���ا بالإجمال متهم���ون يف هذا امللف. 
واأ�ص���ارت الوكالة اأم�ش اإلى اأن املالحقات 

ل تزال م�صتمرة للمدعى عليهم الآخرين.
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هناك فو�ش���ى حقيقية يعاي�ش���ها العامل 
اإث���ر الف�ش���اء املعلومات���ي املت�ش���عب الذي 
اأعطى فر�شة ثمينة للغث وال�شمني بالظهور، 
وو�ش���ط تلك احلالة جند اأنف�ش���نا عاجزين عن 
تو�شيف بع�ض امل�ش���طلحات والو�شول اإلى 
تعري���ف وا�ش���ح لكثري م���ن الق�ش���ايا ومنها 
بع����ض الألق���اب املهني���ة الت���ي تطل���ق على 

ال�شاحة. 
اأعتق���د اأن كثريي���ن ي�ش���اطرونني نف�ض 
امل�شاعر والأحا�ش���ي�ض، خ�شو�شا فيما يتعلق 
بالعم���ل الإعالم���ي، فق���د ظهر على ال�ش���احة 
الكث���ري م���ن الأ�ش���خا�ض ممن يطلق���ون على 
وبالبح���ث  “الإعالم���ي”،  م�ش���مى  اأنف�ش���هم 
والتق�شي جتد هذا الإعالمي اجلديد )على حد 
و�شف ال�ش���خ�ض وبع�ض الكيانات املتواجدة 
يف الف�ش���اء املعلوماتي الرح���ب( قد ظهر يف 
دعاي���ة م���ا اأو اعتلت تلك “الإعالمية” من�ش���ة 
لعر�ض الأزياء اأو �ش���اركت اأخرى يف كورال يف 

بع�ض الأغاين.
حقيق���ة ل اأنتق�ض من تل���ك الأعمال فاأنا 
م���ن م�ش���جعي العمل واحل�ش���ول عل���ى الرزق 
ال�رشيف حتت ال�ش���وابط الأخالقية واملهنية، 
لك���ن اأت�ش���اءل هنا عن فو�ش���ى الألقاب التي 
بات���ت تعط���ى للجمي���ع دون �ش���وابط يف ظل 

ف�شاء رحب.
يف ع���ام 2010 واأثن���اء تواجدي يف تون�ض 
حل�ش���ور اجتماعات منظم���ة امل���راأة العربية، 
كنت ق���د طرح���ت ه���ذا الت�ش���اوؤل ومل يخطر 
ببايل حينها اأن اأعاي�ض ف�ش���اء ل ن�ش���تطيع اأن 
منيز من خالله الإعالمي احلقيقي دون املهن 
الأخرى التي اأوؤكد هنا احرتامي لها، وتفاجاأت 
حينها على مدار ثالثة اأيام اأننا مل ن�ش���تطع اأن 
نحدد من ه���و “الإعالمي”، كون ه���ذه الكلمة 
تنطبق على جميع العاملني يف قطاع ال�شحافة 
واملرئي���ة،  امل�ش���موعة  والإذاع���ة  املكتوب���ة 
واكتفى اأغلب احل�شور بالتاأكيد على اأن هذه 
الكلمة مفهومة وم�ش���طلح معمول به ي�ش���مل 

جميع من ذكرتهم اآنفا، لكنني مل اأقتنع!
الوا�ش���ع  امل�ش���طلح  ه���ذا  اأن  يب���دو 
املت�ش���عب اأ�ش���ابني بلوثة مع ع���دم اإمكانية 
تقنينه اأو فر�ش���ه على م�ش���تحقيه دونهم، اإل 
اأن الأكيد اأنه م�ش���طلح له مكانته، واإل ما كان 
هذا التهافت الوا�ش���ح على ذك���ره كتعريف 

للبع�ض.

فوضى األلقاب

من���ذ التحق���ت بالكتاب���ة لعم���ودي بجريدة 
“الب���الد” وحتى ال�ش���اعة مل اأتوق���ف عن الكتابة 
حتى واأنا بال�ش���فر اأو ما ي�شمى باإجازة اأو بوعكة، 
فكن���ت اأر�ش���ل عمودي م���ن هناك ليقين���ي باأن 
الكتاب���ة والكات���ب م�ش���وؤولية واأمان���ة ومتابع���ة 
وحر����ض عل���ى البقاء داخ���ل ال�ش���ورة والتفاعل 
م���ع الأحداث املجتمعي���ة وتوابعه���ا وتداعياتها 
وزلزلها، من هنا مل اأ�ش���عر يوماً باأن التوقف عن 

الكتابة بحجة الإجازة م�شاألة مقنعة اأو مربرة؟
كذلك النائب الربملاين وال�ش���وري والبلدي 
والوزي���ر ومن يف حكمهم، مثل ه���وؤلء من حقهم 
الإج���ازة وال�ش���فر والراح���ة، لكن ه���ل من حقهم 
ت���رك اأعمالهم معلق���ة؟ وهل م���ن حقهم الهرب 
من م�ش���وؤوليتهم وجلانه���م ومتابعاتهم، وقطع 
الطري���ق عل���ى اأعمالهم وتركها معلقة وال�ش���فر 
امل�ش���وؤولية  ه���ي  ه���ذه  ه���ل  الإج���ازة؟  بحج���ة 
املجتمعي���ة التي ما فت���ئ البع�ض يت�ش���دق بها 
باحل���ق والباط���ل؟ ل اأ�ش���دق اأن هناك م�ش���وؤول 
�ش���واء كان نائبا اأو �ش���وريا اأو بلديا اأو �ش���حافيا 
اأو كاتب���ا يهرب من واقع ب���الده ويرتك املركب 

ويه���رب لبالد ال�ش���باب وغريها ويقطع �ش���لته 
وكاأن���ه اختفى م���ن الكون ول عالقة ل���ه بالواقع 
املجتمع���ي حتى لو احرتق البل���د، وراأينا ذلك يف 
اله���روب الكبري اإب���ان املحنة امل�ش���وؤومة بالعام 
2011 ح���ني ه���رب البع�ض بنف����ض احلجة وهي 
الإجازة، فما بالك لو كان البع�ض يف اإجازة وحتى 
ب���دون اإجازة كبع�ض النواب؟ واإل كيف ل يكتمل 

الن�شاب يف كل مرة؟
م���ن املمك���ن لالإن�ش���ان وم���ن حق���ه الراحة 
والإج���ازة ول غبار على هذا ال���كالم، والكل ياأخذ 
اإج���ازة، لك���ن هل تعن���ي الإج���ازة قط���ع العالقة 
بالوطن وامل�شوؤوليات وتركها معلقة والهروب؟

هن���اك نه���ج منوذج���ي �رشب���ه لن���ا بروعة ل 
ت�ش���اهى �ش���مو رئي�ض الوزراء خليفة بن �شلمان 
حفظ���ه اهلل الذي ل يكف ول يهن���اأ ول يغفل عن 
امل�ش���وؤولية �ش���واء كان داخل الب���الد اأو خارجها 
فه���و متعلق بالوط���ن واأهله، وتبلغ امل�ش���وؤولية 
ذروته���ا حينما يكون �ش���موه برحل���ة عالج ورغم 
ذلك يعمل ويتابع ول يهداأ له بال حتى و�ش���موه 
يتلق���ى الع���الج حفظه اهلل من كل ����رش ل يتوقف 

عن العمل، هذه هي امل�ش���وؤولية، فحب الأوطان 
لي�ض جمرد “اأغاين واأهازيج و�ش���يالت و�شعارات 
براق���ة”، حب الأوط���ان مرتبط بحم���ل الوطن يف 
قلب���ك اأينما كنت واأينما م�ش���يت، �ش���واء داخل 
الوط���ن اأو خارج���ه، فامل�ش���وؤولية جت���اه الوطن 
وعن���د  ال�ش���تثنائية  الظ���روف  يف  وخ�شو�ش���ا 
املنعطفات التاريخي���ة ل تعرف كلمة اإجازة، خذ 
اإجازة ولك���ن ل تهرب من امل�ش���وؤولية ول ترتك 
اأوراق���ك وملفاتك معلق���ة دون ح�ش���م وتهرب، 
هذه لي�ش���ت اإجازة هذا تعطي���ل واإجها�ض وكبح 
قطار العمل من امل�ش���ي يف طريقه، واأ�ش���تغرب 
حينما نتح���دث عن اليابان وكوريا و�ش���نغافورة 
وبقي���ة جمتمعات العمل، كيف تت�ش���نى لها تلك 
الطف���رات الهائلة؟ لأن الإجازة ل متنع العمل ول 
تقطع الطريق على امل�شوؤولية ول ترتك املركب 
وهو مبنت�شف الطريق وت�شبح يف املياه الزرقاء 
الباردة بحجة الإج���ازة بينما ملفك بالوطن معلق 

من منت�شفه.

تنويرة: ل تثقب �رشاعك وتتهم الريح.

اأن يقود ال�شباب قطاع ال�شباب فهذا 
من اأك����رب التحديات لأية دولة من الدول، 
وه����ي مهم����ة �ش����عبة تتطل����ب اإمكانيات 
�شخ�شية فكرية واإدارية وعلمية، وت�شتند 
اأي�ًش����ا اإلى القدرة على كيفية ال�شتفادة 
من خربة الكبار يف اإثراء القطاع ال�ش����بابي 
مبا تطم����ح اإليه هذه الفئة، ويف احلقيقة، 
هن����اك ث����الث ر�ش����ائل ميك����ن اأن نقراأها 
م����ن خالل نق����اط اهتمام لرئي�����س االحتاد 
البحريني لكرة ال�شلة �شمو ال�شيخ عي�شى 

بن علي اآل خليفة.
الر�ش����الة الأولى: ما اأكد عليه �شموه 
م����ن اأهمية و�ش����ع الح����رتاف الريا�ش����ي 
يف الب����الد عل����ى قائمة اخلط����ط، ومتهيد 
الطريق نحو تطبيق الحرتاف الريا�ش����ي 
بالفع����ل  وه����ذا  الريا�ش����يني،  ومته����ني 
يحمل ب�ش����ارة خري حيث �ش����يتم العمل به 
لأول مرة، واأول انعكا�شاته الإيجابية على 
الريا�شيني واأ�رشهم حيث ميثل ا�شتقراًرا 
وين�رش �ش����عوًرا بتقدير جهود الريا�شيني 
وهم ي�ش����تحقون ذل����ك بالفعل، ل�ش����يما 
اأن منه����م من بذل اأق�ش����ى م����ا ميلك من 
اإمكانيات وقدرات ليحمل ا�ش����م البحرين 
يف املحافل الريا�ش����ية، وكما قال �شموه 
وقت منح اأول جواز يحمل مهنة املحرتف 
الريا�شي للبطل العاملي لكمال الأج�شام 
�شامي حداد، فاإن ذلك يوؤكد اهتمام جاللة 
العاهل املفدى امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه، واهتمام �شاحب 
ال�ش����مو امللكي الأمري خليفة بن �ش����لمان 
اآل خليف����ة رئي�����ض ال����وزراء املوقر ودعم 
احلكومة وميثل كذلك ان�ش����جاًما مع روؤية 
�شاحب ال�ش����مو امللكي الأمري �شلمان بن 
حم����د اآل خليفة ويل العه����د نائب القائد 
العل����ى النائ����ب الأول لرئي�����ض جمل�����ض 

الوزراء.
ول �ش����ك اأن اخلط����وات التالية لدعم 
الريا�شية  الحرتاف  ا�شرتاتيجية  وتنفيذ 
�ش����تكون يف مو�ش����ع متابع����ة وم�ش����اندة 
م����ن ل����دن �ش����مو ال�ش����يخ نا�رش ب����ن حمد 
اآل خليف����ة ممث����ل جالل����ة املل����ك لالأعمال 
اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�ض املجل�ض 
الأعلى لل�ش����باب والريا�شة رئي�ض اللجنة 

الأوملبية البحرينية.
الر�ش����الة الثاني����ة: تاأخذن����ا اإلى لقاء 
�ش����مو ال�ش����يخ عي�ش����ى بن عل����ي برئي�ض 
�ش����رتة،  ن����ادي  اإدارة  جمل�����ض  واأع�ش����اء 
فه����ذا النادي متيز يف خارطة كرة ال�ش����لة 
البحرينية، وحققت البطولة الرم�ش����انية 
التي رعاها �ش����موه بالنادي اإ�شافة توؤكد 
حر�ض النادي على اأن ي�ش����هم يف الرتقاء 
بهذه اللعبة، اإل اأن ه����ذا اللقاء من ناحية 
اأبعاده يحث كل الأندية على اأن توا�ش����ل 
اجله����ود وحتق����ق الإجن����ازات لأن الحتاد 
برئا�شة �شموه، ومن خالل هذه اللقاءات، 
يوؤكد للجميع اأن اأبواب����ه مفتوحة لالأفكار 

التطويرية املبتكرة.
*الر�ش����الة الثالثة: اأما هذه الر�شالة 
فه����ي ت�ش����تحق اإ�ش����ادة خا�ش����ة مببادرة 
�ش����مو ال�شيخ عي�ش����ى بن علي با�شتقباله 
الطفلني ح�ش����ن وح�ش����ني غزوان اللذين 
ح�رشا جمي����ع مباريات املنتخ����ب الوطني 
لكرة ال�شلة يف ت�شفيات كاأ�ض اآ�شيا التي 
اأقيمت يف دبي لت�شجيع املنتخب الوطني 
طيلة تلك املباريات بكل حما�شة وعفوية 
وتفاعال مع املنتخب يف جميع املباريات، 
فمن اأهم معاين هذا اللقاء البدء بالأطفال 
والنا�شئة لتكوين ثقافة ريا�شية مرتبطة 
بال����ولء للوطن م����ن ناحي����ة، وغر�ض حب 
اجلي����ل النا�ش����ئ للعبة كرة ال�ش����لة.. تلك 
الر�شائل الثالث جميلة، ونخت�رش اأهميتها 
يف عبارة واحدة وهي اأن �ش����موه يوؤ�ش�����ض 

م�شتقبل كرة ال�شلة بخطى واعدة.

شبابية رياضية... 
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سوالف

ج����اء امل�رشوع الإ�ش����الحي ل�ش����يدي �ش����احب 
اجلاللة املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة حفظه 
اهلل ورع����اه كام����ال متكام����ال، في����ه اأروع املبادئ 
الإن�ش����انية اخلال����دة، وكل م����ا ي�ش����ب يف حتقيق 
مطامح ال�ش����عب، م�رشوع اأ�ش����بح جتربة منوذجية 
ملهم����ة ل����كل الدول التي تن�ش����د الغ����د املتقدم 
ل  را�ش����خة  دعائ����م  عل����ى  وينه�����ض  املزده����ر، 
تزعزعها الأعا�شري ب�ش����بب قوة البيت البحريني 
وتالحم����ه ومق����درة املواط����ن على حتم����ل كل ما 
يلقى علي����ه من م�ش����وؤوليات واأعب����اء وما ينتظر 
من����ه من واجب����ات، واأثبتت ال�ش����نوات املا�ش����ية 

م����ن عم����ر امل�����رشوع الإ�ش����الحي وميث����اق العمل 
الوطني اأن التالحم بني القيادة وال�ش����عب ا�شتد 
ب�ش����كل مل ي�شبق له مثيل، واأن تقاليد املمار�شة 
الدميقراطية ب�ش����تى اأ�شكالها حققت املزيد من 
اخلري والتقدم والرفاه للمواطنني، بل اإن بع�ض 
امليادي����ن جت����اوزت الأم����اين وحقق����ت البحرين 
فيه����ا ما مل يت�ش����وره اأكرث النا�ض تف����اوؤل وثقة 

بامل�شتقبل.
اإن ه����ذا التق����دم املذهل للبحرين يف �ش����تى 
امليادي����ن ل يعج����ب فئ����ة قليلة م����ن احلاقدين 
والعقب����ات  احلواج����ز  و�ش����ع  يحاول����ون  الذي����ن 

والني����ل من املكت�ش����بات والإجن����ازات، هوؤلء هم 
“الطائفيون” امله����زوزون بالرجعية من الداخل 
واخل����ارج والداعون للظل����م والباطل وكل الآفات 
الجتماعية التي جتلب ال�رش وت�رش ال�شالح العام، 
ه����وؤلء املر�ش����ى بالطائفية ي�ش����ريون خلف اآفة 
التع�شب الذي يدعو كل طائفة اإلى احلر�ض على 
م�ش����احلها ومطامعها، وهنا تتعار�ض امل�ش����الح 
ويق����ع التناق�����ض وتقوم العداوة والبغ�ش����اء وما 
يتبعه����ا من قت����ال وحروب وخ����راب املجتمعات، 
ه����وؤلء - ه����م باملنا�ش����بة م����ن فل����ول اجلمعيات 
ال�شيا�ش����ية املنحل����ة - يحاولون من����ذ مدة بعث 

الطائفي����ة م����ن مرقده����ا بع����د اأن ق�ش����ت عليها 
البحرين عن طريق ت�ش����امن اأبنائها، اأبناء الوطن 
الواحد، وتعا�شدهم وتكاتفهم والتفافهم خلف 
قيادته����م، فالدين هلل والوط����ن للجميع، ودائما 
ت����رى مواقفه����م مبنية عل����ى التع�ش����ب للطائفة 
مب�شارب واأ�شاليب متعددة، ومهما تكلمت معهم 
جتدهم يرف�شون التغيري وي�رشون على التم�شك 
بالأمرا�ض الوهمية و�رشب الوحدة الوطنية، كيف 
ل وه����م ل يفرقون بني العلم واجلهل، واحلقيقة 
واخلط����اأ، نق����ول لهذه الفئ����ة املري�ش����ة ل مكان 

للطائفية والطائفيني يف البحرين.

ال مكان للطائفيين في البحرين

يف ات�شال هاتفي مع املحامية ابت�شام ال�شباغ 
حول الق�ش���ايا الأ�رشية، تطرق���ت اإلى تعديل قانون 
احل�ش���انة بحي���ث تك���ون ح�ش���انة الأم البحريني���ة 
لأبنائها يف اململكة، طلب ال�شباغ مبني على جتارب 
وق�ش����ض مري���رة لأمه���ات بحرينيات ت����رشرن من 
امل���ادة )136( بقانون اأحكام الأ����رشة احلايل، حيث 
ي�ش���قط حق احلا�ش���ن اإذا ا�ش���توطن احلا�ش���ن بلدا 
ي�ش���عب على ويل املح�ش���ون القيام بواجباته فيه، 
وا�شت�ش���هدت بحالة “اأم بحرينية موظفة مت اإلزامها 
بحك���م املحكمة بالنتق���ال اإلى دول���ة خليجية كون 

الأب ق���د نقل عمل���ه واإقامته اإليه���ا”، وهذا احلكم 
ت�شبب ب�رشر كبري لالأم، حيث �شت�شطر لرتك عملها 

واأهلها وبلدها.
عل���ى اجله���ات الت�رشيعية درا�ش���ة املقرتح مبا 
يحق���ق الت���وازن يف حقوق كل من احلا�ش���ن والويل 
واملح�ش���ونني، قانون الأ�رشة من اأه���م الت�رشيعات، 
لأنه مي�ض الأمان واحلقوق الأ�رشية، واأي خلل به يوؤثر 
�ش���لباً على حي���اة وم�ش���تقبل اأفراد الأ����رشة، والثمن 

باهظ يدفعه اأطفال اأبرياء ل حول لهم ول قوة. 
كما تطرقت املحامية اإلى اأهمية �شدور قانون 

مين���ح الرجل املت�رشر حق رف���ع دعوى طالق لل�رشر، 
على غ���رار القانون الكويتي، فيتم الطالق من دون 
حق���وق للزوجة، نتفق مع ذلك، فح���الت ال�رشر لبد 
اأن تراعى يف القانون، ويف �شياق اآخر اأكدت ال�شباغ 
����رشورة تعدي���ل ن����ض يف قان���ون العمل يق���ول “ل 
يج���وز للعامل اأن يتقدم بدعوى بطلب تعوي�ض عن 
الف�ش���ل غري املربر بعد م���رور ثالثني يوماً”، حيث 
اإن املدة ق�ش���رية ويج���ب متديدها حفظ���اً حلقوق 

العامل.
ل���دى القانوني���ني مقرتح���ات لتعدي���ل كث���ري 

م���ن القوانني املهم���ة، وهي خال�ش���ة خرباتهم من 
متابع���ة الق�ش���ايا املتنوعة وال�ش���ائكة، وهذا الأمر 
يتطلب مبادرة برفع التعديالت املقرتحة لل�ش���لطة 
الت�رشيعي���ة، اإل���ى جان���ب املتابع���ة والإ����رشار عل���ى 
التعديالت املرفوعة، خ�شو�شا فيما يالم�ض م�شري 
وم�ش���تقبل الأف���راد ويوقع ال����رشر ب�ش���بب ثغرة اأو 
�شعف بالقانون، فتطوير الت�رشيعات يحتاج حلراك 
قوي من اأهل الخت�شا�ض و�شغط برملاين واإعالمي 
ودعم اجلهات الأهلية، ولكن هل نحن قادرون على 

حتقيق ذلك؟!.
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5000 سيارة
جنحت “ت�س���ا موتورز” يف �إنتاج 5000 �سيارة من 
موديل )3( لل�سيار�ت �لكهربائية �ل�سيد�ن يف �أ�سبوع 
و�ح���د، وه���و حج���م �لإنتاج �ل���ذي �أعلن عنه موؤ�س�س���ها 
ورئي�س���ها �إيلون مو�س���ك قبل �ساعات فقط من حتقيق 

هذ� �لإجناز.
وذكرت وكالة “رويرتز” �أن مو�س���ك كان قد �أر�س���ل �لأحد 
بري���د� �إلكرتونيا �إلى موظفي �ل�رشك���ة يخطرهم فيه باأن �ل�رشكة باتت على و�س���ك بلوغ حجم 

�إنتاج يقدر بعدد 5000 �سيارة يف �لأ�سبوع، وحدد منت�سف ليل �لأحد لتحقيق هذ� �لهدف.
و�أف���ادت “رويرتز” �أن �ل�س���يارة رقم 5000 م���ن �ملوديل “3” �لت���ي تنتجها �ل�رشكة يف 
غ�سون هذ� �لأ�سبوع قد �جتازت بالفعل �أم�ص مرحلة فح�ص �جلودة �لنهائي، �أي بعد �ساعات 

من �ملوعد �لذي حدده مو�سك.

RedEye

إكليبس كروس

ك�سفت دودج عن ت�سالنجر 2019، و�لتي تاأتي بتحديثات 
 R/T :كانت لفئاتها ذ�ت �لأد�ء �لعايل، وخ�سو�س���ا كا من
Scat Pack، هيلكات، وهيلكات RedEye �جلديدة. تاأتي 
R/T �س���كات ب���اك مبحرك V8 �س���عة 6.4 ل���رت بقوة 485 

ح�س���انا، و643 نيوتن-مرت من عزم �ل���دور�ن، حيث وفرت لها 
دودج حزم���ة لهيكل بزو�ئد �أعر�ص، نظام تعليق ريا�س���ي، وجناح 

خلفي �س���بيه بهيلكات. �أما هيلكات 2019، فح�سلت �ل�سيارة على غطاء 
حمرك جديد بفتحتني للتهوية ح�س���ن �أد�ء �لتربيد للمحرك مما جعل فوتها ترتفع ل� 717 

ح�س���انا، و888 نيوتن-مرت من عزم �لدور�ن من حمرك V8 هيلكات �س���عة 6.2 لرت �سوبرت�سارج. 
�إ�سافة �إلى ح�سولها على هيكل بزو�ئد �أعر�ص ليزيد عر�ص �ل�سيارة ب� 88 ملم، وجنوط م�صنوعة 

.Pirelli P-Zero من �لأملنيوم قيا�ص 20 �إن�ص وعجات من

جاءت ميت�سوبي�س���ي �إكليب�ص كرو�ص، من فئة �لكرو�ص 
�أوف���ر، بع���د �إطاقها من �مل�س���نع �لياباين ر�س���ميا للمرة 
�لأولى �س���من فعاليات معر�ص جنيف �لدويل لل�سيار�ت؛ 
لتعزيز مكانتها يف عامل �ل�س���يار�ت متعددة �ل�ستخد�مات 
يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط.  وتهدف �ليابانية ميت�سوبي�سي 

من ��س���تخد�م ��س���م �كليب����ص كرو�ص �إلى حتقيق �أق�س���ى 
��س���تفادة م���ن �حلنني �إل���ى �ملا�س���ي، �إذ كان ��س���م �كليب�ص 

يرتبط بو�حدة من �س���يار�ت �ل�رشكة �لريا�س���ية �ملحبوبة، �لتي مت 
وق���ف �إنتاجها �لع���ام 2012. وجاءت �ل�س���يارة هذ� �لعام مبح���رك توربيني 

ب�س���عة 1.5 لرت من 4 �سلندر�ت بقوة ت�سل �إلى نحو 150 ح�سانا و250 نيوتن.مرت 
من عزم �لدور�ن مع ناقل حركة CVT �أوتوماتيكي من 8 �رشعات.

تاأت���ي “�إكليب�ص كرو�ص” بت�س���ميم مميز ومق�س���ورة و��س���عة �إلى حد جي���د و�لكثري من 
�لتجهيز�ت و�لتكنولوجيا ملو�جهة �ملناف�سني.

S90 موديل طويل من فولفو

X5 تكشف عن الجيل الجديد من BMW إنفينيتي تكشف عن “QX50” الجديدة كليا بالشرق األوسط

ك�س����فت �رشكة فولف����و موديا 
 S90 طويا من �س����يارة �ل�س����الون
�لفاخ����رة، يتمتع مبزي����د من �لهيبة 
�ل�رشك����ة  و�أو�س����حت  و�لفخام����ة. 
�أن �ملودي����ل �لطوي����ل  �ل�س����ويدية 
يزي����د طوله   S90L Excellence
 12 ب�����  �لقيا�س����ي  �ملودي����ل  ع����ن 
�س����م، ويزخ����ر بتجهي����ز�ت فاخ����رة، 
منه����ا مقعدين مفردي����ن يف �خللف 
م����ع وظائ����ف �لتهوي����ة و�لتدلي����ك 
وطاولت قابلة للطي ودرج تربيد 
م����زود باإ�س����اءة وحام����ل م�رشوب����ات 

قابل ل�سبط درجة �حلر�رة.
�لأخ����رى  �لتجهي����ز�ت  وم����ن 
مكيف هو�ئ����ي �أوتوماتيكي رباعي 
�ملناطق ونظام �سوتي فاخر ماركة 
�إ�س����افة   ،Bowers&Wilkins

وتعتم����د  �ل�سو�س����اء.  ع����زل  �إل����ى 
 S90L Excellence �ل�س����يارة 
 T8 لفارهة على �س����و�عد �ملحرك�

بقوة 288 كيلوو�ت/ 390 ح�سانا، 
وتتوفر ب�س����عر يبد�أ م����ن 108 �آلف 

و500 يورو.

دبلي���و  �إم  ب���ي  �رشك���ة  ك�س���فت 
�لأملاني���ة ع���ن �جلي���ل �جلدي���د م���ن 
�س���يارتها X5، و�لت���ي تنتم���ي لفئة 

�ل�سيار�ت رباعية �لدفع.
 ،”caradvice“ موقع  وبح�س���ب 
ف���اإن �ل�رشك���ة �لأملانية �أو�س���حت �أن 
�جلي���ل �لر�ب���ع م���ن �س���يارتها، تاأتي 
بحجم �أكرب، حيث ي�سل طول  هيكلها 
�إلى 4.92 �س���م، كما ت�س���ل �مل�سافة 
بني حم���وري �لعجات �إل���ى 2.97 م، 
و�س���عة �ل�س���ندوق �خللفي �إلى 645 

لرت�.
وتتميز �ل�سيارة �جلديدة، ب�سبكة 
 LED مل���ربد �لكب���رية، وك�س���افات�
�لقيا�سية، ف�سا عن �حتو�ئها مقاعد 
خلم�س���ة ركاب و�س���عة حمولة ترت�وح 
بني 645 و1860 لرت�، بالإ�سافة �إلى 

�إمكان تركيب �س���ف جلو����ص ثالث. 
كم���ا تتمت���ع �ل�س���يارة X5 �جلدي���دة 
بع���د�د�ت رقمي���ة جديدة، و�سا�س���ة 

حميطي���ة  و�إ�س���اءة   ،Head-up
و�س���قف بانور�مي ي���زد�ن باأكرث من 

15 �ألف عن�رش ر�سومي م�سيء.

ك�س���فت �رشك���ة �إنفينيتي �ل����رشق �لأو�س���ط وللمرة 
�لأولى يف �ملنطقة �سيارتها �جلديدة كليا QX50 �لتي 
تنتمي لفئة �ل�سيار�ت �لريا�سية متعددة �ل�ستخد�مات 
)SUV( �لفاخرة يف حدث ح����رشي نظمته �ل�رشكة يف حي 
دب���ي للت�س���ميم مبدينة دب���ي، دولة �لإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
وي�س���مل �لطر�ز �ل���ذي تنتظره �لأ�س���و�ق بحما�س���ة 
�س���ديد جمموعة من �لعنا����رش �لفريدة، منه���ا �لتقنيات 
�لأول���ى من نوعها يف �لعامل و�لت�س���ميم �ملمّيز لهيكلها 
�خلارجي ومق�سورتها �لد�خلية. وجتمع QX50 �جلديدة 
كلي���ا بني فل�س���فة �لت�س���ميم �خلا����ص م���ن �إنفينيتي 
-VC و�ملتمثل يف مفهوم “�لأناقة �ل�ساحرة” مع حمرك
تريبو �ملبتكر، وهو �أول حمرك بن�سبة �ل�سغط �ملتفاوت 

جاهز لانتاج يف �لعامل.
وق���ال �ملدي���ر �لتنفيذي ل�رشك���ة �إنفينيت���ي �ل�رشق 
�لأو�س���ط ماركو�ص ليث: “متثل منطقة �ل�رشق �لأو�س���ط 
من �ملناطق �لتي ترّكز عليها �إنفينيتي على �مل�س���توى 
�لعاملي، وتعترب QX50 �جلدي���دة كليا و�حدة من �أهم 
�ل�سيار�ت �لتي مت �لإعان عنها هنا يف �لعام �ملا�سي”.

و�أ�س���اف: “�س���يقّدر عماوؤنا �ملمي���زون يف �ملنطقة 

�ملز�يا و�ملو��س���فات �لفريدة و�جلّذ�بة لهذه �ل�سيارة، 
مبا يف ذلك ت�س���ميمها �لر�ئع وتعددية ��س���تخد�ماتاتها 
على نح���و ديناميكي وتكنولوجياته���ا �ملتقدمة. تتمّيز 
QX50 �جلديدة كليا مبز�يا �لأمان �ملتقدمة، وهي �أول 
�س���يارة يف �لعامل ُجه���زت مبحرك ميكنه �أن يغرّي ن�س���بة 
�ل�سغط مبا�رشة، بف�سل حمرك VC-تريبو �لذي ُيحدث 
ث���ورة يف عامل �ملح���ركات. ونتطلع لروؤية هذه �ل�س���يارة 
على طرقات �ملنطقة �بتد�ء� من �سهر �سبتمرب �ملقبل”.
يعترب حمرك VC-تريبو بن�سبة �ل�سغط �ملتفاوت 
�جلديد كليا، وهو حمرك رباعي �لأ�س���طو�نات �سعة 2.0 
ل���رت، �أول حمرك جاهز لانتاج من نوعه يف �لعامل، وو�حد 
من �أك���رث حمركات �لح���رت�ق �لد�خلي تقدم���ا يف تاريخ 
�س���ناعة �ل�س���يار�ت. يقوم حمرك VC-تريب���و بتغيري 
ن�س���بة �ل�س���غط ب�سا�س���ة من خال نظام متطور متعدد 
�لو�س���ات، ما يرف���ع �أو يخف�ص ب�س���كل م�س���تمر قدرة 
�ملكاب����ص على حتويل ن�س���بة �ل�س���غط بحيث يوفر قوة 

�رشيعة وكفاءة متفوقة ليمنح �أد�ًء يف غاية �لتقدم.
يذكر �أن QX50 �جلديدة كليا �س���تتوفر يف �سالت 
عر����ص �إنفينيت���ي يف �ل�رشق �لأو�س���ط �عتباًر� من �س���هر 

�سبتمرب 2018.

خصائص مبتكرة تضع كاديالك CT6 في المقدمة
ت�س���ّكل �لر�قية CT6 طر�ز� بارز� يج�ّسد �لتمّيز 
ل���دى “كادياك”، وهي تتمّتع بت�س���ميم جريء ذ�ت 
مزيج متط���ّور من م���و�د بنية �جل�س���م خفيفة �لوزن 
م���ع باقة من �لتقنيات �ملبتَكرة �لتي جرى تطويرها 
لتحقي���ق �أد�ء ديناميك���ي وكف���اءة عالي���ة ور�س���اقة 
غري معهودة �س���ابقاً �سمن فئة �ل�س���يار�ت �لفاخرة 
كبرية �حلجم. و�س���من هذ� �لإطار، يربز متحور مهّمة 
“كادي���اك” �لدولية حول مقولة ب�س���يطة �أل، وهي: 
“�لبتكار لي�ص فقط ما نقوم به؛ �إنه متجّذر �س���من 
جين���ات كادياك”. ح���ول هذ�، قال �ملدي���ر �لإد�ري 
يف “كادياك �ل�رشق �لأو�س���ط” كري�س���تيان �س���ومر: 
“منذ �إطاقها يف �لأ�س���و�ق، و�ّسعت �سيارة �ل�سيد�ن 
�لر�ئ���دة CT6 حدود �لبتكار و�أر�س���ت معايري �أعلى 
�س���من فئتها بقطاع �ل�سيار�ت. ويف �ل�رشق �لأو�سط، 
ك�س���بت CT6 �لكثري من ثناء �لعماء كما هو �حلال 

يف باقي �أنحاء �لعامل. 

الرشاقة في القيادة
جرى ت�س���ميم نظام �سا�س���يه �لأد�ء �ملتطّور يف 
�س���يارة CT6 لتوف���ري جتربة قي���ادة تفاعلية – مع 
�أف�سل معايري �لقيادة و�ل�سيطرة و�لعزل بفئتها – 
ذلك عرب �عتماد مّيزة �لتوجيه �خللفي �لفّعال ومّيزة 
�لتحّك���م �ملغناطي�س���ي بالقي���ادة وخا�س���ّية �ختيار 

و�سعيات �لقيادة.

الترفيه
تتمّي���ز CT6 بتجهيز�ته���ا �لت���ي ُتبق���ي جميع 
مناف���ذ  وت�س���ّكل  بالرحل���ة.  م�س���تمتعني  �ل���رّكاب 
HDMI وUSB بع�ص �أبرز مز�يا �لنظام �لرتفيهي 
�لق���در�ت  ذي  �خللفي���ة  للمقاع���د  �ملعلومات���ي 

�ملتطّورة. وبالن�سبة لاأ�سخا�ص �لذين 
ي�س���تخدمون �أجهزة �لهو�تف �لذكية 

بكرثة، فاإن مّيزة �ل�س���حن �لا�س���لكي 
هي �أي�ساً �إحدى مز�يا CT6 �لفريدة، 
بحي���ث تتيح للم�س���تخدمني �س���حن 
هو�تفه���م �لذكي���ة �ملتطابق���ة مع 
�لنظام دون �حلاجة لو�سل �لأجهزة.

�أم���ا �لنظ���ام �ل�س���وتي من نوع 
مك���رّب�ً   34 م���ع   Bose Panaray
لل�س���وت، وه���و �أول نظ���ام من فئة 
Advanced Technology Se-
.CT6 يظهر ح�رشياً يف �سيارة ries

كاميرا المرآة الخلفية
ميكن لل�سائقني حتويل كامري� �لروؤية �خللفية 
يف �س���يارة CT6 �إلى �سا�س���ة LCD. وتقوم كامري� 
�ملر�آة �خللفي���ة بلعب ملفات �لفيدي���و عالية �لدّقة 
HD �مل�س���تَمّدة م���ن �لكام���ري� �ملثبَّت���ة يف �جله���ة 
�خللفي���ة من �ل�س���يارة. ومتنح �ملر�آة روؤية �إ�س���افية 
بن�سبة 300 باملئة مما ي�سمن �لتمّتع بروؤية �ساملة. 

اتصال دائم
 )CUE( ”إن نظام جتربة م�س���تخدم “كادياك�
م للتع���ّرف عل���ى كيفية  م���ن �جلي���ل �لق���ادم م�س���مَّ
حتّدث �ل�س���ائق. وميكن ل�سائقي “كادياك” �إ�سد�ر 
تعليمات ب�س���يطة مما يتيح لهم �حلفاظ على تركيز 
ت���ام عل���ى �لطريق. وُتعت���رَب CT6 و�ح���دة من �أكرث 
�ل�سيار�ت �ت�سال �سمن فئتها، ويعود �لف�سل بهذ� 
Apple Ca -  إإل���ى تقنية �إقر�ن �لهاتف مع مّيزتي

.Andriod Autoو Play

ميزة تحديد مخاطر صدم المشاة
ت�س���تفيد CT6 من �لكامري�ت �ل�سبع �ملوجودة 
فيها؛ للتعّرف على �أماكن تو�جد �مل�س���اة وذلك عرب 
تقنية �لك�س���ف على �مل�س���اة. وتقوم �لكامري� باإجر�ء 
م�س���ح للطريق �أمام �ل�س���يارة لتحديد وجود �مل�ساة 
وم���ن ثم �إطاق �سل�س���لة م���ن �لتحذير�ت وت�س���غيل 
�ت وفقاً له���ذ�. وعند �حلاج���ة، تفّعل  بع�ص �ملوؤ����رشّ
CT6 �ملكاب���ح �لأوتوماتيكية؛ ملنع �لت�س���ادم مما 

مة ي�س���من  �س���ا

�ل�سائق و�مل�ساة على حد �سو�ء.

الرؤية المحيطية
يت���م تزويد CT6 مبا جمموعه �س���بع كامري�ت، 
وه���ي تغّطي كامل �مل�س���احة �مل�س���ّطحة لل�س���يارة. 
وتعم���ل �لكام���ري�ت على توفري �لدعم للخ�س���ائ�ص 
�لأخ���رى مث���ل مّي���زة �مل�س���اعدة يف �حلف���اظ عل���ى 
�مل�س���ار، وميزة �لروؤي���ة �لليلية، وه���ي توفر �ملزيد 
من م�س���تويات �ل�س���امة لل�س���ائقني و�لرّكاب. كما 
ت�س���تخدم CT6 �أربع من �لكامري�ت �ل�سبع لت�سجيل 

�لفيديو للمنطقة �ملحيطة بال�سيارة.

التثبيت األوتوماتيكي للمركبة
ت�س���اعد مّيزة �لتثبي���ت �لأوتوماتيكي للمركبة 
يف من���ع �ل�س���يارة من �لتح���ّرك لاأم���ام �أو �خللف عند 
رفع �ل�س���ائق لقدمه عن دّو��سة �ملكابح. كما ت�ساعد 

بتخفيف �لتعب خال �لزدحام �ملروري. 

شاشة لمس على مسافة قصيرة من اليد
كل �سيء يف �سيارة CT6 يقع على بعد م�سافة 
ق�س���رية من �أيدي �ل�س���ائق. وت�س���مح �سا�سة �للم�ص 
قيا�ص 10.2 بو�س���ة لل�س���ائق ��س���تخد�م �ل�سا�س���ة 
بي�رش و�أم���ان. وتعمل �سا�س���ات LCD ب�س���كل �رشيع 

وت�ستجيب ب�سكل فوري لأو�مر �ل�سائق.

Ra.One 
ينوي �لنجم �ساروخان تقدمي جزء جديد لفيلمه 
���د فيه �سخ�س���ية  �خلي���ايل “Ra.One”، �ل���ذي ج�َسّ
�لرجل �خلارق G. One، وُعر�ص على �سا�س���ات 
�ل�سينما بالعامل �لعام 2011، وحقق 
من خاله �إير�د�ت و�سهرة كبرية.

ومن �ملحتمل �أن ي�س���ارك يف 
�جل���زء �لث���اين من �لفيل���م �أبطال 
وه���م:  �أنف�س���هم،  �لأول  �جل���زء 
كارين���ا كاب���ور خ���ان و�أرج���ون 

ر�مبال.
�لهندي  �لنج���م  �أن  ُيذك���ر 
�نتهى من ت�س���وير فيلم يحمل 
و�لت���ي   ،”ZERO“ عن���و�ن 
ت�س���اركه فيه �لبطولة كاترينا 

كيف و�أنو�سكا �سارما.
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M -  ففت هيوند�ي على ل�سان رئي�ص �ملبيعات و�لت�سويق
chael Stewart وجود �أي نية لا�س���تحو�ذ على جمموعة فيات 
كر�ي�س���لر بع���د يومني فقط من خروج �ل�س���ائعة �لت���ي �أكدت �أن 
هيوند�ي تبحث �إمتام هذه �خلطوة قبل تنحي �لرئي�ص �لتنفيذي 

لفيات كر�ي�سلر �ل�سيد Sergio Marchionne من من�سبه.

�س���تيور�ت و�س���ف �ل�س���ائعة باأنه���ا لي����ص لها �أ�س���ا�ص من 
�ل�س���حة، و�أنه مل يج���ر �أي حمادثات بني �لطرف���ني �إطاقاً، يذكر 
�أن �ل�س���ائعة حتدثت حول وجود مفاو�س���ات بني رئي�ص جمموعة 
�لرئي����ص   Chung Mong-koo و�ل�س���يد  كر�ي�س���لر  في���ات 

�لتنفيذي لهيوند�ي.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
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سينما عقيل... من 40 مقعدا ألول سينما مستقلة باإلمارات

الحايك: المسرح البحريني متميز بتواصل 
المسرحيين القدامى مع الشباب

كبار نجوم الغناء في 
فعاليات “سوق عكاظ”

“ممنوع اللمس”... جديد حال الترك

سالف فواخرجي في “بالميرا”

“�ش���ينما عقيل”.. فكرة بداأت يف 
م���كان �ش���غري، اقت�رصت على ح�ش���ور 
40 �شخ�ش���ا، لتك���ر اليوم وت�ش���تعد 
الفتتاح اأول �ش���الة عر����س ثابتة لها، 
االإم���ارات  يف  م�ش���تقلة  �شا�ش���ة  واأول 

العربية املتحدة.
بثين���ة كاظ���م اإح���دى موؤ�ش�ش���ات 
ه���ذا امل����رصوع تقول: “حينم���ا نتحدث 
عن �ش���ينما بديلة، فنح���ن نتطرق اإلى 
الثقاف���ة والهوي���ة وغريه���ا، وهو حتد 
كب���ري يف مدينة تطغى فيها ال�ش���ينما 

التجارية”.
الفك���رة بداأت منذ �ش���نوات، حني 
كانت بثينة تت�شاءل دائما عن ال�شبب 
ال���ذي يجعله���ا ق���ادرة على م�ش���اهدة 
االأفالم ال�شينمائية العربية اأو العاملية 

يف  باري����س،  اأو  كان،  اأو  برل���ني،  يف 
الوقت الذي ال ميكنها م�ش���اهدتها يف 
مدينتها، دبي. وم���ن مبداأ “اإذا فقدت 
ال�ش���يء اأخلقه،” ب���داأت بثين���ة العمل 
على اإن�شاء من�شة تعر�س هذه االأفالم، 

لتكمل هذه ال�شنة عامها الرابع.
الن�ش���يحة االأب���رز الت���ي تقدمه���ا 
بثينة مل���ن لديه فكرة الإن�ش���اء �رصكته 
اخلا�شة، خ�شو�ش���ا يف املجال الثقايف 
هو البدء مب�رصوع �ش���غري، قابل للنمو، 
ووجود فكرة وا�ش���حة للم�رصوع واإرثه؛ 
الأن رائ���د االأعم���ال ال يج���ب اأن يك���ون 
هدف���ه العائ���د التج���اري فق���ط، واإمنا 
�ش���يرتكها  التي  املعنوي���ة  االإ�ش���افة 
م�رصوع���ه ل���دى النا����س بح�ش���ب موقع 

.CNN

أحداث

- رمبا جتد نف�ش���ك يف مواجهة �شعبة، 
لكنك تك�شب ثقة االآخرين. 

- يحّملك النا�س ومن حولك م�ش���كالت 
اأكرث مما تتحمل. 

- ميكنك اإمت���ام عدد من ال�ش���فقات 
اليوم يف حال الرتكيز واالإ�رصار. 

- اليوم كل �ش���يء ي�شري على ما يرام 
من الناحية املهنية.

- ا�ش���تخدم طاقت���ك يف تنفيذ خطتك 
الهادفة القادمة.

- اأنت على ا�شتعداد ملحاربة االآخرين 
مقابل حتقيق اأهدافك املهنية.

- م�شاحنات وخالفات قد تن�شب اليوم 
بينك وبني جمموعة من اخل�شوم.

- الغ���رية القاتل���ة عن���د ال�رصيك ترفع 
عنده من�شوب ال�شك.

- االبتع���اد ع���ن امل�ش���احنات بع����س 
الوقت يكون اأكرث نفعا من املواجهة.

- تظهر بلبلة وت�ض���تد ال�ضغوط عليك 
اليوم.

- حتت���اج اله���دوء وال�ش���ر يف الوقت 
احلايل.

- ميكنك تاأ�ش���ي�س رواب���ط مع معارف 
جديدة.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ق���دم الكات���ب ال�ش���عودي عبا����س 
احلايك م�ش���اء اخلمي�س املا�شي ور�شة 
التاأليف امل�رصحي �شمن فعاليات ليايل 
جلجام�س والريف الثقافية التي ترعاها 
هيئة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار وذلك 

مبقر اأ�رصة االأدباء والكتاب بالزجن.
مل�ش���افات  خا����س  ت�رصي���ح  ويف 
البالد، قال احلايك اإن امل�رصح ال�ش���بابي 

البحريني مبدع لتطور احلراك امل�رصحي 
فيه، م�شريا اإلى اأن ما مييزه هو توا�شل 
امل�رصحيني القدامى مع ال�شباب، موؤكدا 
اأن: “هنالك جهدا م�شتمرا وفرقا تنتج، 
وكل هذا ي�شاهم يف خلق حالة جميلة جدا 

من امل�رصح حتى على م�شتوى الن�س”.
البحرين���ي  لل�ش���باب  كلمت���ه  ويف 
النا�ش���ئ واملهت���م يف جم���ال التاألي���ف 
ين�ش���ى  اأال  “اأمتن���ى  ق���ال:  امل�رصح���ي، 
امل����رصح؛ الأن امل����رصح حال���ة ال تنته���ي، 

االأف���الم  واأمتن���ى بالرغ���م م���ن وج���ود 
وامل�شل�شالت اأال ين�شى ال�شباب امل�رصح؛ 
الأنه يكّون �شخ�شياتنا ويطور من احلالة 

التي نعاي�شها”.
وحول اأعماله امل�ش���تقبلية، ك�ش���ف 
احلايك���ي اأنه يعم���ل حاليا عل���ى كتابة 
ن����س م�شل�ش���ل تلفزيوين، م�ش���ريا اإلى 
انتهائه من ن�ش���يني دراميني هما “بال 
اأوراق، وجمرد اأرقام”، وا�ش���تغاله على 

ن�س �شبه رومان�شي.

�ش���من فعاليات “�ش���وق عكاظ” 2018 تقّدم الهيئة العامة 
للثقاف���ة وجمموع���ة MBC حفلني غنائي���ني االأول يوم اخلمي�س 
املقبل 12 يوليو اجلاري ويحييه كل من الفنان عبداهلل الروي�شد 
والفنان حممد عبده، والثاين يوم اجلمعة 13 يوليو ويحييه الفنان 

كاظم ال�شاهر والفنان ماجد املهند�س.
يذكر اأن اململكة العربية ال�ش���عودية ت�ش���هد على ن�ش���اطات 
فنية على جميع االأ�شعدة ومبختلف النواحي واملدن، تنوعت بني 

العرو�س العربية والعاملية.

اأطلقت الفنانة ال�ش���ابة حال الرتك اأغنيتها اجلديدة 
باللهج���ة اخلليجية “ممنوع اللم�س” م���ن اإنتاج بالتينوم 
ريك���وردز، كلم���ات حم���د الغرب���اوي، اأحلان ميث���م عالء 

.MOTIFF الدينومن توزيع
وبع���د غياب دام 3 �ش���نوات، تعود ح���ال الرتك هذا 
ال�شيف بقوة عر “ممنوع اللم�س” التي حجزت لنف�شها 
اإطاللة عاملية اأولى وح�رصية �ش���من ال�شل�شلة االأمريكية 
Baby Doll Records م���ن بطولة املطربة االأمريكية 

.Baby Ariel املحبوبة
وكان روب في�رصمان موؤ�ش����س �رصك���ة Brat لالإنتاج 
الت���ي تتخذ م���ن لو����س اأجنل�س مق���راً لها، وه���ي اجلهة 
املنتجة مل�شل�ش���ل Baby Doll Records، قد �ش���اهد 
حال وا�شتمع اإلى اأغنياتها عر مواقع التوا�شل االجتماعي 
والحظ ن�ش���ب امل�شاهدة العالية لفيديو كليباتها، فقام 
بالتوا�ش���ل مع �رصكة “بالتينوم ريك���وردز”، ليتم الحقا 
االتفاق على اأن ُتب���ث اأغنية “ممنوع اللم�س” حلال الرتك 
Baby Doll R -  للمرة االأولى ح�رصيا �ش���من م�شل�شل

cords يف 2 يوليو اجلاري، قبل اأن ت�شبح االأغنية متاحة 
عل���ى بقي���ة املن�ش���ات واملواق���ع الرقمية وال�شا�ش���ات 

اعتبارا من 12 يوليو اجلاري.
يذك���ر اأن م�شل�ش���ل Baby Doll Records ال���ذي 

ت���ذاع حلقات���ه حالي���ا يلقى اإقب���االً من جان���ب اليافعني 
يف الوالي���ات املتح���دة، وتتط���رق اأحداث���ه اإل���ى جمموعة 
م���ن التالميذ املوهوب���ني يف املو�ش���يقى والغناء الذين 
ي�ش���كلون فرق���ة ويحاولون اإط���الق اأغنياتهم اخلا�ش���ة. 
Live in the m -  ذذك���ر اأن اأغنية حال الرتك االأخ���رية
ment كانت قد ح�شدت ن�شبة م�شاهدة وا�شعة و�شلت 

ل� 102،280،976 م�شاهدة على موقع يوتيوب.
ويف �ش���ياق مت�ش���ل ت���داول رواد مواقع التوا�ش���ل 
االجتماع���ي، مقطع فيديو يظهر الفنانة حال الرتك، وهي 
ترف����س طلب اأحد معجبيها يف اأح���د املتاجر، حيث طلب 

منها الغناء بعدما التقط �شورة معها.
وظه���رت ح���ال ال���رتك، وه���ي تلتق���ط ال�ش���ورة مع 
معجبه���ا، وبعدما طلب منها اأن تغني مقطًعا من اأغانيها 
رف�ش���ت وتو�ش���ل اإليها جمدًدا طلبه، لكنها اأ�رصت على 

الرف�س واعتذرت بلباقة.
ورغم اأن “الرتك” كانت يف غاية التهذيب واللباقة 
يف رف�ش���ها للمعجب، اإال اأن الكثريي���ن انتقدوا ت�رصفها 
معترين رف�ش���ها نوًعا من التعايل عل���ى معجبها. بينما 
داف���ع اآخ���رون عنه���ا، موؤكدين اأنه���ا اعت���ذرت مبنتهى 
للطافة ومل تق�شد اأي تعاٍل، بل �شعرت باخلجل واالإحراج 

اأن تغني يف مكان عام اأمام املوجودين يف املتجر.

اأعلن���ت �ش���الف فواخرج���ي ع���ن انط���الق العم���ل بفيلمه���ا 
ال�ش���ينمائي اجلديد بعن���وان “باملريا”، والذي �ش���يكون اإنتاجا 
م�ش���رتكا بني �رصكتها “�ش���غف” وال�رصك���ة الرو�ش���ية “بروالين 

فيلم”.
ون�رصت فواخرجي عر �ش���فحتها اخلا�ش���ة عل���ى اأحد مواقع 
التوا�شل االجتماعي �شورا من اأحد اجتماعات التح�شري للفيلم، 
والتي جمعت فريقي العمل من ال�رصكتني بح�شور زوجها املمثل 

ال�شوري وائل رم�شان.

8 يوليو
1889

االأول  ال��ع��دد  ���ش��دور 
“وال  ���ش��ح��ي��ف��ة  م���ن 

�شرتيت جورنال”.

1892
مدينة  جتتاح  النريان 
����ش���ان���ت ج����ون����ز يف 

نيوفاوندالند بكندا.

1937
�شعد  “اتفاقية  اإبرام 
من  ك���ل  ب���ني  اأباد” 
العراق وتركيا واإيران 
�شد  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان 

احلركة الكردية.

1940
ح���ك���وم���ة ال����روي����ج 
اإثر  لندن  اإلى  تنتقل 
يد  يف  اأو�ضلو  �ضقوط 
االأملان بعد قتال دام 
62 يوًما خالل احلرب 

العاملية الثانية.

1949
اإعدام موؤ�ش�س احلزب 
ال�������ش���وري ال��ق��وم��ي 
االج��ت��م��اع��ي اأن��ط��ون 

�شعادة.

1966
ان����ق����الب ع�����ش��ك��ري 
مبملكة بوروندي �شد 
“موامبوت�شا  امل��ل��ك 
واع���ت���الء  الرابع”، 
“نديزي  االأم���ري  ابنه 

اخلام�س” العر�س.

1972
اغ����ت����ي����ال ال���ك���ات���ب 
غ�شان  الفل�شطيني 
ك���ن���ف���اين ع���ل���ى ي��د 
بتفجري  امل���و����ش���اد 
����ش���ي���ارت���ه مب��ن��ط��ق��ة 
احل�����ازم�����ي�����ة ق����رب 

بريوت.

• عبا�س احلايك	

زهراء غريب

حمرر م�سافات
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 النشأة والدراسة
 �أن���ا حمرقي���ة بكل فخ���ر، و�أعتز ب�ش���كل عام 
باملح���رق ومنحازة لها ب�ش���كل خا����ص وعام، كما 
�أنني متع�ش���بة للبحرين ودر�ش���ت يف مد�ر�ش���ها 
�حلكومية، فل�ش���ت خريجة مد�ر�ص خا�شة، ورغم 
�أن �لتعليم جماين، لكنه قوي وخّرج جميع �لوزر�ء 
و�أ�ش���حاب �ملر�ت���ب �لعالي���ة. �لتحق���ت بجامعة 
�لبحري���ن وح�ش���لت على �ش���هادة يف تخ�ش����ص 
�لإد�رة و�لت�ش���ويق، و�ل�ش���هادة �لثاني���ة تقني���ة 
معلوم���ات �إد�ري���ة تخ�ش����ص برجم���ة كمبيوت���ر  

.)MIS(
و�أن���ا بن���ت وحيدة ب���ن 3 �إخ���وة، حيث تويف 
�أحدهم قبل 17 عاًما يف حادث �شيارة، وهو �شبب 
يف تكوي���ن �شخ�ش���يتي �ليوم، فقد كنت �ش���ابة 
خجولة من �إلقاء �لكلمة �ل�ش���باحية يف �ملدر�ش���ة، 
و�أحتا�شى �لتجمعات، وكانت �شخ�شيتي خمتلفة 
قب���ل �حلادث �ملمي���ت، ووقته���ا كان عمري 18 
عاًم���ا وح���دث �حل���ادث يف �أول ي���وم در��ش���ي يل 
بجامع���ة �لبحري���ن. و�لدتي و�أخي �ل�ش���غري د�خال 
�مل�شت�ش���فى وكانا يعانيان من �أكرث من ٤ ك�شور 
يف مناطق متفرقة ملدة �شهرين ون�شف �ل�شهر، 
و�أخي �ملتوفى لق���ي م�رصعه يف �حلال وعمره 15 
عاًما، �نه���ار و�ل���دي و�أخي �لأكرب، فو�ش���عت يف 
موق���ف �أنني يج���ب �أن �أكون قوية لأدير �ش���وؤون 
�أم���ر �هلل وق�ش���ائه،  �لأ����رصة. و�حلم���د هلل عل���ى 
كله خ���ري، فقد كان �ملوقف �ش���ببا ل�شل�ش���ة من 
�لنجاحات يف حياتي، ومل يعد �ش���يء يقف �أمامي، 
فال�شدمة كانت كبرية بحيث �أن �لباقي ل يعادل 
ن�شمة هوى، وهذ� ما �أعطاين ثقة �أن �أي �إخفاقات 
ل تهمني كثري� و�أخذت �أو��ش���ل حياتي، بح�ش���ب 
�ملثال �لقائل “�ل�رصبة �للي ما تذبحك تقويك”.

 فضل الداعمين األساسيين
�لف�ش���ل بع���د �هلل لو�ل���دّي، فو�لدتي منت 
يفَّ �جلانب �لديني، وعندما ي�ش���ري �ل�شخ�ص على 
�لطريق �ل�شحيح، فاإن �هلل �شيعو�شه خرًي�، وهذ� 
ما مل�ش���ته يف م�ش���ريتي كله���ا. �أما و�ل���دي، فهو 
قدوت���ي �لإد�رية، وتعلم���ت منه حرفي���ة �لإد�رة 
وفنها، وهو �ش���ديق يل قب���ل �أن يكون �أبا، وهذ� 
�أعطاين كامر�أة دعم���ا كبري�. و�حلكومة خري د�عم 
لتمكن �ملر�أة، وهذ� نلم�ش���ه م���ن خالل �ملجل�ص 
�لأعل���ى للم���ر�أة بقي���ادة قرين���ة �مللك �ش���احبة 
�ل�ش���مو �مللك���ي �لأمرية �ش���بيكة بن���ت �إبر�هيم 
�آل خليف���ة، و�إنن���ا يف مملكة �مل���ر�أة، مدعومة من 
�أ�رصتها وحكومتها و�ملتمي���زة تلقى دعًما كذلك 
من �لأفر�د. فالفرد عندما يتميز يف عمله ويتعب 
وينتج، فاإنه �ش���يلقى �إ�ش���ادة م���ن �لنا�ص )…( 
لدى �مل�شاركة يف �ملحافل و�ملعار�ص �خلارجية؛ 
بهدف رفع ��ش���م �لبلد وت�رصيف بلدنا يف �ملرتبة 
تدح �ش���يذكرون �أننا  �لأولى و�لأخرية، فعندما منمُ

من �لبحرين.

 تأثير القراءة في أعمالك
�لقر�ءة �شاعدتني كثرًي�، و�أعمل على تثقيف 
نف�ش���ي على �لدو�م، و�ل�ش���خ�ص لن ينجح �إذ� مل 
تكن لديه در�ية ومعلومة يف جماله تكون مو�كبة 
ا  لالأحد�ث �لتي وقعت، فالأحد�ث تتغري خ�شو�شً
يف ع�رصنا �لإلكرتوين يف ث���و�ٍن، و�إذ� مل يكن على 
ا بالن�شبة  �طالع د�ئم �شي�ش���يع �لإن�شان، خ�شو�شً
يل مل���اذ� �ش���يثق يفَّ �مل�ش���تثمرين من �أ�ش���حاب 
مالين �لدنانري ل�شتثمار �أمو�لهم �إذ� مل �أ�شتطع 

�إقناعه���م باملعلوم���ة، وقد ��ش���تثمرت من خالل 
�ل�ش���هاد�ت )�ملعلق���ة عل���ى �حلائط ه���ذه( على 
�لرغم م���ن �أنني دخلت �ل�ش���وق �لعقارية، و�أنا ل 

�أملك �أي معلومة عنه. 
عندم���ا طرح جاللة �مللك نظ���ام �لتملك �حلر 
يف �لعام 2005، مل نكن نعرف كبحرينين ما هذ� 
�لنظام، �إذ ل تز�ل �ملعلومات �ش���حيحة، ف�شعرت 
بالف�ش���ول ملثل ه���ذ� �لقانون، وكان���ت هنالك 
�رصكة تولت �آنذ�ك م�رصوع �أبر�ج �للوؤلوؤ، فتقدمت 
له���ا كمتدربة وخرج���ت من �ملقابلة �ل�شخ�ش���ية 
دون �أن �أجي���ب على �أي �ش���وؤ�ل باإجابة �ش���حيحة؛ 
ا، �إل �أنهم  لأن مل يكن عندي علم بالعقار�ت نهائًيّ
�أخربوين �أن �شخ�شيتي �أعجبتهم ومنا�شبة وطلبو� 
مني تثقيف نف�ش���ي، فعدت بعد �أ�ش���بوعن لهم 
و�أبهرته���م بالنتيج���ة و�أخ���ذوين متدرب���ة لديهم 
ملدة 6 �أ�ش���هر، وبحكم �أنني �شخ�ش���ية �جتماعية 
ول���دي عالق���ات �جتماعي���ة و��ش���عة متكنت من 
بي���ع �أعل���ى ع���دد م���ن �ل�ش���قق يف ذل���ك �لوقت. 
بعدها طلب���ت منهم �لعودة ل�ش���تكمال �ل�ش���نة 
�لدر��ش���ية �ملتبقي���ة عل���يَّ باجلامعة للح�ش���ول 
عل���ى �لبكالوريو����ص، �إل �أنهم مل ي�ش���تغنو� عني 
بف�ش���ل �ملبيع���ات �لت���ي حققتها وطلب���و� مني 
�ل�ش���تمر�ر، وكانو� مت�ش���اهلن مع���ي يف �أوقات 
�لعمل �ل�ش���باحي، حيث �أدر����ص بجامعة �لبحرين 
�لى �لعا�رصة م�ش���اء، فكان يومي ميتد 12 �ش���اعة 

من �لعمل ملدة �شنة كاملة. 

 خبرة 13 عاما
تخرجت يف جامعة بالبحرين وخالل 4 �ش���نو�ت 
مت �ختي���اري كاأ�ش���غر مديرة ع���ام عقاري يف ذلك 
�لوق���ت وكان عم���ري �آنذ�ك 27 عاًم���ا، وحالًيا 37 

عاًما و�أعمل منذ 13 عاًما يف �لقطاع �لعقاري.
ومن���ذ �أ�ش���بحت مدي���ر ع���ام عق���اري ب���د�أت 
م�شريتي يف تثقيف نف�شي و�ل�شتثمار عقارًيا، ثم 
مت �ختياري يف �لعام 2015 كاأول �ش���ابة بحرينية 

تعتمد كاأول خبري عاملي، وهذه �ل�شهادة ممنوحة 
ل���� 2500 �ش���خ�ص فقط حول �لعامل، ثم ح�ش���لت 
على �شهادة مدرب من �لكلية �لعاملية للمدربن 
يف �أمريكا، كما ح�ش���لت على �ش���هاد�ت من معهد 
كامبريدج يف لندن كمدرب عقاري معتمد، وع�شو 
يف �لعدي���د م���ن �جلمعي���ات �لعقاري���ة �لبحرينية 
و�لربيطانية و�لأمريكية، ع�ش���و �ش���ابق يف جمعية 
�ش���يد�ت �لأعمال �لبحرينية، ح�شلت على �شهادة 
�جتياز كمثمنة م���ن �لأكادميية �لعربية �لأمريكية 
للخرب�ء �لعقارين، كذلك ح�ش���لت على �ش���هادة 
تخ�ش�ش���ية من �لدرج���ة �لر�بعة يف معه���د �لإد�رة 
و�لت�ش���ويق م���ن لن���دن، وه���ي �جلامع���ة �لوحيدة 
يف �لع���امل �ملتخ�ش�ش���ة يف �ملبيع���ات، وح����رصت 
دور�ت كث���رية ومعار�ص كثرية منها عقارية على 
م���دى 13 عاًما، ومثلت �لبحري���ن يف غرف �لتجارة 
يف �ل�ش���عودية وكن���ت �مل���ر�أة �لوحي���دة يف �لوفد 
�لبحرين���ي �ملر�ش���ل و�ملتحدث���ة ع���ن �ل�ش���تثمار 
�لعق���اري يف �لبحري���ن لأك���رث من 100 م�ش���تثمر 
�ش���عودي. �ش���اركت يف حمافل كثرية مثلت فيها 
�لبحرين، و�نخرطت يف تق���دمي �لدور�ت �ملجانية 
للبحرينين من خ���الل �ملر�كز �لجتماعية، و�أقدم 
��شت�شار�ت جمانية، وهذ� رد جميل للحكومة؛ لالأن 

�شهاد�تي بدعم من “متكن”.

 القطاع العقاري عاد لعزه
�أول م���ا دخلت �لقطاع �لعق���اري كان يف عزه، 
وع���اد �لآن �إلى عزه، فقد دخل���ت �لقطاع يف �لعام 
2005 وحدثت �لطفرة �لعقارية �لعاملية يف عامي 
2007 و2008، وكان���و� يطلق���ون عل���ى مكتب���ي 
عيادة �أ�ش���نان م���ن �لطو�ب���ري يف خارج���ه، �إذ كان 
�لنا�ص ي�ش���رتون بالأدو�ر ولي�ص بال�شقق، وكانت 
�لطف���رة �لعقاري���ة خيالي���ة يف �لبحري���ن، فم�رصوع 
�أب���ر�ج �للوؤل���وؤ يتك���ون م���ن 900 وحدة �ش���كنية، 
وهو مدينة متكاملة ومتكنا من ت�ش���ويقه يف �شنة 

ون�شف �ل�شنة.

  تفاؤل باالكتشاف 
النفطي الكبير

لكن كلم���ا ��ش���تب�رصنا خ���رًي� بعد �لكت�ش���اف 
�لنفطي و�لغازي �لأخري، و�حلكومة تقول د�ئًما �إن 
�مل�شتوى �ملعي�ش���ي للفرد �لبحريني خالل �لأربع 
�ش���نو�ت �ملقبلة �ش���يكون �لأعلى بن �ملو�طنن 
�خلليجي���ن، ننظر �إلى ذلك نظ���رة تفاوؤل ويقن 
�إن خ���ري ه���ذ� �حلق���ل  بالوع���ود م���ن �حلكوم���ة، 
�ملكت�ش���ف �ش���يعم �أبناء �لبحرين ب�ش���كل �أ�شا�ص، 
ونظرتي تفاوؤلية للح�ش���ول عل���ى مثل هذ� �لدعم 
�حلكومي، و�شمو رئي�ص �لوزر�ء ي�شاأل ب�شكل �أبوي 
عن �ل�شعوبات، ويعمل على تذليلها فعلى �شبيل 
�ملثال عندما طرحت عن �ل�شعوبات يف ج�رص �مللك 
فهد و�إن�شاء هيئة للتنظيم �لعقاري مت تاأ�شي�شها 
بعد �ش���هر و�حد، وهذ� ما يجعل لدينا �لعزم لبذل 
�ملزيد، وقد �أ�ش�ش���ت ح�ش���ابات على �شناب �شات 
و�لن�شتغر�م للت�شويق للبحرين، فاحلكومة فاحتة 
�أبو�بها للح�شول على �إقامات وفيز وخدمات، كما 
�أن �لعائد �لتاأج���ريي يف �لبحرين �أعلى من �أوروبا، 
�إذ �إن���ه هن���اك %3 ويف �لبحري���ن %10، و�لعائ���د 
�ل�ش���نوي يف �لبنوك %2 قيا�شا بالعقار�ت 20%، 
فاململكة حتتاج �لت�ش���ويق له���ا، ويجب على كل 
�لقطاع���ات تكثي���ف جهودها، و�لقطاع���ات كلها 

تدعم �لقطاع �لعقاري.

مستقلة ماديا
�أخذت من عائلتي �ل�ش���م و�أت�رصف به، لكن مل 
�أخذ م�ش���در م���ايل من عائلتي، وكل �ش���يء �أدفعه 
ح�شلت عليه بنف�شي، و�أنا م�شتقلة مادًيا، وبد�أت 

بر�تب 300 دينار، وو�شلت �إلى مدير عام.
�لد�خل���ي  للديك���ور  �رصكت���ن  �أ�ش�ش���ت 
و�ل�ش���وكولته مل���دة 5 �ش���نو�ت، جنح���ت خاللها 
وو�ش���لت �إلى �لعاملية عرب و�ش���ائل “�شو�ش���يال 
ميديا” دون ر�أ�ص مال للم�رصوعن، ثم ��ش���طررت 

ا �أنني �أحب �إد�رة  لإغالقهما لعدم تفرغي، خ�شو�شً
عملي بنف�ش���ي، وجنح���ت ملدة ٥ �ش���نو�ت، و�لآن 
تركي���زي على �لعقار�ت، و�أرغ���ب حالًيا يف �لتفرغ 

خلدمة �لبلد.
كنت مديًر� عاًما عقارًي���ا ل�رصكة �أبر�ج �للوؤلوؤ، 
ث���م �أ�ش���بحت عاطلة ع���ن �لعم���ل مل���دة 5 �أعو�م 
م���ن �لعام 2009 �إل���ى 2014، خالل ه���ذه �لفرتة 
�لذي���ن  ��ش���تثمرت عالقات���ي م���ع �مل�ش���تثمرين 
��ش���رتو� مني �شقًقا �أثناء عملي يف ت�شويق �ل�شقق 
يف تاأثيثه���ا؛ لأن لدي هو�ية �لت�ش���ميم �لد�خلي، 
 Foi design فاأ�ش�ش���ت �رصك���ة ت�ش���ميم د�خل���ي
و)Foi بالفرن�ش���ي تعني �إميان(، ومتكنت خاللها 
من تنفي���ذ ديكور�ت �أكرث من 40 �ش���قة يف �أبر�ج 
�للوؤل���وؤ، و�أكرث من 30 �ش���قة يف �أم���و�ج، و�أكرث من 
20 فيال يف �لرفاع فيوز، وفلل خا�شة يف �لبحرين 
وكذل���ك فلل خا�ش���ة يف �حل���ي �لديبلوما�ش���ي يف 

�ل�شعودية، وكويف �شوب يف �لريا�ص.
“بق�ش���ة  م����رصوع  د�ش���نت  بعام���ن،  بعده���ا 
للهد�يا” �ملخت����ص بالتغليف �ل�ش���عبي يف عر�د، 
وي�ش���تخدم �خلامات �لبحرينية �ل�ش���عبية، وكانت 
متنح هد�يا للوفود �لدبلوما�ش���ية م���ن �لبحرين؛ 
لأنها تعك�ص �لطابع �لبحريني وحققت فيه جناحا. 
وقد حققت جناحات ل ت�ش���اهى خالل 5 �ش���نو�ت 

ب�شجل جتاري ب� 20 دينار�.
 

سفيرة البحرين
�أطلق علي لقب �ش���فرية �لبحري���ن، وقبل �أن 
�أقوم بالت�ش���ويق للعقار�ت، فاأنا �أ�ش���وق لديرتي 
�لبحري���ن، وه���ذ� �عت���ربه و�جًبا �أ�شا�ش���ًيا على كل 
بحرين���ي وبحريني���ة؛ لأن �ململك���ة منحتنا �لكثري، 
وتربينا على �أر�ش���ها، و�إذ� مل ن�ش���بح �شفر�ء لها، 
فمن �شي�ش���وق لها خارجًيا، على �لرغم من �أنها ل 

حتتاج ت�شويقا.
و�أن�ش���اأت ح�شاب على �لن�ش���تغر�م، وو�شعت 
Welcome_to_my_( ها����ص تاغ” بعن���و�ن“
Bahrain( و�ش���عت في���ه ما يقارب 49 ق�ش���ة 
مل�ش���تثمرين م���ن جن�ش���يات خمتلفة تتع���دى �ل� 
40 جن�ش���ية ومن خالل �ل�ش���فحة عر�ش���و� �ش���بب 
�ختيارهم للبحرين �ش���كًنا لهم، وملاذ� يف�ش���لون 

�لبحرين على �لدول �لأخرى.
فالبحرين متتاز باأربع نقاط �أ�سا�س���ية، �أولها 
�لنا����ص و�حلكوم���ة متمثل���ة يف �ش���احب �ل�ش���مو 
�مللك���ي �لأمري خليفة بن �ش���لمان �آل خليفة �لذي 
يقول د�ئًما يف جمل�ش���ه �لأ�شبوعي �لعامر �إن ثروة 
�لبلد هي �لإن�ش���ان، و�ل�شتثمار يف �لفرد و�ل�شاب 
�لبحريني. �إن عطاء �ل�شباب �لبحريني يظهر �ليوم 
عندما ياأتي �لنا�ص من خمتلف دول �لعامل ويكون 
�نطباعهم �أنهم مل يلتقو� من قبل ب�ش���باب بنف�ص 
�مل�ش���توى �لثقايف للبحرينين، وبنف�ص طيبتهم 
)…( ل ي�ش���عرون بالغرب���ة يف �لبحري���ن، فالبل���د 
معط���اء باأبنائه وه���و �لعن�رص �لرئي����ص و�ملهم يف 

جذب هذه �جلن�شيات �إليه.
�لعن�رص �لثاين ذو �لأهمية هو �أ�شعار �لعقار�ت 
يف �لبحري���ن، فهي مدرو�ش���ة ج���ًد� مقارنة بالدول 
�لأخ���رى وتعترب �لأن�ش���ب. و�لعن����رص �لثالث موقع 
�لبحري���ن �جلغر�يف، و�لعن����رص �لر�ب���ع �أن �لبحرين 
�شباقة يف جميع �ملجالت �شو�ء �ملايل �أو �لتعليمي 
�أو �ل�ش���حي �أو �لثق���ايف �أو �لرت�ثي هي �لأولى بن 
كل �لدول ومع وجود هذه �لعنا�رص، فاإن من و�جبنا 
�أن نربزها ونعك�ص روية �حلكومة �لتي تعبت على 

�ل�شاب �لبحريني، وهذ� ح�شاد جهدها.

• �إميان �ملناعي متحدثة ل� “�لبالد”	

 “من ترك �ضيًئا هلل ع��ضه �هلل خرًي� منه”، عبارة بد�أت بها حمدثتنا، حيث �إنها ت�ؤمن بها متاما وتطبقها 

يف حياتها �لعملية و�حلياتية، فرغم �لتحديات و�ل�ضع�بات �لتي و�جهتها، �إال �أنها متكنت بف�ضل من �هلل 

من �ل�ق�ف وتخطيها، كما تق�ل.   من تلك �لتحديات وفاة �أخيها �الأ�ض��غر �لتي �ض��ببت لها �ض��دمة، بيد 

�أنها تخطتها ومل متنعها من �لنجاح، بخالف ذلك علمها هذ� �مل�قف جمابهة �ل�ضعاب وتذليلها.

 �ض��يفتنا هذ� �الأ�ض��ب�ع �ض��يدة ع�ضامية ك�نت نف�ضها بنف�ض��ها، وهي خبري ومدرب عقاري عاملي معتمد من 

�أمريكا وبريطانيا، مدير عام �ملبيعات و�لتط�ير �لعقاري يف �ض��ركة رويال �إمبا�ض��ادور، ع�ض��� يف جمعية 

�لعقاري��ن �لعاملي��ة و�لربيطاني��ة و�لبحريني��ة، �إنه��ا �إمي��ان �ملناع��ي �لت��ي له��ا جتربة كذل��ك يف ريادة 

�الأعمال، وقد بد�أت م�ض��روعها بت���ض��ع بنح� 300 دينار، وو�ض��لت �إىل ما ت�ضب� �ليه، “فكل و�حد لديه 

�إبد�ع ي�ضتثمر يف جمالها هذ�”.  فيما يلي �ض��بط �للقاء معها:

صدم��ة وفاة أخي ألهمتن��ي القوة واالعتم��اد على النفس
ال���م���ن���اع���ي: “ال���ض���رب���ة ال���ل���ي م���ا ت��ذب��ح��ك ت��ق��وي��ك”

ديرتن��ا البحري��ن تمت��از بأربع صفات أساس��ية وه��ذه هي!

والدي قدوتي 
وتعلمت منه 
حرفية اإلدارة

القراءة واالطالع 
ساهما في 

نجاحي وتفوقي 

اأمل احلامد   

هواية ودراية في التصميم الداخلي

ء

ت�صوير: خليل اإبراهيم
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“األعل��ى للم��رأة” خي��ر داع��م بقي��ادة صاحب��ة الس��مو قرين��ة المل��ك
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بتكليف م��ن عاهل البالد جاللة امللك 
حمد بن عي��ى ال خليفة، نال ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ثقة جاللته بتعيينه رئيس��ا 
للجن��ة املنظم��ة العليا ل��كأس جاللة 

امللك لكرة القدم.
ويأيت التكليف السامي من لدن جاللة 
امللك لس��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة امتدادا لدع��م واهتامم جاللة 
املل��ك بتطوي��ر الحرك��ة الرياضية يف 
اململك��ة عموما، ورياضة ك��رة القدم 
خصوصا، إضافة إىل أن تكليف س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 

يأيت اس��تمرارا للتطوير الذي تش��هده 
مس��ابقة كأس جاللة امللك لكرة القدم 
واملحافظة عىل اإلنجازات التي حققتها 
وتعزي��ز املكتس��بات، خصوص��ا وإن 
س��مو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
دامئا ما يحرص ع��ىل تقديم املبادرات 
املتميزة التي تنقل الرياضة البحرينية 

إىل آفاق رحبة من التطور والنامء.
وم��ن املؤم��ل أن تك��ون انعكاس��ات 
الثقة امللكية لس��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة إيجابية ع��ىل كرة 
القدم البحرينية بعد أن أعطى سموه 
ك��رة الق��دم البحريني��ة أولوية ضمن 
إسرتاتيجيته املقبلة؛ من أجل التنافس 
البط��والت اإلقليمي��ة والقارية  ع��ىل 
املناس��بات  مختل��ف  يف  والحض��ور 

العاملية.
وبهذه املناسبة، قال سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة “إن الثقة امللكية 
السامية تعترب مبثابة وسام فخر واعتزاز 
باعتبارها متثل ثقة س��امية من جاللة 
املل��ك هدفها العمل ع��ىل تطوير كرة 
باملسابقات  واالرتقاء  البحرينية  القدم 
البحريني��ة؛ األمر الذي س��يمثل مكانا 
مناس��با لتحقي��ق التط��ور للمنتخب 
الوطن��ي ودامئ��ا م��ا تك��ون الرياضة 
البحرينية عموما، وكرة القدم خصوصا 
محل اهت��امم ودعم من ل��دن جاللة 
امللك الذي يعترب الداعم االول للرياضة 

والرياضيني”.
وتابع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “إن اهت��امم جاللة امللك 

بك��رة القدم البحرينية ودعمها بصورة 
مبارشة سيش��كل دافعا كبرية من أجل 

مواصل��ة تطبيق إس��رتاتيجية النهوض 
به��ا والعمل عىل تهيئ��ة كافة األجواء 
املناسبة لها لالرتقاء والحضور القوي يف 
مختلف املناس��بات؛ من أجل تسجيل 
إنجازات ومراكز متقدمة باسم اململكة 
تؤكد اهتامم البحرين باالرتقاء برياضة 

كرة القدم”.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة “س��نبدأ يف وض��ع أهداف 
واقعي��ة إلنجاح مس��ابقة كأس جاللة 
امللك لكرة القدم وسنطبقها عىل أرض 
الواقع وهذه األهداف س��تكون محل 
اهتاممن��ا؛ باعتبارها س��تمثل الطريق 
األنسب لالرتقاء باملسابقة من النواحي 
كافة وضامن محافظتها عىل اإلنجازات 

التي تحققت وتعزيز مكتسباها”.

وبني س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “س��نعمل جاهدي��ن من أجل 
ترجمة الثقة امللكية السامية إىل واقع 
ملم��وس من خ��الل تطوير مس��ابقة 
“أغ��ىل الكؤوس” وإدخال تحس��ينات 
عليها من الناحية التنظيمية واإلدارية؛ 
لتحقي��ق أك��رب ق��در م��ن املنافس��ة 
بني الفرق املش��اركة، والتي س��تكون 
تطوي��ر  ع��ىل  إيجابي��ة  انعكاس��اتها 
املس��تويات الفني��ة لالعب��ني، كام أننا 
سنعمل جاهدين؛ من أجل توفري بيئة 
تنظيمي��ة احرتافية تس��اهم يف إخراج 
ال��كأس الغالية بحل��ة تنظيمية زاهية 
تتناسب مع االسم الغايل الذي تحمله 

املسابقة”.

... ويقود فرسان الفريق الملكي في سباق شانتيه الفرنسي

ناصر بن حمد رئيسا للجنة المنظمة العليا لكأس الملك لكرة القدم
الرياضية الحركة  بتطوير  العاهل  الهتمام  امتداد  السامي  التكليف 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لرئي��س  األول  النائ��ب  اس��تقبل 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
الرئي��س الفخري لالتحاد البحريني 
BM� املختلط��ة القت��ال   ففن��ون 
MAF سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة الالع��ب العاملي الرويس 
زابيت محمد شاريبوف، أحد أبرز 
الالعبني الش��هريين يف وزن الريشة 
 ، UFC �ببطول��ة القت��ال النه��ايئ
والذي يزور مملكة البحرين تلبية 
لدعوة س��موه، والت��ي تأيت ضمن 
لتعزيز  الداعمة؛  مبادرات س��موه 
ما وصلت إلي��ه اململكة من مكانة 
متقدمة عىل صعي��د رياضة فنون 

القتال املختلطة العاملية. 
وخالل الزيارة، أعرب س��مو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة عن 
س��عادته بتواجد الالع��ب العاملي 
ش��اريبوف مبملكة لبحرين، مؤكدا 
س��موه أن هذه الزيارة ستكون لها 
رياضة  اإليجابية عىل  انعكاس��اتها 

فنون القتال املختلط��ة البحرينية، 
من خ��الل الرتوي��ج للبحرين وما 
اتخذت��ه م��ن خط��وات متمي��زة 
اس��تطاعت م��ن خالله��ا مزاحمة 
الدول املتقدم��ة عىل هذا الصعيد 
الري��ايض، مضيفا س��موه أن هذه 
الزيارة س��يكون لها األث��ر الواضح 
يف نف��وس العبي فري��ق خالد بن 
حمد KHK MMA؛ لتش��جيعهم 
ع��ىل مضاعف��ة الجه��ود للتحضري 
واالستعداد بشكل مثايل؛ للمنافسة 
يف البطوالت القادمة لتحقيق مزيد 
م��ن النتائج املرشف��ة التي تضاف 
لسلس��لة اإلنج��ازات التي حققتها 
هذه الرياض��ة، متمنيا س��موه يف 
الوقت ذاته لالع��ب طيب اإلقامة 

يف بلده الثاين. 
م��ن جانبه، وجه الالع��ب العاملي 
الش��كر  ش��اريبوف  زابيت محمد 
والتقدي��ر لس��مو الش��يخ خال��د 
بن حم��د آل خليفة ع��ىل دعوته 

لزي��ارة مملك��ة البحرين، مش��يدا 
بالجهود البارزة التي بذلها س��موه 
يف نرش ثقاف��ة رياضة فنون القتال 
املختلط��ة باملنطقة، واإلس��هامات 
الكبرية لسموه التي انعكست عىل 
دعم الحض��ور والتواجد البحريني 
عىل املس��توى العامل��ي من خالل 
تأس��يس منظم��ة خالد ب��ن حمد 
الرياضية التي تعنى برياضة فنون 
انبثق  والت��ي  املختلط��ة،  القت��ال 
منها تدش��ني فريق خالد بن حمد 
للهواة واملحرتفني، والذي شارك فيه 
العديد م��ن نجوم ه��ذه الرياضة 
من أبرزهم الالعب األمرييك فرانيك 
إيدغار الذي نجح يف تحقيق لقب 
 THE ULTIMATE FIGHTER

 UFC �22 التابعة ل FINALE
والخط��وات   ،2015 ديس��مرب  يف   
الكبرية لس��موه يف تأس��يس اتحاد 
ريايض لهذه اللعبة، والذي انعكس 
بصورة واضحة عىل احتالل منتخب 

البحري��ن للهواة ع��ىل املركز الثاين 
يف الرتتي��ب العام لالتح��اد الدويل 
 ،IMMAF لفنون القتال املختلطة
والخطوة األبرز هي إطالق س��موه 
لبطول��ة عاملي��ة بحرينية املنش��أ، 
وهي بطولة اتحاد القتال الش��جاع 
التي تس��تقطب العب��ني معروفني 
عىل مستوى الدويل يف هذه اللعبة.  
وق��ال: “إن تواج��دي يف البحرين 
بإقامة معس��كر  س��يكون حاف��ال 
تدريب��ي م��ع أف��راد فري��ق خالد 
ب��ن حمد لفنون القت��ال املختلطة 
KHK MMA، وال��ذي اطلع من 
خاللها أن اتجهز ملش��اركتي املقبلة 
 .UFC يف بطول��ة القت��ال النه��ايئ
كام اطمح يف هذا املعسكر لالتقاء 
بالالعبني الش��باب لتبادل الخربات 
وإعطائهم جرعات تدريبية تساهم 

يف رفع مستوياتهم القتالية”. 

زيارة شاريبـوف ستنعكس إيجابا على الرياضة 
استقبل العب فنون القتال المختلطة العالمي... خالد بن حمد:

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل استقباله الالعب شاريبوف

يظه��ر ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة اليوم “األحد” يف 
سباق شانتيه بفرنس��ا، ويقود فرسان 
الفريق املليك يف سباق الذي سيشارك 
فيه نخبة من فرسان اإلمارات العربية 

املتحدة والعامل.
الس��باق الذي سيكون ملس��افة 120 
كيلومرتًا سينطلق عند الساعة السابعة 
ونصف بتوقيت فرنسا وسيمثل اختبارًا 
حقيقيًّ��ا لق��درات ومه��ارات الفريق 
املل��يك وح��رص فرس��ان الفريق عىل 
التتوي��ج باأللقاب املتمي��زة والحضور 
القوي يف مختلف البطوالت واألحداث 

الرياضية الخاصة برياضة الخيل.
وقال سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “بأننا نش��ارك يف هذه السباق 
الرفيع م��ع تواجد نخبة من فرس��ان 
الع��امل من اجل تأكي��د املكانة الكبرية 
الت��ي يحتله��ا الفريق املل��يك خاصة 
بعد اإلنج��ازات الكب��رية التي حققها 
يف اآلون��ة األخ��رية الت��ي أثبتت مدى 
قوته وجاهزيت��ه العالية لخوض غامر 

مختلف املنافسات.
ثقة كبرية يف فرس��اننا. وأش��ار س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
“نش��ارك دوًم��ا يف الس��باق الكب��رية 

ع��ىل املس��توى األورويب ألنن��ا منتلك 
الثق��ة الكب��رية يف قدراتن��ا ومهارتن��ا 
وفرس��اننا وجيادن��ا، وذل��ك به��دف 
تعزيز اإلنجازات التي حققتها القدرة 
البحرينية وتطوير مس��توى الفرس��ان 
وكس��ب املزيد م��ن الخ��ربة، بالرغم 
من أن فرس��اننا لديهم االطالع الواسع 
والخربة الكبرية، إال أننا ال نتوقف عند 
حد معني ألننا نبحث عن ما هو جديد 
يف ع��امل الق��درة من أجل االس��تفادة 
الكبرية لنواصل نجاحاتنا وبكل ثقة يف 

كافة امليادين واملواقع”.
وأض��اف س��موه “نأم��ل أن نواص��ل 
نجاحاتن��ا وتألقنا يف امليادين املختلفة 
بتوفي��ق من الله س��بحانه وتعاىل مع 
التأكي��د عىل نجاحاتنا الس��ابقة وكام 
نجحنا يف املوسم املايض عرب السباقات 
التي شاركنا فيها الذي توجنا يف النهاية 
بإنج��ازات كبري عىل مختلف األصعدة 
س��نواصل العم��ل م��ن أج��ل تعزيز 
اإلنجازات وتحقي��ق األفضل منها عرب 

الصعود عىل منصات التتويج”.
التفاؤل يسود

وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “بخربة فرس��اننا سنش��ارك يف 
السباقات بالتفاؤل والروح العالية من 
أج��ل أن نؤكد تواجدنا يف الس��باقات 
املختلف��ة وأن نحقق أفضل اإلنجازات 
بفضل جهودهم وتعاون الجميع وأن 

اختيارنا للس��باق الفرنيس جاء بسبب 
اإلقب��ال الكبري م��ن جانب الفرس��ان 
والدول املشاركة يف البطولة لالستفادة 
الكب��رية، ك��ام أن مناط��ق ومراح��ل 
السباق يف فرنسا باتت معروفة وجيدة 
لكافة الفرس��ان رغم تواجد عدد من 
الفرس��ان الجدد يف الفريق”. وأش��ار 
س��موه “مش��اركة هذا الع��دد الكبري 

من الفرس��ان والدول يدفعنا للتعامل 
مع هذه البطولة بأنها جزء من بطولة 
العامل لكرثة الفرس��ان خاصة أصحاب 
الخ��ربة منهم يف مثل ه��ذه البطوالت 

التي تلعب الخربة دورًا كبريًا فيها”.
نحو بطولة العالم
وتابع س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليفة “نعترب املش��اركة يف س��باق 

فرنسا مبثابة اإلعداد الحقيقي واملتميز 
قبيل املش��اركة يف بطول��ة العامل التي 
س��تقام يف أمريكا خالل ش��هر سبتمرب 
املقبل، وأن هذه املش��اركة س��تجعلنا 
نقف عىل م��ا حققناه يف فرتة اإلعداد 
املاضية وتعزيزه خ��الل الفرتة املقبلة 
باإلضافة إىل التعرف عىل املواطن التي 
تحتاج إىل تعزيز والعمل عليها ونأمل 

أن نخرج م��ن هذا الس��باق بالنتائج 
اإليجابية واملتميزة”.

يقود التدريبات
وقاد س��موه الفريق املليك للقدرة يف 
تدريبه األخري قبل املشاركة يف السباق، 
حيث اتسمت تلك التدريبات بالجدية 
والرتكيز العايل م��ن أجل التعرف عىل 
مسار الس��باق وتطبيق الخطة الفنية 
التي وضعها سموه التي من املؤمل أن 
توصل الفري��ق لتحقيق إنجاز كبري يف 
الس��باق الذي سيشارك فيه نخبة من 

فرسان العامل.
يلتقي بالفرسان

ويف نهاي��ة التدريب��ات حرص س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة عىل 
االلتقاء بفرسان الفريق املليك للقدرة 
حيث، قدم س��موه رشًح��ا عن الخطة 
الفنية التي سيتم اعتامدها يف السباق 
يف ظل املشاركة الكبرية من قبل فرسان 
اإلمارات وبريطانيا والدول األوروبية.

وحث س��موه الفرسان عىل بذل كافة 
الجه��ود م��ن أج��ل تحقي��ق املراكز 
الق��درة  مكان��ة  لتأكي��د  املتقدم��ة 
البحريني��ة باعتباره��ا رق��اًم صعًبا يف 
الخربات  البطوالت وتس��خري  مختلف 
الفنية التي اكتسبوها جراء مشاركاتهم 
بطريقة  الس��باق  إلنه��اء  الخارجي��ة 
متميزة تضمن للفري��ق الصعود عىل 

منصات التتويج.

فرنسا      المكتب اإلعالمي

من االستعدادات للسباق



انضم��ت رشكة أملني��وم البحرين “ألبا” 
للرعاي��ة الربونزي��ة ل��دوري خالد بن 
حم��د لكرة ق��دم الصاالت يف نس��خته 
السادس��ة، وال��ذي يقام تح��ت رعاية 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س االتح��اد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى، الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لرياضة 
ذوي العزمي��ة س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة، ويقام الدوري بتنظيم 
م��ن جان��ب وزارة الش��باب والرياضة 
بالرشاك��ة مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتحت 
شعار #ملتقى_األجيال يف الفرتة من 24 
يونيو املايض ولغاية 9 أغسطس املقبل، 
حيث يأيت هذا الدوري ضمن مبادرات 
س��موه الداعم��ة للش��باب يف املجالني 
الريايض واإلنس��اين، ويقام الدوري هذا 
العام مبشاركة واسعة من جانب املراكز 
الش��بابية واألندية الوطني��ة والفتيات 

وذوي العزمية والوزارات والجاليات.
وبهذه املناس��بة، أش��اد النائ��ب األول 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  لرئي��س 
البحريني  االتح��اد  رئي��س  والرياض��ة 
أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة بدعم رشك��ة أملنيوم 
البحرين ش.م.ب. )ألبا( لدوري س��موه 
لكرة القدم داخل الصاالت يف نس��خته 
السادس��ة، مش��را إىل أن هذه الرعاية 
ستس��هم بالش��ك يف توفر كافة عوامل 
النج��اح لل��دوري الت��ي تحظ��ى دامئاً 
مبشاركة شبابية كبرة من جانب شباب 
البحرين الحريص عىل إنجاح الفعاليات 
الرياضي��ة الت��ي تقام خدم��ة لتطوير 
الحرك��ة الرياضي��ة يف اململك��ة، مؤكدا 
س��موه أن رعاية رشك��ة “ألبا” وحرصها 
عىل االنض��ام إىل أرسة رعاية الدوري 
جاءت متوافقة مع سياس��ية الرشكة يف 
وضع الش��باب البحريني كأولية وتوفر 
كل س��بل الدعم من أجل تعزيز دوره. 
وأعرب سموه عن تقديره البالغ للرعاية 
الربونزية لرشك��ة “ألبا”، والتي تنم عن 
الح��س الوطني للرشكة تجاه الش��باب 
ال��ذي يس��تحق الكثر األفض��ل؛ نظرا 
إلسهاماتهم املتميزة واملستمرة يف دعم 
الحرك��ة التنموي��ة خصوص��ا يف املجال 
الريايض، معت��ربا أن الدوري اكتس��ب 
س��معة عطرة يف األعوام املاضية، والتي 
س��اهمت فيها الرشكات الراعية بشكل 
كب��ر حتى باتت تل��ك الرشكات رشيكا 

إسرتاتيجيا يف النجاحات التي تحققت.
وم��ن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
رشك��ة أملني��وم البحرين )ألبا( الش��يخ 
دعيج بن س��لان بن دعيج آل خليفة 
عن تقديره للجهود الكبرة التي يبذلها 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة؛ 
من أج��ل الرياضة البحرينية، مؤكداً أن 
رشك��ة “ألبا” تش��عر بالفخ��ر واالعتزاز 
يف التعاون مع برامج ومبادرات س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث 
تحرص الرشكة ع��ىل تقديم كل الدعم 
والرعاية للفعاليات التي تنظم للشباب 
البحريني  مؤكداً أن رشكة “ألبا” ووفقا 
إلسرتاتيجيتها تجاه الشباب تحرص دوما 
عىل أن تكون رشيكا اساسيا يف نجاحات 

الربامج الشبابية، والرياضية خصوصا.

الزالق يقتنص النقاط الثالث 
من البسيتين 

متك��ن فريق مركز ش��باب ال��زالق من 
الخروج منترصا من لقائه مع منافس��ة 
مرك��ز ش��باب البس��يتني بنتيجة س��تة 
أه��داف مقابل أربع��ة يف اللقاء الذي 
الرابع��ة  الجول��ة  جمعه��م يف خت��ام 

لحساب املجموعة الثانية.
وظه��رت املباراة مبس��توى فني طيب، 
حي��ث ح��رص الفريقان ع��ىل اقتناص 
نقاط املب��اراة الثالثة وب��ذل الالعبون 
جهودا مضاعفة ولعبوا بطريقة جاعية 
م��ن أجل الوصول إىل مرم��ى املنافس، 
وكان اللعب سجاال بني الفريقني وحاوال 
كل منه��ا الس��يطرة ع��ىل مجري��ات 
املباراة لكن فريق مركز ش��باب الزالق، 
ق��ال كلمته األخرة، ومتكن من الخروج 

فائزا بالنقاط الثالث.
وج��اءت أه��داف الزالق ع��ن طريق 
الالع��ب فارس محم��د2، أحمد محمد 
خلف 40-27-13-6، أحمد ميرس خلف 

37، فيا سجل أهداف البسيتني كل من 
جاس��م يحيى 14-8، عصام محمد 31، 

عبدالرحمن البنيك 33. 

 كرباباد يمزق شباك مدينة 
زايد بـ 10

تخط��ى فري��ق مرك��ز ش��باب كرباباد 
منافس��ة فريق مركز شباب مدينة زايد 
بعرشة أه��داف مقابل ثالث��ة أهداف 
يف اللق��اء الذي جمعه��م ضمن الجولة 

الرابعة لحساب املجموعة األوىل.
وكان فريق مركز شباب كرباباد األفضل 
من��ذ بداي��ة املب��اراة، وظه��ر العب��وه 
مبستوى فني كبر من أجل الوصول إىل 
الثالث نقاط، ومتكن الفريق من متزيق 
مرم��ى فريق مركز ش��باب مدينة زايد 
بعرشة أه��داف. وجاء أه��داف فريق 
مركز ش��باب كرباباد عن طريق محمد 
محم��ود  وس��يد   ،5-35-36-37 ريض 
ع��ي17،  32-30-29 وحس��ن  خلي��ل 
محمد عبدالحس��ني 26، حسني الدقاق 
12. فيا سجل أهداف مدينة زايد عي 
هج��رس 6، حمد ال��دورسي 16، عار 

ميحد 29.

 تعادل مثير بين النعيم ودمستان

تقاسم فريقا مركز شباب النعيم ومركز 
شباب دمستان نتيجة لقائها بالتعادل 

اإليج��ايب بواقع 6 أه��داف لكل فريق، 
يف املواجه��ة الت��ي جمعته��ا مس��اء 
أم��س األول، عىل صال��ة مدينة خليفة 
الرياضي��ة، ضمن إط��ار الجولة الرابعة 
للمجموعة الثانية. وجاءت املباراة مثرة 
يف مجرياته��ا، وكان فريق مركز ش��باب 
دمس��تان قريبا من حصد نقاط الفوز، 
إال أن فريق مركز ش��باب النعيم عادل 
النتيجة يف اللحظات األخرة؛ ليتقاس��م 
الطرفان النقاط. سجل للنعيم كل من: 
عي عبدرب الحس��ن يف الدقيقتني )9( 
و)40(، حسني عباس )14(، عي حسني 
)20(، محمد عاش��ور )27( وعي أحمد 
بالخط��أ يف مرم��اه )28(، فيا س��جل 
لدمس��تان كل من: مرزا النعيمي )24( 
و)32( و)38(، ع��ي حس��ني بالخطأ يف 
مرماه )7(، عي أحمد )16( وطه أحمد 

.)30(

فوز كبير للمحرق على مدينة 
عيسى

حق��ق فريق مركز ش��باب املحرق فوزا 
سهال ومستحقا عىل حساب فريق مركز 
شباب مدينة عيىس بنتيجة )3-14(، يف 
اللقاء الذي جمعها ضمن منافس��ات 

الجولة الرابعة للمجموعة األوىل.
ومل يجد العبو فريق املحرق أي صعوبة 
يف حس��م املباراة لصالحه��م، والتوقيع 

عىل نتيج��ة كبرة عىل حس��اب فريق 
مدين��ة عيىس. وس��جل للمح��رق كل 
من: عي محم��د يف الدقيقتني 4 و 24، 
عبدالل��ه املاليك يف الدقائق 6 و10 و20 
 ،17 املرباط��ي  عم��ر  و40،  و36  و35 
جاس��م الج��ن 19، دعي��ج املحميد يف 
الدقائق 29 و32 و37 و38، فيا سجل 
ملدين��ة عيىس كل من عي��ىس العباد يف 
الدقيقتني 13 و15، ومحمد الشاع 34.

حضور جماهيري مميز 

اس��تمر جمهور مركز شباب دمستان يف 
الحض��ور والتواجد الجاهري املميز يف 
منافس��ات الدوري، إذ ح��رت رابطة 
الفري��ق خالل لق��اء فريقه��ا املثر أمام 
فري��ق مركز ش��باب النعي��م. وتفاعلت 
رابط��ة دمس��تان مع فريقه��ا وأهدافها 
الستة يف املباراة، لكن فرحتها مل تكتمل 
يف نهاية األمر، بعد أن سجل العب النعيم 
عي عبدرب الحس��ن هدف التعادل يف 
الوقت القاتل؛ لرسم الفرحة عىل وجوه 
مؤازري فريق��ه الذين تواجدوا يف صالة 
مدينة خليفة الرياضية. ويعترب الحضور 
الجاه��ري املميز تأكيدا ع��ىل النجاح 
الكبر الذي يحققه الدوري، خصوصا مع 
ما يفرزه من نجوم ومواهب يتنافس��ون 

بقوة عىل اللقب.

القصاب يتمسك بصدارة الهدافين

شهدت مباريات الجولة الثالثة تسجيل 
117 هدف��ا ليص��ل مجم��وع أهداف 
ال��دوري لغاية نهاي��ة مباريات الجولة 
إىل 341 هدفا، ومن جانبه، صعد العب 
مرك��ز املحرق عبدالله املاليك ملش��اركة 
العب فريق مركز ش��باب مدينة حمد 
حسني عي القصاب يف صدارة الهدافني 
بعدما نجح يف تسجيل 6 أهداف دفعة 
واحدة يف املب��اراة الثالثة تواليا وارتفع 

رصيد الالعبني إىل 11 هدفا.
ويأيت خلفها العب مركز شباب السهلة 
الجنوبية سيد علوي موىس الذي سجل 
هدفا واحد لرتفع رصيده إىل 9 أهداف 
غر قابل��ة للزيادة بعدم��ا ودع فريقه 
املنافسات وتالش��ت آماله يف املنافسة 
ع��ىل لقب الهداف، وي��أيت العب مركز 
ال��زالق أحم��د محمد خش��ام خلفهم 
برصي��د 7 أهداف، وه��و الرصيد ذاته 

لالعب املحرق جاسم الجن.
يذك��ر أن القص��اب نافس ع��ىل لقب 
الهداف يف النس��خة املاضية بعدما مثل 
فريق مركز ش��باب س��لاباد وفقده يف 
آخر املباريات لصالح العب مركز شباب 
جدحفص ع��ي العل��واين بعدما خرج 

فريقه من األدوار النهائية.

الدوسري وجه تحكيمي 
دولي جديد لكرة الصاالت

يعت��رب دوري خالد بن حمد الس��ادس 
لك��رة الص��االت حالة خاص��ة للحكم 
عبدالرحمن  الص��االت  لك��رة  ال��دويل 
الدورسي. وتعد مشاركة وتواجد الحكم 
عبدالرحمن الدورسي يف الدوري األوىل 
له بالش��ارة الدولية، إذ حصل الدورسي 
ع��ىل الش��ارة الدولية بدءا م��ن العام 
الج��اري )2018(. ويعت��رب عبدالرحمن 
الدورسي من الحكام الشباب الحاصلني 
عىل الشارة الدولية. يشار إىل أن مملكة 
البحري��ن متتلك 3 ح��كام دوليني لكرة 
الصاالت، وهم حس��ني البحار وأس��امة 

إدريس وعبدالرحمن الدورسي.

اليوم تتحدد هوية المتأهلين 
للمجموعتين األولى والثانية 

تتح��دد الي��وم األحد هوي��ة املتأهلني 
ع��ن املجموعت��ني األوىل والثاني��ة ب� 4 
مواجهات يلتقي يف األوىل فريقا مدينة 
عيىس ومدينة زايد عند الس��اعة 5.00 
وكالها خارج حس��ابات املنافس��ة يف 
املجموع��ة األوىل، ويلتق��ي يف املباراة 
الثانية فريقا دمس��تان والبس��يتني عند 
الس��اعة 6.00 واملباراة تهم دمس��تان 
ال��ذي ميل��ك يف رصيده 4 نق��اط ومن 
شأن فوزه أن يضعه يف الدور الثاين عن 
املجموع��ة الثانية، في��ا يلعب فريقا 
سافرة وكرباباد وميلك سافرة يف رصيده 
9 نق��اط فيا خصمه كرباب��اد ميلك 6 
نقاط وينتظ��ر املحرق املب��اراة لتأكيد 

تأهله السيا وأنه ميلك 9 نقاط.

خالد بن حمد: رعاية “ألبا” تؤكد إستراتيجيتها تجاه الشباب
للصاالت القدم  لكرة  السادس  سموه  ل��دوري  البرونزية  رعايتها  قدمت  الشركة 

من لقاء الزالق والبسيتين

لجنة اإلعالم واالتصال                        دوري خالد بن حمد

القصاب مازال في صدارة الهدافين

من لقاء المحرق ومدينة عيسىجانب من لقاء كرباباد ومدينة زايد

عبدالرحمن الدوسريالشيخ دعيج بن سلمان

سمو الشيخ خالد بن حمد
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أقامت اللجنة املنظمة العليا للنسخة 
الثانية لبطولة أقوى رجل بحريني 

حفال لتوزيع الشهادات عىل املشاركني 
بالدورة األوىل للحكام والفنيني 

واملنظمني بالبطولة، التي ستقام تحت 
رعاية النائب األول لرئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، والتي سينظمها املكتب 

اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

بن عيىس آل خليفة تحت شعار “خلك 
وحش” يف الفرتة -21 23 فرباير 2019، 

والتي سيسبقها إقامة التصفيات 
التأهيلية يف الفرتة -6 8 سبتمرب املقبل 

مبجمع السيف، حيث تأيت هذه 
البطولة ضمن املبادرات التي أطلقها 
سمو الشيخ خالد بن حمد والهادفة 

لدعم املجال الشبايب والريايض مبملكة 
البحرين.

وقد وزع رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب األثقال سلطان الغانم، ومدير 

املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 

بن حمد بن رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة عمر بوكال الشهادات 

عىل املشاركني، كا تم منح رئيس 
لجنة الحكام بالبطولة أحمد جمشر 

وعبدالله يوسف شهادة تقدير نظر 
جهودها الكبرة يف إقامة هذه الدورة.

وقد أعرب رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب األثقال سلطان الغانم عن 

سعادته بإقامة هذه الدورة وتوزيع 
شهادات احرتافية متخصصة عىل 
املشاركني، والذي يعترب األول من 

نوعه يف اململكة، مشيدا بجهود اللجنة 

املنظمة العليا للبطولة برئاسة عمر 
بوكال يف تنفيذ وترجمة توجيهات 
سمو الشيخ خالد بن حمد لإلعداد 
والتحضر إلقامة جميع الفعاليات 
الخاصة ببطولة أقوى رجل، مؤكدا 
يف الوقت ذاته عىل حرص االتحاد 

البحريني أللعاب األثقال عىل املشاركة 
الحقيقية، والتأكيد عىل الرشاكة 

والتعاون مع املكتب اإلعالمي لسمو 
الشيخ خالد بن حمد واللجنة املنظمة 

العليا للبطولة إلبراز وإنجاح هذا 
الحدث.

من ختام الدورة وتوزيع الشهادات االحترافية

بحريني” رجل  “أقوى  لـ  والفنيين  والمنظمين  للحكام  األولى  الــدورة  ختام 
الرفاع                  المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



اعتمد رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة اس��رتاتيجية االتح��اد للفرتة ما 
بني 2028-2018 التي تتضمن تصورًا 
كاماًل عن تطوير كرة السلة البحرينية 

عىل مدار العرش سنوات القادمة. 
 وقال س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 
“لقد س��عينا إىل العمل بواقعية تامة 
وبش��كل اح��رتايف م��ن أج��ل صياغة 
اسرتاتيجية النهوض برياضة كرة السلة 
البحريني��ة وقد حرصن��ا منذ اللحظة 
األوىل عىل تبنين��ا هذا املرشوع املهم 
أن يكون مطابًقا للواقع الذي تعيشه 
كرة السلة البحرينية وما تتضمنه من 
مقومات فني��ة وإدارية وذلك بهدف 
الوصول إىل أفضل النتائج واملخرجات 
التي تس��اعدنا ع��ىل النهوض برياضة 
كرة الس��لة ووصولها إىل مس��تويات 

أعىل”. 

  تطوير العمل اإلداري 

وضعن��ا  “عندم��ا  س��موه  وب��نينّ 
لالتح��اد  الجدي��دة  االس��رتاتيجية 
أخدن��ا يف ع��ني االعتب��ار كل النقاط 
واملح��اور التي تس��اعدنا عىل تطوير 
منظوم��ة العم��ل اإلداري والفني يف 
ك��رة الس��لة البحريني��ة واالتجاه إىل 
االرتق��اء باألندية الوطنية وأركان كرة 
الس��لة فيها، باإلضاف��ة إىل املنتخبات 
الوطني��ة وأعض��اء األجه��زة اإلدارية 
الكوادر  التحكيمية  والفنية والطواقم 
وكلها تعترب األس��اس املت��ني والقاعدة 
الت��ي ننطلق منها نح��و بناء منظومة 

متكاملة لكرة السلة يف اململكة. 

   تعاون منظومة كرة السلة 

وأكد س��موه “أن نجاح اس��رتاتيجية 
تطوي��ر كرة الس��لة مره��ون بتعاون 
وتكات��ف جميع منظومة كرة الس��لة 
وعملها بروح الفريق الواحد من أجل 
الوصول إىل األهداف التي تم وضعها 
ونح��ن ع��ىل ثق��ة كاملة ب��أن كافة 
منتسبي كرة السلة عىل قدر عال من 
املسئولية وس��يعملون معنا جنبا إىل 

جنب للوصول إىل الهدف األسمى”. 
وتابع سموه “نشيد باأليدي البحرينية 
والكوادر اإلدارية والفنية التي صاغت 
والت��ي وجدناها  االس��رتاتيجية  هذه 
ش��املة وملم��ة لجمي��ع متطلب��ات 

االرتقاء بك��رة الس��لة البحرينية كام 
ونش��يد بتعاون كاف��ة أعضاء مجلس 
اإلدارة والذي��ن بذلوا جه��وًدا متميزة 
يف سبيل تدشني وإطالق االسرتاتيجية 

بصورة رسمية”. 
   

 مضمون الرؤية االسرتاتيجية 
وتتضمن الرؤية االسرتاتيجية الجديدة 
الس��لة  لك��رة  البحرين��ي  لالتح��اد 
“مجتم��ع س��الوي نش��ط ومنتخب 
منافس إقليميًّا وآس��يويًّا” و”كرة سلة 
نشطة - ومنافس آسيويًّا” فيام كانت 
رس��الة االسرتاتيجية “أن نكون مصدرًا 
إللهام املجتم��ع اىل جانب نرش متعة 

وبهجة لعبة كرة السلة”. 

وعنون االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
اس��رتاتيجية بكلم��ة )GAME( التي 
يحمل كل حرف منها معنى يدل عىل 
مح��اور االس��رتاتيجية األربع��ة وهي 

كتايل: 
G- GAME وتعن��ي اللعب��ة الت��ي 
س��يهتم من خاللها االتحاد بتوس��يع 
قاع��دة املش��اركات يف اللعبة وتنفيذ 
ش��املة  وفني��ة  تطويري��ة  برام��ج 
للمدربني والح��كام واإلداريني ووضع 
القوان��ني واللوائح املنظمة للعبة عىل 

املستوى الوطني . 
 A- ATHLETES وتعني الرياضيون 
وق��د خصص االتحاد ج��زًءا مهامًّ من 
االس��رتاتيجية لدع��م الرياضي��ني عن 

طريق تبني منهجية التطوير الريايض 
املس��تدام LTAD ووض��ع منهجي��ة 
الرياضية  املواهب  الكتش��اف  شاملة 
إليصاله��ا  وعلمي��ا  فني��ا  ورعايته��ا 
لالحرتافي��ة ووض��ع أس��س وقوان��ني 

لالحرتاف الريايض . 
وتش��ر   M- MANAGEMENT  
االتح��اد  س��يعمل  الت��ي  اإلدارة  إىل 
عىل تطبيق أس��س ومعاير الحوكمة 
ش��امل  مخط��ط  ووض��ع  الرش��يدة 
الدخ��ل وتفعيل  الس��تثامر وزي��ادة 
التس��ويق الري��ايض وخل��ق رشاكات 
تكاملي��ة باإلضاف��ة إىل تطبيق أفضل 
التح��ول  يف  العاملي��ة  املامرس��ات 

اإللكرتوين. 

األح��داث  وتعن��ي   E-  EVENTS 
والفعاليات التي سيهتم بها االتحاد من 
خالل استضافة املنافسات والبطوالت 
واإلقليمي��ة  الخليجي��ة  واألح��داث 
والدولي��ة وتوفر املنش��آت الرياضية 
املؤهلة وفق املتطلبات الدولية ورفع 
تنافسية الدوري الوطني وبالبطوالت 

املحلية. 

    التطبيق في اللجان 
العاملة 

 وم��ن جانبه، رصح املدي��ر التنفيذي 
لالتحاد البحريني لكرة الس��لة أحمد 
يوسف أن االتحاد سيعمل عىل تطبيق 
االسرتاتيجية الجديدة من خالل اللجان 
العاملة يف االتحاد وسيتم تسخر كافة 
الكوادر واإلمكانيات يف سبيل التطبيق 
األمثل لهذه االسرتاتيجية التي ستنقل 
العمل اإلداري والفن��ي ملنظومة كرة 
الس��لة البحرينية إىل آفاق رحبة من 
التطور والنامء وستمنحها فرصة كبرة 
لتطوير املستوى الفني للعبة من أجل 

التنافس يف املستقبل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يعتمد استراتيجية تطوير كرة السلة 2028-2018
تحمل اسم )GAME( وتركز على 4 محاور رئيسة 

والفني اإلداري  العمل  منظومة  تطوير  محاور  كل  االعتبار  عين  في  أخدنا  سموه: 
المركز اإلعالمي             اتحاد كرة السلة

التقى األمني العام لالتحاد البحريني 
لكرة الس��لة عبداإلل��ه عبدالغفار 
مع رئيس االتح��اد التايلندي لكرة 
الس��لة وذلك عىل هامش مشاركته 
يف قرعة كأس آس��يا للش��باب لكرة 

السلة، والتي أقيمت يف بانكوك.
وخ��الل اللق��اء نق��ل عبدالغف��ار 
االتحاد  رئي��س  وتقدي��ر  تحي��ات 
البحرين��ي لك��رة الس��لة لرئي��س 

االتح��اد التايلندي س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن عيل آل خليفة، ومتنيات 
سموه لتايلند بالتوفيق والنجاح يف 
إخراج كأس آس��يا بالشكل املتميز 

من الناحية التنظيمية.
وتباح��ث عبدالغف��ار م��ع رئيس 
االتح��اد التايلن��دي حول الس��بل 
الكفيل��ة بتطوي��ر العالق��ات ب��ني 
الجانب��ني واالس��تفادة م��ن تجربة 

البلدي��ن يف مجال االرتق��اء بلعبة 
رياضة كرة السلة وتبادل الزيارات 
اإلداري��ة  والك��وادر  املنتخب��ات 

والفنية.
وأع��رب عبدالغف��ار ع��ن ش��كره 
االتح��اد  رئي��س  إىل  وتقدي��ره 
التايلندي لكرة الس��لة عىل حسن 
لقرعة  الرائ��ع  والتنظيم  الضياف��ة 
كأس آس��يا لكرة الس��لة، مش��يدا 

باإلجراءات التنظيمية التي اتخذتها 
تايلن��د، والتي س��اهمت يف نجاح 
حفل القرعة، كام أبدى ثقته بنجاح 
تايلند يف إخراج كأس آسيا بالصورة 

املتميزة من النواحي كافة.
ويف نهاية اللقاء، تبادل األمني العام 
لالتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة مع 
الهدايا  التايلن��دي  االتح��اد  رئيس 

التذكارية.

نقل له تحيات سمو الشيخ عيسى بن علي

األمين العام التحاد السلة يلتقي رئيس 
االتحاد التايلندي في بانكوك

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

تبادل الهدايا التذكارية بين األمين العام ورئيس االتحاد التايلندي

فتح باب تسجيل حصص تدريب 
الجودو

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن 
النفس: أكد عضو مجلس إدارة اتحاد البحرين 

للدفاع عن النفس أمني الرس املساعد 
للكاراتيه رئيس لجنة املسابقات واملنتخبات 

مبارك يعقوب صالح أن االتحاد برئاسة 
أحمد عبدالعزيز الخياط حريص عىل إتاحة 

الفرصة لكافة الالعبني الراغبني يف االنخراط يف 
تدريبات لعبة الجودو، مشرا إىل أن االتحاد 

يسر عىل إسرتاتيجية مميزة من إخراج كوكبة من الالعبني املميزين، 
ومن هذا املنطلق فتح باب التسجيل لكافة الراغبني باملشاركة يف 

التدريبات القادمة. 
  وأوضح مبارك يعقوب أن الجهود البارزة التي يبذلها نائب رئيس 

االتحاد أمني رس لعبة الجودو عمر عبدالعزيز بوكامل تساهم بتحقيق 
رؤية مجلس اإلدارة وتحقيق كامل األهداف التي وضعها املجلس للسر 
بخطى ثابتة نحو مواصلة االزدهار والتقدم يف لعبة الجودو التي شهدت 

طفرة نوعية يف الفرتة املاضية. 
 وفتح اتحاد البحرين للدفاع عن النفس باب التسجيل للمشاركة يف 

تدريبات لعبة الجودو. 
 وحدد اتحاد البحرين للدفاع عن النفس الفئة العمرية املتسهدفة، 

وهي من سن 7 سنوات إىل 17 سنة، كام حدد رسوم االشرتاك إضافة 
إىل توفر املواصالت مع االشرتاك، وستحتضن أكادميية محمد بن سلامن 

بجري الشيخ التدريبات التي سيحددها الجهاز الفني بقيادة املدير 
الفني خالد العريفي والطاقم املعاون، حيث وجه الدعوة للراغبني 

بالتسجيل بالتواصل مع املدير الفني عىل هاتف رقم )36655562(. 
  ووجه مبارك يعقوب الدعوة لكافة الراغبني باالنضامم للتدريبات 

التسجيل للمشاركة، متمنيا كل التوفيق والنجاح لكافة الالعبني.

  مبارك يعقوب
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  االستراتيجية الجديدة لالتحاد البحريني لكرة السلة



أن��دور  جرافيت��ي  أعلن��ت 
)جرافيتي(  دايفينغ  س��كاي 
أن فن��دق الريت��ز كارلتون، 
البحرين هو الراعي البالتيني 
للطريان  الثالة  العامل  لبطولة 
الح��ر الداخ��ي 2018 التي 
ستستضيفها مملكة البحرين 
للمرة األوىل يف أكتوبر املقبل 
بتنظيم من جرافيتي واالتحاد 
البحريني للرياضات الجوية، 
وس��يتنافس ع��ى نيل لقب 
البطول��ة فرق م��ن مختلف 

دول.
وبهذه املناسبة، أعربت مدير 
عام جرافيتي خولة الحامدي 
فندق  اش��ادتها مببادرة  عن 
البحرين  كارلت��ون،  الريت��ز 
التي تأيت انطالق��ا من دوره 
الفعاليات  الرائ��د يف دع��م 
والبط��والت التي تربز اس��م 
ع��ى  البحري��ن  مملك��ة 
املس��توى العامل��ي وذلك يف 
إطار التواصل مع مؤسسات 
مس��رية  ودع��م  املجتم��ع 
الرياض��ة البحريني��ة، حيث 

ستحظى بطولة العامل للقفز 
وعاملي  باهتامم محي  الحر 
الجهات  كاف��ة  جان��ب  من 
أبطال  ومبشاركة واسعة من 
العامل مام سيسهم بالشك يف 

إنجاح البطولة. 
 من جانبه، أكد يارس مازوز 
مدير املبيعات لفندق الريتز 
كارلت��ون، البحري��ن اهتامم 
الفن��دق بالتواصل والتعاون 
مؤسس��ات  مختل��ف  م��ع 

املجتم��ع البحرين��ي، حيث 
إن ه��ذا املبدأ نعت��ربه جزأ 
ال يتجزأ من رس��الة الفندق 
الرامية اىل دع��م الفعاليات 
والبط��والت الرياضي��ة التي 
مملك��ة  أرض  ع��ى  تق��ام 

البحرين.
إن  الح��امدي  وأضاف��ت   
الرائ��ع من  الح��دث  ه��ذا 
ش��أنه أن يس��هم يف إب��راز 
البحري��ن كوجه��ة ممي��زة 

مب��ا  والس��ياحة  للرياض��ة 
تتمت��ع ب��ه من تس��هيالت 
تضاهي أفضل م��ا يقدم يف 
العامل، ويعكس املس��تويات 
الراقي��ة التي تطمح اململكة 
لتحقيقه��ا، معربا عن فخره 
واعت��زازه بأن يك��ون فندق 
ريت��ز كارلتون اح��د الرعاة 
ويأيت  للبطول��ة،  الرئيس��يني 
ذل��ك تقديرا لإلنج��از الذي 
حققت��ه جرافيتي من خالل 

استضافة وتنظيم  النجاح يف 

بطولة الع��امل للطريان الحر، 

وه��و رشف للبحرين عامة، 

متمني��ا التوفي��ق والنج��اح 

للبطولة.

“الريتز كارلتون” الراعي البالتيني لبطولة العالم للطيران الحر الداخلي 2018
تستضيفها البحرين أكتوبر المقبل... “جرافيتي” تعلن:

أوضح رئيس قس��م الخدم��ات العامة 
والط��وارئ ب��وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العم��راين عادل 
الحلواجي عضو اللجن��ة املنظمة العليا 
بالبطولة اآلسيوية ال�� 19 للكرة الطائرة 
تحت 20 عاما التي تستضيفها البحرين 
خالل الش��هر يوليو الجاري، أن الوزارة 
وم��ن واجبها الوطني وخدمة لش��باب 
ه��ذا البلد املعطاء وتنفي��ذا لتوجيهات 
عصام خلف، س��تقوم ال��وزارة بتقديم 
خدم��ات ع��دة للبطولة، ومب��ا يضمن 
نجاحها وفق اآللية املتبعة لدى الوزارة 
يف ح��ال احتض��ان اململك��ة الي حدث 
ريايض، مش��ريا أن الوزارة س��تفتح باب 
جس��ور التع��اون م��ع اتح��اد الطائرة 
للخروج مبكتسبات تنظيمية إضافية عرب 
استضافة االستحقاق اآلسيوي مبا يعكس 

ولتس��جل  للمملكة،  الحض��اري  الوجه 
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة 
والتخطيط العمراين مكانتها املتميزة بني 
الجهات الحكومي��ة املتعاونة مع اتحاد 
اللعب��ة يف نج��اح البطول��ة، مضيفا أن 
الوزارة س��تقوم بتزيني مجمع الصاالت 
مبدينة عيىس الرياضية بالرفاع باإلعالم، 
حيث تحتض��ن صالتي اتح��اد الطائرة 
واتحاد الطاولة املنافس��ات اآلس��يوية، 
وستش��هد تزيني مجمع الصالت بأعالم 
البحري��ن بجانب تركي��ب جميع أعالم 
ال��دول املش��اركة يف كال الصالتني وفق 
الربتوكول املتبع يف مثل هذه التجمعات 
الرياضي��ة، وأنه س��يتم تش��جري بعض 
املناط��ق بالصالتني” باألص��ص” وتزيني 

مرافقها مام يعطي ملسة جاملية.
وتابع عادل عبدالجليل الحلواجي قوله 

إن وزارة وع��ى وجه الخصوص قس��م 
الخدمات العام��ة واملعني بالتجهيزات 
سيسهل األمور املتعلقة بوضع إعالنات 
البطولة م��ع الجهات املعنية يف العديد 

من ش��وارع محافظات اململكة الرئيسة 
وبالتنس��يق مع اتحاد اللعبة؛ للتعريف 
بها ينب املواطنني واملقيمن وتس��ويقها، 
الفت��ا أن هن��اك توجيه��ات وزي��ارات 
مس��تمرة ملجم��ع الص��االت م��ن أجل 
متابع��ة س��ري العم��ل لتأكي��د النجاح 
التنظيمي قبل انطالقته ويعكس القدرة 
التي تتميز بها اململكة، مشددا يف الوقت 
نفس��ه أن الوزارة حريص��ة كل الحرص 
عى تس��خري كافة إمكاناتها وعنارصها 
البرشية لبلوغ البحري��ن أقىص مراتب 
نجاح االس��تضافة اآلس��يوية، وأنه عى 
ثقة كب��رية يف رج��االت اللجنة املنظمة 
العليا واللجنة التنفيذية يف تحقيق ذلك 
من خ��الل تعاونهم املس��تمر وعملهم 
الجامعي، حيث الهدف مش��رك، وهو 

ترشيف البحرين.

تنفيذا لتوجيهات وزير “األشغال”... الحلواجي:

فتح جسور التعاون مع اتحاد الطائرة إلنجاح آسيوية الشباب
الرفاع          االتحاد البحريني للكرة الطائرة

عادل الحلواجي

خولة الحمادي

ياسر مازوز لقطة لفندق الريتز واجهة فندق الريتز
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اليوم يغلق التسجيل لطلب 
االعتمادات اإلعالمية

الرفاع - االتحاد 

البحريني للكرة 

الطائرة: يغلق مساء 

اليوم باب التسجيل 

ملمثي وسائل اإلعالم املحلية املختلفة إلصدار البطاقات التعريفية الخاصة 

بهم للمشاركة يف تغطية املنافسات البطولة اآلسيوية ملنتخبات الشباب يف 

نسختها التاسعة عرشة، والتي ستقام بالبحرين يف الفرة من 18 حتى 29 

يوليو الجاري مبشاركة 24 منتخبا من القارة الصفراء، وتدعو اللجنة املنظمة 

كافة ممثي وسائل اإلعالم املحلية الرسمية إلرسال بياناتهم “االسم، الجهة 

املنتمي إليها وصورة شخصية”، وإرسالها عى الربيد اإلليكروين لالتحاد 

)brnvolley@hotmail.com( أو الحضور شخصيا ملبني االتحاد بالرفاع كحد 

أقىص مساء اليوم الستكامل إجراءات إصدار البطاقة التعريفية املعتمدة. إذ 

يشيد اتحاد اللعبة بالدور اإلعالمي وأهميته يف تغطية االستحقاق اآلسيوي 

من كل الجوانب، وسيشكل عالمة فارقة يف النجاح التنظيمي، حيث يعترب 

اإلعالم رشيك أساس التحاد اللعبة يف نجاح كل مسابقاته واستضافاته، وأن 

هذه الثقة متناهية يف رجال اإلعالم بكافة قطاعاته من رجال الصحافة 

العربية واإلنجليزية، قناة البحرين الرياضية، وإذاعة البحرين، وكافة مواقع 

التواصل االجتامعي الرسمية؛ لتغطية الحدث وإبرازه بالصورة املتميزة.

لتدش��ني  البحرينية  القوى  تتأهب 
مش��اركتها الي��وم يف بطول��ة غرب 
آسيا الثالثة للرجال والسيدات التي 
تنطلق منافس��اتها الي��وم األحد يف 
العاصمة األردني��ة عامن وتحديًدا 
عى مضامر مدينة الحسني وتستمر 
لغاية ي��وم األربعاء الق��ادم، ومن 
املؤمل أن يش��هد ج��دول البطولة 
يف يومه��ا األول مش��اركة الق��وى 

البحرينية يف الفرة املسائية منه.
األول  الي��وم  لج��دول  وبالنس��بة 
ف��إن الق��وى البحرينية ستش��ارك 
يف 4 نهائي��ات وهي نه��ايئ الوثب 
العايل عرب مش��اركة الالعب خليفة 
م��ر رج��ال  مط��ر، ونه��ايئ 400 
مبش��اركة العدائني عب��اس أبوبكر 
وعبدالرحمن خميس، ونهايئ 5000 
م��ر س��يدات مبش��اركة العداءتني 
بنتو اي��داو كالكيدان جربيزهجني، 
ونهايئ 10000 مر رجال مبش��اركة 
وبينسون  فيكادو  داويت  العدائني 
س��وريا، كام سيش��ارك الع��داءان 
ان��درو فيرش وس��عيد العمريي يف 

تصفيات مسابقة 100 مر.

االجتماع الفني

وعى صعي��د متصل بالبطولة، أقيم 
ظهر الس��بت االجتامع الفني الذي 
يس��بق املنافس��ات، حي��ث حرضه 
أللع��اب  األردين  االتح��اد  ممث��ي 
القوى الذين رحبوا بالدول املشاركة 
يف البطول��ة وعددها 10 دول وهي 
األردن، البحري��ن، اإلمارات، عامن، 
الكوي��ت، قط��ر، لبن��ان، الع��راق، 
اليمن، فلس��طني، ومثله من جانب 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 

رئيس الوفد وأمني رس االتحاد راشد 
لالتحاد  الفن��ي  واملدير  البوعين��ني 
طاهر ريغي وإداري��ة البعثة فاتن 

عبدالنبي.
وخالل االجتامع الفني تم استعراض 
جدول املنافس��ات، حيث تم تثبيت 
املنافس��ات وإج��راء بعض  مواعيد 
التغي��ريات عى فرات املنافس��ات، 
وبعدها تم اعتامد أس��امء الالعبني 
والالعبات املشاركني يف كل مسابقة 
عى حدة، ك��ام تم تحدي��د فرات 

بع��ض  ورشح  لالعب��ني  التدري��ب 
األم��ور التنظيمية وأبرزه��ا التأكيد 
الالعب��ني  تواج��د  مواعي��د  ع��ى 
لفرات  واإلشارة  املنافسات،  لخوض 
االحتج��اج والتي س��تكون بعد 30 
دقيقة من نهاية املسابقة، واالستامع 
ملقرحات الدول قبل انطالق البطولة، 
وخالل ذلك أكدت البعثة البحرينية 
مشاركتها يف كافة املسابقات املعلن 
عنها س��ابًقا التي تقارب 26 مسابقة 

للرجال والسيدات.

 ريغي: جاهزون لحصد الذهب

وم��ن جانبه، ف��إن املدي��ر الفني 
باالتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
الق��وى  أن  أك��د  ريغ��ي  طاه��ر 
البحريني��ة ع��ى موع��د م��ع بدء 
حص��اد الذه��ب يف بطول��ة غرب 
آسيا، مبدًيا ثقته يف الالعبني الذين 
س��يخوضون نهائيات الي��وم األول 
عى تحقيق مراكز متقدمة لتكون 
بداي��ة الحص��اد يف ه��ذه البطولة 
الت��ي س��تكون املحط��ة الحقيقية 

الختب��ار جاهزية الالعبني ألس��ياد 
اندونيس��يا 2018، وأض��اف ريغي 
أن القوى البحريني��ة يف النهائيات 
األربعة للي��وم األول س��يكون لها 
كلمة وبصمة فيام ستشهد مسابقة 
الوث��ب الع��ايل مش��اركة لالع��ب 

الشاب والصاعد خليفة مطر.
وتاب��ع طاه��ر ريغ��ي أن جمي��ع 
الالعب��ني جاهزون للبطولة وجميع 
الالعب��ني الذي��ن ت��م تحديده��م 
للمش��اركة يف البطول��ة متواجدين 
أن  إىل  مش��رًيا  األردن،  يف  حاليًّ��ا 
الالعبني أجروا تدريبات خفيفة يوم 
أمس السبت من أجل التعرف عى 
أرضية املضامر والتعود عى نوعية 

االنطالقة.
ريغ��ي  طاه��ر  وس��يمثل  ه��ذا، 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
يف لجن��ة أهلي��ة الالعب��ني وه��ي 
اللجنة املس��ئولة عن مراقبة أهلية 
املنافسات،  للمش��اركة يف  الالعبني 
فيام س��يكون عي ياسني ممثاًل عن 
البحرين يف لجنة االحتكام الخاصة 

بالبطولة.

القوى البحرينية على موعد مع ذهب “غرب آسيا”
الوفد اإلعالمي عمان  

وفد البحرين في االجتماع الفني من تدريبات المنتخب
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مبابي ينتقد الحكمماكرون يحضر نصف النهائي
وكاالت: يتوجسسه الرئيسسس الفرنسسي 
اميانويل ماكرون الثالثاء إىل سسسانت 
بطرسبورغ؛ لتشسسجيع منتخب بالده 
يف مباراة نصسسف النهايئ أمام بلجيكا 
ضمسسن تصفيسسات كأس العامل يف كرة 
القدم للعسسام 2018، لكسسن دون أي 
لقسساء دبلومايس، بحسسسب ما أكدت 

الرئاسة.
وكان ماكرون أعلسسن خالل زيارة اىل 
سانت بطرسبورغ يف 25 مايو املايض 
أنه سيعود إىل روسيا يف حال تأهلت 
فرنسا إىل ما بعد “الدور ربع النهايئ”، 
وقسسد تحقق ذلك بفوز املنتخب عىل 

أوروغواي 0-2 الجمعة.
وكتسسب ماكسسرون يف تغريسسدة بعسسد 

املباراة “أحسنتم وأراكم الثالثاء!”.
وأوضحسست الرئاسسسة أن الزيسسارة لن 

تشمل أي لقاء دبلومايس.

وكان ماكسسرون توقع يف 20 يونيو أن 
منتخب فرنسسسا “لديه فرص فعلية” 
بالفوز بكأس العسسامل. وتابع ماكرون 
وهو من عشاق هذه الرياضة مباراة 
دور ربسسع النهسسايئ مسسع 300 شسساب 

متسست دعوتهم خصوصا مسسن نوادي 
كرة القدم يف املنطقة الباريسسسية إىل 

حديقة االليزيه.
ويتبايسسن قسسرار ماكرون مسسع موقف 
الربيطانيسسة ترييزا  الحكومة  رئيسسسة 
ماي التسسي أعلنت يف مسسارس املايض 
أن أي وزيسسر أو عضسسو مسسن األرسة 
املالكة لن يتوجسسه لحضور مباريات 
املونديسسال. وأىت ذلسسك بعد تسسسميم 
سسسريغي  السسسابق  الرويس  العميسسل 
سكريبال وابنته يوليا يف الشهر نفسه 
بغاز لالعصاب، وهسسو ما تتهم لندن 
موسسسكو بالوقوف وراءه، لكن هذه 

األخرية تنفي ذلك بشدة.
ويف مطلسسع يوليسسو الجسساري، نقسسل 
إىل  حرجسسة  حالسسة  يف  بريطانيسسان 
باملادة  املستشسسفى بعد تسسسممهام 

نفسها، وهي نوفيتشوك.

الفرنسسي  أعسسرب  وكاالت: 
كيليان مبسسايب، نجم باريس 
سان جريمان، عن استيائه من 
حكم مبسساراة منتخب بالده 
األوروغواياين،  نظسسريه  أمام 
ضمن منافسسسات ربع نهايئ 
كأس العسسامل. وأكد مبايب أن 
يتعامل  كان  املبسساراة  حكم 
معه بشسسكل “سيئ”، خالل 
املباراة، وكأنه يحمل شسسيئا 
ضسسده. وأوضسسح أن الحكم 
طالبه بالتوقف عن الحديث 
معه، كام تلقى مبايب بطاقة 
املبسساراة،  خسسالل  صفسسراء 
موضًحا أنه مل يفهم سسسبب 
إنذاره.  وأتم “أهم يشء يف 
املباراة هو الفسسوز والتأهل 

إىل نصسسف النهايئ، سسسوف 

حسسدث رسيعا”.   مسسا  أنىس 

وتأهسسل املنتخسسب الفرني 

لنصسسف النهسسايئ ملواجهسسة 
وذلسسك  البلجيسسي،  نظسسريه 
أوروجواي  بعد فوزه عسسىل 

بهدفني مقابل ال يشء.

ايمانويل ماكرون

شهدت قاعة متنزه عذاري حضورا مميزا 
وكبريا مسسن جانب الجامهري العاشسسقة 
لكرة القدم العاملية، وذلك خالل عرض 
واألوروغواي،  فرنسسسا  منتخبسسي  لقسساء 
ومنتخبي بلجيسسكا والربازيل، يوم أمس 
األول، ضمسسن منافسسسات دور الثمسسن 
نهايئ لكأس العسسامل 2018 املقامة حاليا 
يف روسيا. يأيت ذلك ضمن إطار الرشاكة 
املتبادلسسة بسسني جريسسدة البسسالد ورشكة 
LEYAN EVENTS MANAGE-
LEY- حيسسث خصصت رشكة ،MENT
 AN EVENTS MANAGEMENT
صالة كبسسرية مبتنزه عذاري، لنقل جميع 
مباريسسات كأس العسسامل 2018 املقامسسة 
حاليسسا يف روسسسيا. وتفاعلسست الجامهري 
الحسسارضة بحرارة مع مجريات املباراتني 
اللتني عرضتا يف شاشسستي عرض كبريتني، 
كام تفاعلت بحرارة مع التأهل الالفت 
لفرنسا إىل نصف النهايئ، وإطاحة بطلة 
العامل 5 مسسرات الربازيل أمسسام منتخب 
بلجيكا. وتواصل الرشكة توجيه الدعوة 
لجميسسع محبي كرة القدم واملشسسجعني 
لحضور القاعة واالسسستمتاع مبشسساهدة 
العاملي،  املونديسسال  جميسسع مباريسسات 

وذلسسك خالل لقاءي نصف النهايئ ولقاء 
تحديد املركزين الثالث والرابع واملباراة 

النهائية.

5 جوائز

وتخصسسص الرشكسسة 5 جوائسسز ألصحاب 
التوقعات الفائسسزة املتعلقة بكل مباراة 
من مباريات كأس العسسامل، إذ تم خالل 
جميسسع مباريات كأس العامل السسسحب 
الفائزيسسن  وتسسسليم  الجوائسسز،  عسسىل 
جوائزهسسم. والجوائسسز املخصصسسة هي 
كوبونات بقيمة 25 دينارا، إذ ستخصص 

5 كوبونات لكل مباراة.

معرض مصاحب

وتواصسسل اإلقبسسال الكبري مسسن جانب 
العائسسالت والسسزوار يف قاعسسة متنسسزه 
عذاري عىل املعسسرض املصاحب، مع 
وجود تشسسكيلة متنوعة من مختلف 
واملأكسسوالت  واألغذيسسة  املنتجسسات 
واملرشوبات، إضافة إىل تواجد معرض 
ألبسة وأزياء خاص عرب عرض التصفية 
ملنتجسسات مسسن سسسوريا وتركيا ومرص 
واألردن وفلطسسسني والكويت بأشكال 
متنوعة أللبسسسة مختلفة، عالوة عىل 
تشسسكيلة مميزة من العطسسور، إذ إن 

عروض التصفية تصل إىل 70 %.

أجواء حماسية

يسسأيت ذلك وسسسط أجسسواء حامسسسية 
الهبسسة لالسسستمتاع مبشسساهدة نجوم 
الكسسرة العاملية يتنافسسسون عىل لقب 
املونديسسال، مسسع وجود ركسسن خاص 
لألطفسسال والعائسسالت، خصوصسسا وأن 
الدخسسول مجسساين مسسع فرصسسة الفوز 
بإحدى الجوائز، عسسالوة عىل االطالع 
عىل مختلسسف األزياء واأللبسسسة، فال 
تفوتوا فرصة الحضور فيام تبقى من 

مباريات املونديال.

من الحضور  )تصوير: رسول الحجيري(

لقطات للحضورحضور الفت للعنصر النسويالعائالت تشاهد المباريات وفرصة لالطالع على المعرض المصاحب

األطفال يسجلون حضورهم في القاعة

حضور كبير في قاعة متنزه عذاري لمشاهدة مباريات المونديال
وسط أجواء حماسية ومعرض مصاحب وفرصة للفوز بجوائز

أحمد مهدي

أحمد مهدي صافرة البالد

أكسسد الحكم السسدويل املونديايل 
املتقاعد جاسم مندي أن الحكم 
السسرصيب مازيتسسش أدار مباراة 
والربازيسسل  بلجيسسكا  منتخبسسي 

ا، وذلك بشكل جيد جدًّ
مثن  السسدور  منافسسسات  ضمن 
النهسسايئ لسسكأس العسسامل 2018 

املقامة حاليًّا يف روسيا.
املبسساراة  أدار  مازيتسسش  وكان 
مبسسساعدة كل مسسن ميلوفسسان 
الرابسسع  والحكسسم  وداليبسسور، 
أنتونيو، إذ انتهت بفوز بلجيكا 

)1-2(. ويف تقييمه للطاقم عرب 
“البالد سبورت”، أوضح جاسم 
مندي أن قرارات الحكم كانت 
بالحاالت  يتعلق  فيام  صحيحة 
املتعددة التي طالب فيها العبو 
باحتسسساب  الربازيل  منتخسسب 

ركالت جزاء.
وأشار إىل أن أوىل الحاالت كانت 
يف الشسسوط األول عند الدقيقة 
)45(، وبالتحديد لالعب نيامر، 
مشسسريا إىل أن متركسسز الحكم يف 
الحالة كان متركسسزًا يدرس عىل 

حسسد وصفه، وهسسو األمر الذي 
ساهم يف اتخاذه قرارًا صحيًحا 
بعسسدم احتسسساب ركلسسة جزاء، 
مبيًنسسا أن ما عسساب عىل الحكم 
هو رغسسم متركسسزه وتأكده من 
الفيديو،  لتقنية  الرجوع  القرار 
اللعب  أخسسر  األمرالذي  وهسسو 

قليال.
وأوضح أن حكم بحجم مازيتش 
وميتلك خربة عاملية ألكرث من 8 
سسسنوات كان عليه عدم اللجوء 
كثريًا لتقنية الفيديو يف الحاالت 

التي ال شك فيها، مشريًا إىل أن 
الجسسزاء تكررت  حاالت ركالت 
مسسن  دقائسسق   10 أول  خسسالل 
الشسسوط الثسساين أيًضسسا، بيد أن 

الحكم كان موفًقا يف قراراته.
وحسسول الحالة األخسسرية لالعب 
الربازيل نيسسامر واملطالبة بركلة 
جسسزاء يف نهايسسة املبسساراة، أكد 
منسسدي أن الحالسسة كانت فيها 
مكاتفسسة مرشوعسسة، وبالتايل ال 
تكتمل فيها رشوط ركلة الجزاء، 

ما يعني صحة قرار الحكم.

وحول تقييمسسه للحكم، أوضح 
جاسسسم مندي أن املباراة كانت 
صعبسسة، واسسستحق فيها الحكم 

تقديسسر 8.6 مسسن 10، وذلسسك 
وقراراته  ا  جسسدًّ الجيدة  إلدارته 

الصحيحة.

مندي: إدارة جيدة جدا لحكم لقاء بلجيكا والبرازيل

جاسم مندي

الجمهور تفاعل مع تأهل فرنسا وبلجيكا على حساب أوروغواي والبرازيل

كيليان مبابي
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استمرار هيمنة أوروبا

إحباط 
الجماهير

وكاالت: يف ظاه��رة غريبة ومل تحدث 
من��ذ ف��رة طويلة، ودع��ت منتخبات 
منافس��ات  الالتيني��ة  أم��ركا  ق��ارة 
مونديال روس��يا قبل حس��م بطاقات 
املنتخبات األربعة املش��اركة يف نصف 
نه��ايئ مونديال روس��يا، بعدما ودعت 
أوروج��واي والربازيل املنافس��ات من 

دور الثامنية للمونديال.
وبات مونديال روس��يا 2018 الخامس 
يف تاريخ البطولة الذي يش��هد تواجد 
4 منتخب��ات أوروبية يف نصف النهايئ، 
و1982  و1966   1934 نس��خ  بع��د 

و2006.
وخرست أوروجواي من فرنسا بهدفني 
نظيفني يف الدور نصف النهايئ ملونديال 
روس��يا، لتكتف��ي بالوص��ول إيل رب��ع 
النهايئ وتودع املنافس��ات، ومل يش��فع 
وج��ود نج��وم بحجم لويس س��واريز 
وادينس��ون كافاين وجودين وخيمينيز 
يف تحقيق طموحات بطل العامل ملرتني 

سابقتني.
وكان��ت املفاج��أة الك��ربي بخس��ارة 
منتخ��ب الربازيل م��ن بلجيكا بهدفني 
له��دف وتودي��ع املنافس��ات من دور 
الثامني��ة أيًضا، ومل يقدر النجوم الكبار 
يف منتخب السليس��او أمثال نيامر دي 
س��يلفا وفيليب كوتينيو وتياجو سيلفا 
ومران��دا وفاجرن ومارس��يلو وباولينيو 
خيس��وس  وجابريي��ل  وأجوس��تو 

وفرناندينيو وغرهم من نجوم السامبا 
يف صناع��ة الف��راق لصال��ح منتخ��ب 

بالدهم.
وأفس��ح خ��روج أورج��واي والربازيل 
الساحة أمام منتخبات أوروبا للسيطرة 
عيل مجريات املنافسات يف املونديال، 
وتصب��ح املنافس��ات املتبقية من عمر 
املونديال أوروبية خالصة، وتش��به يف 
شكلها منافسات بطولة األمم األوروبية 
“يورو” الت��ي ينظمها االتحاد األورويب 
“يويفا”، الس��يام أن هن��ا 6 منتخبات 
أوروبي��ة ه��ي املتبقية يف منافس��ات 

املونديال.
وصعدت فرنسا وبلجيكا للدور نصف 
النهايئ بعد إقصاء أوروجواي والربازيل 
عيل الت��وايل م��ن دور الثامنية، بينام 
تبقي مباراتا طرف نصف النهايئ اآلخر 
بنكه��ة أوروبية خالص��ة حيث يلتقي 
املنتخ��ب الكروايت مع نظ��ره الرويس 
“صاحب األرض” واملنتخب االنجليزي 
مع نظره الس��ويدي يف املرباة الثانية، 
والصاعد منهام فرق أوروبية س��تلتقي 
يف نصف النهايئ مع منتخبات أوروبية 
وبطل النس��خة الحايل حس��م لصالح 

منتخبات القارة العجوز.
وبالنظر إىل النس��خ الس��ابقة نجد أن 
كان هن��اك تواج��د ملنتخب��ات أمركا 
الالتيني��ة، حي��ث إن األرجنتني كانت 
وصيفة نسخة 2014 ويف نسخة 2010 

تواج��دت أوروج��واي يف الدور نصف 
النهايئ بين��ام كان الدور النهايئ أورويب 
خالص، ويتكرر املشهد الحايل يف نسخة 
2006 التي شهدت تواجد 4 منتخبات 
أوروبي��ة يف نصف النه��ايئ وهم أملانيا 

وإيطاليا وفرنسا والربتغال.
ويلتقي منتخبا فرنسا وبلجيكا يف أوىل 
مب��ارايت املربع الذهب��ي للبطولة، يوم 

الثالثاء املقبل، مبدينة سان بطرسربج.
وكان��ت منتخب��ات إيطاليا وإس��بانيا 
وأملانيا توجت باللقب يف نس��خ 2006 
و2010 و2014 عىل الرتيب، فيام كان 
املنتخب الربازي��يل هو آخر فريق من 
خ��ارج القارة األوروبي��ة يحرز اللقب 
العامل��ي، وكان هذا يف نس��خة 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان.
ك��ام ضمنت الق��ارة األوروبي��ة الفوز 
باللق��ب العاملي للم��رة الثانية عرشة، 
فيام س��يتوقف رصيد منتخبات أمركا 

الجنوبية عند 9 ألقاب.
املنتخب��ني األمل��اين  وأح��رز كل م��ن 
واإليط��ايل اللقب للق��ارة األوروبية 4 
مرات، فيام توجت منتخبات إس��بانيا 
وفرنسا وإنجلرا بواقع لقب واحد لكل 

منتخب.
ويف قارة أمركا الجنوبية، توج املنتخب 
الربازييل باللقب 5 مرات )رقم قيايس(، 
مقاب��ل لقب��ني ل��كل م��ن أوروجواي 

واألرجنتني.

وكاالت: تحطم��ت آم��ال جامهر 
الربازيل يف إحراز لقب كأس العامل، 
للم��رة السادس��ة، بع��د خس��ارة 
املنتخب الوطني 1-2 أمام بلجيكا، 
يف دور الثامني��ة، ي��وم الجمع��ة.
وس��جلت بلجي��كا مبك��را وصم��دت 
أمام انتفاض��ة متأخرة للربازيل، ليودع 
املنتخ��ب الفائز ب��كأس العامل 5 مرات 
املسابقة بعد لقاء مثر، ويصبح الفريق 

الفائز عىل موعد مع فرنس��ا يف الدور 
قبل النهايئ.

وس��افر املهندس فالفي��و مونتيز أكرث 
من 12500 كيلومر من س��او باولو إىل 
مدينة كازان الروس��ية التي استضافت 
املواجهة بني الربازيل وبلجيكا الجمعة.
وقال املشجع الربازييل “نحن محبطون 
ج��دا؛ ألننا حرضن��ا إىل هن��ا من أجل 
الوصول إىل الدور قبل النهايئ واملباراة 

النهائي��ة”. وأض��اف “لك��ن يف النهاية 
أعتق��د أنها كانت مباراة رائعة ولعبت 
بلجيكا بشكل مميز. يجب أن نقبل أن 

هذه كرة القدم”.
ومل يكن املش��جع دانييل دي فريتاس 
أريان��و، الق��ادم أيضا من س��او باولو، 
س��عيدا بأداء العب الوسط فرناندينيو 
الذي س��جل بطريق الخط��أ يف مرماه 
هدف التقدم لبلجيكا بعدما اصطدمت 

بكتفه كرة من ركلة ركنية وتحولت إىل 
داخل شباك منتخب بالده.

وقال “لدينا مش��اعر سيئة؛ ألن بلجيكا 
لعبت بش��كل رائع. يكون من الصعب 
دامئا عندما يلعب الفريق اآلخر بشكل 

رائع”.
وأضاف “لك��ن أعتقد أك��رث يشء يثر 
استيايئ هو فرناندينيو الذي تسبب يف 

خسارتنا”.

املنتخ��ب  نج��م  ق��ال  وكاالت: 
الربازي��يل لك��رة الق��دم ج��واو 
مراندا إن فريقه س��يودع بطولة 
كأس الع��امل 2018 املقامة حاليا 

يف روسيا “بحزن شديد” .
وودع املنتخب الربازييل فعاليات 
 2-1 بالخسارة  الرويس  املونديال 
أمام نظره البلجييك، الجمعة، يف 

دور الثامنية للبطولة.
وق��ال مران��دا يف ترصيحات إىل 
التلفزي��ون الربازييل بعد املباراة 
“لس��نا س��عداء. ليس ه��ذا ما 
أردناه. ن��ودع كأس العامل بحزن 
ش��ديد. حاولن��ا حت��ى النهاية. 
خرسن��ا أم��ام منتخ��ب عظيم. 
يجب أن نهنئ املنتخب البلجييك 
اللتني  الفرصت��ني  اس��تغل  الذي 

سنحتا له”.
وقال زميل��ه ريناتو أوجوس��تو، 
الوحيد  اله��دف  س��جل  ال��ذي 
 3 بع��د  الربازي��يل  للمنتخ��ب 
دقائق فقط م��ن نزوله بديال يف 
وس��ط الش��وط الثاين “بذلنا كل 
م��ا بوس��عنا من أج��ل التعادل. 
وصنعن��ا العدي��د م��ن الفرص، 

ولكن الهدف مل يأت”.
وأوضح ريناتو نجم خط وس��ط 
كورينثيانز الربازييل سابقا وفريق 
بك��ني جوان الصيني أن املنتخب 
الربازييل فقد تركيزه بعد الهدف 

األول يف مرماه.
وقال ريناتو “شعرنا باليأس قليال 
بع��د اله��دف األول يف مرمان��ا، 
ولهذا اهتزت شباكنا بهدف ثان”.

حاولنا حتى النهاية

خيبة األمل البرازيلية
وكاالت: س��يتعني ع��ىل الربازي��ل أن 
تنتظر خليفة بيليه، روماريو، رونالدو 
ورونالدينيو... نيامر الذي كان يؤمل 
منه أن يكون النجم املتِوج للسيليساو 
وقائده للقب العاملي السادس، فشل 
يف مهمته بخروج املنتخب من الدور 
ربع النهايئ لكأس العامل يف روسيا عىل 

يد بلجيكا )1-2(.
كان يرغ��ب يف الس��ر ع��ىل خط��ى 
“امللك” بيليه املوه��وب الذي أحرز 
اللقب العاملي 3 مرات مع السيليساو. 
حالي��ا، نيامر )26 عام��ا( هو “زيكو 
الق��رن الحادي والعرشي��ن”، العب 

متألق فشل يف رفع كأس العامل.
بع��د موندي��ال 2014، عندما اضطر 
للتخيل عن زمالئ��ه يف نصف النهايئ 
بس��بب إصابة يف الظهر، فشل النجم 

حامل الرقم 10 يف نسخة 2018.
األس��وأ ان ه��ذا الفش��ل يعن��ي أن 
ني��امر أغىل العب يف العامل قد يكون 
قد أهدر فرصة ني��ل الكرة الذهبية 
ألفضل الع��ب عاملي��ا، والتي يهيمن 
عليه��ا الربتغايل كريس��تيانو رونالدو 
واألرجنتين��ي ليونيل مي��ي. كانت 
فرصته أكرب هذه الس��نة بعدما ودع 
النج��امن املونديال م��ن الدور مثن 

النهايئ.
خالف��ا ملي��ي )31 عام��ا( ورونالدو 
)33 عاما( سيكون نيامر يف املونديال 
املقب��ل يف الثالثني من عم��ره فقط، 

واألرجح أمام فرصة جديدة للقب.
يف انتظار ذلك، سيتحرس نجم باريس 
س��ان جرمان الفرني عىل أدائه ضد 
بلجي��كا، حي��ث بدا غر ق��ادر عىل 
مقاوم��ة اللعب الب��دين الذي فرضه 
علي��ه زميله يف ن��ادي العاصمة توما 
مونيي��ه. ويف ح��ني كادت متريرت��ه 
لفيليب��ي كوتيني��و بع��د توغل بني 
املدافع��ني، تثم��ر ه��دف التع��ادل 
)الدقيق��ة 86(، إال أن ني��امر مل يكن 

يف مظهر القادر ع��ىل إنقاذ منتخب 
بالده من خيبة األمل.

قالته��ا صحيف��ة “الن��س” الرياضية 
الربازيلية بعد الخس��ارة أمام بلجيكا 
الجمعة يف ق��ازان. “وداع��ا نيامر”، 

ووداعا اللقب السادس.

صفقة قياسية.. موسم غير مثمر

راهن نيامر عىل العودة يف املونديال، 
ونج��ح، إىل حد م��ا. يف أواخر فرباير 
امل��ايض، ب��دا أن حل��م البطولة قد 
يفل��ت منه: أصيب بكرس يف مش��ط 
القدم، وأجرى عملية جراحية. غاب 
عن نادي��ه، ووض��ع املنتخب نصب 
عينيه، واملونديال، وعاد مطلع يونيو.
كان املوس��م عب��ارة عن ف��رات من 
يف  للربازي��يل.  والهب��وط  الصع��ود 
أغسطس 2017، أصبح أغىل العب يف 
التاريخ بانتقاله من برشلونة اإلسباين 
اىل باريس س��ان جرمان مقابل 222 
مليون ي��ورو. أراده النادي الباريي 
لهدف أس��اس هو لقب دوري أبطال 
أوروب��ا، إال أن��ه مل يتمك��ن من منع 
إقصائه املبكر من املسابقة القارية يف 
مثن النهايئ أمام ريال مدريد اإلسباين، 
عل��ام أنه غ��اب عن مب��اراة اإلياب 

بسبب اإلصابة.
ل��دى عودت��ه إىل املنتخ��ب، بدا أن 

نيامر يبحث عن “االنتقام”.
يف أول مب��اراة ل��ه يف أوائ��ل يونيو، 
س��جل هدف��ا رائعا يف مب��اراة ودية 
ضد كرواتيا )0-2(، اس��تعدادا لكأس 
العامل. قال بعدها “مرت ثالثة أش��هر 
ع��ىل تعريض لإلصابة، أن أعود وأقوم 
مبا أحب فعله أكرث، ألعب كرة القدم، 
إضاف��ة إىل تس��جيل ه��دف... هذه 

فرحة كبرة”.
مع انطالق املونديال، اس��تعاد نيامر 
ببطء قمة مستواه، عىل غرار منتخب 
ب��الده. بعدما عانده الحظ يف املباراة 
االوىل أمام س��ويرسا )1-1(، جثا عىل 
ركبتي��ه وبىك بعد هدف��ه يف الوقت 
ب��دل الضائع يف املب��اراة الثانية ضد 
كوستاريكا )0-2(، ثم تألق نسبيا ضد 
رصبيا )0-2(، قبل أن يفرض نفس��ه 
بشكل الفت يف الدور مثن النهايئ ضد 

املكسيك )2-0(.

الذهب األولمبي.. العزاء الخجول

بع��د خيب��ة األم��ل أم��ام بلجي��كا، 
سيحتفظ عامل كرة القدم من مغامرة 
نيامر الروس��ية مببالغته يف السقوط 

أرض��ا عند كل احت��كاك وتصنع األم 
عىل أرض امللع��ب يف غالبية األحيان 
... حتى أن قناة التلفزة الس��ويرسية 
ني��امر  أن  أوضح��ت  أس”،  يت  “آر 
أض��اع 14 دقيق��ة ببقائه عىل األرض 
خ��الل املباريات األرب��ع األوىل التي 
خاضها يف روس��يا. دافع عنه املهاجم 
البلجي��يك روميل��و لوكاك��و، قائ��ال 
“بالنس��بة يل، لي��س ممث��ال، يلعب 
مع منافس��ني قاس��يني جدا. نيامر يف 
املستقبل س��يكون أفضل العب كرة 
قدم يف العامل”. ولكن يف هذه اللعبة، 
املس��تقبل غالبا ما يق��رن بالحارض، 
وحان الوق��ت بالفعل إلجراء تقييم، 
يتضمن بالتأكيد الكثر من املحطات 
املضيئ��ة، لكنه ع��ىل العموم محبط 

عىل الصعيد الدويل.
إذا كان ني��امر ج��زءا م��ن إح��راز 
الربازيل لق��ب كأس القارات 2013، 
فقد فشل يف تجنب اإلقصاء من ربع 
نه��ايئ كوبا أم��ركا 2011 و2015. يف 
موندي��ال 2014 عىل أرضه، كان عىل 
ق��در التطلع��ات، إال أن��ه أصيب يف 
ربع النهايئ ض��د كولومبيا. غاب عن 
الهزمي��ة التاريخية 7-1 أمام أملانيا يف 
نصف النهايئ، وكان واحدا من قالئل 
نج��وا من هذه املذلة. ق��اد الربازيل 
إىل إحراز اللق��ب الوحيد الذي كان 
يغيب عن خزائنها: الذهبية األوملبية. 
بعد خسارته املباراة النهائية ألوملبياد 
لن��دن 2012، نجح القائ��د نيامر اىل 
جانب جي��ل من الش��باب يف إحراز 
اللق��ب يف ري��و دي جان��رو 2016. 
حتى أنه سجل ركلة الجزاء الرجيحية 
التي منحت الربازيل الفوز عىل أملانيا 
يف النه��ايئ )4-5 ب��ركالت الرجي��ح، 
الوقتان اإلص��يل واإلضايف 1-1(، قبل 
أن يجهش بالبكاء عىل أرض امللعب.

نيمار

الفن��ي  املدي��ر  أش��اد  وكاالت: 
بروعة  تيتي  الربازييل  للمنتخب 
مب��اراة فريقه م��ع بلجيكا رغم 
الهزمية )1-2(، وتوديع مونديال 

2018 من ربع النهايئ.
وقال املدرب يف ترصيحات خالل 
املؤمت��ر الصح��ايف عق��ب اللقاء 
“أعتقد أنها كانت مباراة رائعة، 
كان لدين��ا الكثر من الس��يطرة 
والف��رص، لك��ن بلجي��كا كانت 
ذات فاعلي��ة أك��رب يف الف��رص 
لديهم  عليه��ا،  الت��ي حصل��ت 
العبون كبار، وقادرون عىل إنهاء 

الهجامت بشكل جيد”.
وأض��اف “كورتوا صن��ع الفارق 
مواجه��ة  كان��ت  املب��اراة،  يف 
مثرة لإلعج��اب، بخصائص فنية 

رائعة”.
واس��تطرد تيتي “رغ��م كل األمل 
ال��ذي نش��عر ب��ه اآلن، لكن لو 
كن��ت تحب كرة الق��دم، عليك 
مش��اهدة هذه املباراة، لو كنت 
محايًدا س��تقول ما ه��ذا اللقاء! 
ميكن ألي ش��خص أن ي��رى أنها 

كانت مباراة جميلة”.
وحول مس��تقبله م��ع املنتخب 
الربازي��يل، أجاب “ل��ن أتحدث 
عن مس��تقبيل يف الوقت الحايل، 
الوق��ت لي��س مناس��ًبا؛ ألنن��ي 

مازلت أفكر يف املباراة”.
وخت��م بقول��ه “بعد أس��بوعني 
وس��يكون  يشء،  كل  سيس��تقر 
لدينا تفكر أفضل؛ حتى نتمكن 

من مناقشة كل األمور”.

لن أتحدث عن مستقبلي
ميرانداتيتي
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املنتخ��ب  واص��ل  )وكاالت(: 
البلجي��ي لك��رة القدم مس��عاه 
للتتويج بلقبه األول يف كأس العامل 
يف كرة القدم ببلوغه الدور نصف 
النه��ايئ ملوندي��ال روس��يا 2018 
عىل حس��اب أحد أبرز املرشحني، 
املنتخ��ب الربازييل، بف��وزه عليه 

1-2 يف قازان يوم الجمعة.
ويف ث��اين مباريات رب��ع النهايئ، 
س��جل فرنانديني��و )13 خطأ يف 
مرماه(، وكيف��ن دي بروين )31( 
ه��ديف بلجيكا، وريناتو أغوس��تو 
)76( هدف الربازيل التي انضمت 
ونجمها نيامر للمنتخبات الكبرية 

التي ودعت املنافسة.
وتلتقي بلجي��كا يف نصف النهايئ 
الثالثاء يف س��ان بطرس��بورغ مع 
جارتها فرنس��ا الت��ي تغلبت عىل 
االوروغ��واي -2صف��ر يف نيجني 

نوفغورود.
وه��ي امل��رة الثاني��ة الت��ي تبلغ 
فيها بلجي��كا نصف النهايئ يف 13 
مش��اركة، بع��د أوىل العام 1986 
عندم��ا خ��رت أم��ام األرجنتني 
بثنائي��ة دييغ��و مارادونا، وحلت 
رابعة بخس��ارتها أمام فرنسا 2-4 
بع��د التمدي��د )الوق��ت االصيل 

.)2-2
ورضبت بلجيكا بقوة يف الش��وط 
وكان  هدف��ني،  وس��جلت  األول 
يف إمكانه��ا زي��ادة الغل��ة؛ نظرا 
للهجامت املرت��دة العديدة التي 
أتيحت لها، قب��ل أن ترتاجع كليا 
الث��اين.  الش��وط  يف  الدف��اع  اىل 
وأوصل “الشياطني الحمر” املباراة 
اىل ب��ر األمان، بدع��م من حارس 
مرماهم تيبو كورتوا الذي ساهم 
بشكل أساس يف التصدي للضغط 
املكثف للسيليس��او الباحث عن 
محو خيبة النس��خة األخرية عىل 
أرض��ه، عندم��ا أق��ي يف نصف 
النهايئ بخس��ارة مذلة أمام أملانيا 
7-1، وأخرى أمام هولندا صفر3- 

يف مباراة املركز الثالث.

وبات��ت الربايل خام��س منتخب 
س��بق له التتوي��ج باللقب، يودع 
البطولة بعد أملاني��ا البطلة أربع 
م��رات آخره��ا 2014، وإس��بانيا 
بطل��ة 2010 واألرجنت��ني بطل��ة 
1978 و1986 واألوروغواي بطلة 

1930 و1950.
بلجيكا عىل س��جلها  وحافظ��ت 
خاليا من الخس��ارة يف 24 مباراة 
متتالية )19 ف��وزا و5 تعادالت(، 
ونجحت يف فك عقدة ربع النهايئ 
التي س��قطت فيه��ا يف مونديال 
يف   2016 أوروب��ا  وكأس   2014

فرنسا.
وق��ال مدربه��ا االس��باين روبرتو 
“قام��وا  العبي��ه  ان  مارتيني��ز 
بأمور رائعة، لعب��وا بروح رائعة، 
يس��تحقون أن يكون��وا ابطاال يف 

بلجيكا”.
وتدي��ن بلجي��كا بالف��وز لحارس 
مرمى تش��ليس االنكليزي كورتوا 
الذي أنقذ مرماه مرارا الس��يام يف 
الشوط الثاين، بعدما دفع مدرب 
الربازي��ل تيتي باملهاج��م روبرتو 
 ،)46( ويلي��ان  م��كان  فريمين��و 
ودوغالس كوس��تا مكان غابريال 

جي��زوس )58(، واغوس��تو مكان 
باوليني��و )73(. بي��د ان االندفاع 
الهجومي مل يكن منظام بش��كل 
الخاطئة،  التمريرات  وكرثت  جيد 
ليودع السيليساو النهائيات للمرة 
الرابع��ة تواليا عىل ي��د منتخب 
أورويب )فرنس��ا 2006 وهولن��دا 

2010 واملانيا 2014(.
وق��ال مارتيني��ز بع��د املب��اراة: 
والجميع  كانت ج��ادة  “الربازيل 
تس��تطيع هزميتنا،  أنه��ا  ي��درك 
لكنني مل أفك��ر لثانية واحدة أن 

الالعبني سوف يستسلمون”.
وأضاف: “قدمن��ا أداًء مميزًا أمام 
الربازيل، وأمتنى أن يكون الجميع 
يف بلجي��كا فخورين مب��ا حققناه 
حت��ى اآلن، ولك��ن مازلنا بحاجة 
إىل مزيد م��ن الطاقة قبل خوض 
مباراتنا املقبلة يف نصف النهايئ”.

وتابع: “هناك حاجز نفيس 
يواجه أي منتخب عندما 
يلع��ب أم��ام الربازيل، 
إنهم أصحاب 5 ألقاب 
عاملي��ة، لذل��ك عندما 
ميزة  تحتاج  تواجههم 

تكتيكي��ة، وبالتايل كان 

يجب أن نتمتع بش��جاعة خالل 
املباراة”.

التغيريات  بع��ض  “إج��راء  وأتم: 
يف التشكيل األس��ايس كان مبثابة 
مغامرة كب��رية، ولكنن��ي أثق يف 
الالعبني أكرث م��ن الخطة. هازارد 
ولوكاكو كانا رائع��ني، وأنا أفتخر 
بعقليته��ام، لق��د حص��ال ع��ىل 
تعليامت صارمة يف املباراة والتزما 

بها حتى الثانية األخرية”.

بلجيكا تبدأ التفكير باللقب

بلجيكا واصلت المشوار عبر البرازيل

 ادنسون كافاني )األوروغواي(: 
“حزين، لكنني فخور..”.

كيفن دي بروين )بلجيكا(: 
“هذا من أجل بلجيكا..”. 

أنطوان غريزمان )فرنسا(:
 “نحن في نصف النهائي.. يحيا الزرق”. 

بول بوغبا )فرنسا(:
 “مًعا إلى نصف النهائي..”.

)وكاالت(: وراء أحد أهم اإلنجازات 
يف تاريخها الك��روي، مكافأة لرجل 
جريء والعبني موهوب��ني كانوا يف 
مستوى التطلعات: مزجت بلجيكا 
التي فازت عىل الربازيل املرش��حة 
الب��ارزة للق��ب )1-2( الجمعة يف 
رب��ع نهايئ كأس الع��امل 2018، كل 
املكون��ات الالزمة للحاق بفرنس��ا 
إىل الدور نصف النه��ايئ لنهائيات 

املونديال الرويس.

مارتينيز: المايسترو

قبل املباراة، س��أل صحايف إس��باين 
مواطن��ه م��درب بلجي��كا روبرتو 
مارتينيز، عام إذا كان مهتام مبنصب 
مدير منتخب بالده “ال روخا” الذي 
يتوقع ان يشغر يف األيام املقبلة بعد 
اإلخفاق يف روس��يا والخروج املبكر 
ألبط��ال العامل 2010 من الدور مثن 
النهايئ عىل يد البلد املضيف. نجح 
مارتينيز يف “مراوغة” الس��ؤال، اال 
ان االهت��امم املفاج��ىء للصحافة 

االيبريي��ة بخدمات��ه يكش��ف عن 
التغيري الكبري الذي أحدثه مارتينيز.
الطريقة التي أحبط بها “سيليساو” 
ني��امر بخطة تكتيكي��ة جريئة، قد 
ترفع من اسهمه وسجله التدريبي 
التي كان يقت��ر قبل ارشافه عىل 
املنتخ��ب البلجيي، ع��ىل األرايض 
الربيطانية حي��ث خاض تجارب يف 
س��وانيس )2009-2007(، ويغ��ان 
2013-( وإيفرتون   )2009-2013(

.)2016
كي��ف؟ أوال م��ن خ��الل الحفاظ 
عىل خطت��ه التكتيكي��ة الطموحة 
لفريق��ه  س��محت  الت��ي   3-4-3
بأن يك��ون أفضل خ��ط هجوم يف 
كأس الع��امل الروس��ية )14 هدف��ا 
يف خم��س مباري��ات( ع��ىل رغم 
مواجهته ترس��انة برازيلية مدججة 
باألس��لحة الهجومي��ة الفتاكة. ويف 
الوقت نفس��ه س��د الثغرات التي 
ظهرت خ��الل املب��اراة التي قلب 
يف منتخبه تخلف��ه بهدفني نظيفني 

أمام الياب��ان اىل ف��وز رائع )3-2( 
من خالل إرشاك��ه البديلني مروان 
فالين��ي ونارص الش��اذيل مس��جيل 
هديف التعادل والفوز ضد منتخب 
“الساموراي األزرق”، كأساسيني يف 
مباراة الربازيل، وذلك عىل حساب 
دراي��س مرتن��ز ويانيك كاراس��كو 
اللذين أظهرا فش��ال يف املس��اهمة 

الدفاعية.

ونتيج��ة لذل��ك، تق��دم كيفن دي 
بروي��ن الذي عادة م��ا يلعب عىل 
املحور إىل جانب أكس��ل فيتس��ل 
يف خط الوس��ط، درج��ة إىل األمام 
للع��ب اىل ج��وار روميل��و لوكاكو 
وإدين هازار يف خط الهجوم، فأمثر 
ذلك تسجيل نجم مانشسرت سيتي 
اإلنكليزي الهدف الثاين بعد نصف 

ساعة من اللعب.

 دي بروين: الجوكر

م��ا ه��و املركز ال��ذي ش��غله دي 
بروين؟ يف مركز العب الوسط رقم 
10 خلف هازار ولوكاكو، أو “قلب 
هج��وم وهمي” الس��تغالل العمل 
ال��ذي يق��وم ب��ه لوكاك��و وهازار 
ع��ىل الجناح��ني، أو صانع األلعاب 
برؤيته  الربازيلية  الخط��وط  لكر 
الثاقبة للعب ومتريراته يف العمق؟ 
الحقيقة، قام بكل هذه املهام معا.

بفض��ل قدرت��ه ع��ىل اللع��ب يف 
مختلف املراكز، منحه مارتينيز دور 
“الجوكر” لزعزعة اس��تقرار الكتلة 
الربازيلية التي حرمت من خدمات 
العب وس��ط ريال مدريد االسباين 
بني  والتحرك  املوقوف،  كاس��يمريو 
الخط��وط، وضب��ط وت��رية إيق��اع 

فريقه وفقا ملجريات املباراة.

تيبو كورتوا: السد 

ولكن إذا بقيت النتيجة 1-2 فقط يف 

ربع الساعة األخري الذي شهد ضغطا 
برازيليا رهيبا، فالفضل يعود بشكل 

رئييس لحارس املرمى تيبو كورتوا.
فبعدم��ا أنق��ذه القائ��م االمين من 
هدف مطلع املب��اراة عندما رد كرة 
تياغو س��يلفا من مس��افة قريبة اثر 
ركل��ة ركني��ة )7(، وق��ف الح��ارس 
العمالق )1,99 م( س��دا منيعا أمام 
الهجومي��ة لفيليبي  كل املح��اوالت 

كوتينيو ورفاقه.
وكان التص��دي األروع واألكرث أهمية 
يف الدقيق��ة الخامس��ة األخ��رية من 
الوقت ب��دل الضائع عندم��ا اعتقد 
ني��امر أنه انتزع التع��ادل والتمديد 
من تس��ديدة قوية ذكية من خارج 
املنطقة لكن حارس مرمى تش��ليس 
االنكليزي أبعده��ا برباعة إىل ركنية. 
املنتخ��ب الفرن��يس ع��ىل عل��م مبا 
س��يحصل يف خ��الل مواجه��ة جاره 
البلجي��ي يف نصف النه��ايئ الثالثاء 
املقبل يف س��ان بطرسبورغ، فالخطر 

ميكن أن يأيت من كل مكان.

إنجاز بلجيكي ليس وليد الصدفة

)وكاالت(: ق��ال املهاجم البلجي��ي روميلو لوكاكو الذي 
صن��ع الهدف الثاين بتمريرة حاس��مة لزميله يف الهجوم 
كيفني دي بروين بعدما ركض بالكرة مسافة 40 مرتًا من 
نص��ف ملعب فريقه “كانت لدين��ا خطة واضحة، وقد 
طّبقناها بالشكل املثايل. لقد نصحت زماليئ قبل املباراة 
بع��دم الخوف من الخص��م ألننا منلك الس��بل الكفيلة 
بالتغلب عىل ه��ذا العمالق الربازييل، ولكن رشيطة أن 
نفكر بعقلية جامعية.” ولعل الطريقة التي ضاعفت بها 
بلجيكا تقدمها تعكس بامللموس دالالت كلامت مهاجم 
مانشسرت يونايتد، الذي ضّحى بدوره التهديفي يف سبيل 
ارتداء ثوب املحارب يف خط الوسط، لكن دون التفريط 

بقدراته الهائلة عىل التمرير داخل منطقة الجزاء.
ومن منطلق خربته اإلسرتاتيجية الواسعة، أدرك مارتينيز 
أنه كان عىل شياطينه أن يتحّولوا إىل جنود لخوض املعركة 
وف��ق التكتيك الذي خطط له فكان مروان فياليني أول 
من لبى النداء ودخل جبهة القتال بكل التزام ومسؤولية. 
وأوضح مدرب بلجيكا بابتس��امة عىل وجهه أن “بطولة 
ك��ربى مثل كأس العامل ال تعرتف باملوهبة وحدها، فهي 
ال تع��رف إال املجهود الجامعي. قيمة العبينا ال 
تقتر عىل املوهبة فحسب، فهم ميتلكون 
أيًضا قدرات نفس��ية هائل��ة وإمكانيات 
برشية كب��رية. وكان من الرضوري توافر 
كل ه��ذه العوام��ل مجتمع��ة لتقديم 
هذا األداء الباه��ر وبلوغ هذه املرحلة 
من النهائيات العاملي��ة بإزاحة منتخب 

عمالق مثل الربازيل”.

القوة الذهنية والعقلية القتالية
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وكاالت:	بل��غ	املنتخب	االنكلي��زي	لكرة	القدم	الدور	
نص��ف	النهايئ	ل��كأس	العامل	يف	روس��يا،	بفوزه	أمس	
الس��بت	عىل	املنتخب	الس��ويدي	-2صف��ر،	ليحجز	
بطاقت��ه	يف	دور	األربع��ة	للم��رة	الثالث��ة	يف	تاريخه	

واألوىل	منذ	1990.
وس��جل	النجلرتا	هاري	ماغوير	د	30،	ودييل	آيل	59،	
ليبلغ	منتخب	األسود	الثالثة،	إىل	نصف	النهايئ	األول	

له	منذ	28	عاماً؛	تحديداً	يف	مونديال	إيطاليا	1990.

ويف	املباراة	الثانية،	حق��ق	املنتخب	الكروايت	انتصارا	
صعبا	عىل	املنتخب	الرويس	بركالت	الرتجيح	3-4،	بعد	
انته��اء	الوقت	االصيل	بالتع��ادل	1-1	واإلضايف	2-2.	

لتلتقي	كرواتيا	يف	الدور	املقبل	املنتخب	اإلنجليزي.

)وكاالت(:	رمبا	يظن	الكثريون	أن	النجم	الفرنيس	الشاب	
كيليان	مبايب	هو	األرسع	يف	املونديال،	لكن	إحصائية	

أخرية	أظهرت	أن	نجًم	بعمر	33	عاما،	هو	كريستيانو	
رونالدو،	سجل	الرقم	األرسع	يف	روسيا.

وسجل	الربتغايل	رونالدو	أعىل	رسعة	خالل	املونديال،	
عندما	ركض	برسعة	34	كم/	ساعة،	متعادال	مع	الكروايت	
أنتي	ريبيتش	الذي	سجل	نفس	الرسعة،	وفقا	لصحيفة	

“ذا	صن”.
وجاء	البريويف	لويس	أدفينكوال	ثالثا	برسعة	33.8	

كم/	الساعة،	والكولومبي	سانتياغو	أرياس	رابعا	)33.6	
كم/	الساعة(،	واإلنجليزيان	كايل	ووكر	وجييس	لينغارد	يف	

املركز	الخامس	)33.5	كم/	الساعة(.

“الدون” أسرع الالعبين

ملاذا	

الرصاخ؟

)وكاالت(:	يف	مواجهة	بلجيكا	جاء	مشهد	النهاية..	خسارة	أطاحت	
ب�”منتخب	الس��امبا”	خارج	املونديال،	وكرست	أحالم	أغىل	العب	
يف	العامل..	نيمر	الذي	س��مع	العامل	رصاخه،	وش��اهد	سقوطه	عىل	
األرض	متأملًا،	أكرث	مم	تابع	إبداعاته	يف	مونديال	برازييل	للنسيان.

)وكاالت(:	يستحق	ملعب	كازان	
آرينا،	أحد	املالعب	الروسية	

التي	تستضيف	مباريات	
مونديال	2018،	لقب	مقربة	

الكبار	عن	جدارة،	بعد	أن	
شهد	وداع	3	منتخبات	عمالقة،	

منافسات	البطولة.
وخرجت	منتخبات	أملانيا	

والربازيل	واألرجنتني،	التي	
كانت	مرشحة	لحصد	اللقب،	

من	مونديال	روسيا،	عرب	ملعب	
كازان.

وكان	امللعب	شاهدا	عىل	
الخروج	الدرامي	لحامل	لقب	

املونديال،	بعد	أن	سقط	بثنائية	
نظيفة	عىل	يد	املنتخب	الكوري	
الجنويب	الذي	ودع	البطولة	هو	

اآلخر.

وكاالت:	حني	تختار	منتخبات	كرة	القدم	
ألوان	قمصان	العبيها،	يستند	األمر	يف	الغالب	
إىل	عوامل	مرتبطة	باألعالم	والرموز	الوطنية،	
وتستخدم	القمصان	البديلة	ملنع	حدوث	أي	

تشابه	باأللوان	خالل	املباريات،	لكن	املنتخب	
اإلنجليزي	ارتدى	األحمر	يف	مباراته	أمام	السويد،	

أمس	السبت،	لسبب	آخر.
وارتدى	العبو	املنتخب	اإلنجليزي	الزي	البديل،	

وهو	اللون	األحمر	بشكل	كامل	)الرساويل	
القصرية	والقمصان(	أمام	السويد	تفادًيا	لوقوع	
خلط	عىل	الشاشات	التي	تبث	باألبيض	واألسود	
فقط،	علًم	بأن	العبي	السويد	سريتدون	قمصاًنا	

صفراء	ورساويل	زرقاء.

وكاالت:	أكد	رافائيل	فاران،	
مدافع	منتخب	فرنسا،	أّنهم	

يعرفون	طريقة	إيقاف	رومليو	
لوكاكو	وإيدين	هازارد	من	

منتخب	بلجيكا	يف	مباراة	نصف	
نهايئ	كأس	العامل.

وقال	فاران	يف	املؤمتر	الصحايف:	
“هازارد	العب	مهاري	ورسيع	
للغاية	وميتلك	مهارات	عالية،	

وال	توجد	طريقة	سحرية	
إليقافه،	والحل	الوحيد	ألجله	
هو	تضييق	املساحات	وعدم	

تركه	بالكرة	لفرتة	طويلة”.

)وكاالت(:	يواجه	النجم	الفرنيس	
السابق	تيريي	هرني	موقًفا	

صعًبا،	عندما	يقف	مع	الطاقم	
التدريبي	ملنتخب	بلجيكا	

مبواجهة	منتخب	بالده	فرنسا،	
يف	الدور	نصف	النهايئ	من	

املونديال	الثالثاء	املقبل.
ويعمل	هرني	مساعًدا	

لإلسباين	روبرتو	مارتينيز	عىل	
رأس	الجهاز	الفني	ملنتخب	

“الشياطني	الحمر”،	الذي	
استطاع	بلوغ	نصف	نهايئ	
املونديال	بعد	الفوز	عىل	

الربازيل	1-2	مساء	الجمعة.
واختار	مارتينيز	هرني	مساعًدا	

له	عند	تعيينه	يف	أغسطس	
2016،	حيث	عمال	معا	خالل	

تصفيات	كأس	العامل	وأثناء	
املونديال	الجاري.

)وكاالت(:	تغ��ري	كب��ري	يف	قوى	ك��رة	القدم	
يش��هده	املونديال	ال��رويس،	فللمرة	األوىل	
يف	تاري��خ	املونديال،	تغيب	منتخبات	أملانيا	
والربازي��ل	واألرجنتني	جميعه��ا	عن	الدور	

نصف	النهايئ.
وأك��د	خ��روج	منتخب	“الس��امبا”	مس��اء	
الجمعة	عىل	يد	بلجيكا	أن	املونديال	ش��هد	
تغ��ريًا	كب��ريًا	يف	القوى،	إذ	قد	يش��هد	بطاًل	
جديًدا،	أو	منتخًبا	حقق	اللقب	مرة	واحدة	

من	قبل،	مثل	إنجلرتا	وفرنسا.
وش��هدت	نس��خ	املونديال	ال�20	الس��ابقة	
تواج��د	واح��د	ع��ىل	األقل	م��ن	منتخبات	

“مثلث	الرعب”	يف	نصف	النهايئ،	علًم	بأن	
الثالثة	بلغ��وا	“املربع	الذهبي”	يف	مونديال	

الربازيل	املايض.
لك��ن	املونديال	الرويس	ش��هد	صدمة	كبرية	
بخ��روج	أملانيا	حامل��ة	اللقب	م��ن	الدور	
األول،	تالها	خروج	األرجنتني	من	دور	ال�16	
عىل	يد	فرنس��ا،	ث��م	وداع	الربازيل	للبطولة	

من	ربع	النهايئ.
كم	سيشهد	املونديال	مربعا	ذهبيا	“أوروبيا	
خالصا”،	بتواجد	4	منتخبات	أوروبية،	وهي	
امل��رة	الخامس��ة	يف	تاريخ	املوندي��ال،	بعد	

بطوالت	1934	و1966	و1982	و2006.

“لعنة” الكبار

قمصان إنجلترا الحمراء فاران يحذر

عدو الفرنسيين

معادلة األهداف
وكاالت:	متكن	منتخب	إنجلرتا	

لكرة	القدم	خالل	مشاركته	
الحالية	يف	كأس	العامل	2018	
من	معادلة	رقم	القيايس	من	

حيث	عدد	األهداف	املسجلة	يف	
طبعة	واحدة	من	هذه	البطولة.
وسجل	املنتخب	اإلنجليزي	11	

هدًفا	حتى	اآلن	يف	نهائيات	
كأس	العامل	2018	املقامة	حاليًّا	

يف	روسيا،	وهو	نفس	عدد	
األهداف	التي	سجلها	يف	كأس	
العامل	1966	عندما	سجل	11	

هدًفا	يف	تلك	النسخة.

غياب “مثلث الرعب”

السويد

روسيا

إنجلرتا

كرواتيا

تأهل صعب

عبور سلس
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